เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑,๕๙๕ ราย)
๒๖ นายกรกิจ ไชยปญหา
นายกณวรรธน บุญหลา
๒๗ นายกรณธนัตถ ณ นคร
นายกณิกนันต สุริยกานต
๒๘ นายกรณิศ พวงลูกอิน
นายกดสยาม ลมงาม
๒๙ นายกรมิษฐ รัตนา
นายกตัญู บุญดิษฐ
๓๐ นายกรรณชิต จันทรักษ
นายกนกชัย มาลัยวงศ
๓๑ นายกรวีร บุตรมะลา
นายกนกพล หิรัญวิริยะ
๓๒ นายกรวุฒิ วิทยดลชัย
นายกนกศักดิ์ เขมคํา
๓๓ นายกริช ดอนศรี
นายกนกศักดิ์ สอนเพียร
๓๔ นายกริชณรงค ศิริโยธา
นายกมล กองขาวเรียบ
๓๕ นายกรินทร เกิดผล
นายกมล แกวออน
๓๖ นายกรุง วงศไชย
นายกมลชัย อินตะ
๓๗ นายกรุณพล โลนุชิต
วาที่รอยตรี กมลฑรรศน ตางเขต
๓๘ นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล
วาที่รอยตรี กมลวัฒน พูลศรี
๓๙ นายกฤชณภัทร จันทาออน
นายกมลวิช พันโบ
๔๐ นายกฤต เจนการ
นายกมลศักดิ์ ลีลาวงษ
๔๑ นายกฤตชัย ญาณรักษ
นายกมลศิษฐ ตาคํา
๔๒ นายกฤตนน กุศลสง
นายกรกช แจงเขตตการ
๔๓ นายกฤตนันท พาณิชพงศกร
นายกรกช อ่ําทิม
๔๔ นายกฤตนันท ศักดิ์ศิริ
นายกรกฎ กางออนตา
๔๕ นายกฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์
นายกรกฎ รวมสุข
๔๖ นายกฤตบุญ บูรณเจริญ
นายกรกฎ รัตนกรกาญจน
๔๗ นายกฤตพัส ราชศรีชัย
นายกรกฎ ลําใย
๔๘ นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ
นายกรกต ชื่นอารมย
๔๙ นายกฤตภัทร มุงดี
นายกรกมล ผาวันดี
๕๐ นายกฤตภัทร อรุณดี
นายกรกวี ศรีกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายกฤตภาส ธนไกรโกศล
นายกฤตภาส วงศใหญ
นายกฤตภาส ใสคําฟู
นายกฤตยพงศ อิ่มวิเศษ
นายกฤตยา คําพิลา
นายกฤตวิชญ เศรษฐชัย
นายกฤตานนท เสารพูล
นายกฤติ แยมยิ้ม
นายกฤติกร อินทะกิจ
นายกฤติชัย สิทธิวงศ
นายกฤษฎา แกวกา
นายกฤษฎา จันทรแกว
นายกฤษฎา ไชยมงคล
นายกฤษฎา ดวงติลี
นายกฤษฎา ทรัพยขํา
นายกฤษฎา ทิพยเมืองเกา
นายกฤษฎา บุตตาแยม
นายกฤษฎา โพยนอก
นายกฤษฎา มาลี
นายกฤษฎา รุงเรือง
นายกฤษฎา แรจั่น
นายกฤษฎา ศรีรักษา
นายกฤษฎา อินไผ
นายกฤษฎากานต จี๋มะลิ
นายกฤษฎางค แกวปนะ
นายกฤษฎิ์ฉันทัช ปยวรรณหงส

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกฤษฏา พาชื่น
นายกฤษฏา สุขสุวานนท
นายกฤษณธร เกตุภูวงษ
นายกฤษณพงศ นาทิพย
นายกฤษณพงศ เปงแสนหนู
นายกฤษณพงษ มานอย
นายกฤษณพล รุงเรืองศักดิวงศ
นายกฤษณสกร ชัยวีรพันธเดช
นายกฤษณะ กันตีมูล
นายกฤษณะ แกวโสภณ
นายกฤษณะ ฉิมวงษ
นายกฤษณะ แชมเงิน
นายกฤษณะ ซื่อสัตย
นายกฤษณะ ถึกไทย
นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย
นายกฤษณะ ยอดพันธ
นายกฤษณะ สาลีเจริญ
นายกฤษณะ แสงจิรัมย
นายกฤษณะ อินทโชติ
นายกฤษณา ปาเปาอาย
นายกฤษดา เกตุเมือง
นายกฤษดา แกวแดง
นายกฤษดา ชนะสิทธิ์
นายกฤษดา บัวศรี
นายกฤษดา บูชาพันธ
นายกฤษดา ผิวขํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายกฤษดา สิมมะโน
นายกฤษดา หามาฤทธิ์
นายกฤษดาพร นทีนันท
นายกฤษติพงษ ดําแกว
นายกวินตรา เทียนนาวา
นายกวี ซุยทอง
นายกวี โพธิสุธา
นายกวีชัย จําปา
นายกวีพลัฏฐ บุญประสิทธิ์
นายกวีวัฒน เจริญงาน
นายกอเกียรติ สืบเพ็ง
นายกองเทพ ตุมทอง
นายกองนคร สิงหคํา
นายกองภพ กองโกย
นายกองหลา เศษจําปา
นายกอฤทธิ์ มีทองเหลา
นายกังวาฬชัย จําดี
นายกันตณัฐภัทร โกยดุลย
นายกันตพงศ ดลเอี่ยม
นายกันตพิชญ สีตนไชย
นายกันตภณ ทับทิมหิน
นายกันตภณ พิมพาลัย
นายกันตภูมิ ธนานุศักดิ์
นายกัมปนาท ดําทองสุก
นายกัมปนาท สุทธิจํานงค
นายกัมปนาท สุทธิสัย

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกัมปนาท สุมมาตย
นายกัลย ปุราทะกา
นายกาญจนะ เกษแกว
นายกาน เทียมโคกกรวด
นายกายเพชร สมเพชร
นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ
นายกําธร ชาติดวงผจญ
นายกําธร เพชรบุรี
นายกําพล ชุมจันทร
นายกําพล รักสีขาว
นายกิจจา กสิกรรม
นายกิตติ งามประยูร
นายกิตติ เจริญเกียรติ
นายกิตติ ชมดี
นายกิตติ เดชสันเทียะ
นายกิตติ บุญศรี
นายกิตติ โพธิสิทธิ์
นายกิตติ วิริยะกิจ
วาที่รอยตรี กิตติ สงดวง
นายกิตติ สมศรี
นายกิตติ โสภาที
นายกิตติ์ ชารีวัน
นายกิตติกร ดอนดี
นายกิตติกร บุญเรือง
นายกิตติกรกวิน ปนแกว
นายกิตติเกียรติ นิลดํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นายกิตติคม ลิมสกุล
นายกิตติคุณ จงวรรธนะศิลป
นายกิตติคุณ ชาวเหนือ
นายกิตติคุณ อินทนนท
นายกิตติชัย แกวประเสริฐ
นายกิตติชัย พรบรรเจิดศักดิ์
นายกิตติชัย เพลินพรอม
นายกิตติณพณ ทุงฤทธิ์
นายกิตติธร หลาปมปา
นายกิตติธัช มณีรัตน
นายกิตติธัช สีหะวงษ
นายกิตติธัช แสงดี
นายกิตติ์ธีธัช บุตรพรม
นายกิตตินนท นงคนวล
วาที่รอยตรี กิตตินันท เกตุทับทิม
นายกิตติพงค ผอมสวัสดิ์
นายกิตติพงศ มวงวงษ
นายกิตติพงศ อวดหาว
นายกิตติพงษ กาญจนสําเริง
นายกิตติพงษ คงโต
นายกิตติพงษ ชูเลิศ
นายกิตติพงษ ทิพยดนตรี
นายกิตติพงษ ธงชัย
นายกิตติพงษ พันธเมือง
นายกิตติพงษ ยอดดี
นายกิตติพงษ เวียงสมุทร

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกิตติพงษ สวางทิตย
นายกิตติพงษ อรามเรือง
นายกิตติพงษ อินสุขิน
นายกิตติพัฒน จิตตสวาง
นายกิตติ์พิภัทร กาญจนธนชาติ
นายกิตติภัททาณัฐ ศุภวิชญพิสิฐกุล
นายกิตติภัทร แกวเพชรบุตร
นายกิตติศักดิ์ กอรอย
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
นายกิตติศักดิ์ กิจติยา
นายกิตติศักดิ์ กิจนิธิศโศธิน
นายกิตติศักดิ์ แกงทอง
นายกิตติศักดิ์ คงสี
นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม
นายกิตติศักดิ์ ดิษฐอวม
นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร
นายกิตติศักดิ์ ประเสริฐ
นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล
นายกิตติศักดิ์ ปุมตะมะ
นายกิตติศักดิ์ พันสี
นายกิตติศักดิ์ มีพวง
นายกิตติศักดิ์ มูลเขียน
นายกิตติศักดิ์ รอนลอยหา
นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร
นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง
นายกิตติศักดิ์ สมคิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นายกิตติศักดิ์ สังคะรินทร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิชาคํา
นายกิตติศักดิ์ แสงทอง
นายกิตติศักดิ์ หาญพล
นายกิติกร มะโนสา
นายกิติกรณ จันพูล
นายกิติพงศ เพ็งวิสาภาพพงษ
นายกิติพล นาคผง
นายกิติศักดิ์ บุญจูง
วาที่รอยตรี กิติศักดิ์ พงษสุระ
นายกิติศักดิ์ พรมคํา
นายกิติศักดิ์ สมอเขียว
นายกิบลี ใบเต
นายกิหลาบ เลงสะ
นายกีรติ โกบุตร
นายกีรติ งามเลิศ
นายกีรติ จันโททัย
นายกีรติ จุลเนตร
นายกีรติ มูลเมือง
นายกีรติ วิมลเศรษฐ
นายกีรติ ศุภภัควรุจา
นายกีรติกร จินดาธรรม
นายกุณฑล ชาวนา
นายกุนที กลัดสุข
นายกุลชาติ กุลสุวรรณ
นายกุลชาติ ชัยมงคล

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายกุลธวัช ทิพสอน
นายกุลธวัช เสือสะอาด
จาสิบตรี กุลศิริ อะโน
นายกุศล บางยี่ขัน
นายกุศล สวางศีลธรรม
นายกูรัมลี ซือนิ
นายเกชา โชระเวก
นายเกชา ทรงประโคน
นายเกตสุริยนต กลมเกลียว
นายเกริกกานต มากมีทรัพย
นายเกริกเกียรติ เตโช
นายเกริกชัย มาสม
นายเกรียงไกร กองสินธุ
นายเกรียงไกร คงธนกิตติ
นายเกรียงไกร ชวยตระกูล
นายเกรียงไกร ดําประภา
นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล
นายเกรียงไกร เตชวงศ
นายเกรียงไกร เตชา
นายเกรียงไกร พงจรูญ
นายเกรียงไกร โมรา
นายเกรียงไกร แยมขยาย
นายเกรียงไกร เรือนนอย
นายเกรียงไกร วงษมณี
นายเกรียงไกร สมศิลา
นายเกรียงไกร โสมรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

นายเกรียงไกร หลวงเขียว
นายเกรียงศักดิ์ จําปาอูป
นายเกรียงศักดิ์ ชวยแกไข
ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์ ดวงใย
นายเกรียงศักดิ์ แดวากม
นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ
นายเกรียงศักดิ์ พรหมวะนา
นายเกรียงศักดิ์ พุมไม
นายเกรียงศักดิ์ รสเจริญ
นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก
นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง
นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิยงค
นายเกรียงศักดิ์ โลหเส็ง
นายเกรียงศักดิ์ วงคบุญตัน
นายเกรียงศักดิ์ วงษสุวรรณ
นายเกรียงศักดิ์ สังขบัวแกว
นายเกรียงศักดิ์ สุจริต
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสมบัติ
นายเกศชดา หาแกว
นายเกศฎา คําพรพิมพกระดึง
นายเกษม จันทรศรี
นายเกษม ชํานินอก
นายเกษม โบราณมูล
นายเกษม ประจักษศิลป
นายเกษม ประทุมทอง
นายเกษม ศรีวิชัย

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเกษมวุฒิ มังคลาด
นายเกษมศักดิ์ โทแสง
นายเกษมศักดิ์ นพรัตน
นายเกษมสันต บุญชาญ
นายเกษมสุข อันตระโลก
นายเกียรติกุล กวกขุนทด
นายเกียรติกูล เหลากอดี
นายเกียรติชัย ทองสุข
นายเกียรติชัย ปวนหลา
นายเกียรติพงค อุนใจ
นายเกียรติพงษ ญาณวโร
นายเกียรติพงษ ติตะยา
นายเกียรติเฟองฟูสกุล ราชประโคน
นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
นายเกียรติยศ ยะมา
นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นทอง
นายเกียรติศักดิ์ คําระนึก
นายเกียรติศักดิ์ ทองคํา
นายเกียรติศักดิ์ บรรพสินธุ
นายเกียรติศักดิ์ ราสุวรรณ
นายเกียรติศักดิ์ สมานมิตร
นายเกียรติศักดิ์ สรอยเสนา
นายเกียรติศักดิ์ อุตชี
นายแกวมณี บุญลี
นายโกฏธิวิชญ สุเมธนัศวีกุล
นายโกตอง บุญโสม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นายโกรบ มุทาพร
นายโกวิท โกเสนตอ
นายโกวิท โอนไธสง
นายโกวิทย นอยวิจิตร
นายโกศล กลอมเกตุ
นายโกศล คําเงิน
นายโกศล บุญสะกันต
นายโกศล พิศุทธิ์ภักดี
นายโกศล มั่นจิต
นายโกสินทร จันทรประสิทธิ์
นายไกรทัพ สมณะ
นายไกรยุทธ พั้วสุข
นายไกรลาศ จิบจันทร
นายไกรลาศ สิงหสันต
นายไกรวิชญ ผลบุญ
นายไกรวุฒิ สําราญใจ
นายไกรเวท หาญกลับ
นายไกรศร เสลา
นายไกรศรี วงคษา
นายไกรศักดิ์ โชคสุขเพิ่มทวี
นายไกรสร บุตรดี
นายไกรสร ฝนเฟย
นายไกรสร พรมลา
นายไกรสร สุทธิชาติ
นายไกรสร แสงคํา
นายไกรสอน มุงมลพลเจริญ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล
นายขจรเกียรติ แพงวงษ
นายขจรศักดิ์ เขียวนอย
นายขเดช ชวยชาติ
นายขนานพงค เทพาขันธ
นายขรรคชัย สุวรรณ
นายขวัญชัย แกวลังกา
นายขวัญชัย คนชม
นายขวัญชัย มีสันทัน
นายขวัญชัย ศรีนวล
นายขุนพล พวงพันธ
นายเขตรัตน มวงสุข
นายเขมณัฎฐ ทองงามขํา
นายเขมณัฐ จูแวน
นายเขมภัทร พรหมกัณฑ
นายเขษมศักดิ์ ฤทธิเดช
นายคงกะพัน ภูมิวงศ
นายคงเดช แกวมาตร
นายคงเดช ศรีอุทารวงศ
นายคงศักดิ์ ชุนถนอม
นายคงศักดิ์ สมดวน
นายคงศิลป แกวสองศรี
นายคชานนท ฉ่ําเมืองปกษ
นายคเชนทร แสงเปยมสุข
นายคฑาวุธ ออนผุย
นายคฑาวุธ อักษรนิตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

นายคณน ไชยพร
นายคณพัชญ ปนาถา
นายคณวัฒน แกวประไพ
นายคณวัฒน พรสุริยโรจน
นายคณากร อริยจิรากรสิริ
นายคณาเดช ลายสนธิ์
นายคณาวุฒิ วรนุช
นายคณิต เชื้อประทุม
นายคณิต ทิพยโอสถ
นายคณิต สัมพันธนาการ
นายคณิน บุญเสริฐ
นายคณิน พันธุสุภา
นายคณินณัฏฐ รอดจันทึก
นายคณินธิปรัชต พรหมราษฏร
วาที่รอยเอก คณิศร ตั้งพรสมาน
นายคณิศร จับจิตต
นายคเณค มโนวงค
นายคเณศ พัฒนโชติ
นายคเณศวร เกิดผล
นายคนอง มั่นคง
นายคนึง เดชแสงศรี
นายคมกริช แกวดี
นายคมกริช บรรจง
นายคมกริช บุญวงค
นายคมกริช พิมพรัตน
นายคมกริช รัตนแสง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคมกริช อารีย
นายคมกฤช ทองนพคุณ
นายคมกฤช พรหมฉิน
นายคมกฤต สมบูรณ
นายคมกฤษ เชี่ยวชาญ
นายคมกฤษ สิงหสุข
นายคมเดช โคนโพธิ์
นายคมเดช พรมนาค
นายคมนสรรค ทองเลี่ยม
นายคมเพชร ราชคม
นายคมเพชร อวนพร
นายคมวิบูลย หันตุรินทร
นายคมสรรค ทับยาง
นายคมสัน กัลยารัตน
นายคมสัน นวลใย
นายคมสัน นาสมโภชน
นายคมสัน โพธิ์เงิน
นายคมสัน ยงเพชร
นายคมสัน สุวรรณนุช
นายคมสันต การถวิล
วาที่เรือตรี คมสันต คงหมั่นกลาง
วาที่รอยตรี คมสันต ทะลายรัมย
นายคมสันต วงษชาลี
นายคมสันติ คงเสง
นายครรชิต จงรักษ
นายครรชิต ศรีเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

นายครองสุข หารไชย
นายคอเล็ด ปงเตะ
นายคารม สมสาย
นายคาวี เจริญจิตต
วาที่รอยตรี คาวี ภูเพ็ชร
นายคํากอง เงินเชียง
นายคํานวณ มุสิกลาย
นายคําผล สุพร
นายคํามุข วิชาผง
นายคํารณ ฤทธิกัน
นายคํารณ สะอาด
นายคําสิงห โทนาพันธ
นายคิดสรรค โควสวัสดิ์
นายคีตวัส สุรสินธุ
นายคึกฤทธิ์ สิทธิฤทธิ์
นายคุณเดช ชูกิจวิมล
นายคุณากร ภูประจําศิลป
นายคุณาธิป จําปานิล
นายคุณานนต ทองกรด
นายคุณาพจน คําบรรลือ
นายคุณาวุฒิ เฉลาชัย
นายคุนานนท หนูทอง
นายคูณศักดิ์ บุตรสีผา
นายเคบอย สินสุพรรณ
นายฆเนศจ นามสุวรรณ
นายฆองชัย คงดี

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง
นายจงรักษ เหลาลาภะ
นายจงลักษณ ชูปญญา
นายจตุพงศ เกิดศรี
นายจตุพงษ ลี้ประเสริฐ
นายจตุพร เกิดสดับ
นายจตุพร เนียมชู
นายจตุพร มณีพันธ
นายจตุพล ตุยสืบ
นายจตุพล พานศรี
นายจตุรงค ใจสม
นายจตุรงค เดชะวงศ
นายจตุรงค ตรีรัตน
นายจตุรงค วรรธนะเมทนี
นายจตุรพล พิมพสุวรรณ
นายจตุรภัทร ปริยาภัทรสกุล
นายจตุรวิทย ซึ่งสมณกุล
นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์
นายจรวย สมวงค
นายจรัญ กรีปกษ
นายจรัญ คงเจริญ
นายจรัญ ทองมี
นายจรัญ บุพชาติ
นายจรัญ ปญญาดิบวงศ
นายจรัญ ผกามาศ
นายจรัญ ศรีเมฆ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

นายจรัญ สุภาพันธ
นายจรัส คําแควน
นายจรัส ศิริเลิศ
นายจรัส สีสายทอง
นายจริวัฒน ธนากิตติ์เสถียร
นายจรุง โปชวย
วาที่รอยตรี จรูญ คันธะระ
นายจรูญ บัวผัน
นายจรูญ พยัคประโคน
นายจรูญ มาลีย
นายจเรณ สุขรัตน
นายจเรรักษ ศรีนามโหนง
นายจเรวัฒน รักษา
นายจอมพงศ อุนเวสสกุล
นายจักรกริช มากพงศ
นายจักรกริช เมืองหอม
นายจักรกรินทร บอเงิน
นายจักรกฤช กําพลวรรณ
นายจักรกฤษ กมลอรุณรัตน
นายจักรกฤษ กราบกราน
นายจักรกฤษ ภูจอมคา
นายจักรกฤษณ แทนยั้ง
นายจักรกฤษณ ผิวพรรณ
นายจักรกฤษณ พิทักษ
นายจักรกฤษณ อนันบุตร
นายจักรกฤษณ อุดปาคา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจักรนรินทร นามวิเศษ
นายจักรพงศ จันทวงศ
นายจักรพงศ ไชยคํา
นายจักรพงศ บางรัก
นายจักรพงศ บางวัด
นายจักรพงศ สุขเกษม
นายจักรพงศ หยุดยั้ง
นายจักรพงษ คงนุน
วาที่รอยตรี จักรพงษ จันทรอยูจริง
นายจักรพงษ ทะระมา
นายจักรพงษ ผกาวรรณ
นายจักรพงษ วงมาเกษ
นายจักรพงษ สรอยจันดา
นายจักรพงษ สิทธิ์นอย
นายจักรพงษ สุขสบาย
นายจักรพงษ อะปะหัง
นายจักรพรรณ พุมพวง
นายจักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย
นายจักรพันธ ขันอุละ
นายจักรพันธ ชีวะวัฒนา
นายจักรพันธ นพรัตนศิวกุล
นายจักรพันธ พิรักษา
นายจักรพันธ พุฒกาง
นายจักรพันธ มาจักร
นายจักรพันธ สหัสชาติ
นายจักรพันธ สีหานาถ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

นายจักรพันธ อุดทะดาดวง
นายจักรพันธุ จันทรประสิทธิ์
นายจักรเพชร แสงคลา
นายจักรภพ ทองสุวรรณ
นายจักรภัทร ภาษาสุข
นายจักรภัทร ยอดสุวรรณ
นายจักรรัตน ภักดีกิจ
นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ
นายจักรวาล จารุรัตนพงษ
วาที่รอยตรี จักราชัย ใจซื่อ
นายจักราวุธ ตุนทัพไทย
นายจักราวุธ ศรีงาม
นายจักริน คุณทรงแสน
นายจักริน ศรีจันทร
นายจักรินทร ไชยเชียงพิณ
นายจักรินทร อินทรชํานาญ
นายจักรี ลิมทวีสมเกียรติ
นายจักฤษณ สุรําไพ
นายจักษภณ ดีวังทอง
นายจัตุรงค จุลวรรณา
นายจันทรดี ทองเมียะ
นายจันทา บุญสอน
นายจาตุพัฒน ยอดประเสริฐ
นายจาตุรงค เบ็งยา
นายจาตุรนค แกวรักษา
นายจามร กุลเกตุ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจามร ชุนสาย
นายจารณ ถือเถี้ยน
นายจารุกร จรดล
นายจารุบุตร โสพิน
นายจารุพงษ กลอมจิตต
นายจารุวัฒน เขียวกุง
นายจํานงค ทองลอย
นายจําป รวงทิพยแกวระดาษ
นายจํารูญ ลอมกระโทก
นายจําลอง เกตุชาติ
นายจําลอง อบอุน
นายจําลอง อุทัยรัศมี
นายจิตตวัฒน เมืองมาหลา
นายจิตติ สายทอง
นายจิตติชัย บุญพา
นายจิตรกร มาแกว
นายจิตรตรัย ชูหอยทอง
นายจินดา พลออน
นายจินดานัย พิพัฒนคร
นายจิรกฤต สุดหา
นายจิรชาติ รัชตทวีวัฒน
นายจิรเดช สังขขาล
นายจิรเดช แหวนอาจ
นายจิรทีปต บุตตะราช
นายจิรปรัชญ ณ ปอมเพ็ชร
นายจิรพล ลิวา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖

นายจิรพล ศศิวรเดช
นายจิรพัฒน กัลปภิญโญกุล
นายจิรพิพรรธ ธรรมแท
นายจิรภัทร กุลบุตร
นายจิรภัทร ตาบัง
นายจิรภัทร วังที
นายจิรยุทธ กระดาษแดง
นายจิรวัฒน เกิดผล
นายจิรวัฒน แกนเรณู
นายจิรวัฒน ทิมังกูร
นายจิรวัฒน ธานี
นายจิรวัฒน บุญครอง
นายจิรวัฒน บุญทวี
นายจิรวัฒน บุญโปรง
นายจิรวัฒน พึ่งสุข
นายจิรวัฒน ภูผาใจ
วาที่รอยตรี จิรวัฒน ลายยูง
นายจิรวัฒน สิงหทอง
สิบเอก จิรวัฒน สุรสิทธิ์
นายจิรวิทย มาสิกะ
นายจิรวิทย สุขเกษม
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
นายจิรวุฒิ อริยวัฒนวงศ
นายจิรศักดิ์ ใจเรือง
นายจิรศักดิ์ เรืองทอง
นายจิรศักดิ์ สมจิตต

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจิรศักดิ์ สุวรรณนัง
นายจิระติ มณีเนตร
นายจิระพันธ เพ็ชรสวัสดิ์
นายจิระพันธ เสนาจันทร
นายจิระวัฒน พรมนิวาส
นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว
นายจิระศักดิ์ นนทนาภา
นายจิรัฎฐ เนียนเถอ
นายจิรัฏฐ ฐิติมงคลธรรม
นายจิรัฐ ธีระเมฆานันท
นายจิรัฐ รวิยะวงศ
นายจิรากิตติ์ ทุมเมฆ
นายจิราธิวัฒน ธนากิจเรืองรุง
นายจิรานุวัฒน บุญยะคงรัตน
นายจิรายุทธ มวงสอน
นายจิรารุวัฒน ประสาทธนกุล
นายจิราวัฒน เขียวชะอุม
นายจิราวัฒน สุพรรณรัตน
นายจิราวัฒนา ศรีสวาง
นายจิราวุฒิ วงศพระครู
นายจิโรจ จิ๋วแหยม
นายจีรยุทธ คําสูง
นายจีรวัตร จันทรประสิทธิ์
นายจีรวิทย มณีวรรณ
นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ
วาที่รอยตรี จีรศักดิ์ โตวิทยานันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

นายจีรศักดิ์ ถานอย
นายจีรศักดิ์ เทพสุวรรณ
นายจีรศักดิ์ ประยงคขํา
นายจีรศักดิ์ ปะหวัง
วาที่รอยตรี จีระโชติ นิลเกษม
นายจีระพงษ โพพันธุ
นายจีระพัฒน ศรีนอย
นายจีระยุทธ ธรรมชาติ
นายจีระศักดิ์ จันทรสวาง
นายจีระศักดิ์ จันพร
นายจีระศักดิ์ ธนเกียรติไพศาล
นายจีระศักดิ์ มะณีโรจน
นายจีระศักดิ์ ศรีจันทรแกว
นายจีรายุ ไชยเชียงของ
นายจีราวุธ รักรวม
นายจุฑาวัฒน กิลัย
นายจุติกรณ นิสสัย
นายจุมพล คํารอต
นายจุมพล สมภาค
วาที่รอยตรี จุลศักดิ์ เสาแดน
นายเจตเจริญ มาสีสุก
นายเจตรินชัย เจริญเล็ก
นายเจนณรงค วงศแสนศรี
นายเจนตะวัน ศรีวิชัย
นายเจนภพ ยศบุญเรือง
นายเจริญ แกวใจดี

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเจริญ ไชยศิริ
นายเจริญ ทาสันเทียะ
นายเจริญ เทพธรรม
นายเจริญ บุษบงกรด
นายเจริญ โพธิ์ทอง
นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
นายเจริญ แสนยาง
นายเจริญชัย จันดีดา
วาที่รอยตรี เจริญชัย ปนคํา
นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร
นายเจษฎธัช คําแกว
นายเจษฎา กองสาคร
นายเจษฎา กันทาทรัพย
นายเจษฎา กาญจนาจินดานันต
นายเจษฎา ขาทิพพาที
นายเจษฎา คําปญโญ
นายเจษฎา เคารพ
นายเจษฎา จันทสิงห
นายเจษฎา ชาญอักษร
นายเจษฎา ทองกันทม
นายเจษฎา บุญชวย
นายเจษฎา บุญประกอบ
นายเจษฎา พหลทัพ
นายเจษฎา ไพศาลธรรม
นายเจษฎา รอดจีน
นายเจษฎา ศรีนวล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐

นายเจษฎา สายออง
นายเจษฎา สิ้นภัย
นายเจษฎา สุขศรีดา
นายเจษฎา แสงจันทร
นายเจษฎากรณชัย เรืองสมบัติ
นายเจษฎาพร คําตา
นายเจษฎาภรณ โนนุช
นายเจษฎาภรณ สันวิลาศ
นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจ
นายเจษฏา ปาเมืองมูล
นายเจษบดินทร อินทสงค
นายเจะลาวี เหล็มนุย
นายเจิมศักดิ์ ศรีแสน
นายฉกาจ ภูถมทอง
นายฉงาย เติมอุดม
นายฉลองชัย คําสีแกว
นายฉวี มณีภาค
นายฉัตรชัย แกวแสงใส
นายฉัตรชัย เครือสิงห
นายฉัตรชัย เจริญสุข
นายฉัตรชัย ชัยนนถี
นายฉัตรชัย ชายแกว
นายฉัตรชัย ชาลีบัว
นายฉัตรชัย ดวงแกว
นายฉัตรชัย นามมี
นายฉัตรชัย บํารุงสวัสดิ์

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฉัตรชัย พวงศรี
นายฉัตรชัย เหมือนมาตย
นายฉัตรชัย เหรียญทอง
นายฉัตรปกรณ กําเหนิดผล
นายฉัตรพันธ นิลกําแหง
นายฉัตรมงคล จันทรา
นายฉันทติ จุลกองฮอ
นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
นายเฉลิมชนม เข็มศร
นายเฉลิมชัย ไกลทุกข
นายเฉลิมชัย ขวัญคีรี
นายเฉลิมชัย เคลือบวิจิตร
นายเฉลิมชัย นาคสวาท
นายเฉลิมพล ศรีโยธิน
วาที่รอยตรี เฉลิมพล แหวนทอง
วาที่รอยตรี เฉลิมพันธ แกวประเสริฐ
นายเฉลิมพันธ สารอิ่น
นายเฉลิมยศ ญาดี
นายเฉลิมวุฒิ เบาทองคํา
นายเฉลิมศักดิ์ เฝาหนองดู
นายไฉน นามมุงคุณ
นายชงคา เมืองจันทร
นายชญานิน จิตรมุง
นายชฎาธาร โทนเดี่ยว
วาที่รอยตรี ชฎายุ บุตรศรี
นายชนก ประทุมชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒

นายชนพัฒน ใจมั่น
นายชนพัฒน บัวพา
นายชนมนิธิศ เที่ยงภิญญานันท
นายชนมปกรณ นันทธนสกุล
นายชนสรณ ภมร
นายชนะชน แสงสุข
นายชนะชัย แกวมุขดา
นายชนะชัย โลหะการก
นายชนะรัตน ชัยวรรณ
นายชนะศึก โพธิ์นอก
นายชนัต พัฒนามงคล
นายชนาธิปตย เจริญศักดิ์
นายชนานภ พลวิวัฒน
นายชนายุทธ นิลมาศ
นายชมไชโย พวงพุม
นายชยกร บุญมา
นายชยกฤต กรรณาริก
นายชยณัฐ กะนา
นายชยนันต เชื้อลิ้นฟา
นายชยพล ปวงตา
นายชยพล แปลงไล
นายชยพล พุมแยม
นายชยันต กันสีเวียง
นายชยันต ตื้อใจมา
นายชยันตนนท สุริยะประสาท
นายชยานนท มะทะ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชยุต พรมวิชัย
นายชยุตม พรายน้ํา
วาที่รอยตรี ชโย สุพร
นายชโยทิต น้ําดอกไม
นายชรินทร ดวงเดือน
จาสิบเอก ชลธาร มิตรตะขบ
นายชลธาร สมาธิ
นายชลธิชา สุขะ
นายชลธิศ ศรีมวงพงษ
นายชลธี แสวงทอง
นายชลพงษ ทองอุดม
นายชลัมพล ธูปกระแจะ
นายชวน เกื้อทองสั้น
นายชวนชัย วรรณสิทธิ์
นายชวนากร ศรีคํา
นายชวนากร โอพั่ง
นายชวลา ตันตรัตนพงษ
นายชวลิต แชมเจริญ
นายชวลิต บุญศิริ
นายชวลิต พิมพาทอง
นายชวาล นอยดําเนิน
นายชวาลวิท บุสําโรง
นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัย
นายชัชชวัฒน กุยรักษา
นายชัชชัย อินทเนตร
นายชัชชาย นิสสัยสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔

นายชัชพงศ ไชยรัตน
นายชัชพงศ ทองขัน
นายชัชพงษ ศรีวังสุ
นายชัชพล ศิริกุล
นายชัชพิสิฐพงศ ธาดาสุขเกษม
นายชัชวาล ปรัง
นายชัชวาล ลักษณะ
นายชัชวาล อนันตปญญาสกุล
นายชัชวาล อูปแกว
นายชัชวาล เฮงเจริญสิญจ
นายชัชวาลย เจาะจง
นายชัชวาลย ใจอินทร
นายชัชวาลย ชุมเพ็ญ
นายชัชวาลย มณีวัตร
นายชัชวาลย วงศอนันต
นายชัชวาลย วันเลิศ
นายชัชวาลย ศรีสุวรรณ
นายชัชวาลย โอบออม
นายชัด คําดี
นายชัตชัย ชางเขียว
นายชัยกฎ พรหมอินทร
นายชัยกัมพล มะโนชาติ
นายชัยณรงค คําภูมิหา
นายชัยณรงค มงคลเลิศ
นายชัยธวัช อุตเสน
นายชัยพงษ เพ็ชรประกอบ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยพร ซงสกุลชัย
นายชัยพร ทาวพรหม
นายชัยพฤกษ ขยันงาน
นายชัยพฤกษ ชํานาญเท
นายชัยพัฒน ราญรอน
นายชัยพิชิต อุดคํามี
นายชัยมงคล แกวเขียว
นายชัยมงคล ษัฏเสน
นายชัยยล แสนธิไชยยา
นายชัยยันต ฉิมกลอม
นายชัยยา ตองออน
นายชัยยา บุญโต
นายชัยยุทธ กิจอรุณ
นายชัยยุทธ พูลเจริญ
นายชัยโย ทุมชะ
นายชัยรัตน ถาวรงามยิ่งสกุล
นายชัยรัตน บุญหลา
นายชัยรัตน พิมพสิงห
นายชัยรัตน ล้ําฤทธิ์
นายชัยรัตน เล็กพอ
นายชัยฤกษ กลิ่นอวม
นายชัยฤทธิ์ ใตอุดม
นายชัยวัฒน กิจภูริพิพัฒน
นายชัยวัฒน คําโสภา
นายชัยวัฒน ทีปะปาล
นายชัยวัฒน บัตรทิม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖

นายชัยวัฒน บุญมาคํา
นายชัยวัฒน มนตอินทร
นายชัยวัฒน วงศบุญเรือง
นายชัยวัฒน อุปจักร
นายชัยวิชิต เที่ยงธรรม
นายชัยวิรัตน ลิ้มเรืองอนันต
นายชัยวุฒิ เตศิริ
นายชัยวุฒิ แปงหลา
นายชัยวุฒิ ยอดสงา
นายชัยวุฒิ ศรีพล
นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน
นายชัยศักดิ์ เชาวลักษณ
นายชัยสิทธิ เนรมิตร
นายชัยสิทธิ์ ตั้งแปล
นายชาคริต ไชยวรรณ
นายชาคริต ราชนิธยากร
นายชาคริต แสงจันทร
นายชาคริต หะซัน
นายชาครินทร ทรงอาจ
นายชาคริสต ทองรักชาติ
นายชาญ นรากล่ํา
นายชาญ เริ่มรักรัมย
นายชาญชัย จาภา
นายชาญชัย พรมชัย
นายชาญชัย ศรีอุทัย
นายชาญชัย ศาลาจันทร

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชาญชัย สิทธิโชติ
นายชาญชัย สีเสือ
นายชาญณรงค เจริญกุล
นายชาญณรงค แถนสีแสง
นายชาญณรงค นาคบัวแกว
นายชาญณรงค บุญหลักคํา
วาที่รอยตรี ชาญณรงค พันธแกน
นายชาญณรงค มาอยูดี
นายชาญณรงค มุมทอง
นายชาญณรงค แสงพันตา
นายชาญธวัช ศรัทธาผล
นายชาญยุทธ โคตรประทุม
นายชาญยุทธ บุญโรจน
นายชาญวิชัย ศรีวงศา
นายชาญวิทย พัฒนะราช
นายชาญวิทย มหัสพันธ
นายชาณัตถ รุงรัตน
นายชาตรี คงอวม
นายชาตรี ใจทัด
นายชาตรี โถแกว
นายชาตรี ทองมาตา
นายชาตรี โพธิ์ดก
นายชาตรี มะแอ
นายชาตรี รมประยูรวงศ
นายชาตรี หยกสินพูนทวี
นายชาติชัย ธนาคําวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘

นายชาติชาย โชติกเดชาณรงค
วาที่รอยตรี ชาติชาย มีชัย
นายชาติชาย ลอมวงษ
นายชาติชาย สิงหทองบุญ
นายชาติณรงค สุขนา
นายชานนท กิ่งพวง
นายชานนท เชื้อธนะภิญโญ
นายชานนท พุทธรักษา
นายชานนท อําไพ
นายชาริติ สมศรี
นายชาฮีดา มาปะ
นายชํานาญ นาปรัง
นายชํานาญ นิลจันทร
นายชํานาญ แปงเขียว
นายชํานาญ พืมขุนทด
นายชํานาญ รอดเรืองฤทธิ์
นายชํานาญ สังขทอง
นายชํานาญพงษ เจริญผล
นายชํานาญพงษ โชติรัตน
นายชิณทณภัทร รสชา
นายชิต ไชยสิทธิ์
นายชิตชวินทร วัฒนกิจจานนท
นายชิตนนธว รักสุวชน
นายชินกร แสนโสภา
นายชินวัฒน แซวื่อ
นายชินวัฒน โพธิสาร

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชินวัตร ณ วิเชียร
นายชิษณุ ฑีฆายุ
นายชิษณุพงศ โฉมเจริญพัฒน
จาสิบโท ชิษณุพงศ ถ้ํากลาง
นายชุติพงศ อโนทัย
นายชุติพนธ คํามามูล
นายชุติพล ไชยชาญ
นายชุมพล นันทวงศ
นายชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธ
นายชูชาติ ทองเยา
นายชูเลิศ กองฉลาด
นายชูศักดิ์ จันทรดวงโต
นายชูศักดิ์ ทองสาสุข
นายเชน เพ็งมาตร
นายเชษฐา กันนา
นายเชษฐา ฝนเมา
นายเชาวนันท โสโท
นายเชาวริต อําภาพันธ
นายเชาวรินทร สีใหม
นายเชาวฤทธิ์ ตาใจ
นายเชาวลิต กันยา
นายเชาวลิต ไชยธงรัตน
นายเชาวลิต วงษจินดา
นายเชาวลิต สีชัยลา
วาที่รอยตรี เชาวลิต อัครปญญาวิทย
นายเชาวลิตย ชูจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐

นายเชิงชาญ ลุนชิตร
นายเชิงยุทธ มุลเอก
นายเชิดชู แกวลบ
นายเชิดศักดิ์ ทวีความสุข
นายเชิดศักดิ์ ทองสวาง
นายเชิดศักดิ์ ฝายลุย
นายเชิดศักดิ์ ศรีเมือง
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
นายเชี่ยวชัย เขียวแปน
นายโชคชัย จาดเมือง
นายโชคทวี บุญจันทร
นายโชคพิสิฐ สุดแท
นายโชคอนันต เพ็ชรประเสริฐ
นายโชคอนันต รักษาภักดี
นายโชคอภิวัฒน สุคัมภีร
นายโชติวัฒน วอนวงษ
นายไชยกร กิติยายาม
นายไชยชาญ เจริญชนม
นายไชยเชษฐ ชนะสุข
นายไชยพร สายวงค
นายไชยพัฒน สังขรักษ
นายไชยภพ หงเขียบ
นายไชยรักษ ทองขันธ
นายไชยวัฒน ดวงสุภา
นายไชยวัฒน นวลเจริญ
นายไชยวัฒน อารีโรจน

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไชยวัฒน อุปครุฑ
นายไชยวิชิต เมืองคํา
นายไชยวุฒิ พุทธวัตร
นายไชยศรี ขุมคํา
นายไชยันต ชูชีพ
นายไชยา พรมโส
นายไชยา โรมพันธ
นายไชยา สุวรรณโณ
นายไชยา อินทะเสน
นายซาการียา ยูโซะ
นายซามูละ นายยอย
นายซูกิพลี เจะเลาะ
นายซูลกีฟลี แวยูโซะ
นายซูลฮีซัม ดอเลาะ
นายฌาณธิษณ เบียดกลาง
นายฌานินทร ไชยมานันต
นายญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร
นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล
นายญาธิป คลายกล่ํา
นายฎีกา สุภาสัย
นายฐกฤตธรณ สัมลี
จาเอก ฐตวัฒน รัตนทิพย
นายฐปนนนท สืบมา
นายฐปนพันธ เปยมศิริ
นายฐปนรรฑ ปญญาอัศวโชติกุล
นายฐากร พรประสงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒

สิบเอก ฐากูร กองไชย
นายฐากูร พูลพิพัฒน
นายฐานิสภ พรมฝน
นายฐาปกรณ กระแจะจันทร
นายฐาปนพงศ วิเศษชาติ
นายฐาปนพงศ อรินทร
นายฐาศิต สองสุทภัส
นายฐิติคมภ เขนย
นายฐิติพงค เพ็ชรรัตน
นายฐิติพงษ ปานศิริ
นายฐิติพงษ ภักดีลน
นายฐิติโภค อักษรเกิด
นายฐิติวัชร พะวงษ
นายฐิติวัฒน ภิรมยรส
นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ
นายฑศพร คันธา
นายณชพล ฐานะอุดมมงคล
นายณชพัฒน ดุลยลา
นายณฐกร วรัญญสาธิต
นายณฐชนนท มูลเปง
นายณฐนน มีวรรณ
นายณฐนน สมเจริญ
นายณฐพงศ วิชัย
นายณฐพงศ สุจริต
นายณฐพร หลากสุขถม
นายณฑวรรษ นนทศรี

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณฑีภัษ มั่นเหมาะ
นายณธกร นันทะวงค
นายณพดล กองทอง
วาที่รอยตรี ณพล ดํารงธนชัย
นายณภชล ฤกษวิรี
นายณภดล ขุมเพ็ชร
วาที่รอยเอก ณภัทร ธุระกิจ
นายณรงค กุดแถลง
นายณรงค แกวรัตม
วาที่รอยตรี ณรงค ขอสุข
นายณรงค คํากาหลง
นายณรงค จันทรา
นายณรงค ไชยภูมิ
นายณรงค ฐานคร
นายณรงค เถาวเกตุ
นายณรงค นฤภัย
นายณรงค บุญแรง
นายณรงค บุตรสิงห
นายณรงค มาโสมพันธ
นายณรงค ยอดขําใบ
นายณรงค วงคแกว
นายณรงค ศรีโพธิ์อุน
นายณรงค สารเร็ว
นายณรงค หมั่นวิชา
นายณรงคชัย บุญหนุน
นายณรงคชัย พรมดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายณรงคชัย เพ็ชรตะกั่ว
นายณรงคชัย วรรณมณี
นายณรงคเดช นามแกว
นายณรงคเดช ประจันทรเสน
นายณรงคเดช พงษพันธ
นายณรงคเดช ภัสรางกูร
นายณรงคพันธุ เชียวขุนทด
นายณรงคยศ นิยมญาติ
นายณรงคฤทธิ์ ธนะจันทร
นายณรงคฤทธิ์ ผาธรรม
นายณรงคฤทธิ์ แมนสืบชาติ
นายณรงคฤทธิ์ หอมนาน
นายณรงควิทย ตรีพงษรัตนกุล
นายณรงคศักดิ์ ขุนนะ
นายณรงคศักดิ์ นาคสมบูรณ
วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์ บุตรวงศ
นายณรงคศักดิ์ ปยประภากร
นายณรงคศักดิ์ มุลบุตร
นายณรงคศักดิ์ วะโร
นายณรงคศักดิ์ สวนใต
นายณรงคศักดิ์ สิงหาปด
นายณรงคศักดิ์ สุปรัยธร
นายณรงคศักดิ์ อินทะรส
วาที่รอยตรี ณรงคศิลป เสริมวิฑูรย
นายณรงศักดิ์ ขันคํา
นายณรงศักดิ์ ปญญาโส

๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณราชัย เมฆวิไลพันธุ
นายณรารัตฐ ยาสามิง
นายณราวุฒิ ชางทุงใหญ
วาที่รอยตรี ณฤดล เผือกอําไพ
นายณฤทธิ์ หนูสมแกว
นายณฤพัฒโภคิณ
อัครโสภิพัฒนากุล
นายณวรัตม ศิรพิพัฒน
นายณวัฒน เชียงสาย
นายณวัฒนเมธัส อุนแกว
นายณัชพันธุ ชูชัยวุฒิกุล
นายณัฎฐพล ขวัญเจริญ
นายณัฎฐพัชร ปนโชติกาญจนกุล
นายณัฏฐ จันทรหลา
นายณัฏฐฑกฤษณ ไชยจินดา
นายณัฏฐดนัย รุงกลิ่นขจรกุล
นายณัฏฐนันท ทาชาติ
นายณัฏฐพงษ กันภัย
นายณัฏฐภเสฐ วิศวินกุล
นายณัฏฐศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ
นายณัฏฐสุภณ เนื้อศรี
นายณัฏฐากร นิลเขต
นายณัฐกร จิ้วฮวด
นายณัฐกร ชัยมงคล
นายณัฐกร ทูลศิริ
นายณัฐกรณ ชยุตพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายณัฐกรณ ทองใหม
นายณัฐกฤต สิทธิเลาะ
นายณัฐกฤษฎ อินเตชะ
นายณัฐกานต ชัยวงค
วาที่รอยตรี ณัฐกิตติ์ แกวมหาคุณ
นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ
วาที่รอยตรี ณัฐกิตติ์ชยากรณ
ตรีวิเศษ
นายณัฐชัย ฐานะราช
นายณัฐชัย ทองคณทา
นายณัฐชาต ไชยรินคํา
นายณัฐดนัย ประภัสโรทัย
นายณัฐดนัย สุภาสัย
นายณัฐดินัย ใจบาล
วาที่รอยตรี ณัฐธนัน วรรณสุข
นายณัฐธพงษชัย วัชรพงศธร
นายณัฐนนท บัวทอง
นายณัฐนนท ภูธรานนท
นายณัฐนันท บุญไชย
นายณัฐพงค เหลากาวี
นายณัฐพงศ กลัดณรงค
นายณัฐพงศ กุลวุฒิชัยมงคล
นายณัฐพงศ เขียวนอย
นายณัฐพงศ ชนมนัส
นายณัฐพงศ แถมยิ้ม
นายณัฐพงศ ปะโนรัมย

๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐพงศ พลฤทธิ์
นายณัฐพงศ โพธิวงค
นายณัฐพงศ ออนสุด
นายณัฐพงษ แกวอุด
นายณัฐพงษ คนมั่ง
นายณัฐพงษ ชุมภูคํา
นายณัฐพงษ เชื้อสะอาด
นายณัฐพงษ ไชยวงศคต
นายณัฐพงษ แซตั้ง
นายณัฐพงษ ญานวัฒนะ
นายณัฐพงษ ตั้นวัฒนานุสรณ
นายณัฐพงษ เมยมงคล
นายณัฐพงษ ศุภาสร
นายณัฐพงษ สีเหลือง
นายณัฐพงษ โหมดสกุล
นายณัฐพร ปุยรักษา
นายณัฐพร ศรีโน
นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
นายณัฐพล กําเนิดรัตน
นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ
นายณัฐพล เคนน้ําเที่ยง
นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล
นายณัฐพล เตชะพลี
นายณัฐพล ธัญญพงษ
นายณัฐพล นันโท
วาที่รอยตรี ณัฐพล นาคะเต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖

นายณัฐพล นุตยางกูล
นายณัฐพล บํารุงเกตุอุดม
นายณัฐพล บุญเนียม
นายณัฐพล ปราบคะเชน
นายณัฐพล มิตรอารีย
นายณัฐพล ยานสากล
นายณัฐพล วรรณศรี
นายณัฐพล ศรีสุข
นายณัฐพล สมสุข
นายณัฐพล สิทธิแพทย
นายณัฐพล โสมาบุตร
นายณัฐพล หทัยเมธา
นายณัฐพล เอี่ยมประดิษฐ
นายณัฐพัชร คําศรี
นายณัฐพันธ มาลี
นายณัฐภล ศักดิ์สงวน
นายณัฐภัทร แกวบัวโฮม
นายณัฐภัทร เจริญสิน
นายณัฐภัทร ชํานาญรักษ
นายณัฐภัสสร ไชยยา
นายณัฐภูมิ รานอก
นายณัฐภูมินทร ยงเพชร
นายณัฐวัชร มหายศนันท
นายณัฐวัฒน พูลธวัช
นายณัฐวุฒ เอี่ยมกั๊ก
นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐวุฒิ กําปนทอง
นายณัฐวุฒิ เกิดสมจิตร
นายณัฐวุฒิ คําพันธ
นายณัฐวุฒิ จันทนา
นายณัฐวุฒิ จันทรจอย
นายณัฐวุฒิ ใจคํา
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
นายณัฐวุฒิ ชาญนรา
นายณัฐวุฒิ ชาวนาน
นายณัฐวุฒิ ทุดปอ
นายณัฐวุฒิ นอยหมอ
นายณัฐวุฒิ นันทา
วาที่รอยโท ณัฐวุฒิ โนทะเวียน
นายณัฐวุฒิ บัวเขียว
นายณัฐวุฒิ บาศรี
นายณัฐวุฒิ บุญเหม
นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ
นายณัฐวุฒิ มีครองธรรม
นายณัฐวุฒิ มุงทอง
นายณัฐวุฒิ มูลสาร
นายณัฐวุฒิ ยาแม
นายณัฐวุฒิ ลําทอง
นายณัฐวุฒิ ศรีรักษา
นายณัฐวุฒิ ศรีสุข
นายณัฐวุฒิ สองทิศ
นายณัฐวุฒิ สายศร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘

นายณัฐวุฒิ สิงหโตทอง
นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ
นายณัฐเวช ราชบรรเทา
นายณัฐศักดิ์ รัตนกุล
นายณัฐสิทธิ์ มายะ
นายณัตฐพล ปะวะเสนะ
นายดนกิบหลี ยาประจัน
นายดนัย ไกรสร
นายดนัย เนื่องขันตรี
นายดนัย ภูฉายา
นายดนัย ศรีเกตุสุข
นายดนัย แสนธิวัง
นายดนัยภัทร มวงไม
นายดนุชศาสตร ศรีพล
นายดนุพล กาญจนะกันโห
นายดนุพัฒน กันรัมย
นายดนุสรณ คอนดี
นายดนูชัย มงคล
นายดรัณภพ ทองอาญา
นายดล แจมจันทร
นายดลวาการ ลิ้มระหงษ
นายดวงเดน เตาเถื่อน
วาที่รอยตรี ดอน หงษทอง
นายดะหนาน บิลรอหีม
นายดาโอด ลูกเด็น
นายดํารงค โพธิจักร

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายดํารงณ ใจชนะ
นายดํารงพล อินทจันทร
นายดํารงศักดิ์ ทวินันท
นายดํารงศักดิ์ ทองหลอ
นายดํารงศักดิ์ เพชรรัตน
นายดํารงศักดิ์ อุนทา
นายดิเรก พูนศรีไทย
นายดิเรก ศิริเวชกุลศรี
นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา
นายดิเรกฤทธิ์ วุฒิทวีพัฒน
นายดิศนันท ศรีวิลัย
นายดิศักดิ์ อันฐาเชษ
นายดิษธัสต พรหมโชคศิริกุล
นายดิสทัต ทองดา
นายดุลปุริน คลี่ใบ
นายดุสิต กันยะมี
นายดุสิต ไชยวงษา
นายดุสิต ทุนประเสริฐ
นายเด็จ ศรีทอง
นายเดชณรงค ประชานนท
นายเดชอุดม ไชยวงศคต
นายเดชา นวลรักษา
นายเดชา ศรัทธาผล
นายเดชา ศิริกุลวิริยะ
นายเดชา สวางศรี
นายเดชา สังขทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐

วาที่รอยตรี เดชา สิทธิกรพันธ
นายเดโช ปานอยู
นายเดโช ไพรแกว
นายเดนชัย สมใจเพ็ง
นายเดี่ยว จรวุฒิพันธ
นายแดงปญญา ศิริโรจน
นายโดมพงศ ทองเรือง
นายตรงเจตน จงกลาง
นายตระกูล มากแกว
นายตริตาภรณ ชาติชํานิ
วาที่รอยตรี ตรีธวัฒน มีสวัสดิ์
นายตรีเพ็ชร มีศิลป
นายตรียพล โฉมไสว
นายตรีวุฒิ คุณรักษ
นายตฤณ นาวแสง
นายตอพงษ สมสิงห
นายตะวัน ตะวงศ
นายตะวัน เหมือนชู
นายตามีซี นราพงศตระกูล
นายติณณดิษย เกาะสมุทร
นายตุลา สมัครแกว
นายตุลากรณ ออนนุม
นายเตชิต พระไชยบุญ
นายเตชิต ภัทรศรีวงศ
นายเตโชทัย นึบสูงเนิน
นายเตวิทย ชูศักดิ์

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไตรเทพ เอี่ยมพินิจ
นายไตรภพ จันทรศรี
นายไตรภูมิ อายวงค
นายไตรรงค ชาติวงศ
นายไตรรัตน เอี่ยมพันธ
นายถกลเกียรติ กุมกัน
นายถนอมพงษ จันอน
นายถนอมพงษ ภาจํารงค
นายถนัด นนทะปะ
นายถวิพงษ กอนคํา
นายถานันดร โชติกาญจน
นายถาวร จันจุติ
นายถาวร นุนสังข
นายถาวร สุขนา
นายถิรฉัตร คงจันทร
นายถิรธนา คําแพง
นายทนงศักดิ์ กมุทมาศ
นายทนงศักดิ์ คงพิทักษ
นายทนงศักดิ์ จันสีมะณี
นายทนงศักดิ์ ดวงคําจันทร
นายทนงศักดิ์ ถุงทอง
นายทนงศักดิ์ ทองมาก
นายทนงศักดิ์ บัวเทพ
นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร
นายทเนตย จันแปงเงิน
นายทรงกลด สิทธิมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒

นายทรงเกียรติ มณีโชติชุติมา
นายทรงเกียรติ สวนแกว
นายทรงชัย นามสนธิ
นายทรงชัย บัวขาว
นายทรงธรรม ขันตี
นายทรงธรรม วิสินธุชัย
นายทรงพล กอนเงิน
นายทรงพล เที่ยงธรรม
นายทรงพล ภาคแกว
นายทรงพล ลือบรรเลง
นายทรงพล ศรีนวล
นายทรงพล สายแวว
นายทรงยศ ของแกว
นายทรงยศ เฟองแปง
นายทรงยศ สาธุชาติ
นายทรงยศ เอี่ยมสุกใส
นายทรงยุทธ ทองประกอบ
นายทรงฤทธิ์ เสวกวัง
วาที่รอยตรี ทรงวุฒิ คุฒแกว
นายทรงวุฒิ ทองปอง
นายทรงวุฒิ พินธุกรณ
นายทรงศักดิ์ เกษร
นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ
นายทรงศักดิ์ ศรีมาก
นายทรงศักดิ์ สายราม
นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทรรศนัย พานสุวรรณ
นายทรัพย บุญเกื้อ
นายทรัพยสิน ดีสีแกว
นายทฤษฎี บุญนําพา
นายทวิช บัวแพง
นายทวิช บุญหนุน
วาที่รอยตรี ทวิชัย ละอองเอก
นายทวินันท ทวิบุตร
นายทวี ชื่นนิรันดร
นายทวี ดีวิหก
นายทวี ทรภีสิงห
นายทวี ศรีชาลี
นายทวี โสมชม
นายทวีชัย ฤกษพิชัย
นายทวีชัย ลํามูล
นายทวีป ศรีตะวัน
นายทวีพงษ ประพันธ
นายทวีรักษ เจียมวรกุลชัย
นายทวีวัฒน คณะวรรณ
นายทวีวัฒน แนนอุดร
นายทวีวัฒน สันชุมภู
นายทวีศักดิ์ จําปาทอง
นายทวีศักดิ์ ชลาสินธุ
นายทวีศักดิ์ ชอบสะอาด
นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย
นายทวีศักดิ์ โทนสังขอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔

นายทวีศักดิ์ ธาตุชัย
นายทวีศักดิ์ ธิมา
นายทวีศักดิ์ บุญนอย
นายทวีศักดิ์ แพงเจริญ
นายทวีศักดิ์ ภูชัย
นายทวีศักดิ์ ศิริมุสิกะ
นายทวีศักดิ์ อินทรโสม
นายทศณรงค เปามัจฉา
นายทศพร จันแดง
นายทศพร เชื่อมชิต
นายทศพร ณ นคร
นายทศพร ทองสุพรรณ
นายทศพร ทิวะทรัพย
นายทศพร พึ่งเสือ
นายทศพร ไพรบึง
นายทศพร มนตรีวงษ
นายทศพร เรืองภู
นายทศพล ทาวรรณะ
นายทศพล พรมดี
นายทศพล พุมพวงเกียรติ
นายทศพล มั่นมานะเสรี
นายทศพล เวชกามา
นายทศพล เหรียญเจริญ
นายทองคูณ จันทสิงห
นายทองชัย กอแกว
นายทองเดน จันทรเสน

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทองพาส บุดดา
นายทองพูน สวัสดิรักษ
นายทองใส ไทยธานี
นายทองเหรียน หกลา
นายทัตเทพ จงอมรรัตน
นายทัย บุญคง
วาที่รอยตรี ทัศนัย ดาวแสง
นายทัศพร คงมั่น
นายทานุวัต ตรีวิทยานันท
นายทามีซี สามะ
นายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม
นายทํานุ ปตพี
วาที่รอยตรี ทิคัมพร อินทปญญา
นายทิชานนท ชุมแวงวาป
นายทิฐิกร บุญเชื้อ
นายทินกร กองสมบัติ
นายทินกร ตาลพวง
นายทินกร ทองสกุลการ
นายทินกร บุญบรรลุ
นายทินกร อันเกรียงไกร
นายทินกรณ พรมเภา
นายทินกรณ วรกา
นายทินกรณ สีแสด
นายทินภัทร จงจิตร
นายทินวัฒน พุมบัว
นายทิพยวรรณ สังขทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายทิรพงษ โมหางหวา
นายเทพชัย วิชัยยา
นายเทพประสิทธิ์ เมืองนอย
นายเทพพงษ วองไว
นายเทพพิทักษ ใจบุญ
นายเทพพิทักษ เชื้อดวงผุย
นายเทพพิทักษ อรรคชาติ
นายเทพรัตน สุทธิเรือง
นายเทพศิรินทร วุฒิยางกูร
นายเทวนาถ เติมวุฒ
นายเทวราช กรกฎกําจร
นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี
นายเทวฤทธิ์ เขื่อนคํา
นายเทวฤทธิ์ ดีสุบิน
นายเทวฤทธิ์ สองเมือง
นายเทวฤทธิ์ เอมโอษฐ
นายเทวัญ เกษมนิมิตรพร
นายเทวัญ ประทุมมา
นายเทวากร ตางโอฐ
นายเทวารักษ ภักดีตุระ
นายเทอดพงษ นันลังค
นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ
จาสิบตรี เทอดศักดิ์ สังวรกาญจน
นายเทิดพงศ พิกุลทอง
นายเทิดศักดิ์ เปดทอง
นายเทียรทอง นามทมาตย

๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไทยประเสริฐ วนวาล
นายธงชัย การัตน
นายธงชัย เกิดมี
นายธงชัย แกนที
นายธงชัย บํารุงรัฐ
นายธงชัย มั่นธรรม
นายธงชัย ไววาง
นายธงชัย ศรีคําขลิบ
นายธงชัย ศรีทา
นายธงชัย สวัสดี
นายธงชัย สารมะโน
นายธงไชย เกตุทะจักร
นายธชย ชาญวิริยะ
นายธน เทพปตุพงศ
นายธนกร คุณานิธิธร
นายธนกร ชัยอาวุธ
นายธนกร ตระการวิทยารักษ
นายธนกร พรจันทรกลาง
นายธนกร พรหมพล
นายธนกร พันวัน
นายธนกร มวงศิริ
นายธนกฤต แกวคชชา
นายธนกฤต แกวทอง
นายธนกฤต ดอนแกว
นายธนกฤต ปทุมมาศ
นายธนกฤต ปนตาสาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘

นายธนกฤต พวงอินทร
นายธนกฤต ยอดมาลี
นายธนกฤต หิรัญสิริกร
นายธนกฤต อั้งนอย
นายธนกุล ทานา
นายธนงศักดิ์ สินทรัพย
นายธนชัย ปวนคํา
นายธนโชติ พราวจันทึก
นายธนเดช บุตรน้ําเพ็ชร
นายธนเดช สายทัศน
นายธนธรณ เทียนทอง
นายธนนท วีรธนนท
นายธนบดี ธีรธาดาธรณ
นายธนบดี อินหาดกรวด
นายธนปกรณ ปองศรี
นายธนพงศ ประพานศรี
นายธนพจน สายพวงเพชรโชติ
นายธนพล ดอนชวนชม
นายธนพล ถัดทะพงษ
นายธนพล เพ็งแกว
นายธนพล สีสุข
นายธนพัฒน ชุนณวงษ
นายธนพันธ ฐิติวรรณพรรณ
นายธนพิสิษฐ ศรีวรรณชัย
นายธนภัทร ซวนลิ่ม
นายธนภัทร บาลชัย

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนภัทร บุศยคํา
นายธนภัทร ภูดอนตอง
นายธนภัทร สุนทรภักดี
นายธนภัทร หันจรัส
นายธนภัทร อันชัยศรี
นายธนภัทร อินตะพรม
นายธนภูมิ พุมจันทร
นายธนยศ ฉาบพิมาย
นายธนวรรฐ อาวุธนอก
นายธนวรรธก แสนศักดิ์
นายธนวรรธณ ทองดี
นายธนวัฒน ไกรกิจราษฎร
นายธนวัฒน คัณทักษ
นายธนวัฒน คําทอง
นายธนวัฒน เชียงทอง
นายธนวัฒน ทองวิชิต
นายธนวัฒน นาคเอก
นายธนวัฒน บุญทิพยเจริญ
นายธนวัฒน ศักดิ์สองเมือง
นายธนวัฒน สวนจันทร
นายธนวัฒน สุขสกนธ
นายธนวัทร เพลินหัด
นายธนวิชญ เอื้อจํานงค
นายธนวิทย ชารีรักษ
วาที่รอยตรี ธนวิทย ศรีทองแดง
นายธนวิทย สิทธิชาติบูรณะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐

นายธนวุฒิ แกวนุช
นายธนวุฒิ สอนพงษ
นายธนวุฒิ สุวรรณ
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นายธนศักดิ์ ชุณหประไพ
นายธนสาร ศุภพันธ
นายธนโอฬาร ธนพึ่งพงษทอง
นายธนะชัย เชาวพลกรัง
นายธนะเมศฐ ธรรมนลินธรณ
นายธนัง ศรีพินิจ
นายธนัญกรณ กอนแกว
นายธนัญชัย จําปาสา
นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล
นายธนันชัย พิพิธพงศสันต
นายธนันดร ชนะกุล
นายธนันทธร อิ่มใจ
นายธนากร แกนเกษ
นายธนากร ดอนแกว
นายธนากร นาควรรณ
นายธนากร บุญพันธ
นายธนากร แปชา
นายธนากร ยิ่งยืน
นายธนากร เลิกนอก
จาสิบเอก ธนากรณ พุมพิศ
วาที่รอยตรี ธนาคาร โกศัย
นายธนาคาร สงเมือง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนาณุวัฒน นาคยิ้ม
นายธนาธิป ทรัพยอินทร
นายธนานนท ศรีคํา
นายธนาพงศ คําศรี
นายธนาพิพัฒน สิงหเฉลิม
นายธนายุตม ศิรภัทรธนานันท
นายธนายุรัชช สุขแมน
นายธนาวุฒิ ภิรมยพันธ
วาที่รอยตรี ธนาวุฒิ สุโรรัมย
นายธนิต มาพิทักษ
นายธนิต เยี่ยมรัมย
นายธนิตย สุขโข
นายธนินทรัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท
ศิริวิศาลสุวรรณ
นายธนิศ พราเพรียง
นายธนิสศักดิ์ โพธิปตย
นายธนุวัฒน ปองผดุง
นายธนู ทอมุด
นายธนูชัย สืบทิม
นายธเนศ ชะพินทร
นายธเนศ เซงยี่
นายธเนศ ตรีรัตนกุลพร
นายธเนศ สมัครไทย
นายธเนศ เหมือนวา
นายธเนษฐ ชวาลสันตติ
นายธรณัส ศรีปราชญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑

นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป
นายธรรมชาติ มีรักษา
นายธรรมทรรศน กุมภวงค
นายธรรมนิตย บานพวน
นายธรรมนูญ ขอพึ่ง
นายธรรมนูญ จันทรแกว
นายธรรมนูญ ตะผัด
นายธรรมรงค เรืองขํา
นายธรรมรัตน กาญจนนุกูล
นายธรรมรัตน ธรรมรักษ
นายธรรมรัตน สงศรี
นายธรรมศักดิ์ ขาวสุด
นายธรรมศาสตร วรสาร
นายธรรมสรณ ทองงาม
นายธรรมสรณ สุศิริ
นายธราดล รานรินทร
นายธราเทพ เทบํารุง
นายธราธิป จันดี
นายธราพงษ ผาสุข
นายธวณัฏฐ เพียรอดวงศ
นายธวัช วงศใหญ
นายธวัช สรอยโพธิ์พันธุ
นายธวัช ใหพร
นายธวัชชัย กาพล
นายธวัชชัย กุศลสุข
นายธวัชชัย คงทรัพย

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธวัชชัย เจริญคิด
นายธวัชชัย ฉายินทุ
วาที่รอยตรี ธวัชชัย เถาสมบูรณ
นายธวัชชัย ทิพยรัตน
นายธวัชชัย นาเลิง
นายธวัชชัย นิลประดับ
นายธวัชชัย บวรโมทย
นายธวัชชัย ปาฎิสุทธิ์
นายธวัชชัย มีเปรม
นายธวัชชัย แยมสอิ้ง
นายธวัชชัย วงศใหญ
นายธวัชชัย วอนศรี
นายธวัชชัย วิเศษสิงห
นายธวัชชัย ศรีจันทร
นายธวัชชัย ศรีไทย
นายธวัชชัย สวัสดิ์
นายธวัชชัย สาบัว
นายธวัชชัย อยูเกษ
นายธวัฒนชัย ภูตะเณร
นายธะราพงศ สองทอง
นายธัชชา เทศนธรรม
นายธัชนนท พุมโภคัย
นายธัชนนท ระบิล
นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
นายธัญญา สังขออน
นายธัญพิสิษฐ คุณยศยิ่ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายธัญยรัตน พลเดช
นายธัญรักษ บุดดาลี
นายธันญสุธี นาวัฒนเศรษฐ
นายธันยพัฒน ยศราวาส
นายธันยวัฒน แสงเดือน
นายธันยวัตร แกวสุข
นายธันวา ชัยทอง
นายธันวา พรหมสุข
นายธาดา แกนสนธิ์
นายธาตรี ชินาภาษ
นายธาตรี ชีถนอม
นายธานิน ยืนยืดวงษ
นายธานี ทองดี
วาที่รอยตรี ธานี ธีรโรจนไพศาล
นายธาราดล กัณหา
นายธาราสวรรค เสียงเย็น
นายธิติ พันธุศุภผล
วาที่รอยตรี ธิติฏฐวัฒน เอมสถิตย
นายธิติพันธุ อวนศรี
นายธิติภัทร ไพชํานาญ
นายธิวา ดิษฐกระจันทร
นายธีธัช ปองปก
นายธีรชัย ผิวขม
นายธีรเดช จันทรางศุ
นายธีรเดช ทองศรีสุข
นายธีรพงศ คงสีแกว

๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีรพงศ สายยืด
นายธีรพงษ นวลดอน
นายธีรพงษ บุญสมปาน
นายธีรพงษ ปานตะรังษี
นายธีรพงษ วงษสอาด
นายธีรพงษ หมื่นสุข
นายธีรพรรณ กันหมอง
นายธีรพล ทาใหม
นายธีรพล บุญสรรค
นายธีรพล มวงปทม
นายธีรพล หมื่นโฮง
นายธีรพล อุนศิลป
นายธีรพัฒน ครุธหอม
นายธีรพันธ สุขสําราญ
นายธีรภัทร คงกัลป
นายธีรภัทร มณีจักร
นายธีรภัทร แสงแกว
นายธีรภัทร เจียมรัมย
นายธีรภัทร ใหญกลาง
นายธีรยุทธ พลอยศิริ
นายธีรยุทธ เรืองเรื่อ
นายธีรวัฒน กุศล
นายธีรวัฒน คลายนัครัญ
นายธีรวัฒน จันทศร
นายธีรวัฒน เนินทราย
นายธีรวัฒน มูลเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕

นายธีรวัฒน ยอดสุรินทร
นายธีรวัฒน วังแสง
นายธีรวุฒิ ชุมทองโด
นายธีรวุฒิ เพชรวิโรจน
นายธีรวุฒิ ภูโสภา
นายธีรวุธ กาแดง
นายธีรศักดิ์ จักษุอภิรักษ
นายธีรศักดิ์ ผิวออน
นายธีรศักดิ์ มโนธรรม
นายธีรศักดิ์ ศรีสุข
นายธีรศักดิ์ สมาน
นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ
นายธีรสิทธิ์ ราชสงคราม
นายธีระ โกวิทวัฒนา
นายธีระ ชางแดง
นายธีระ ลี้ศิริสรรพ
นายธีระกาญจน ปกรช สันโส
นายธีระกุล คํามูล
นายธีระชัย จุฑาเทพ
วาที่รอยตรี ธีระชัย ชวงบุญศรี
นายธีระชัย เอี่ยมผอง
นายธีระเดช บัวลอม
นายธีระเดช ลือธิสาร
นายธีระพงศ แกวเนตร
นายธีระพงศ ดํารงคพรพิชัย
นายธีระพงศ พานทอง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธีระพงษ ปานทอง
นายธีระพงษ พรมกุล
นายธีระพงษ สืบโสดา
นายธีระพล ประทุมโต
นายธีระพล พงษพิมาย
นายธีระพล โสพัฒน
นายธีระพัทธ โชติธนิกวรรักษ
นายธีระพันธ ยั่งยืนทวี
นายธีระพันธ เสถียรทวีกิจ
นายธีระยุทธ ไชยชนะ
นายธีระยุทธ พรมชวย
นายธีระวัฒน การะเกตุ
นายธีระวัฒน จันทนาม
นายธีระวัฒน เทพสุภา
นายธีระวัฒน สมยิ่ง
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ
นายธีระศักดิ์ กัญจนา
นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ
นายธีระศักดิ์ คําดํา
นายธีระศักดิ์ จเรรัชต
นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย
นายธีระศักดิ์ สินชัย
นายธีระศักดิ์ อินทรทอง
นายธีรานันทกรณ ทรัพยเมือง
นายธุวานนท บัวจันทร
นายเธียรไท ไชยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗

นายนกกูล รักษี
นายนคร เจือจันทร
นายนคร สวัสดิ์ลน
นายนคร แสงทอง
นายนครินทร เจษฎารมย
นายนครินทร ซื่อสัตย
นายนครินทร รอดแกว
นายนฏกร บุญลอม
นายนที แนนอุดร
นายนทีบดี ชูรัสมี
นายนนกร มังคละศิริ
นายนนทกาญจน จันทรเฮง
นายนนธรัชต ธงซิว
นายนพเกลา ทองธรรมมา
นายนพคุณ แงวกุดเรือ
นายนพดล เกิดชวง
นายนพดล ขาวแท
นายนพดล จันทรสุทธิ์
นายนพดล จูสกุล
นายนพดล แจบานเกาะ
นายนพดล ใจบุญ
นายนพดล ชมภูวงศ
นายนพดล ชาวนาผล
นายนพดล ฐานสินเพิ่ม
นายนพดล ดวงธิวงค
นายนพดล ธนะวงศ

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนพดล ธรรมมวงไทย
นายนพดล นวลดํา
นายนพดล บุญภา
นายนพดล ผลไชย
นายนพดล พรอมเที่ยงตรง
นายนพดล ยองดํา
นายนพดล ลําเพยพล
นายนพดล เล็กบาง
นายนพดล หมิดทองคํา
วาที่รอยตรี นพดล อินสอน
นายนพธีรรัฐ เอ็งนิธิธารา
นายนพนันท อรัญมิ่ง
นายนพพงษ สรอยสุวรรณ
นายนพพร คงทอง
นายนพพร ตุมทอง
นายนพพร เทพอวยพร
นายนพพร สุรจันทรกุล
นายนพพร แสงอาทิตย
นายนพพล เจียมรัมย
นายนพพล เล็กพันธ
นายนพพล สุยะทา
นายนพพล เอื้อถาวรสุข
นายนพรัตน ทองคงหาญ
นายนพรัตน นอยหนู
นายนพรัตน บุญอน
นายนพรัตน มั่งมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙

นายนพรัตน มุกดา
นายนพรัตน ยอยพระจันทร
นายนพรินทร สุบินรัตน
นายนพฤทธิ์ สิทธิสาร
นายนพล อาจฤทธิ์
นายนพวงศ เมืองสีสุข
นายนพวรรธน สิงหโต
นายนภวัต จันทะนา
นายนภัทร เฮงศิริ
นายนภัสดล แปงกลาง
นายนรพัทธ กลาณรงค
นายนรภัทร สิงหนวล
นายนรวีร คุมตระกูล
นายนรเศรษฐ ศิริเจริญ
นายนรา เขียวละลิ้ม
นายนรากร โกฎแสง
นายนรากรณ ใยเพ็ง
นายนราเชษฐ วราเกษมสุข
นายนราทิพย แสงอาทิตย
นายนราธิป ใจหาญ
นายนราธิป โทบุราณ
นายนราพัฒน ภูตุธาตุ
นายนราวิชญ จันทรอินทร
นายนรินทร แกวสวาง
นายนรินทร ดารานอย
นายนรินทร ดําฤทธิ์

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนรินทร ทีหัวชาง
นายนรินทร ธุรธรรม
นายนรินทร นามโยธา
นายนรินทร นารีนาถ
นายนรินทร ผิวทอง
นายนรินทร พิทักษ
นายนรินทร โพธิ์มั่น
นายนรินทร ยาสูญ
นายนรินทร เลอกา
นายนรินทร วัฒนบัญชา
นายนรินทร สุขศรี
นายนรินทรโชติ คุรุเกียรติการณ
นายนรุช พวกพิทักษ
นายนรุติชัย เกิดบุญ
นายนเรนทร บุญโสภา
นายนเรนทร รวมสุข
นายนเรนทร ลาดแกว
นายนเรนศักดิ์ เดชารัตน
นายนเรศ ขนมหัด
นายนเรศ ทองอินทร
นายนเรศ สายเนตร
นายนฤดล มะโนศรี
นายนฤทธิ์ จันมณี
นายนฤนันท สินฝาด
นายนฤนาท ยศอาย
นายนฤเบศ เชื้อบานเกาะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑

จาเอก นฤพน สดสี
นายนฤพล แสงวิเชียร
นายนฤสรณ ปราบจินดา
นายนวพล ชัยชนะ
นายนวพล สีสุวะ
นายนัฏดนัย ปานาลาด
นายนัฐกร กาเผือกงาม
นายนัฐกร เจริญศรี
นายนัฐชัย ใจเขม็ง
นายนัฐพงค หมีนหวัง
นายนัฐพงศ สีนวล
นายนัฐพงษ คงประโคน
นายนัฐพงษ รัชโน
นายนัฐพร ครองยุติ
นายนัฐพล เชื้อโชติ
นายนัฐพล ปลิวศรีแกว
นายนัฐพล โรจนหัสดิน
นายนัฐพล สุขเสาร
นายนัฐวุฒิ จิตรจักร
นายนัฐวุฒิ เอมทอง
นายนัตพงษ มุงดี
นายนัทที เที่ยงจันตา
นายนัทธวัฒน ตั้งจิตต
นายนัทนันท ซอนคํา
นายนัธทวัฒน ขัติสะ
นายนันทชัย กลิ่นฟุง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จาสิบตรี นันทธวัช คําภาทู
นายนันทพงษ ลายทอง
นายนันทพัทธ นาคเสน
นายนันทพัทธ ยะสงา
นายนันทมิตร สุภสิงห
นายนันทยศ นนธิจันทร
นายนันทวัฒน มหาวัน
สิบเอก นันทวัฒน มูลสาร
นายนันทวัฒน รุงแสง
นายนันทวัฒน วงษเวียง
นายนันทวัฒน เสนาชวย
นายนันทวิชญ จุนทวิเทศ
นายนันทิช จันทรชมเชย
นายนันธิพงศ นันตสุคนธ
นายนัยจิตร ไพโสภา
นายนาซรัน เจะแต
นายนาวาวี เจะอุมา
นายนาวิน ใจสุทธิ
นายนาวิน พูลสวัสดิ์
นายนาวิน โพธิ์ศรี
นายนาวิน มดตะนอย
นายนาวี ตรงตอกิจ
นายนาวี ศรสําเร็จ
นายนําชัย หอมแกนจัน
นายนําพล ธินวล
นายนิกร จตุนาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓

นายนิกร ไชยวงศ
นายนิกร ประชานันท
นายนิกร เหมือนสมัย
สิบโท นิกร อายกาศ
นายนิคม เชื้อเมฆ
นายนิคม ประทุมทอง
นายนิคม มวงหิมพาน
นายนิคม ละเลิง
นายนิติ กองคูณ
นายนิติกร สุทธิศาล
นายนิติธร สุขุมพันธพิพัฒนา
นายนิตินัย บุญนรากร
นายนิติภูมิ พยุงวงษ
วาที่รอยตรี นิติรักษ พิกุล
นายนิติวัฒน โนนนอย
นายนิติศักดิ์ โยธาการ
นายนิติศาสตร กันธพงษ
นายนิติเศรษฐ ละมอม
นายนิทัสน กลาวิกยกรณ
นายนิธิ ศรีสดใสสกุล
นายนิธิพงศ โรจนดุล
นายนิธิวัฒน กลิ่นหอม
นายนินาท พลเดช
นายนินาท ศริพันธุ
นายนิพนธ กิมนอย
นายนิพนธ จิราพงษ

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิพนธ แทนขวัญ
นายนิพนธ บุญประเสริฐ
นายนิพนธ พูนศรี
นายนิพนธ วานิชยากร
นายนิพนธ สิงหแดง
นายนิพล จําศรี
วาที่รอยตรี นิพล แสงศรีธูป
นายนิพัทธ นะระโต
นายนิมิตร สุสิมานนท
นายนิรมิต คําปญออน
นายนิรมิตร ชวดรัมย
นายนิรัติศัย ฟูแสง
นายนิรันดร ตรีสอน
นายนิรันดร ตันตะราวงศา
นายนิรันดร ถาโคตรจันทร
นายนิรันดร ไทรพงษพันธุ
นายนิรันดร ภักดีไพร
นายนิรันดร มาบเมือง
นายนิรันดร ลําพาย
นายนิรันดร ศรสงคราม
นายนิรันดร อรปญญา
นายนิรันต คายเซา
นายนิรุจณ บุญเย็น
นายนิรุต กลีบจันทร
นายนิรุต ดวงสูงเนิน
นายนิรุตติ์ แกวโพนงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕

นายนิรุตติ์ มิตรธีระกิจ
นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร
นายนิรุติ บวบขม
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ
นายนิลรัตน พึ่งพา
นายนิวัฒน กลาวิกยกรณ
นายนิวัฒน โพธิ์ชัยโถ
นายนิวัฒน เรืองศิลป
นายนิวัฒน ฤกษกังวาน
นายนิวัฒน วงศสวาสดิ์
นายนิวัฒน หมวกทอง
นายนิวัฒน หวัดแทน
นายนิวัฒน อะรัญ
นายนิวัต ศุภมาตย
นายนิวัตร เกษแกว
นายนิเวช เถาเปยง
นายนิเวศน ตั้งอุทัยสุข
นายนิเวศน บัวทองใส
นายนิเวศน มณีสิงห
นายนิเวศน มุมวงค
นายนิออน พันธสีมา
นายนิอัมรัน แวสามะ
นายนุกูล การดี
นายนุกูล ชราศรี
นายนุกูล บัวหอม
นายนุกูล บุญปาน

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนุพล ตะเนา
นายนูรเดน สาเมาะ
นายนูรีดา และซา
นายเนตร ตรีสูนย
นายเนตรณรงค ขวัญสุย
นายเนติ บุญพิมล
นายเนติเกษม ชักชวนดี
นายเนติพงษ หงสคํา
นายเนรมิต วงศจอม
นายบดินทร จันทรสุข
นายบดินทร มุกดาจันทร
นายบดินทร วรรณเกตุ
นายบดินทร ศรีธัมมา
นายบดินทรภัทร เดี่ยววาณิชย
นายบทมากร ฤกษอภิวาทย
นายบรรจง โตะถม
วาที่รอยโท บรรจงฤทธิ์ สุทธสม
นายบรรเจิด รักกลาง
นายบรรชา กองแกว
นายบรรฑูรณ สิงหดี
นายบรรดิษุ บรรดาสุข
นายบรรเทิง ชินวงศ
นายบรรพต จันทรแจม
นายบรรพต พงษรอด
นายบรรพต ลุนอุดม
นายบรรยง ทิพยอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายบริพัฒน พิมพพล
นายบริพัตร ยอดประทุม
นายบริรักษ เปดทอง
วาที่รอยตรี บวร จันทรธีระโรจน
นายบวร บุญนาค
นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ
นายบัญชา คําพันธ
นายบัญชา ผิวผัน
นายบัญชา เพชรบุรี
นายบัณฑิต ขอสกุล
นายบัณฑิต จันทรภู
นายบัณฑิต ตาวุน
นายบัณฑิต วุยแพ
นายบัณฑิต สอนสวัสดิ์
นายบัณฑิต สุขวารี
นายบัณฑิต สุวรรณเทวี
นายบัณฑิต เสวีพงศ
นายบัณฑิต เหมือดอดทน
นายบัณฑิต อีดเกิด
นายบัดดือรี ยีปาโละ
นายบาฮารุน แมทาลง
นายบํารุง วงคนิ่ม
นายบียามิง นุยอ
นายบุญกรณ สกุลสวน
นายบุญคุม กงมหา
นายบุญจันทร สุวรรณพรม

๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุญฉลอง ศรีสุวะ
นายบุญชู ใยวังหนา
นายบุญญพัฒน อินทรศรี
นายบุญญฤทธิ์ จันที
นายบุญญฤทธิ์ บุญใจใหญ
นายบุญญฤทธิ์ ระพันธ
นายบุญติด หมั้นยืน
นายบุญถม ปุระพรม
นายบุญทวี ดิษริยะกุล
นายบุญทัน ชัยงาม
นายบุญทาน สารเพ็ชร
นายบุญเทียร แจมทุง
นายบุญไทย ศิริสําราญ
นายบุญธรรม เชยปนกลาง
นายบุญธรรม แปงมา
นายบุญธรรม พิมพล
นายบุญธรรม มุงเปา
นายบุญนิกร คํากองแกว
นายบุญมา ฤกษชัย
นายบุญยงค ศรีเสริม
นายบุญยืน เกิดทวี
นายบุญรักษ มูลแกว
นายบุญเรียง ชัยวร
นายบุญเรือง ทาจันทร
นายบุญฤทธิ์ อยูคร
นายบุญลือ คําถวาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙

นายบุญเลิศ ดังใจปอง
นายบุญสง พลคีรี
นายบุญสง พุมบาน
นายบุญสง วัฒนาสกุลไทย
นายบุญสงค สาหัส
นายบุญสืบ กล่ํามาศ
นายบุญสุข จีรเดช
นายบุญเสริม เพ็งแจม
นายบุญเสริม แรดสมสรี
นายบุญอนันต สรรศรี
นายบูชิตร โมฆรัตน
นายบูรณะ วังคะฮาต
นายเบญ เครือสาร
นายเบญจ แกวการ
นายเบญจรงค มากมาย
นายปกปอง แฉลมภักดิ์
นายปกรณ เกตนานนท
นายปกรณเกียรติ ศิริสุทธิ์
นายปกาศิต คมคาย
นายปฏิธาน โสทัน
นายปฏิพนธ ชางสาร
นายปฏิพล บุญอํานวย
นายปฏิพัทธ รุงโรจนทวีรัตน
นายปฏิพัทธ หีบแกว
นายปฏิภาณ จําปาจันทร
นายปฏิภาณ ศรีมาศ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปฏิภาณ ศาสตรอํานวย
วาที่รอยตรี ปฏิภาณ อินทเนตร
นายปฏิวัติ นามทองใบ
นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ
นายปฏิวัติ รวยรื่น
นายปฏิเวท นะวะมวัฒน
นายปฐมพงค เมืองอินทร
นายปฐมพงศ แดงกองโค
นายปฐมพงษ ใจบุญ
นายปฐมพงษ พุมจันทร
นายปฐมพงษ รินเชื้อ
นายปฐวี มณีวงศ
นายปณชัย อุนจัน
นายปณิธาน คนซื่อ
นายปณิธาน เปรื่องนนท
นายปณิธาน พันธพานิช
นายปณิธาน สุดชนะ
นายปภังกร เงาะลําดวน
นายปภังกร ทิพสิงห
นายปภังกร ธนันณัฐภัค
นายปภาวิน มัฎฐารักษ
นายปรมะ ทอนศรี
นายปรมัตถ สวงโท
นายปรเมศวร ฦาชา
นายปรเมษธ มีเอี่ยม
นายปรวีย ฟองมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑

นายประกฤต วังพฤกษ
นายประกฤษฎางค ทองอุไร
นายประกอบ ปองชายชม
นายประกอบ พัดชื่น
นายประกิจ จักรแกว
นายประกิจ วรเลิศ
นายประกิจ เอิบทวี
นายประกิต บูชาบุญ
นายประกิต อนุมาศ
นายประเกียรติ การะพันธ
นายประจักร ไชยสง
นายประจักร ราชโส
นายประจักร หลวงประสาร
นายประจักษ จันทรตะ
นายประจักษ นอยเหนื่อย
นายประจักษ สนยืน
นายประชันยะ งอยปดพันธ
นายประชา จงเรียน
นายประชา ผาพรม
นายประชา วรรณคํา
นายประชา โสภัณนา
นายประเชิญ ศรีคูบัว
นายประดล เพชรวงษ
นายประดิษฐ มูลสาร
นายประดิษฐ ประสานพิมพ
นายประดิษฐ โพธิ์แสง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประดิษฐ อุปถัมภ
นายประเดิม เทียนปญจะ
นายประเดิม นุมพูล
นายประทาเทพ ทัพเนตร
นายประทิน รอดเมือง
นายประทีป คนเพียร
นายประทีป คําเรืองฤทธิ์
นายประทีป บํารุงสิริขันธ
นายประทีป ราชาอินทร
นายประเทือง เขตตกลาง
นายประเทือง ทั่งนาค
นายประธาน พิศงาม
นายประนม แสงเดือน
นายประพจน อนันตวรพจน
นายประพจน เอี่ยมจินดา
นายประพจนศักดิ์ ธงไชย
นายประพันธ อยูชุม
นายประพันธ อินมงคล
นายประภาส นันทวิสิทธิ์
นายประภาส อินสา
นายประมวล ภูบุญคง
นายประมวล มานพ
นายประมวล อินทสิทธิ์
นายประมาณ อุมพิมาย
นายประมูล สุวรรณมาโจ
นายประยง ตรินันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓

นายประยอง ดารายอย
นายประยุทธ ขุนศรีรักษา
นายประยุทธ บัวแสง
นายประยูร ใจยอด
นายประยูร บัวนาค
นายประยูร วีระพูล
นายประยูร อนันตะ
นายประวัติ ชาดํา
นายประวัติ ปรือทอง
นายประวิทย ตนเขียว
นายประวิทย ตองจิตตเจริญ
นายประวิทย บัวเครือ
นายประวิทย ปราศจาก
นายประวิทย เปลี่ยนดิษฐ
นายประวิทย ผิวโชติ
นายประวิทย วงษเกา
นายประวิทย ไหมทอง
นายประวีณ แกวประเสริฐ
นายประสงค หนูเขียว
นายประสงค อุดสาพะแล
นายประสันตา โสมอินทร
นายประสาน เสถียร
นายประสาร อับดล
นายประสิทธิ์ ขาวทอง
นายประสิทธิ์ คําเติ๊ก
นายประสิทธิ์ คําทะ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประสิทธิ์ ประชุมเหล็ก
นายประสิทธิ์ โปธาซาง
นายประสิทธิ์ เพ็ชรชุมพล
นายประสิทธิ์ มะลิลํา
นายประสิทธิ์ ยานเจริญกิจ
นายประสิทธิ์ ละอองเอก
นายประสิทธิ์ วงพินิจ
นายประสิทธิ์ สายฝน
นายประสิทธิ์ หนองนา
นายประสิทธิ์ หอมเนียม
นายประสิทธิ์ หอยสังข
นายประสิทธิชัย จักเกลียว
นายประสิทธิ์ชัย โสดาวิชิต
นายประสิทธิพงศ วงคแกว
นายประเสริฐ จันทรทัน
นายประเสริฐ จาริอุตร
นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย
นายประเสริฐ บึงออ
นายประเสริฐ เผาพันธุ
นายประเสริฐ หมัดรอด
นายประเสริฐ อาจภักดี
นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติ
นายประหยัด ไชยกา
นายประหยัด แถลงสุข
นายประหยัด สายบุตร
นายประหยัด อบอุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรัชกรณ แตงงาม
นายปรัชญา แกงศิริ
นายปรัชญา คณา
นายปรัชญา จันทรแกว
นายปรัชญา ละงู
นายปรัชญา สมณะชางเผือก
วาที่รอยตรี ปรัตถกร ชัยบุรินทร
นายปรัตถกร ยิ้มเนียม
นายปราการ มูลประสาน
นายปราการ ศรีไชย
นายปราโมช พันธุเมฆินทร
นายปราโมช ไพรบึง
นายปราโมทย กิวัฒนา
วาที่รอยตรี ปราโมทย ทรงประโคน
นายปราโมทย พันธขาว
นายปราโมทย พูลเกิด
นายปราโมทย มณีเลิศ
นายปราโมทย วงศคํา
นายปราโมทย สุกแดง
นายปราโมทย หนูกลัด
นายปราโมทย ออนละมาย
นายปราโมทย เอมมา
นายปริญ ศรีสิงห
นายปริญช สมาลาวงษ
วาที่รอยโท ปริญญา กางรัมย
นายปริญญา คชาชัย

๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปริญญา จันทนา
นายปริญญา ดลเสมอ
นายปริญญา นะนุน
นายปริญญา บัวอาจ
นายปริญญา บุญเลิศล้ํา
นายปริญญา พวงทอง
นายปริญญา มั่นประเสริฐ
นายปริญญา รักพอ
นายปริญญา วงศขัติย
นายปริญญา ศรีวรรณ
นายปริญญา ศรีอุดม
นายปริญญา สะลิม
นายปริญญา สุขุประการ
นายปริญญา เหลืองแดง
นายปริญญา อินทยศ
นายปริญญา อินทรา
นายปริญวัฒน ถมกระจาง
นายปรินซ มัทธุรศ
นายปรินวิชญ เดชเจริญ
นายปริวัติ รัตนบุรี
นายปรีชัย ศรีชัยโย
นายปรีชา กลาหาญ
นายปรีชา ชนะชัย
นายปรีชา พึ่งเจียม
นายปรีชา มหาชัย
นายปรีชา ยืนยาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรีชา รมโพธิ์ชี
นายปรีชา สมปาน
นายปรีชา สัตยซื่อ
นายปรีชา สุขเงิน
นายปรีชา หลวงเขียว
นายปรีดา เหลือบแล
นายปรีดี เปรมสมิทธ
นายปรีตินัส จันทรากานตานันท
นายปลวัชร หวังยศ
นายปวร ทองบัว
นายปวริศ นันทรัตนกุล
จาสิบตรี ปวัน ศรีสนิท
นายปวิน เจียไพบูลย
นายปวีณ อินทรศรีสม
นายปญจโชติ บุญเขียว
นายปญจพัฒน พัฒนญานนท
นายปญจภูมิ หลาบคํา
นายปญจา จันทสิงห
นายปญญา ไขสี
นายปญญา จิตจักร
นายปญญา ถ้ําหิน
วาที่รอยเอก ปญญา ปานลักษณ
นายปญญา ผะเดิม
นายปญญา วงษาเลิศ
นายปญญา วันตา
นายปญญา ศรีสมภพ

๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปญญา เสนาพันธ
นายปญญาวัฒน หลักคํา
นายปณชพัฒน ศรีเสาวงษ
นายปณฑกฤต อินทะโชติ
นายปณณทัต ทรัพยมาก
นายปณณวัฒน กิตติพิชญา
นายปณณวิชย ธนกรไพโรจน
นายปถยา สังสิมมา
นายปทพร ขุนลาด
นายปทมินทร แพทยนิมิตร
นายปาณัฐ อินอภัย
นายปานทอง เถาวชาลี
นายปารมี เชื้อวังคํา
นายปารมี อยูเหมาะ
นายปาลวิทย จินะโสติ
นายปตินันท บัวสําลี
นายปติพงศ เวียนทอง
นายปติพงษ บัวสําลี
นายปติพงษ สุราษฎร
นายปติพงษ หมองเขียว
นายปยชาติ จันทรานนท
นายปยเชษฐ สิทธิเขตรกรณ
นายปยณัฐ วงศเครือศร
นายปยเดช พิพัฒนเยาวกุล
นายปยพงศ จันทาพูน
นายปยพงศ นาชัยฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙

นายปยพงศ หนูดํา
นายปยพงษ เชื้อเตจะ
นายปยพงษ หมื่นไธสง
นายปยพจน ภูมิเขต
นายปยวัชร สุทธิวนิช
นายปยวัฒน กิ่งคํา
นายปยวัฒน คําฟูบุตรกุลพัทธ
นายปยวัฒน ปานดวง
นายปยวัฒน วิชัยดิษฐ
นายปยวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์
วาที่รอยตรี ปยสิทธิ์ ศรีสมศักดิ์
นายปยะ กันธิวงค
นายปยะ โกฎแสน
นายปยะ ขันแข็ง
นายปยะ ชํานาญปรุ
นายปยะ ตะวิชัย
นายปยะ เทพกลาง
นายปยะ บริสุทธิ์เพ็ชร
นายปยะ สินยัง
นายปยะ อ่ําสุพรรณ
นายปยะชัย แนนอุดร
นายปยะณัฐ กันทา
นายปยะพงศ หรือตระกูล
นายปยะพงษ ตาใจ
นายปยะพงษ มณฑลวิทย
นายปยะพงษ หมันการ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปยะพนธ ดอกแขมกลาง
นายปยะพันธ ยวงปรางค
นายปยะพันธุ จันทรใด
นายปยะภณ ปอมคํา
นายปยะรัตน สวัสดิ์มงคล
นายปยะราช แสนศิริ
นายปยะวัฒน เคแสง
นายปยะวัฒน ทะนันไชย
นายปยะวัฒน สุขเทศ
นายปยะวัฒน อาสนาทิพย
นายปยะวิทย ปยะโกศล
นายปยะเวช รวมเผาไทย
นายปรยุทธ ทับทุย
นายปุณณพัฒพล เวียงสิมมา
นายปุณณรัตน ทองธรรม
นายปุรเชษฐ ขําหินตั้ง
นายเปรม สวนฟก
นายเปรมฤทัย แสงแกว
นายผจญ ก่ําทา
นายผดุงกานต ทัพพโชติ
นายผดุงศักดิ์ ชุมอินทร
นายผดุงศักดิ์ ทบประดิษฐ
นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ
นายเผด็จ ผะเดิม
นายไผท คงศรีลา
นายพ.พนธ นีลวัฒนานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑

นายพงคพรรณ จิตอารีย
นายพงพัฒน รักดวง
นายพงศกร กรรขํา
นายพงศกร กากูล
นายพงศกร เกศธนากร
นายพงศกร โกชารักษ
นายพงศกร ครองศิริ
นายพงศกร แคยิหวา
นายพงศกร ดาวสุข
นายพงศกร พลเสน
วาที่รอยเอก พงศกร พันแสน
นายพงศกร เมฆฉาย
นายพงศกร สุดใจ
นายพงศชิตพล คงรอด
นายพงศธร กลอมเกลี้ยง
นายพงศธร คิดการงาน
นายพงศธร ฉาบกังวาล
นายพงศธร ดําริห
นายพงศธร ลิมปาวิภากร
นายพงศธร แสนเจริญสุข
นายพงศธร อมตเวทิน
นายพงศธวัช อภิชาชัยวิรัตน
วาที่รอยตรี พงศประภา วสุวัต
นายพงศพันธ เขียวตา
นายพงศพันธ ชูชวย
นายพงศพัศ ตันจะโข

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงศพัศ ทองคํา
นายพงศพิษณุ นนทประสาท
นายพงศพิสุทธิ์ เงินหมื่น
นายพงศไพศาล วิริยานุกูลวงศ
นายพงศภัค วรภิรักษ
นายพงศวิชญ พิพัฒนเอกโชติ
วาที่รอยตรี พงศศักดิ์ อินปา
นายพงศสวรรค งามจํา
นายพงศสิริ เกื้อวราหกุล
นายพงศสุธี เลศักดิ์
นายพงศสุวัฒธน ศรีธรรม
นายพงศักดิ์ เกลือสีโท
นายพงศักดิ์ พวงมณี
นายพงษกรณ พลเยี่ยม
นายพงษขจร บุญพงษ
นายพงษดนัย ศรีวิเชียร
นายพงษเทพ ผาออน
นายพงษธเนศร สนเคหงษ
นายพงษธร ศรลัมพ
นายพงษนรินทร เจริญรัมย
นายพงษนรินทร ดีสีใส
นายพงษนรินทร อินทรพรหม
นายพงษพันธ พรมทอง
นายพงษพันธุ ซาเมาะ
นายพงษพันธุ เทพทอง
นายพงษพันธุ พันธุรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายพงษพิพัฒน หงษคงคา
นายพงษภัทร โพธิเลิศ
นายพงษภัทรวิชญ บุญศิริ
นายพงษวินิจ บุญชู
นายพงษศักดา นามประมา
นายพงษศักดิ์ แกวแดง
นายพงษศักดิ์ ขวัญมา
นายพงษศักดิ์ เจนใจ
นายพงษศักดิ์ ชายกวด
นายพงษศักดิ์ เชยชม
นายพงษศักดิ์ แซฉั่ว
นายพงษศักดิ์ ดอนขันไพร
นายพงษศักดิ์ ดําคํา
นายพงษศักดิ์ พรมภักดี
นายพงษศักดิ์ พรหมเสน
นายพงษศักดิ์ ลาภสอาดพร
นายพงษศักดิ์ ลาออต
วาที่รอยตรี พงษศักดิ์ วันทาหวัด
นายพงษศักดิ์ ศรีบุญเรือง
นายพงษศักดิ์ ศิริมังคโล
นายพงษศักดิ์ สรรสม
นายพงษศักดิ์ สวัสดีมงคล
นายพงษศักดิ์ สองแกว
นายพงษศักดิ์ เหลืองวิไล
นายพงษศักดิ์ อินทรอักษร
นายพงษอนันต คํานาน

๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพจนรินทร เหลืองอรัญนภา
นายพจนวัฒน จารยพรมมา
นายพชธกร นันทพันธ
นายพชร ใจยะสาร
นายพชร เตชณสิทธิ์
นายพชร บํารุงดอน
นายพชร รอดไธสง
นายพชรดนัย ขจรพิพัฒนกุล
นายพชรดนัย มนชะอุม
นายพชรวรรษ มากระจัน
นายพชรวิษย รัตนเมธีรัตน
นายพชระ พลอยทับทิม
นายพนธกร หาดี
นายพนม คําอาย
นายพนม นอนา
นายพนมกร กองแสง
นายพนสณฑ ยรรยง
นายพนัชกร ออนนวล
นายพนัส แนนพิมาย
นายพนัสชัย วิเชียร
นายพนัสพงษ ผลออน
นายพนา ครุฑบุตร
นายพนา อัครวิทยาพัฒน
นายพนาไพร มณีรัตน
นายพนาวุฒิ ทองเชื้อ
นายพยนต ออนเปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕

นายพเยาว จันทะราช
นายพรเกียรติ ลวนธรรมคุณ
นายพรจักษ อุนทิม
นายพรชัย กันตังกุล
นายพรชัย ถาวรนาน
นายพรชัย มณีฉาย
นายพรชัย เมฆพยับ
นายพรชัย รมวาป
นายพรชัย วงศเปยมศักดิ์
นายพรชัย สมพงษ
นายพรชัย สุนภาสถาพร
นายพรชัย สุปงคลัด
นายพรชัย แสวงพันธ
นายพรทวี แทงทอง
นายพรเทพ ขันตี
นายพรเทพ พลอยสี
นายพรเทพ สมปองใจทํา
นายพรเทพ สวางแกว
นายพรธิวัฒน ธาตุทอง
นายพรพจน แกวโพธิ์
นายพรพจน ภูผายาง
นายพรพนม ปรัสพันธ
นายพรพล อ่ําทอง
นายพรพิเชษฐ เมืองมงคุณ
นายพรไพรสณฑ จันทราพูน
นายพรภัทร สินดี

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพรมภร แสนศรีแกว
นายพรรษา จรเขตต
นายพรรษา ไพรเลิศ
นายพรเลิศ สอาดจิตต
นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข
นายพรศักดิ์ พัดฉวี
นายพรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุล
นายพรสวรรค อสุชีวะ
นายพรสิทธิ์ เสิศเสรีพัฒนกุล
นายพรหมพิริยะพล คามจังหาร
นายพรหมมา กิ่งกาน
นายพรหมมาตร ศรีแกว
นายพรอนันต สุวรรณโณ
นายพรอมกูรณ อนิสสิต
นายพรอมพงษ ถิ่นลําปาง
นายพรอมพันธ อินทวิเศษ
นายพรอมวุฒิ แสงวิเชียร
นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู
นายพฤกษ สารินจา
นายพฤกษา จันทรเรือง
นายพลกฤษณ เกิดคํา
นายพลชัย สระทองอินทร
นายพลนิกร สุกรรณ
นายพลนิวัฒน เตชสิทธิ์ปรีชา
นายพลพัต ชนะชนกุล
นายพลวัฒน รุจยากรกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายพลวัฒน สวัสดิ์สิงห
นายพลวิชญ วัยวุฒิ
นายพลวิทย กุมภา
นายพลศิลป ตรังคบุรีรัตน
นายพลอภิรัฒณ อันถาธารณ
นายพลากร ธีรกุล
นายพลากร เนียมจะโปะ
นายพลากร เมืองมูล
นายพลาธิป เกียรติวรรธนะ
นายพลาวุธ ชัยสงคราม
นายพศิน ทองเงิน
นายพศุต สรสิทธิ์
นายพสธร เพ็ชรแกน
นายพสภัค มายืนยง
นายพสิษฐ มีศรีสวัสดิ์
นายพสิษฐ รติสกุลดิลก
นายพอเจต จําปาทอง
นายพะเยาว ศรีไชย
นายพัชญภณ สารสา
นายพัชรวรรธน ปยารัมย
นายพัชรากร วรรณจงคํา
นายพัฏกร ศูนยจันทร
นายพัฒนพงศ ลาภบริบูรณ
นายพัฒนพงษ พลอยงาม
นายพัฒนศักดิ์ คงเสน
นายพัฒนอนิญช ตระกูลอินคอม

๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพัฒนะทอง ทุมโยมา
นายพัฒนา โชติกันตะ
นายพัฒนา ฟาแลบ
นายพัตรพิรุณ ไชยศิลป
นายพัทธนันท ศรีเจริญรักษ
นายพัทธพร ชินทะวัน
นายพันตรี สีขาว
นายพันธศักดิ์ แสนพรมมา
นายพันธุ ขวัญทอง
นายพันพฤฒ โสมชู
นายพัลลภ บุญสิงห
นายพัสกร ฤทธิ์ฤดี
นายพานี ดายามา
นายพาริส ไชยมงคล
นายพาสกร พรหมวิหาร
นายพาสกร สมัคราษฎร
นายพิฆเนศ บัวสนิท
นายพิจักษณ พันธจันทร
นายพิเจตส ประยุทธสินธุ
นายพิชฌา หอมนาน
นายพิชญะ กันธิยะ
นายพิชญะ บุญสนอง
นายพิชุตม ธาระวงค
นายพิชยดนย พิกุลทอง
นายพิชัย จันทรรอด
นายพิชัย ไตรพิพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙

นายพิชัย นวลไผ
นายพิชัย บุญชูประภา
นายพิชัย บุดดาลี
นายพิชัย มองเหีย
นายพิชา ปอยดินแดง
นายพิชิต คงแจม
นายพิชิต จงรักกลาง
นายพิชิต พอคา
นายพิชิต ลิอินทร
นายพิชิต วงศเพชรชัย
นายพิชิต วรรณภูงา
วาที่รอยตรี พิชิต อินอยู
นายพิชิตชัย มากประมูล
นายพิชิตพล เพงพิศ
นายพิเชฐ พาแพง
นายพิเชษฐ ทรัพยสิน
นายพิเชษฐ บรรจงชวย
นายพิเชษฐ หวนสันเทียะ
นายพิเชษฐ ใจปวน
นายพิเชษฐ ชูคันหอม
นายพิเชษฐ ศรีละพันธ
นายพิเชษฐ สุดใจ
นายพิเชษฐ สุริยะเพ็ญ
นายพิเชษฐ อยูยงค
นายพิเชษฐ อินหมี
นายพิเดช ศรีบุญเรือง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิตรพิบูล กิติมา
นายพิทธพนธ พิทักษ
นายพิทยา จิ๋วเจริญ
นายพิทยา ตรวจมรรคา
นายพิทยา ตรีพงษ
นายพิทยา ทองเงิน
นายพิทยา บุตราช
นายพิทยา สงวนชื่อ
วาที่รอยตรี พิทยา สุทธนะ
นายพิทยา หวานขัน
นายพิทักษ แกวทองมา
นายพิทักษ แกวเบี่ยง
นายพิทักษ ไชยสถาน
นายพิทักษ ทางทอง
นายพิทักษ พิเศษ
นายพิทักษ เพียรสบาย
นายพิทักษ ศรีขาว
นายพิทักษ ศรีมูล
นายพิทักษ เศรษฐพงษ
นายพิทักษ อนุลม
นายพิทักษพงษ ไชยเลิศ
นายพิทักษพงษ นามวงษ
นายพิทักษพงษ พรหมลักษณ
นายพินิจ ตาจีน
นายพินิจ ลิปปานนท
นายพินิจ วงษเปนสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายพิบูรณ ศรีลาชัย
นายพิบูลย แสงทอง
นายพิบูลยศักดิ์ วรพิบูลยศักดิ์
นายพิพัฒณพล เนตรทิพย
นายพิพัฒน งามชัยภูมิ
นายพิพัฒน จันทโร
นายพิพัฒน ประภัสสรพิพัฒน
นายพิพัฒน วานิชกูล
นายพิพัฒน เสาะหายิ่ง
นายพิพัฒน อัครเดชธนะพงษ
นายพิพัฒน อารี
นายพิพิธ เรืองสมบัติ
นายพิภพ โสภณกุลทรัพย
นายพิภพภัทร มัดฉิมา
วาที่รอยตรี พิภูษณะ พวงโพธิ์
นายพิรพัฒน ธนะสูตร
นายพิรเวช สําลีดี
นายพิรุณ ชําเลีย
นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร
นายพิศัลย คําลวน
วาที่รอยตรี พิศาล วิสะมิตะนันท
นายพิศาล สุดแกว
นายพิศิษฐ ลีเลิศ
นายพิศุทธิ์ คําดอน
นายพิษณุ ทับวงษ
นายพิษณุ นาคโสภณ

๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิษณุ ศรีกระกูล
นายพิษณุ ศรีขันทะ
นายพิษณุ ศรีนวลใหญ
นายพิษณุ สาระจันทร
วาที่รอยตรี พิษณุ สีตะระโส
วาที่รอยตรี พิษณุ สุขสมบูรณ
นายพิษณุวัชร วิลัยหลา
นายพิสรรค ศรีบุญเรือง
นายพิสันต สายโรจน
นายพิสิฏฐ วัชรวิวรรณ
นายพิสิฐ คําภิโร
นายพิสิฐ ชนะการณ
นายพิสิฐ มีแกว
นายพิสิฐชัย นอยศรี
นายพิสิฐษ แกนทอง
นายพิสิษฐ จริยเอกวิทย
นายพิสิษฐ เชิงแกว
นายพิสิษฐ ประวัติวัชรา
นายพิสุทธิ์ศิลป โพธิอะ
นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
นายพีรกร สมคํา
นายพีรณัฐ บุญทาทอง
นายพีรพงศ เวชภิรมย
นายพีรพงศ สงโสม
นายพีรพงษ พงศประเสริฐ
นายพีรพัฒน มนัสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓

นายพีรพันธ มวงงาม
นายพีรภาส โปธิมา
นายพีรวิชญ บวกไธสง
นายพีระเดช อุตสาห
นายพีระเทพ กาวินชัย
นายพีระพงษ ประเสริฐสังข
นายพีระยุทธ หาญชนะ
นายพีระวัฒน โพธารินทร
นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ
นายพีราวัฒ จันทาวี
นายพีราวัฒน ชอลําดวน
นายพุฒพงษ บุญกอบ
นายพุฒินันท นาคบุตร
นายพุฒิพงศ สมนอย
นายพุฒิพงษ พรหมราช
นายพุฒิพัฒน อาจวิชัย
นายพุฒิสรรค อนุกูลพันธ
นายพุทธพงศ หลักคํา
นายพุทธพงษ โรจนเกียรติคุณ
นายพุทธพร ศรีทะลับ
นายพุทธิพงษ ศุภมัสดุอังกูร
นายพูนศักดิ์ ไชยคําจันทร
นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ
นายพูนสวัสดิ์ สําราญสุข
นายพูลศักดิ์ บัวจันทึก
นายพูลสินธ ไชยโคตร

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเพชรฎา พรไธสง
นายเพชรราช บรรเทิงสุข
นายเพทาย ทองสุข
นายเพทาย เฟองฟู
นายเพิ่มพูล เตชะแกว
นายโพธิกุล ไชยมงคล
นายโพธิ์ชัย คําแสน
นายไพจิตร ทองยอย
นายไพฑูรย จุนบุญ
นายไพฑูรย นาวีระ
นายไพฑูรย บุดดาวงษ
นายไพฑูรย ภูงอก
นายไพฑูรย มณีจันทร
นายไพฑูรย มั่นคง
นายไพฑูรย วงศฮาด
นายไพฑูรย วรรณรัตนพันธ
นายไพฑูรย ศรีดี
นายไพฑูรย อินธิจักร
นายไพทูรย เทือกเถาว
นายไพบูลย กะโพ
นายไพบูลย ใจกลา
นายไพบูลย ชาวขุนทด
นายไพบูลย ประเสริฐ
นายไพบูลย วงศาระ
วาที่รอยตรี ไพภร มุงดี
นายไพรนคร ชิณะแขว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕

นายไพรรัตน จันหัวนา
นายไพรวัลย คํายอด
นายไพรัช เฉยเมล
นายไพรัช มีพันธ
นายไพรัช ลิ้มวิไล
นายไพรัช อัครพิทักษพงศ
นายไพรัตน นิ่มบัว
วาที่รอยเอก ไพรินทร ธีระกุล
นายไพรินทร ละครเขต
นายไพรี หมวดคง
นายไพโรจน ธนูเดช
นายไพโรจน โพธิ์ทอง
นายไพโรจน มากจันทร
นายไพโรจน มาตชัยเคน
นายไพโรจน รักออน
นายไพโรจน เรื่องลือ
นายไพโรจน เลิศวงศรัตนกุล
นายไพโรจน อินทรโชติ
นายไพศาล จิตรามาศ
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล
นายไพศาล สุขเอี่ยม
วาที่รอยตรี ไพศาล แสวงหา
นายไพสิฐ แนวลาด
นายไพสิน แสงหิรัญ
นายฟยรูซี อาแว
นายฟารโรหเด็ม จุไรรัตน

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฟาอิส แวเยะ
นายฟสิกส เรืองแสง
นายฟูรกอล เจะเตะ
นายภคกุล เตชะวังศา
นายภควรรณ ขันคํา
นายภควัฒน สุขอนันต
นายภณัฐพงศ พลมุข
นายภธรเดช วสุวีรกร
นายภมร ดาวแดน
นายภรณอนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถโรจ
นายภรัณยู ศศินิภา
นายภราดร บัวทอง
นายภราดร บุญชม
นายภราดร สังขรัตน
นายภวเทพ สําราญสุข
นายภวัต ปญจาทรัพยทวี
นายภวิศวรศักดิ์ อภิวงค
นายภสุ เถาวชารี
นายภักดี เจริญรส
นายภัคพล ตรังจิระเสถียร
นายภัคพล หล่ําทุง
นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์
นายภัทร ธนสรานาต
นายภัทรกร มิ่งขวัญ
นายภัทรฉัตร ทองเอก
นายภัทรเดช ภิรมยจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗

นายภัทรนนท สุทธิเพียงคะ
นายภัทรพงศ ยังสวัสดิ์
นายภัทรพงษ วรรณกุล
นายภัทรพงษ สุขเกิด
นายภัทรพล แกวเสนา
นายภัทรพล บุตรดา
นายภัทรพล ประเสริฐแกว
นายภัทรวัฒน เขียวขจี
นายภัทรวีร คุณโท
นายภัทระ รัตนรังษี
นายภัทราวุธ แกวหอม
นายภัทราวุธ ไชยเชษฐ
นายภัสกร ชูสงแสง
นายภาคภูมิ เจริญธรรม
นายภาคภูมิ ชางใหญ
นายภาคภูมิ โชติธรรม
นายภาคภูมิ นํานนท
นายภาคภูมิ บุญชื่น
นายภาคภูมิ พุทธสุภะ
นายภาคภูมิ มณีวรรณ
นายภาคภูมิ มหายศนันท
นายภาคภูมิ รมพยอม
นายภาคภูมิ วงศวรรณา
นายภาคภูมิ สันทอง
นายภาคภูมิ ใสสุข
นายภาคย ทองขาว

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภาคิน กุดแถลง
สิบเอก ภาคิน ลุนลี
วาที่รอยตรี ภาณุ คูเจริญทรัพย
นายภาณุพงศ คําเหลือ
นายภาณุพงศ บุตรวงศ
นายภาณุพงศ พละวงษ
นายภาณุพงศ เพชรกูล
นายภาณุพงศ มูลพรมมี
นายภาณุพงศ เยี่ยมยงวรรณ
นายภาณุพงศ ศรีวรกุล
นายภาณุพงศ สินทวี
นายภาณุพงศ อนันตชัยพัทธนา
นายภาณุพงศ อาจหาญ
นายภาณุพงษ แกวอินทร
นายภาณุพงษ ดวงฤทธิ์
นายภาณุพงษ ตะอาย
นายภาณุพันธุ ขาวสังข
นายภาณุภัทร เครือมิ
นายภาณุมาศ ตามเพิ่ม
นายภาณุมาศ มายะกฤษณะ
นายภาณุวัฒน วรพิทยเบญจา
นายภาณุวัฒน สําโรงแสง
นายภาณุวัฒน แสงกระจาง
นายภาณุวัฒน อุปมา
นายภาณุวิทย อินทรแกว
นายภาดี ทองอราม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙

นายภาธรณ สิรวรรธกุล
นายภานุ องศารา
นายภานุ ฮาตะสุย
นายภานุพงค เวชวิทยาอําไพกิจ
นายภานุพงศ มาละดา
นายภานุพงศ หมื่นสุข
นายภานุพงษ วิยะบุญ
นายภานุพันธุ สุวัฒนนนท
นายภานุมาต พงษเส็ง
นายภานุรัตน มองฤทธิ์
นายภานุวัชร แกวพวง
นายภานุวัฒน จรูญสนองกิจ
นายภานุวัฒน ฉัตรวงศวิริยะ
นายภานุวัฒน ทัดเทียม
นายภานุวัฒน โวหารกลา
นายภาวัติ บุญกาญจน
นายภาสกร ดีแสง
นายภาสกร ทองเม็ด
นายภาสกร บาลไธสง
นายภาสกร ภูชางทอง
นายภาสกร หวังหมูกลาง
นายภาสกร อุคํา
นายภาสันต สุทธินนท
นายภิญโญ บุญเลิศ
นายภิธาร คําสีทา
นายภิภพ ฉิมพาลี

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภิภพ สุทําแปง
นายภิรกร กวินแกวโกศล
นายภิรายุ วิวัฒนสถิต
นายภีระเมศร ประสิทธิเมธี มีชาง
นายภีศมะ กอบกูธรรม
นายภูชิชย ใจภักดี
นายภูชิต ไกรดํา
นายภูชิต ชางพันธุ
นายภูฏิภัค โพธิงาม
นายภูดิศ รุงพรหม
นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร
นายภูตะวัน แสนใจอิ
นายภูธนะ วงษบุญตรี
นายภูธายุทธ เงินยวง
นายภูเบศ ธรรมลังกา
นายภูเบศ นิราศภัย
นายภูมิ พนันตา
นายภูมิชน พรมสินชัย
นายภูมิชัย ใจกลา
นายภูมินทร คําเขียว
นายภูมินทร จันทรา
นายภูมินทร ธรรมของดี
นายภูมินทร สุวรรณสูร
นายภูมิพงษ วันเคารพ
วาที่รอยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
นายภูมิพัฒน สุขอุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑

นายภูมิพันธ จันทรัตน
นายภูมิภักดี สังเมียน
นายภูเมธ ธนัตนันทเดช
นายภูริภัทร จรูญฉาย
นายภูริวัจน จิตสวาง
นายภูริวัจน อภิอัครกุลพงศ
นายภูริวัฒน อมรชาติ
นายภูวดล ชํานาญ
นายภูวดล ชื่นอยู
นายภูวดล ทองบัวบาน
นายภูวดล วิบูลยผล
นายภูวดล สายสุวรรณ
นายภูวดล สุขประสงค
นายภูวเดช สมบุญศรี
นายภูวเดช สมฤทธิ์
นายภูวเดช แสงสุวรรณ
นายภูวนัย ปฐพี
นายภูวนาถ ปญญา
นายภูวนาถ แสงนาค
นายภูวนาท นิสัยตรง
นายภูวนาท พูนสวัสดิ์
นายภูวรา อาชวปุริม
นายภูวราช แกมวิรัตน
นายภูวสิษฎ ศรีไชยแสง
นายภูษณะ ศรีนุเสน
นายภูษิต วรรณฤกษ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภูษิต ศรีปะโค
นายภูษิต แสนสุภา
นายมงคล จิตรอาษา
นายมงคล ดีสกุลวงษ
นายมงคล บุตรศรี
นายมงคล ปญญารัตน
นายมงคล พุฒตาล
นายมงคล เรียงณรงค
นายมงคล วรภัสสร
นายมงคล หูโลหะ
นายมงคลวัฒน ดี โนเบรกา
วาที่รอยโท มณฑน สีเดือน
นายมณฑล นอยพันธุ
นายมณเฑียร คุณวิเศษ
นายมณตรี สิงหวี
นายมณเทียร จักรคํา
นายมณีวัฒน ชัยประเสริฐ
นายมณูญ เจ็กแตงพะเนาว
นายมนตชัย เจริญนิติกุล
นายมนตเทพ บาตรโพธิ์
นายมนตรี แกวโสภาค
นายมนตรี ขาวเนียม
นายมนตรี คลายไพรวัลย
นายมนตรี คํามะปะนา
นายมนตรี จันทรเสนา
นายมนตรี นันฝน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓

นายมนตรี บัดปน
นายมนตรี บุตรงาม
นายมนตรี เปยงงาม
นายมนตรี ฝายเดช
นายมนตรี มะสมัน
นายมนตรี ยานกาย
นายมนตรี วังพิลา
นายมนตรี ศรีกา
นายมนตรี ศรีจันทรอินทร
นายมนตรี สุทําแปง
นายมนตรี สุรินทร
นายมนตรี อัมเรศ
นายมนพภรณ เกิดสุข
นายมนัส ดีพรอม
นายมนัส วิเศษรัตน
นายมนัส หวานแกว
นายมนัสพงษ บุญญะ
นายมนูญ คําศิลา
นายมนูญ คูณศรี
นายมนูญ พานทอง
นายมนูญ ภูมิประสาท
นายมนูญ วงศบัวพันธุ
นายมนูศักดิ์ คมขํา
นายมรกต รุงเรืองชนบท
นายมรกต วรจักร
นายมะกอซี สาและ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมะซอเร ปูลา
นายมะซากี การี
นายมะนาซี ยูโซะ
นายมะรอนิง อภิบาลแบ
นายมะรอมลี อามะ
นายมะสอวี มีซี
นายมะสะดี ยีเอาะ
นายมะหะดี พิทักษสุขสันต
นายมัธยัสถ ทองธิราช
นายมาณพ เชิดชํานาญ
นายมาณพ แสงงาม
นายมานพ ตันติกตัญุ
นายมานพ พูลธนะ
นายมานพ พูลสําราญ
นายมานพ สมบูรณ
นายมานพ สุดสวยวนา
นายมานพ หอมจันทร
นายมานพศักดิ์ เนตรแกว
นายมานะ แกวหนู
นายมานะ จันทรตน
นายมานะ โทขันธ
นายมานะ มงคลศรี
นายมานะ แรตกระโทก
นายมานะ แสงศิริ
นายมานะชัย ชลชีชินเทศน
นายมานะชัย ตันสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายมานะชัย วงษประชา
นายมานัส หินชีระนัน
นายมานา ชื่นใจ
นายมานิตย สุขประเสริฐ
นายมาโนช จํารูญ
นายมาโนช พงษปรีชา
นายมาโนช พรามพิทักษ
นายมาโนช อุดหนุน
นายมายือลี เจะนิ
นายมารุต สิมชา
นายมารุต สีสุนา
นายมารูวรรณ ฮัจญีอับดุลเลาะห
นายมาหะมะดารี บือแน
นายมาหามะ ดอเลาะฮีแต
นายมิถุนา พิมพทอง
นายมินทรชัย สายแกว
นายมิลินทร อินทวงศ
นายมุมินทร มาหามะ
นายมุสเล็ม และสา
นายมูหัมหมัด เซ็นมุลิ
นายมูหัมหมัดรุสลัน สะอิ
นายมูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง
นายมูฮัมมัดอัซวัน มือลี
นายมูฮัมหมัด หมัดศิริ
นายมูฮัมหมัด หะยีดีแม
นายมูฮัมหมัด หมาดอี

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๙๘๖ นายมูฮัมหมัดนูร คะ
๒๙๘๗ นายมูฮัมหมัดอัสสัน อาสลัม
อัลอิคลาส
๒๙๘๘ นายมูฮามัดตอยูดีน เจะแว
๒๙๘๙ นายมูฮํามัด ประจัน
๒๙๙๐ นายมูฮํามัดอัสรี มูหนะ
๒๙๙๑ นายมูฮําหมัดซาอูดี แวดราแม
๒๙๙๒ นายมูฮําหมัดนัสเซอร อับอุลเลาะ
๒๙๙๓ นายเมธวัฒน ออนเรือง
๒๙๙๔ นายเมธัส เกษารัตน
๒๙๙๕ นายเมธาสิทธิ์ ตอดแกว
๒๙๙๖ นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
๒๙๙๗ นายเมธี มะโนกิจ
๒๙๙๘ นายเมธี วรรณวงค
๒๙๙๙ นายเมธี แสนสําโรง
๓๐๐๐ นายเมธี อนทอง
๓๐๐๑ นายเมธีพงษ พุทธจันทร
๓๐๐๒ นายเมษทิตย พละกรต
๓๐๐๓ นายเมษา สารถิน
๓๐๐๔ นายแมน ตนภู
๓๐๐๕ นายแมนพงษ เห็มกอง
๓๐๐๖ นายแมนสรวง เมนะเนตร
๓๐๐๗ นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี
๓๐๐๘ นายโมฮําหมัดสตาร ราซัค
๓๐๐๙ นายยงควิโรจน เศษวงค
๓๐๑๐ นายยงยุทธ ธรรมวงคษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายยงยุทธ สมนา
นายยงยุทธ โพธิ์สระ
นายยงยุธ กอออ
วาที่รอยตรี ยชญดิศพง วุฒิการณ
นายยศดนัย คชพงษ
นายยศดนัย จงเกษกรณ
นายยศพล แซจาง
วาที่รอยตรี ยศพล มาสู
นายยศวรรธน วิญญารัตน
นายยศวันต จันทรศรี
นายยศศักดิ์ สุขเกษม
นายยศินทร กุลหลี
วาที่รอยตรี ยอด เหลื่อมสีจันทร
นายยอดเพชร นอยสะอาด
นายยอดยิ่ง ทองหลอ
นายยะมะลูดิน นิยาแม
นายยารูดีน องศารา
นายยืนยง หลงขาว
วาที่เรือตรี ยุตติชน บุญเพศ
นายยุติธรรม ธรรมโม
นายยุทธกรณ กอศิลป
นายยุทธการ เหมกูล
นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
นายยุทธไกร อางแกว
นายยุทธชัย พิชญานนท
นายยุทธเดช คงทองคํา

๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายยุทธนา กองโค
นายยุทธนา คลองยวน
นายยุทธนา คะสุดใจ
นายยุทธนา แซพั่ว
นายยุทธนา เถียรประภากุล
นายยุทธนา วงศกาฬสินธุ
นายยุทธนา สุนทร
นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์
นายยุทธพงศ ชั่งสูงทรง
นายยุทธพงศ อ่ําสุด
นายยุทธพงษ ทิพยสิงห
นายยุทธพงษ พรหมเสน
นายยุทธพงษ สุมาพันธุ
นายยุทธพงษ อัจกลับ
นายยุทธพร ภักดีหาญ
สิบตรี ยุทธภัณฑ จันทรคําเรืองกุล
นายยุทธภูมิ ปานจันดี
นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
นายยุทธยา บุญปน
นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ
นายยุทธศักดิ์ หินนนท
นายยุทธศาสตร เพียรไธสง
นายยุทธศาสตร วงษสมบูรณ
นายยุทธศิลป สุขชัยบวร
นายยุทพลธ สีสันต
นายยุรนันท จันทะสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘

นายยุรนันท สถานปา
วาที่รอยตรี ยุระนันท คณฑา
นายยุสรี เฮาะมะ
นายยูซรัน ยามิง
นายยูโซบ ฤทธิโต
นายยูโซะ มะลาเฮง
นายโย ใจวงค
นายโยธิน กุมนา
นายโยธิน ตานอย
สิบเอก โยธิน ปงสนิทย
นายโยธิน ปนทรายมูล
นายโยธิน สุดาจันทร
นายโยธี ศิริธนศาสตร
นายโยฮัน ปะดอ
วาที่รอยตรี รชฏ หมอศาสตร
นายรชต บุปผาวัลย
นายรชตพงศ วสุเบญจพล
นายรชตะ ขาวดี
นายรชานนท ลีเพ็ญ
นายรฐนนท นนทวงค
นายรณกร จันทรดี
นายรณกร สายปญญาใย
นายรณกร อนุพันธ
นายรณกรณ จันทรสด
นายรณชัย เกตุศิริ
นายรณชัย แกวในชุมภูทอง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรณชัย โถดอก
นายรณชัย เรืองแดง
นายรณชัย สิงหคํา
นายรณชิต แสงมนตรี
นายรณทัด จุลวัฒนะ
นายรณธิชัย สวัสดิ์
นายรณภูมิ หนองพราว
นายรพิน มณีถิ่นสกุล
นายรภัทร อินทรีย
นายรรรรวิชญ ทิพยโพธิ์ทอง
นายรวมพล สมโสภา
นายรวิภาส โคมากุล
นายรวีเกตุ ธรรมวงศ
นายรอมฎอน สันงะ
นายรอหีม หมาดเตะ
นายรอโอบ เส็นคง
นายระธีกร พานิชผล
นายระพีพัฒน ปญญาพรหม
นายระพีพัฒน ศรแกวดารา
นายระพีภัทร ธนากูลจีรวัฒน
นายรักชาติ นาครัตน
นายรักศักดิ์ มั่นคง
นายรักษพล กลอมพงษ
นายรังสรรค กรีกูล
นายรังสรรค แกวประเสริฐ
นายรังสรรค ไทยลวน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐

นายรังสรรค สําราญพันธุ
นายรังสิต ทูลประโคน
นายรัชชัย ลุมมา
นายรัชชานนท ฐิตะฐาน
นายรัชชานนท วันเพ็ญ
นายรัชพล แซไหว
นายรัชพล เตจะยา
นายรัชพล วริศเมธากุล
นายรัญญา ศรีแกวณวรรณ
นายรัฐกร คํามา
นายรัฐกร ผดุงกิจ
นายรัฐกรณ บุญแกวสุข
สิบโท รัฐกานท จางคพิเชียร
นายรัฐเขต ณ นคร
นายรัฐเขต หวังชวยกลาง
นายรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร
นายรัฐปรัชญ บุญเจริญ
นายรัฐพงศ สุขกวี
นายรัฐพงษ ยะถา
นายรัฐพล คําไทย
นายรัฐพล ศรีชัยวงศ
นายรัฐภูมิ คะเลรัมย
นายรัฐภูมิ ฉัตรวิโรจน
นายรัฐภูมิ ชวยรักษ
นายรัฐวุฒิ ปยะจินดา
นายรัฐสยาม วงคจันทะ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรัตกุล กุลวงศ
นายรัตนชัย ไชยบุตร
นายรัตนพงษ สายเพชร
นายรัตนสินทร พอคา
นายรัตนากร วรรณคํา
นายรัธพล แสงประพาฬ
นายรัมม รัตนวิจิตตเวช
นายราชนาวี อุทุมมา
นายราชวัตร อสิพงษ
นายราชสิทธิ์ สถิตยัง
นายราชัน ขวัญสวัสดิ์
นายราชัน คําบุญเรือง
นายราชัน จันดิบ
นายราชันย ไชยมหา
วาที่รอยตรี ราชันย เดชคําภู
นายราชันย พรหมเถาว
นายราเชนทร มหานิล
นายราเชนทร ศรีชัย
นายรามริน เกื้อกูล
นายราวิน มรุธานินทร
นายราวี รอบโลก
นายรินทลภัส ศรีคํา
นายรุงโรจน ทองโสม
นายรุงโรจน มั่งคํา
นายรุงโรจน มิตรประทาน
นายรุงโรจน เหนคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายรุสดี สามานะอะ
นายรุสมาลย หะยีเตะ
นายรุสลัน ซา
นายรุสลัน แวกือจิ
นายเรวัชร ใหมคามิ
นายเรวัฒ โสดาพรหม
นายเรวัฒน ธรรมสุวรรณ
นายเรวัฒน พรหมสะโร
นายเรวัต เริ่มลึก
นายเรวัตร งะบุรงค
นายเรวัติ สินอยู
นายเริงนรินทร ขาวสะอาด
นายเริงฤทธิ์ คําหมู
นายเริงฤทธิ์ บุญพร
วาที่รอยตรี เรืองเดช กันทะหวาย
นายเรืองเดช หนองแส
นายเรืองยศ เรืองจันทร
นายเรืองฤทธิ์ บุญโชติ
นายเรืองศักดิ์ เขียวหวาน
นายโรจนไชยศ สมจันทร
นายโรจนพงษ วิธีโรจน
นายโรจนฤทธิ์ จันนุม
สิบตํารวจเอก โรมรักษ หริ่งระรี่
นายฤชายุส พลายดวง
นายฤทธิ์ ตาลี
นายฤทธิชัย ลวนงาม

๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฤทธิชัย วิชาเหล็ก
นายฤทธิชัย สุวพานิช
นายฤทธิชัย เสนาพรหม
วาที่รอยตรี ฤทธิชา บัวศิริ
นายฤทธิรณ สิงหเริงฤทธิ์
นายลภชัย พรมวิหาร
นายลมฝน กาญจนคลอด
นายลักษณธวัชน ศตนกรณชัย
นายลักษมณพงศ ศรีนาง
นายลัญจกร ผลวัฒนะ
นายลัญฉกร กุลศรี
นายลําพอง ภาษาเวส
นายลิขิต โคกแกว
นายลิขิต ฉิมลี
นายลิขิต บุญครอบ
นายลิขิต พรหมพลเมือง
นายลิขิต สอนเทียน
นายลิขิต หลาแหลง
นายลิขิตศิลป คํามาลา
นายลีนวัฒน มวงนวล
นายลือชัย หอมสุวรรณ
นายลือชัย อุสาพรหม
นายลุกมาน ดอเลาะ
นายเลวัลย สันดุษิต
นายเลอศักดิ์ จันทรนาค
นายเลอศักดิ์ ล่ําลอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔

นายเลิศชาย ศรีสุระ
นายวงควิสันต ดุระนิกร
วาที่รอยตรี วงศกร ทองมาก
นายวงศกร วงศวิวัฒนโภคิน
นายวงศกร เอกทัตร
นายวงศวัฒน พรอนุวงศ
นายวงศวิศน วงศณรัตน
นายวงษศักดิ์ ขันธวิชัย
นายวชิรปลัณญ พงษมณี
นายวชิรพล ศิริกุล
นายวชิรพันธ ปญญาแกว
นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ
นายวชิรวิชญ เยาวนุน
นายวชิรวิทย เมืองอินทร
นายวชิรศักดิ์ กองสี
นายวชิระ มีพันธ
นายวชิระ วุฒิเสลา
นายวชิระ สุวรรณวงศ
นายวชิระ ออนจันทร
นายวชิราวุธ สอนโสภา
นายวณิชย เอื้อนอมจิตตกุล
นายวณิต หารฟา
นายวทัญู กุศล
นายวทัญู เหลาทอง
นายวรกร ปาโสรักษ
นายวรกุลผลทอง นามปกใต

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรจักร ภาวรกุล
นายวรจิต จันทรสวย
นายวรชัย โกฏวิเชียร
นายวรชัย มีเนียม
นายวรชัย ศิฏรสุทโธ
นายวรโชติ วงศนิล
นายวรนล จาระณะ
นายวรนันท วรรณราศรี
นายวรนัยน คันศร
นายวรปรัชญ ยินดี
นายวรพงศ หลาจู
นายวรพงษ นิธิการุณยเลิศ
นายวรพจน จูเภา
นายวรพจน บุญชิต
นายวรพจน มุสิกวัตร
นายวรพล ตราเต็ง
นายวรพล หิรัญศิริ
นายวรพิพัฒน สวางใจ
นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน
นายวรเมธ นอยพรม
นายวรยุทธิ์ บุญสัย
นายวรรณจักร หงษทอง
นายวรรณชัย นาคีเภท
นายวรรณพล เหมือนพันธุ
นายวรรณรัตน เหลือศิริ
นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖

นายวรรธนะ คําสอนทา
นายวรรลบ โควินทะสุด
นายวรวัชร จันทรเพ็ง
นายวรวัฒน ศีลบุตร
นายวรวิช ปญญาเยาว
นายวรวิทย ไกรกิจราษฎร
นายวรวิทย คําดี
นายวรวิทย ภูแกว
นายวรวิทย สุโข
นายวรวุฒิ โกษาจันทร
นายวรวุฒิ คุณประทุม
นายวรวุฒิ ทอนไชย
นายวรวุฒิ บุญรอด
นายวรวุฒิ บุรุษ
นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย
นายวรวุฒิ สะเดา
นายวรวุฒิ สุขเอียด
นายวรวุฒิ หยุดยั้ง
นายวรวุฒิ หาญพงศเจริญ
นายวรวุฒิ แอฆะ
นายวรวุธ ถาวรทรัพย
นายวรเวช จันทรรัตน
นายวรศักดิ์ สีดามล
นายวรเศรษฐ อมรนันทพัฒน
นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
นายวรัญู เจริญศรี

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรัญู รีบเรง
นายวรากร เดชพรหม
นายวรากร หมื่นประจํา
นายวรานนท วังคีรี
นายวราพงษ แดงสําอาง
นายวราเมธ อุนใจ
นายวรายุทธ ทวีธรรม
นายวรายุทธ วังเวงจิตต
นายวราวุฒิ พลตรี
นายวราวุฒิ ยวงแกว
นายวราวุฒิ สุทธิชวย
นายวราวุธ ทักษิมา
นายวราวุธ วงศใหญ
นายวราวุธ หลอดสวาง
นายวริทธิ์ จารุเกษม
นายวริทธินันท ฟาเทศ
นายวริทธิ์นันท เครื่องพาที
นายวริทธิ์นันท วิทยม
นายวริทธิ์พล บุญวงค
นายวริศ เคนสมศรี
นายวรุฒ ตันกูล
นายวศกร เพ็ชรชวย
นายวศิน คลายแกว
นายวศิน ศุภนคร
นายวสันต กุนา
นายวสันต จันทรโทวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘

นายวสันต ทาสีลา
นายวสันต นุการรัมย
นายวสันต ผองปญญา
นายวสันต มหามิตรมงคล
นายวสันต เลื่องลือ
นายวสันต สวัสดิ์สุข
นายวสันต สอนจันทร
นายวสันต สูงเนิน
นายวสันต หมื่นสอน
นายวสันตชาย มงคลชาติ
นายวสุธร สมถะธัญการ
นายวสุพจน นอออน
นายวสุพล เกาศักดา
นายวสุรัตน รอดโรคา
นายวัชพล พระไตรยะ
นายวัชรพงศ กอแกว
นายวัชรพงศ ทองแถม
นายวัชรพงศ ประชากุล
นายวัชรพงศ วงเวียน
นายวัชรพงษ การพึ่งตน
นายวัชรพงษ กินบุญ
นายวัชรพงษ นวมมะโน
นายวัชรพงษ บริเอก
นายวัชรพงษ มั่นเกตุวิทย
นายวัชรพงษ ศิริวงศ
นายวัชรพงษ สารมะโน

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัชรพงษ อินทรเพชร
นายวัชรพล เผาภูรี
สิบโท วัชรพล พวงพลอย
นายวัชรพล วัชรพาณิชย
นายวัชรพันธ ใบบัว
นายวัชรศักดิ์ ชมภูใหล
นายวัชระ ขันสังข
นายวัชระ แงพรหม
นายวัชระ ธรรมพร
นายวัชระ เปยกบุตร
นายวัชระ มังธานี
นายวัชระ สมแปน
นายวัชระ โสตทิพย
นายวัชระพงศ จุมพลนอย
นายวัชรา บุญทวี
นายวัชรากร เปรมประสิทธิ์
นายวัชรินทร ดวงแกว
นายวัชรินทร บัวอิ่น
นายวัชรินทร บุญลอม
นายวัชรินทร ภูพวก
นายวัชรินทร ฤทธิรักษ
นายวัชรินทร แสนเลิศ
นายวัชรินทร อุปชฌาย
นายวัชสันติ มีศรี
นายวัฒนกรณ จิวาลักษณ
นายวัฒนชัย กอนทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐

นายวัฒนพงศ วรคุณวิศิษฏ
นายวัฒนพงษ แกวนาพันธ
นายวัฒนพงษ คชปกษี
นายวัฒนพงษ พรนิคม
นายวัฒนพงษ สวาง
นายวัฒนภูมิ คมนา
นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย
นายวัฒนศิลป เนียนสันเทียะ
นายวัฒนา กองแดนไพร
นายวัฒนา คนซื่อ
นายวัฒนา จันทา
นายวัฒนา แจมใส
นายวัฒนา มูลมะณี
นายวัฒนา โยธา
นายวัฒนา สวางสุข
นายวัฒนา สายแสงจันทร
นายวัฒนา แสนสุวงษ
นายวัฒนา หงษาพล
นายวัฒนา ออนสําลี
นายวัณณุวรรธน ตันติปธรรม
นายวันเฉลิม บุญเกษม
นายวันเฉลิม ไพรศิลป
นายวันเฉลิม ระลาธิ
นายวันเฉลิม อุดมทวี
นายวันชนะ พิลา
นายวันชนะ วุฒิทศพร

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวันชัย กอมนอย
นายวันชัย กิจกํารูญ
นายวันชัย ชาญสําโรง
นายวันชัย แซะหมูด
นายวันชัย ปรีพูล
นายวันชัย ปลายสวน
นายวันชัย มีสัตย
นายวันชัย ยิ่งรุงเรือง
นายวันชัย วงษวิไลย
นายวันนิมิต สายสิทธิ์
นายวันปยะ เขียวขวา
นายวันรบ บุญนํา
นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน
นายวันใหม คงทองคํา
นายวัลลพ ชางเจริญ
นายวัลลพ ดวงทอง
นายวัลลพ แดงนอย
นายวัลลภ กอวชิรพันธ
นายวัลลภ ขวัญมา
นายวัลลภ นวลติ้ง
นายวัลลภ ปุยสุวรรณ
นายวัลลภ พิมพา
นายวัลลภ วงคคํา
นายวัลลภ วอแพง
นายวัลลภ อภิวงศเจริญ
นายวาณุวัฒน คงเมน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒

นายวาทศิลป จําปานิล
นายวาทิตย คําสิงห
นายวาทิน พุฒเขียว
นายวาทิศ สันทา
นายวาที พูลนาค
นายวายุ เงาะโซะ
นายวารุตม วิรัศมี
วาที่รอยตรี วาว พูลหนองกุง
นายวาสนา คําพันธ
นายวาสิงหน วิไลรัตน
นายวิจารณ คงระเรื่อย
นายวิจารณ ทิศกระโทก
นายวิจิตร ฐานะ
นายวิจิตร เพชรรัตน
นายวิจิตร เย็นเสมอ
จาอากาศโท วิชชุกร ศรีภา
นายวิชญ วิชญปญญากุล
นายวิชยุตม สิทธิมา
นายวิชรจน ผาดํา
นายวิชรัชต นามสีลี
นายวิชัย คําขาว
นายวิชัย ปรีเจริญ
นายวิชัย พลประจักษ
นายวิชัย พลับดี
นายวิชัย โพธิ์พันธ
นายวิชัย ลิขิตพรรักษ

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิชัย สามไชย
นายวิชัย สิงหนอย
นายวิชัย สุมงคล
นายวิชัย อินทนาม
นายวิชา หลาคําแกว
นายวิชาญ พันธุสมุทร
นายวิชาญ มุกสิกะทัน
นายวิชาญ ศรีจันทร
นายวิชาญ สวนศรี
นายวิชาญชัย จันแดง
วาที่รอยเอก วิชาญชัย ฤทธิ์มหา
นายวิชาติ พิทักษ
นายวิชิต เกรัมย
นายวิชิต บุรัตน
นายวิชิต มีศรีสวรรค
วาที่รอยตรี วิชิต หมั่นมา
นายวิชิต แหลมฉลาด
นายวิชิตพล มีแกว
นายวิชิราวุธ กองเพชร
นายวิเชียน มาตราช
นายวิเชียร กุมศักดิ์
นายวิเชียร แกวมณีชัย
นายวิเชียร ใจดี
นายวิเชียร โตแยม
นายวิเชียร ปงยศ
นายวิเชียร แสนซื่อ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔

นายวิญู ทาจันทร
นายวิฑูร ดอกเทียน
วาที่รอยตรี วิฑูรย วงศจันทร
นายวิฑูรย สถิตยานุรักษ
นายวิฑูรย สมนิยาม
นายวิฑูรย สีชัยปญหา
นายวิทยา กันทะสอน
นายวิทยา เขียวทอง
นายวิทยา คงหมุน
นายวิทยา จิโนเปง
นายวิทยา เจริญวุฒิวิทยา
นายวิทยา ชุมหลอ
นายวิทยา ทองรวม
นายวิทยา ปนแกว
นายวิทยา ผุดผอง
นายวิทยา พุมยิ้ม
นายวิทยา โพทร
นายวิทยา มูลไว
นายวิทยา สวนกุหลาบ
นายวิทยา สายปาน
นายวิทยา สุวรรณคีรี
นายวิทยา แสนคํา
นายวิทยา หิรัญพงษ
นายวิทยา อินอยู
นายวิทยากร ยาสิงหทอง
นายวิทยากร สาโสม

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิทวรรธ อุนเมือง
นายวิทวัช จันสุรีวงค
นายวิทวัฒน ดอนศรี
วาที่รอยตรี วิทวัฒน บูระพันธ
นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย
นายวิทวัส เณรหลํา
นายวิทวัส ทิพยเดโช
นายวิทวัส พันธวงศา
นายวิทวัส วาทีรชตะ
นายวิทวัส สวัสดิ์ปญญาโชติ
นายวิทวัส สายชมภู
นายวิทวัส อินอุเทน
นายวิทู ศรารัชต
นายวิทูร ยศธนวรกุล
นายวิทูลย สมัครสมาน
นายวิธวศิน กองคํา
นายวินัย แกวนอย
นายวินัย แขวนโพธิ์
วาที่รอยเอก วินัย คําภาชาติ
นายวินัย เจริญรอย
นายวินัย ทรัพยศฤงฆรา
นายวินัย นาคํา
นายวินัย บุญหลา
นายวินัย พันธพืช
นายวินัย เสร็จกิจ
นายวินัย หนุนกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖

นายวินัย หยั่งถึง
นายวิบูรณ วังกราน
นายวิภพ กองชุมพล
นายวิมล ทิตสรรพพา
นายวิมลชัย ฉัตรรักษา
นายวิรพล แพงนอย
นายวิรยุทธ ศักดา
นายวิระพงศ คุณประทุม
นายวิระพงศ ชุมอินทร
นายวิระยา พุมพวง
นายวิรัช จําปาสิม
นายวิรัช แซฉั่ว
นายวิรัช ศรีละคร
นายวิรัช ศรีสวัสดิ์
นายวิรัชชัย จันตะวงศ
นายวิรัตน จันทรเทศ
นายวิรัตน ใจกลา
นายวิรัตน เชาวสุนทร
นายวิรัตน ดวงแกว
นายวิรัตน ดวงละไม
นายวิรัตน วังหมื่น
นายวิรัตน สุวรรณ
นายวิรัตน อุตขันธ
นายวิริยะ โกษิต
นายวิริยะ ค่ําคูณ
นายวิริยะ ชะโนวรรณ

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิรุน ทองนํา
นายวิรุฬห พุทธวงค
นายวิโรจน กอนเกตุ
นายวิโรจน แกวพิกุล
นายวิโรจน โกมลสิงห
นายวิโรจน ขันธนิล
นายวิโรจน คําจันทร
นายวิโรจน คํานาน
นายวิโรจน ทรัพยมะณี
นายวิลาศ เสมา
นายวิวัช ดานกระโทก
นายวิวัฒน ตรึกตรองรัมย
นายวิวัฒน รวมเจริญ
นายวิวัฒน สงวนทรัพย
นายวิเวก โชติพันธ
นายวิศณุ บอกวงค
นายวิศรุต ศรีสุนาครัว
นายวิศรุต สุมมาตย
นายวิศวะ ภุมมา
นายวิศิษฎ กอนแกว
นายวิศิษยศักดิ์ บุญนํา
นายวิเศษ ฟองตา
นายวิษณุ คําจันทร
นายวิษณุ ชวยบํารุง
วาที่เรือตรี วิษณุ ชั้นบน
นายวิษณุ แซอุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘

นายวิษณุ ทองคํา
นายวิษณุ วงศออนตา
นายวิษณุ สุรสอน
นายวิษณุ อุนคํา
นายวิษณุกรณ แตงดํา
นายวิษณุกรณ สุวรรณ
นายวิษณุเทพ จันทศรี
นายวิสันต กรสวัสดิ์
นายวิสันต หงษวิเศษ
นายวิสิทธิ์ ตองติดรัมย
นายวิสิษฐ สังฆเวช
นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
นายวีรจิตร สมัครพันธ
วาที่รอยเอก วีรฉัตร โสเจยยะ
นายวีรชน คล้ําจีน
นายวีรชัย ยะธะนะ
นายวีรชัย วงษวานเจริญ
นายวีรชัย สิงหชางชัย
นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา
นายวีรชาติ วรรณมณี
สิบตรี วีรชาติ ศรีสองสม
นายวีรพงศ เกรียงไกรเวช
นายวีรพงษ คําผง
นายวีรพงษ พรหมจอม
นายวีรพล ภูมิพันธ
นายวีรภัทร รอดคุม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีรยุทธ กาพรัด
นายวีรยุทธ เชื้อชม
นายวีรยุทธ ปญญา
นายวีรยุทธ พูลพร
วาที่รอยตรี วีรยุทธ วันเพ็ง
นายวีรยุทธ สมณะ
นายวีรยุทธ สรอยเพชร
นายวีรยุทธ สิงหมณี
นายวีรยุทธ สีลาภเกื้อ
นายวีรยุทธ เสาแกว
นายวีรยุทธ หาญโงน
นายวีรยุทธ อนุกูล
นายวีรยุทธ บุญชวย
นายวีรวัฒน กองแกว
นายวีรวัฒน กัณทวีชัย
นายวีรวัฒน ชมละมาย
นายวีรวัฒน ลาภานิกรณ
นายวีรวัฒน วารินทร
นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ
นายวีระ แตภักดี
นายวีระ ศรีสุวรรณ
นายวีระ อิ่มใจ
นายวีระกิจ พรรัชภูมิ
นายวีระชัย จิตจักร
นายวีระชัย ศรีแกวน้ําใสย
นายวีระชัย สุรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐

นายวีระชัย อินทรแปลง
นายวีระชาติ กันประดับ
วาที่รอยตรี วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
นายวีระโชติ ทับพยุง
นายวีระพงค ยาชะรัด
นายวีระพงษ กานกิ่ง
วาที่รอยตรี วีระพงษ เชื่อมฉิม
นายวีระพงษ ธูปบูชา
นายวีระพงษ ภิมาลย
นายวีระพงษ มาเพ็ง
นายวีระพล ไวยมิตรา
นายวีระพันธ เขียวเงิน
นายวีระพันธ แซจึง
นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร
นายวีระยุทธ แซลี
นายวีระยุทธ เดชพันธ
นายวีระยุทธ พฤกจันทร
นายวีระยุทธ เพริศแกว
นายวีระยุทธิ์ รักษาศรี
นายวีระวัฒน บัวคํา
นายวีระศักดิ์ เข็งนอก
นายวีระศักดิ์ เขื่อนคํา
นายวีระศักดิ์ คําแกน
นายวีระศักดิ์ เดชขันธ
นายวีระศักดิ์ นอยหมอ
นายวีระศักดิ์ สาชัยยันต

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีระศักดิ์ สํานักวังชัย
นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร
นายวีระสันต นุธรรม
นายวุฒนา ทับแบน
นายวุฒิกร คําแกว
นายวุฒิกรณ ปนแกว
นายวุฒิไกร โพธิ์งาม
นายวุฒิชัย แกวใจ
นายวุฒิชัย แขงขัน
นายวุฒิชัย ครองสิทธิ์
นายวุฒิชัย จีนเมือง
นายวุฒิชัย ใจนะภา
นายวุฒิชัย ชาญธัญการ
นายวุฒิชัย ชูปลอด
นายวุฒิชัย ไชยปญญา
นายวุฒิชัย ทีขะระ
นายวุฒิชัย พลกลา
นายวุฒิชัย พันธุงาม
นายวุฒิชัย ภูดี
นายวุฒิชัย ยาเนตร
นายวุฒิชัย เลาะลอ
นายวุฒิชัย โลนันท
นายวุฒิชัย วิทยาคม
นายวุฒิชัย หนูสีดํา
นายวุฒิชัย ใหมวงค
นายวุฒิชัย อุทัยรังษี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒

นายวุฒินันท แกวสําโรง
นายวุฒินันท โปทาวี
นายวุฒินันท สุคนธมณี
นายวุฒิพงศ ยอดน้ําคํา
วาที่รอยตรี วุฒิพงศ หอมหวล
นายวุฒิพงษ โมลา
นายวุฒิพงษ โรมพันธ
นายวุฒิพงษ ศรีจันทรา
นายวุฒิพงษ สีสุก
นายวุฒิพงษ องคะศาสตร
นายวุฒิพงษ อําภัยฤทธิ์
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
นายวุฒิพันธ ศักดิ์ศิริกุล
นายวุฒิภัทร อุทธิยา
นายวุฒิศักดิ์ เปรมประชา
นายวุฒิศักดิ์ ศรีสุข
นายเวณุ ศรีรัตนกูล
นายเวทิน หงษวิเศษ
นายเวียร กิจผดุง
นายแวว อินทะพรม
นายแวอาหมัด แวหะยี
วาที่รอยตรี ไวกูลณ ชะรารัตน
นายไวยฤทธิ์ ณรงคราช
นายศกมลภัคร เนืองนิมมานย
นายศกรานตพงษ ถิ่นคํา
นายศตวรรษ กาละ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศตวรรษ คุมแกว
นายศตวรรษ ยาวิเศษ
นายศตวรรษ อัยรา
นายศรกฤษณ สุธรรมวิจิตร
นายศรชัย แกววังปลา
นายศรชัย ไกรปราบ
นายศรชัย ไกรษร
นายศรชัย ปนราย
นายศรชัย สุขเจริญ
นายศรยุทธ ฉัตรเฉลิมเดช
นายศรัญู นิลนิยม
นายศรัญู ปญญา
นายศรัญู อะมะมูล
นายศรัญณัฐพงศ ผางจันทรดา
นายศรัณู ศรีธัญรัตน
นายศรัณย ยาชะรัด
นายศรัณย วงคสารภี
นายศรัณย วงศจาตุรนต
นายศรัณย อสัตถพฤกษ
นายศรัณยพงศ บุญเติม
นายศรัณยภัทร กาญจนาคม
นายศรัณยภัทร จอโหล
นายศรัณยภัทร ปญญา
นายศรัณยฤทธิ์ กลอมปญญา
นายศรัณยู สามเมือง
นายศรันย เปรมปรีดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔

นายศรายุทธ กวงแหวน
นายศรายุทธ แกวเรือน
นายศรายุทธ ตุตะเวช
นายศรายุทธ พึ่งกัน
นายศรายุทธ พุทธศรี
นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท
นายศรายุทธ แสงสวาง
นายศรายุธ ดารายอย
นายศรายุธ ตวนชัย
นายศราวุฒิ ขุนไกร
นายศราวุฒิ คําอาย
นายศราวุฒิ จันทรหัวนา
นายศราวุฒิ ญาณะคํา
นายศราวุฒิ ทิพยพิมล
นายศราวุฒิ วงศคําปน
นายศราวุฒิ สุภายอง
นายศราวุธ เกร็ดรัมย
นายศราวุธ คําภูษา
นายศราวุธ คํามา
นายศราวุธ ชัยศรีสวัสดิ์
นายศราวุธ ดวงทวี
นายศราวุธ ทองอากาศ
นายศราวุธ เทพสุภา
นายศราวุธ บัวใหญรักษา
นายศราวุธ ปะทะโก
นายศราวุธ มาแกว

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศราวุธ มูลชัย
นายศราวุธ เรืองพงษ
นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ
นายศราวุธ เลิศอํารุงกุล
นายศราวุธ ศรีมาคํา
นายศราวุธ ศรีสุวรรณ
นายศราวุธ สระบุดดี
นายศราวุธ สิทธิชัย
นายศราวุธ อภัยศิลา
นายศรีชล รายไพรี
นายศรีทน ขัติหลง
นายศรีธัญญา ตันสกุล
นายศรีอัมพร ใจแกว
นายศศิวัฒน เดชะ
นายศักดา กะแหมะเตบ
นายศักดา ดาระหงษ
นายศักดา ทองทาชี
นายศักดา สมัครสมาน
นายศักดาพร ทิพวัจนา
นายศักดายส ลิ่วโรจนสกุล
นายศักดาวุฒิ ดอกกลาง
นายศักดิ์ชัย เทวบิน
นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัย
นายศักดิ์ชาย วงศวิศาล
นายศักดิ์ดา พงเภา
วาที่รอยตรี ศักดิ์ธรรมนูญ หงษทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖

นายศักดิ์นรินทร จันทรนาค
นายศักดิ์นรินทร สูตรสุข
นายศักดิ์มงคล โปทากัน
นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ
นายศักดิ์รินทร แกวสุข
นายศักดิ์รินทร โชติพฤกษ
นายศักดิ์รินทร แปะอุย
นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน
นายศักดิ์สิทธิ์ แกวสระแสน
นายศักดิ์สิทธิ์ ขิดเขียว
นายศักดิ์สิทธิ์ มันอาษา
นายศักดิ์สิทธิ์ วารีสระ
นายศักดิ์อรุณ สีดางาม
นายศักรินทร เพียรกิจ
นายศักรินทร หมื่นนรินทร
นายศาตวัฒน นินดํา
นายศานิต โหนแหย็ม
นายศานิต อินทรเพ็ญ
นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร
นายศิขรินทร โชติจันทร
นายศิขรินทร ศิรินาม
นายศินัฐกุล เสารแกว
นายศิรธันย เกียรติโสภณรักษา
นายศิรวัฒน ลอสวัสดิ์
นายศิระ มีประมูล
นายศิริ ขานคําภา

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศิริ โชคสกุล
นายศิริ บุญกิจ
นายศิริชัย ชวยรอด
นายศิริชัย ปนนาค
นายศิริชัย พุมพันธุ
นายศิริชัย ศรีสวัสดิ์
นายศิริชัย ศรีสุข
นายศิริชัย สิงหทอง
นายศิริชัย หอมดวง
นายศิริชัย อินบุตร
นายศิริมงคล นวนมา
นายศิริวัฒน เชื้อบาง
นายศิริวัฒน ยุบลพันธ
นายศิริวัฒน ศิริรัมย
นายศิริศักดิ์ ทาระ
นายศิริศักดิ์ ปดตาทะสา
นายศิริศาสตร สีตางคํา
นายศิลป วิชัยคํา
นายศิลปชัย จิตตรง
นายศิลปชัย เผือกขํา
นายศิลปชัย พุตฉาย
นายศิลปน พรหมมณี
นายศิลา ธีระวัฒนศิริ
วาที่รอยตรี ศิลา วังคําหมื่น
นายศิวกร ไชยธนภักดี
นายศิวกรณ คําปา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘

นายศิวดล เชื้อหมั้น
นายศิวนนท ขัติคํา
นายศิวพงศ ศิริจันทร
นายศิวพงษ ไพรัตน
นายศิวพงษ สาระรัตน
นายศิวพล นันทพานิชย
นายศิววงศ รักซอน
นายศิวะพงศ เปยมสวัสดิ์
นายศิวัช บุตรงาม
นายศิวาวุฒิ มงคลวิสุทธิ์
นายศิวาวุธ ชิณโคตร
นายศิษฐวุฒ จันทรกรานต
นายศึกษา จุนเสริม
นายศึกษาศาสตร อาจิณกิจ
นายศุกรเกษม ปรุงผล
นายศุทิวัส เชื้อคําฮด
นายศุธธันย ไชยสองวรัชญ
นายศุภกร ไชยยุทธ
นายศุภกฤต จีนจันทร
วาที่รอยตรี ศุภกฤต สําราญวงศ
นายศุภกฤต อํานวยวัฒนกุล
นายศุภกฤษ เปรมปราย
นายศุภกิจ ชํานาญกิจ
นายศุภกิจ ทับแยม
นายศุภกิจ นอยปาน
นายศุภกิจ บรรจงจิตต

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภกิจ สมศรี
นายศุภกิจ อินทรวิเศษ
นายศุภกิตติ์ มาประกอบ
นายศุภจักร ศรีถาการ
นายศุภชัย การเอียด
นายศุภชัย กิ่งรัตน
นายศุภชัย เกตุแกว
นายศุภชัย แกวศักดิ์
นายศุภชัย ไคนุนโพธิ์
นายศุภชัย ตาสาย
นายศุภชัย ทวีสุข
นายศุภชัย นารีรักษ
นายศุภชัย ปานเกษม
นายศุภชัย พิสสมัย
นายศุภชัย เมตตามนุษย
นายศุภชัย วุนดี
นายศุภชัย ศรศักดา
นายศุภชัย ศรีสอาด
นายศุภชัย สุดชารี
นายศุภชัย โสธร
นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร
นายศุภเชษฐ วงษทองปลิว
นายศุภโชค แกวสงา
นายศุภโชค ฉางสุวรรณ
นายศุภโชค เฮงมี
นายศุภโชติ อินทรแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐

นายศุภณัฎฐ ชุมสุวรรณชัย
นายศุภณัฎฐ ปรานตชนิษฎา
นายศุภณัฏฐ ผลดี
วาที่รอยตรี ศุภณัฐ ชัยฤทธิ์
นายศุภณัฐ วงศสกุล
นายศุภดล อุนวงษ
นายศุภเดช ไปรเวทย
นายศุภเนตร นอบนอม
นายศุภพงค คงออนศรี
นายศุภพงษ ทวีแสง
นายศุภมิตร มากจิตร
นายศุภรัตน ทับนิล
นายศุภรัตน ทิพยะพร
วาที่รอยตรี ศุภฤกษ จันตะยอด
นายศุภฤกษ ทองนวน
นายศุภฤกษ บินซอเฮาะ
นายศุภฤกษ อาชีพโกศลกุล
นายศุภฤทธิ์ ไชยชาญ
นายศุภลักษณ ชัยชะนะ
นายศุภวัฒน ขาวดี
นายศุภวัฒน ทองแกว
นายศุภวัฒน ธวัชเมธี
นายศุภวิชชัย สยามประโคน
นายศุภวิชญ เสารชัย
นายศุภวุฒิ พลพวก
นายศุภศิษย แกวจีน

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภสิน สินเจริญ
นายศุภักศร วาหะรักษ
นายศุภากร งามเสงี่ยม
นายศุวัชรกัณต กันทะตา
นายเศกสันติ์ เสย
นายเศรษฐนัย คําแกว
นายเศรษฐพงศ แสนหลวง
นายเศรษฐพล บัวงาม
นายเศรษฐยศ ขุมนาค
นายเศรษฐวุฒิ คัมภีรพิทักษ
นายเศรษฐา คําลอย
นายเศวต อินทวงศพันธุ
นายเศวตฉัตร บุญภิละ
นายสกนธ รอดใส
นายสกล สุขสวัสดิ์
นายสกัณฑ ทันศึก
นายสกุล จันที
นายสกุลชาติ เรืองทรัพย
นายสกุลเทพ พรหมเอาะ
นายสงกรานต กลมจันทร
นายสงกรานต แกวสา
นายสงกรานต นามวงษ
นายสงกรานต เนียมทอง
นายสงกรานต บุญมา
นายสงกรานต ปฐมอติชาต
นายสงกรานต ยะอิ่นแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสงกรานต ยืนยั่ง
นายสงกรานต เรืองประทีป
นายสงคราม ทีน้ําคํา
นายสงวน จังอินทร
นายสงัด บุญทศ
นายสญชัย อันภักดี
นายสด มอญกอดแกว
นายสดายุ ธีรสวัสดิ์
นายสดายุ ปนแกว
นายสดุดี จีระออน
นายสถาปนิก วรสิทธิ์
นายสถาปนิก ศิริทรัพย
นายสถาปตย พละทรัพย
นายสถาปตย ลิ้มเสรี
นายสถาพร คําเกิด
นายสถาพร ดรทะนัย
นายสถาพร บุญจิตร
นายสถาพร ลืนคํา
นายสถาพร วงศจิรานุวัตน
วาที่รอยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
นายสถิตย ตนงาม
นายสถิตย ทิพยประพันธ
นายสนธยา ชางเพ็ชรผล
นายสนธยา ณ ปตตานี
นายสนธยา บุตรวาระ
นายสนธยา ปาวัน

๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสนธยา อุนออน
นายสนอง คุณมี
นายสนั่น จันบัวคุณ
นายสนั่น แทนนอก
นายสนั่น มาละแซม
นายสนุรักษ แผวชนะ
วาที่รอยตรี สมกฤกษ บัวพันธ
นายสมเกียรติ จันทะคร
นายสมเกียรติ ตีบจันทร
นายสมเกียรติ ทรัพยมั่น
นายสมเกียรติ ธีระคงคา
นายสมเกียรติ พรแสน
นายสมเกียรติ มุขมนตรี
นายสมเกียรติ เมืองจันทร
นายสมเกียรติ สาคร
นายสมเกียรติ สุวรรณไตร
นายสมเกียรติ หวังเอื้ออัตตชน
นายสมควร ระงับภัย
นายสมคิด จรียานุวัฒน
นายสมคิด จันทะวงค
นายสมคิด ไชยนาม
นายสมคิด ทิชัย
นายสมคิด ทิพยเพ็ง
นายสมคิด ศรีจําปา
นายสมคิด สุขโฉม
นายสมจิตร จิตอารีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔

นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย
นายสมจิตร พรมทอง
นายสมจิตร ศิลานนท
นายสมเจตน กลาหาญ
นายสมเจตน กิ้มขู
นายสมเจตน กูลดี
นายสมเจตน เจนการ
นายสมเจตน เนียมกอน
นายสมเจตน วโรกร
นายสมใจ มณีโชติ
นายสมใจ วรรณโคตร
นายสมชัย ลีสุรพงศ
นายสมชาติ แผอํานาจ
นายสมชาติ มุกดอกไม
นายสมชาย เกษตรกุลทรัพย
นายสมชาย ขุลีดี
นายสมชาย จันทรแดง
นายสมชาย จินะ
นายสมชาย ชัยทองสวัสดิ์
นายสมชาย ดีสี
นายสมชาย ธนวุฒิคติวรกุล
นายสมชาย บารมี
นายสมชาย พันธุสันติกุล
นายสมชาย วัฒนสถิตยพงษ
นายสมชาย สวาสดี
นายสมชาย สุขุมพันธ

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมชาย อภิวงค
นายสมชิต บรรทิต
นายสมโชค จาวิสูตร
นายสมเดช การชงัด
นายสมถวิล คําลือ
นายสมทบ กระชับกลาง
นายสมนึก ฟกนุด
นายสมนึก มูลกะกุล
นายสมนึก สุยะสืบ
นายสมนึก หาญกา
นายสมนึก อินหมวก
นายสมบัติ ผองอําไพ
นายสมบัติ โพธิ์นอก
นายสมบัติ ยาแปง
นายสมบัติ รามณี
นายสมบัติ ศรีจันทร
นายสมบัติ ศรีบรรจง
นายสมบุญ ไชยวงค
สิบเอก สมบุญ สีหะวงษ
นายสมบูรณ คนยั้ง
นายสมบูรณ จุมจันทร
นายสมบูรณ ไชยบุญทัน
นายสมบูรณ ปราบจันดี
นายสมบูรณ พรมบุญเรือง
นายสมประสงค จําปาทอง
นายสมปอง กานสันเทียะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖

นายสมปอง ทองเถาว
นายสมปอง มงคคลสําโรง
นายสมปอง เรืองสมสมัย
นายสมปอง ศรีเรือง
นายสมพงค สริฟอง
นายสมพงค สุวรรณโณ
นายสมพงศ สืบประดิษฐ
นายสมพงษ เครือมูล
นายสมพงษ เฉิดโฉม
นายสมพงษ ชาวโพธิ์สระ
นายสมพงษ เชื้อเมืองพาน
นายสมพงษ นอยทุง
นายสมพงษ นาคเจือ
นายสมพงษ นิยมลักษณ
นายสมพงษ รัตนวงษา
นายสมพงษ ละขะไพ
นายสมพงษ สมมิตร
นายสมพงษ สวางศรี
นายสมพงษ สาสรอย
นายสมพงษ อําพันเสน
นายสมพงษ อินทเสโน
นายสมพร การะพันธ
นายสมพร แกวมรกต
นายสมพร ขันธโสภา
นายสมพร แซโคว
นายสมพร ทองแจม

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมพร ทองใบ
นายสมพร ทองรอด
นายสมพร บวบหอม
นายสมพร ปมปา
นายสมพร พิบูลย
นายสมพร พิมพประจบ
นายสมพร มวงไหม
นายสมพร มีเพชร
นายสมพร เล็กจินดา
นายสมพร สมบูรณชัย
นายสมพร สิมมา
นายสมพร หยูตุง
นายสมพรรณ มาลาคุมชีวี
นายสมพล รัตนมณีแดง
นายสมพาน ภูครองทุง
นายสมพิศ แจงเพิ่ม
นายสมภพ คมกลา
นายสมภพ เจี้ยมดี
นายสมภพ ใจบุญ
นายสมภพ ทองสุข
นายสมภพ ประดับสุข
นายสมภพ มหาคีตะ
นายสมภพ เมืองแทน
นายสมภพ ออกกิจวัตร
นายสมภาร ศรีทอง
นายสมภูมิ ภาระสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมโภชน เจริญขํา
นายสมโภชน ศรีสมุทร
นายสมมาต แกนจันทร
นายสมมาตร จีนาวุธ
วาที่รอยตรี สมมาตร ทับทิมแกว
นายสมยศ มาธีระ
นายสมยศ ฤทธิรณสกุล
นายสมยศ สุวรรณชัย
นายสมยศ เหล็มปาน
นายสมรภูมิ ออนอุน
วาที่รอยตรี สมรักษ แทนลาน
นายสมรักษ นาคบริบูรณ
นายสมศักดิ์ กิจวัง
นายสมศักดิ์ แกวสิมมา
นายสมศักดิ์ คณะแพง
นายสมศักดิ์ ชวยเกิด
นายสมศักดิ์ แซหู
นายสมศักดิ์ ทับทิม
นายสมศักดิ์ พรมชาย
นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะ
นายสมศักดิ์ ฟายิ่งเจริญ
นายสมศักดิ์ ภักดิภูมิโชติสกุล
นายสมศักดิ์ ลาตี้
นายสมศักดิ์ วดีศิริศักดิ์
นายสมศักดิ์ วันโย
นายสมศักดิ์ ศรีวรรณะ

๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมศักดิ์ หงษเวียงจันทร
นายสมศักดิ์ หมอมรอยเอ็ด
นายสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
นายสมสิทธิ์ สุขตลอดกาล
นายสมสุข ศรีเมือง
นายสมหมาย จันทร
นายสมหมาย ดูเหมา
นายสมหมาย ตรงดี
นายสมหมาย ศรีโย
นายสมหวัง คูหาสันติกาญจน
นายสมหวัง ประทุมโสม
นายสมัคร เขียวนิล
นายสมัคร ภูมิประเสริฐ
นายสมัชชา จันทรแสง
นายสมัญญา เบาแรง
นายสมัย ชํานาญกิจ
นายสมัย มณีจักร
นายสมาน เละดุวี
นายสมาน วองไว
นายสมาน สูเสน
นายสมุทร สุวรรณบุตร
นายสยมภู รณชิตพานิชยกิจ
นายสยาม คลอยกลาง
นายสยาม ตาวงค
นายสยาม บุญยิ่ง
นายสยาม เมฆาวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐

นายสยาม ศรีษะเดช
นายสยาม หอมออน
นายสรเทพ แมนเมือง
นายสรพงศ กัมปนาทโชติกุล
นายสรพงษ ดําดี
นายสรเพชร บัวสุข
นายสรยุทธ ปนฉาย
นายสรรคธร ปาทา
นายสรรชัย วิบูลยชาติ
นายสรรชัยพัฒน พรหมศรี
นายสรรณชัย ธาราพรหม
นายสรรเพชร พิธีการ
นายสรวิชญ เครือตา
นายสรวิชญ สินสวาท
นายสรวิศ เส็มหมัด
นายสรวุฒิ แกวปุย
นายสรวุฒิ วุฑฒิชัยพันธุ
นายสรวุธ ขายแกว
นายสรศักดิ์ ขันอาษา
นายสรศักดิ์ บัวแยม
นายสรศักดิ์ สามไชย
นายสรัณย พลเธียร
นายสราณริณทร วงคศรีใส
นายสรายุ รักเจียม
นายสรายุทธ ชะเกตุ
นายสรายุทธ นาคปลัด

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสรายุทธ วระชุน
นายสราวุฒิ เจนจัดการ
นายสราวุฒิ นิ่มราศรี
นายสราวุฒิ บัวกลีบ
นายสราวุฒิ ศรียานะ
นายสราวุฒิ ศักดี
นายสราวุฒิ อุสา
นายสราวุธ จูมณฑา
นายสราวุธ ดําริห
นายสราวุธ ตรีโรจนพร
นายสราวุธ พรมกอง
นายสราวุธ พูลพิพัฒน
นายสราวุธ ยาวิราช
นายสราวุธ รักขกุล
นายสราวุธ สงคจันทร
นายสฤษฏิ์ สวัสดิ์พานิชย
นายสวัสดิ์ กันพุฒ
นายสวัสดิ์ โภคเตชสกุล
นายสวัสดิ์ ยาปน
วาที่รอยตรี สวิทชัย วงษพินิจ
นายสหพัฒน เรียงทรัพย
นายสหัส เสือยืนยง
นายสหัสนัยน อึ๊งภากรณ
นายสะอารี อิสอ
นายสังวาลย รักเพื่อน
นายสังเวียน พิลาพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑

นายสัญชัย ประสานสุข
นายสัญญา กุลเกลี้ยง
นายสัญญา เขียวไสว
นายสัญญา คงแกว
นายสัญญา งิ้วแถว
นายสัญญา ดานกลาง
นายสัญญา วุฒิสาร
นายสัญญา เสือแกว
นายสัญติ ทองคงเหยา
พันจาอากาศเอก สัณฐิต
สมัครธัญกิจ
นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต
นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล
นายสัตยากร ถานะวัตร
นายสันติ กุคําอู
นายสันติ จันทรนอย
นายสันติ ใจเฉื่อย
นายสันติ ฉิมประเสริฐ
นายสันติ เฉลิมพันธุ
นายสันติ ชุมภู
นายสันติ ตันติสุทธิวงษ
นายสันติ บุญราช
นายสันติ ปานรักษ
นายสันติ ปนหอม
นายสันติ ฟูอินชวย
นายสันติ ฤทธิ์งาม

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสันติ โลมาอินทร
นายสันติ ศรีวิเชียร
นายสันติ สิงหา
นายสันติ อาสานอก
นายสันติ อินแสงแวง
นายสันติชัย เกษมสุข
นายสันติชัย ทับทิมเมือง
นายสันติภาพ บัววัฒนา
นายสันติภาพ พรหมดวง
นายสันติราช จอมใจ
นายสันติราษฎร เรียนงาม
นายสันติวัฒน ณ นคร
นายสันติสุข ชางเย็น
นายสันทัด บุญทวี
นายสันธิเวชช มงคลชัย
นายสัมประสิทธิ์ สินเจริญ
นายสัมพันธ เชาะจอหอ
วาที่รอยตรี สัมพันธ ปานพิมพ
นายสัมพันธ เสนขวัญแกว
นายสัมภาษณ สิริกุล
นายสัมฤทธิ์ พันธคํา
นายสัมฤทธิ์ วรรณี
นายสากล คําทุม
นายสากล วงษทอง
นายสาคร พุมแกว
นายสาคร มีศิลป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓

นายสาคร แวนนันท
นายสาคร เห็มพรมมา
นายสาคเรศ เครือเนียม
นายสาทิตย ครุฑจันทร
นายสาทิตย สายสนิท
นายสาทิศ ศิริวงษ
นายสาธิต แกวศรี
นายสาธิต ขาวรุงเรือง
นายสาธิต ขําสอน
นายสาธิต คงนา
นายสาธิต ชัยเมืองยอง
นายสาธิต บัวดํา
นายสาธิต บุตรดี
นายสาธิต ปญญาฤทธิ์
นายสาธิต พงศพิริยะวนิช
นายสาธิต สมใจ
นายสาธิต แสงปยะ
นายสามชาย ขวัญดํา
นายสามัคคี ศรีชาติ
นายสามารถ พลภูเมือง
นายสามารถ พัตราภักดิ์
นายสามารถ มูลราช
นายสามารถ ยงปญญา
นายสามารถ ลาดจันทึก
นายสามารถ ศรีแกว
นายสามารถ ศรีเมฆ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสามารถ ศิรินิภาวงศ
นายสามารถ สุทะ
นายสายชล ชังอินทร
นายสายชล บุญชัย
นายสายชล ลือคําหาญ
นายสายชล สุขศรี
นายสายทอง โพธิ์ศรี
นายสายธวา อาบรัมย
นายสายัญ อํานวยโภชน
นายสายัณห กายราช
นายสายัณห ใจแปง
นายสายัณห ชางกระทัด
นายสายัณห ทองวิเศษ
นายสายัณห ปานเรือง
นายสายัณห แวนนนท
นายสายัณห หงสมาศ
นายสายัณห เหลาลือชา
นายสายันต ยืนยั่ง
นายสายันต สมอยู
นายสายันต สัตตะโส
นายสายันต สุนาพรม
นายสายันต อินตะกัน
นายสารัตน หัสบดีสุนทร
นายสารินทร เอี่ยมครอง
นายสาโรจ แกวมณี
นายสาโรจน จันทัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕

นายสาโรจน จําปาศักดิ์
นายสาโรช โคตรแสง
นายสาหะ อาแว
นายสํานวน พุมจันทร
นายสําราญ ตรองติรัมย
นายสําราญ ทุนผล
นายสําราญ เมินดี
นายสําราญ เมืองกอน
นายสําราญ โสทา
นายสําราญ หกขุนทด
วาที่รอยตรี สําเริง รุงกระดี่
นายสําเริง สุวาท
นายสําเริง ออนสด
นายสิงขร สังขประเสริฐ
จาอากาศโท สิงหศิริ รุงโรจน
นายสิงหา ชางขวัญยืน
นายสิทธิกร เนียมใย
นายสิทธิกร มาตนุมัต
นายสิทธิชัย แกวคําปน
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน
นายสิทธิชัย บุญนาค
นายสิทธิชัย ผองใส
นายสิทธิชัย พันนัทธี
นายสิทธิชัย ภคภัทร
นายสิทธิชัย มเหศศิริ
นายสิทธิชัย โสรัตน

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิทธิชัย หวลอารมณ
นายสิทธิโชค จี๋คีรี
นายสิทธิโชค แซพราน
นายสิทธิโชค ทองคง
นายสิทธิโชค พลเขต
นายสิทธิโชค สุขวิสิทธิ์
นายสิทธิเดช ฐานบัญชา
วาที่รอยตรี สิทธิเดช รัตนจันทร
นายสิทธิเดช เรืองเดช
นายสิทธิเดช สอนจังหรีด
นายสิทธินนท ทุมลา
นายสิทธินันท แกวจันทร
นายสิทธิพงศ กาศโอสถ
นายสิทธิพงศ บุญเมือง
นายสิทธิพงษ บุญพงษ
นายสิทธิพงษ แปงจิ่งตา
นายสิทธิพงษ พุมพะเนิน
นายสิทธิพงษ เพ็ชรดํา
นายสิทธิพงษ โพธิทักษ
นายสิทธิพงษ ยิ่งมีมา
นายสิทธิพงษ วิลาพันธ
สิบตํารวจเอก สิทธิพงษ สายจันทร
นายสิทธิพงษ อาจวงษา
นายสิทธิพงษ อํายะศิริ
นายสิทธิพร พวงสด
นายสิทธิพล คําเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗

นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ
นายสิทธิพันธ ทวีรัตนพันธ
นายสิทธิพันธุ กมลฤทัย
นายสิทธิรักษ เตานวม
นายสิทธิรัทธิ์ วรชื่น
นายสิทธิศักดิ์ ขุนพิทักษ
นายสิทธิศักดิ์ พิลึก
นายสิทธิศักดิ์ ศิรโรจนโยธิน
นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น
นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อน
นายสิทธิศักดิ์ หนอทาว
นายสินเจริญ สานุ
นายสินตรา มุกดาภิรมย
นายสินทพ ไชยปญญา
นายสินทวี นาทาว
นายสินธุวา โสภะสุนธร
นายสิปปนนท วงชัยเพ็ง
นายสิรณัฏฐ วงษเวียน
นายสิรพล ปญญาศรี
นายสิรภพ บุญยืน
นายสิรภพ สมอุดร
นายสิรวิชญ ทีปสิริลัทธพล
วาที่รอยตรี สิรวิชญ ศิลป
นายสิรวิทย ลาภจิตร
นายสิริชัย นนทะศรี
นายสิรินัทธ มั่งมา

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิริพงศ ปราบงูเหลือม
นายสิริศักดิ์ ชนะภูมิชัย
นายสิริศักดิ์ ดวงจิตร
นายสิโรตม ประทุมชาติ
นายสิวาติราช อุปพงศ
นายสี่ทัพ ทะสุวรรณ
นายสืบสกุล หลงเวช
นายสุกรี ศรีจรัส
นายสุกฤษ อะวันนา
นายสุกฤษฎิ์ เทกระโทก
นายสุกฤษฏิ์ อุนเจริญ
นายสุกฤษฏิ์พล โชติอรรฐพล
นายสุกัน แกวมวง
นายสุกิจ ทองลือ
นายสุกิจ สวางเดือนฉาย
นายสุกีมัน แนฆามา
นายสุไกรฤกษ ลัดกรูด
นายสุขเกษม จันทรแสน
นายสุขเกษม บุญประกอบพร
นายสุขนิษฐ สายสอน
นายสุขสันต พวงทอง
นายสุขสันต สารบรรณ
นายสุขสันต สิงลี
นายสุขสันต โสภาพูล
นายสุขุม กุมมานอย
นายสุขุม จูสนิท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙

นายสุจิตร นามะสัก
นายสุจินต ใจซื่อ
นายสุจินต แสงประสิทธิ์
นายสุชณะ บอคํา
นายสุชากรณ พวงทอง
นายสุชาติ เขียวสอาด
วาที่รอยตรี สุชาติ คํานกคุม
นายสุชาติ ดุสิตบุตร
นายสุชาติ ทองสี
นายสุชาติ เปยมทอง
นายสุชาติ พันแอ
วาที่รอยตรี สุชาติ เย็นเพ็ชร
วาที่รอยตรี สุชาติ สระทองหน
นายสุชาติ สุขขัง
นายสุชาติ หวังกอกลาง
นายสุชาติวงค ปลิวอิสสระ
นายสุชาย วิเศษสินธุ
นายสุชิน บุญคาน
นายสุชีพ สันทาลุนัย
นายสุเชษฐ เนตรจรัสแสง
นายสุเชษฐ ไพรบึง
นายสุดเขต ฉาใจ
วาที่รอยตรี สุดใจ ชูศรีวาส
นายสุดใจ เรืองราย
นายสุทธา เลาะปนสา
นายสุทธิเกียรติ พรหมเสน

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน
นายสุทธินัน จันสิง
นายสุทธิพงค ทองใบออน
นายสุทธิพงศ ดีลิ่น
นายสุทธิพงศ มั่นใจ
นายสุทธิพงศ ศรีสุวรรณ
นายสุทธิพงษ เจริญกุล
นายสุทธิพงษ ทองแสน
นายสุทธิพงษ นาสูงเนิน
นายสุทธิพงษ บรรยงค
นายสุทธิพงษ ปติทรง
นายสุทธิพงษ สนสุวรรณ
นายสุทธิพงษ สุคนธรัตน
นายสุทธิพงษ หลิกแกว
นายสุทธิพงษ โฮมแพน
นายสุทธิพร พวงทอง
นายสุทธิพร พันธชาติ
นายสุทธิพล ชัยวงค
นายสุทธิรักษ เกษเวทิน
นายสุทธิรักษ ศรีสวัสดิ์
นายสุทธิรักษ สมออน
นายสุทธิรัตน คงคลาย
นายสุทธิรัตน แชมชอย
นายสุทธิลักษณ สุทธิธรรม
สิบตํารวจโท สุทธิศักดิ์ เทียงคํา
นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑

นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ
นายสุทน ไมทอง
นายสุทัด ทองพิมล
นายสุทัศน คงศรี
นายสุทัศน จันทรัตน
นายสุทัศน ถาวรไพบูลยเจริญ
นายสุทัศน ทิพยกรรณ
นายสุทัศน ยาทอง
นายสุทัศน หนูเล็ก
นายสุทิตย สิมมา
นายสุทิน บับภาวะตา
นายสุทิน ศิริสรรพ
นายสุทิน สุทธิสิน
นายสุเทพ แข็งกลา
นายสุเทพ ทองมาก
นายสุเทพ ทองสีไพล
นายสุเทพ บุญมาก
นายสุเทพ ผานัด
นายสุเทพ พลศิริ
นายสุเทพ รักษา
นายสุเทพ อินถา
นายสุธน พรมลี
นายสุธนัย สุธาประดิษฐ
นายสุธรรม ตุเทพ
นายสุธรรม หลินมา
นายสุธวัช คําบับภา

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุธา สาธร
นายสุธาทร เมฆทวี
นายสุธิเดช สุวรรณลา
นายสุธิพงษ วันทิตย
นายสุธี ชูกระชั้น
นายสุธี บูรณะแพทย
นายสุธี ศิริสถิตย
นายสุธี หนอโทะ
นายสุธีรพันธ โพอุทัย
นายสุธีระ เชี่ยวชาญ
นายสุนทร จงปตนา
นายสุนทร ไชยสาร
นายสุนทร แตงโต
นายสุนทร นิ่มมะณี
นายสุนทร บุญสงค
นายสุนทร พริกจํารูญ
นายสุนทร พุมจําปา
นายสุนทร วงษฉลาด
นายสุนทร เวิ่นทอง
นายสุนทร สอนอิ่ม
นายสุนทร สายแวว
นายสุนทร สําราญบุญ
นายสุนัยต พรมวิจิตร
นายสุนิสันต จําปากลาย
นายสุเนตร กําไลทอง
นายสุเนตร จันทรสวาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓

นายสุบิน จรบํารุง
นายสุบิน นาคปลัด
นายสุบิน นิยมเดชา
นายสุบิน สุขเดช
นายสุบิล วงคสอง
นายสุปรีชา สอนสาระ
นายสุปญญา ยังศิริ
นายสุพจน ขุนระวัง
นายสุพจน ดวงมณี
นายสุพจน เที่ยงนอย
นายสุพจน บุญพรม
วาที่รอยตรี สุพนธ วังคะพันธ
นายสุพรเทพ เรณุมาน
นายสุพล จินตเมฆา
นายสุพล สอนสมนึก
นายสุพัฒน เจริญฤทธิ์
นายสุพัฒน แซลิ้ม
นายสุพัฒน พงศพิพัฒนา
นายสุพัฒน สีไลรัมย
นายสุพัฒน อินหาญ
นายสุพันท สิงขรบรรจง
นายสุพินันท กันทะวงค
นายสุภกิตติ์ ธนรุงสุขใจ
นายสุภเดช อินอิ่ม
นายสุภพ สมบูรณ
นายสุภเวช ใบยา

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุภัทรพงศ รวงผึ้งรุงโรจน
นายสุภาพ ดาษฎาจันทร
นายสุภาพ ธัญญะเจริญ
นายสุภาพ บริบูรณ
นายสุภาพชน พัฒนวโรทัย
นายสุภาพร บุษรากรณ
นายสุเมธ จันทะโกมล
นายสุเมธ ถาไชยลา
นายสุเมธ ที่รัก
นายสุเมธ นามคันไชย
วาที่รอยตรี สุเมธ มีพึ่ง
นายสุเมธ วองไวลิขิต
นายสุเมธ วิชาพล
นายสุเมธกฤต นําลาภสุขพิพัฒน
นายสุเมธี ไชยวงศ
นายสุรกิจ สิอิ้น
นายสุรกิตติ์ บุญมา
นายสุรไกร ธรรมกุล
นายสุรจักษ ประดับประดา
นายสุรจิต ปนทอง
นายสุรชัย แกวรุณคํา
นายสุรชัย แกวหอมคํา
นายสุรชัย คําเสียง
นายสุรชัย คุดชวง
นายสุรชัย เดนนภาคุณากร
นายสุรชัย แดนตะเคียน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕

นายสุรชัย ทวีชาติ
นายสุรชัย บุญเรือง
นายสุรชัย ประยูร
นายสุรชัย ผิวเหลือง
นายสุรชัย พลายดวง
นายสุรชัย โมฬี
นายสุรชัย ศรีวรชัย
นายสุรชัย สามัญตา
นายสุรชัย โสมาบุตร
นายสุรชาติ ประวะโท
นายสุรชาติ ลาภอาษา
นายสุรชาติ สวางพลกรัง
นายสุรชาติ อนุพนธพร
นายสุรเชษฎ แกวกลิ่น
นายสุรเชษฐ ทองแยม
นายสุรเชษฐ โพธิ์ออน
นายสุรเชษฐ เมฆอากาศ
นายสุรเชษฐ วงศประชา
นายสุรเชษฐ สุขใจ
นายสุรเดช นามแกว
นายสุรเดช โนมขุนทด
นายสุรเดช ปกปน
นายสุรเดช เผาลวนงาม
นายสุรเดช พรหมวิอินทร
นายสุรธีร รวงนอย
นายสุรนารถ อรามเรือง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรพงษ กันทะชมภู
นายสุรพงษ ไกรษา
นายสุรพงษ คชรินทร
นายสุรพงษ จองคํา
นายสุรพงษ พุดสี
นายสุรพงษ ยิ่งใจกลา
นายสุรพงษ โยวะราช
นายสุรพล ขุนสุทน
วาที่เรือตรี สุรพล พิศดาร
นายสุรพล ยะคําปอ
นายสุรพัฒน ประจันทรตระเสน
นายสุรพัฒน มากกลิ่น
นายสุรพันธ พลเพชร
นายสุรพัศ นันทบุตร
นายสุรวิทยา ละดาดก
นายสุรวุฒิ ทองเจริญ
นายสุรวุฒิ แนนพิมาย
นายสุรวุฒิ บุญสวัสดิ์
นายสุรวุฒิ ศรีคํา
นายสุรศักดิ์ กันหาพาลา
นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทอง
นายสุรศักดิ์ เกียรตินอก
นายสุรศักดิ์ คําไฝ
นายสุรศักดิ์ ดอกไมพุม
นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตร
นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗

นายสุรศักดิ์ นอยมนตรี
นายสุรศักดิ์ เนตรเกลี้ยง
นายสุรศักดิ์ ยงสุนทรรุง
นายสุรศักดิ์ วรรณดัด
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค
นายสุรศักดิ์ สมณะชางเผือก
นายสุรศักดิ์ สมพาน
นายสุรศักดิ์ สุทธิวรรณ
นายสุรศักดิ์ เสกสรรค
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ เส็มหมาน
นายสุรศักดิ์ อินกอง
นายสุรเศรษฐ บุญนก
นายสุรสิทธิ์ คลังประโคน
นายสุรสิทธิ์ ยอดชลูด
นายสุรสิทธิ์ วองไว
นายสุรสิทธิ์ อุนยนต
นายสุรสีห หนูพุทธิ
นายสุระ ศรีอาจ
นายสุระวงศ คงมณี
นายสุระศักดิ์ สืบสุด
นายสุรัชกฤษฎิ์ ตุยไชย
นายสุรัตชัย บุบผาดี
นายสุรัตน เจนจิตภักดีเดชา
นายสุรัตน ฟูเต็มวงศ
นายสุรัตน เย็นเสมอ

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรัตน วิเศษหมื่น
นายสุรินทร ผุดผอง
นายสุรินทร ยารง
นายสุรินทร เลพล
นายสุรินทร สุวะเสน
วาที่รอยตรี สุรินทร อินทะวงศ
นายสุริยง ปองศรี
นายสุริยน ชัยวัชรินทร
นายสุริยพงษ กันศร
นายสุริยพล ตนภู
นายสุริยะ ฤทธิเดช
นายสุริยัน ถิ่นบานใหม
นายสุริยัน ไทยโคกสี
นายสุริยัน เวียงแสน
นายสุริยัน สุภาคํา
นายสุริยันต จันโสด
นายสุริยันต บุตรศรี
นายสุริยา คําบุญ
นายสุริยา ดาผะ
นายสุริยา ทวีวัฒน
นายสุริยา พบขุนทด
นายสุริยา ภัสสรพิสุทธิกุล
นายสุริยา มงคลรัตนาสิทธิ์
นายสุริยา ลุโบะเด็ง
นายสุริยา สาชะนํา
นายสุริยา สุขคง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙

นายสุริยา สุนาอาจ
วาที่รอยตรี สุริยา อรัญเฉวียง
นายสุริโย แกวเกิดมี
นายสุริโย ประโพธิ์ศรี
นายสุลกิฟลี โสพันธ
นายสุไลมาน ตะรุรักษ
นายสุไลมาน นิยมเจริญ
นายสุวนิตย จิตตสํารวย
นายสุวรรณ นนปนะ
นายสุวรรณ เนื่องเกิด
นายสุวรรณ โพธิชัย
นายสุวรรณ นอยนาง
นายสุวัฒน ทัศมาลัย
นายสุวัฒน โยปญญา
นายสุวัติ เรืองฤทธิ์
นายสุวัน ดวงจันทร
นายสุวัสดิ์ แสงสุข
นายสุวิจักขณ วอหา
นายสุวิชชา หอละเอียด
นายสุวิชา คีรีรัตน
นายสุวิทย เขตชมภู
นายสุวิทย จันทรสอง
นายสุวิทย ถิ่นนาราม
นายสุวิทย บุญวงค
นายสุวิทย บุญเหลือลน
นายสุวิทย ผลาผล

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวิทย มณีทอง
นายสุวิทย รักษทอง
นายสุวิทย วงคพิพันธ
นายสุวิทย สีดา
นายสุวิทย สุขดวงเขน
นายสุวิทย อุกา
นายสุวิบูลย น้ําพุดํารงเกียรติ
นายสุฬิญัณห สมกุล
นายสูงศักดิ์ นารี
นายเสกวิทย มุสิก
นายเสกสรร กระยอม
นายเสกสรร ชวยแกไข
นายเสกสรร ชูเกิด
นายเสกสรร พนมเวช
นายเสกสรร มะเดื่อ
นายเสกสรร รัตนจุล
นายเสกสรร สวนสําราญ
นายเสกสรร สิทธิวงค
นายเสกสรร สุวรรณพรหม
นายเสกสรรค คงโนนกอก
นายเสกสรรค ทัลวัลลิ์
นายเสกสรรค ธรรมโสม
นายเสกสรรค ปดทุม
นายเสกสรรค สืบศรี
นายเส็ง บุดดา
นายเสงี่ยม รักรวม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสฎฐวุฒิ ขวัญทอง
นายเสฎฐวุฒิ พลตื้อ
วาที่รอยตรี เสฏฐณันฐ เที่ยงบุตร
นายเสฏฐวุฒิ นิลกระ
นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล
นายเสฐียรพงษ จีนมะนี
นายเสถียน ตนคํา
นายเสนห บุญพรรัตน
นายเสนห อยูสุข
นายเสนอ นิ่งราวี
นายเสมา ซั้มวุง
นายเสริมเกียรติ แกวกลา
นายเสริมพล แสบงบาล
นายเสริมศักดิ์ ขาวพราย
นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ
นายเสริมศักดิ์ รักใหม
นายเสรี แกวสุวรรณ
นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
นายเสรี ศรีชามก
นายเสรี อังศิริ
นายเสรีรัตน การะเกตุ
นายเสารป นิกาเร็ง
นายแสงชัย ภิรารักษ
นายแสงตะวัน จันทยุทธ
นายแสงศิลป พิมพวาป
นายแสงสุริยา ศรีพูน

๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายแสนโกสินทร วงษมะยุรา
นายแสนรัก บัวทอง
นายโสภณ ทองดํา
นายโสภณ บุญเรืองรอด
นายโสภณ พวงพันธบุตร
นายโสภณ วงษคงดี
นายโสภณ ศรีคําภา
นายโสภณ สุขประเสริฐ
นายโสภณ หมื่นพล
นายหริณวิทย กนกศิลปธรรม
นายหะหมะ ยุโสะ
นายหัสชัย ทวีผล
วาที่รอยตรี หัสนัยน สายคํา
นายเหมราช หาญเวช
นายเหลาทอง ทองเทพ
นายเหลียน ผุยโพนทัน
นายใหม นนทไธสงค
นายฬุริยะ ชัยเดช
นายอครัญญ บากา
นายองคอาจ บํารุงสุข
นายองอาจ จันทรคลาย
นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน
นายองอาจ อัครสาร
นายองอาจ อินทรแฟง
นายอชิตพล พอใจ
นายอชิรวิทย จันทรแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓

นายอดทน วันชะนะ
นายอดิรักษ สุขวิวัฒน
นายอดิเรก กุลศิริ
นายอดิเรก ทิมกูล
นายอดิเรก ธิการ
นายอดิเรก นอยบัว
นายอดิเรก นอยพานิช
นายอดิเรก นิลเปยม
นายอดิเรก บินรัมย
นายอดิเรก ยอดเมือง
นายอดิเรก รื่นเสือ
นายอดิศร คงเอม
นายอดิศร ชวยไชยศรี
นายอดิศร พูนสวัสดิ์
นายอดิศร ภัคชลินท
นายอดิศร ภิญโญภาพ
นายอดิศร แยงคุณเชาว
นายอดิศร รอดเหลื่อม
นายอดิศร เลื่องสกุลไพศาล
นายอดิศร กาญจนไพริน
นายอดิศักดิ์ ครุฑขุนทด
นายอดิศักดิ์ จันกิติ
นายอดิศักดิ์ ชุมฉิม
นายอดิศักดิ์ ณวงศรัตน
นายอดิศักดิ์ ดงสิงห
นายอดิศักดิ์ ดวงดูสัน

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์
วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ นําระนะ
นายอดิศักดิ์ นิลนัครา
นายอดิศักดิ์ เนียมหอม
นายอดิศักดิ์ ผิวทน
นายอดิศักดิ์ พิมพจันทร
นายอดิศักดิ์ วงคคีรี
นายอดิศักดิ์ สทานโยธิน
นายอดิศักดิ์ สีคราม
นายอดิศักดิ์ แสงทอง
นายอดิศักดิ์ แสนนอก
นายอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา
นายอดุล เมงไซ
นายอดุลย ไกรรักษ
นายอดุลย นิลสมุทร
วาที่รอยตรี อดุลย มวงกรุง
นายอดุลย วิริยาพันธ
นายอดุลย หลักชัย
นายอดุลยเดช คลองดี
นายอติกิจ วิเวกวินย
นายอทิพงษ มหานิล
นายอธิเบศ วัฒนจํานงค
นายอธิป มีชนะ
นายอธิปตย อยูสุข
นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ
นายอธิพงษ คชพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕

นายอธิพงษ พุฒเล็ก
นายอธิพัชร วราโชติธนาสิทธิ์
นายอธิพันธ ชัยศรี
นายอธิวรรธก พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นายอธิวัชร กิตติเจริญสินชัย
นายอธิวัฒน กุลสะโก
นายอธิวัฒน บังศรี
นายอธิวัฒน มานพ
นายอนนท สามเสาร
นายอนวัทย ฤกษนันทน
นายอนัตภูม ศิริรัตน
นายอนัน เสียงโต
นายอนันต จันทพุฒ
นายอนันต ทองชู
นายอนันต ธะสุข
นายอนันต บุญเรืองเศษ
นายอนันต บุญเหมาะ
นายอนันต มีสุข
วาที่รอยตรี อนันต สีบาน
นายอนันต หมื่นถา
นายอนันต หีมอะด้ํา
นายอนันตชัย แกวกําเนิด
นายอนันตชัย โพธิขํา
นายอนันตชัย รูมาก
นายอนันตเดช เรือนเงิน
นายอนันตยศ ประมาณ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนันทชัย ชุมอักษร
นายอนิรุจน ขัตติยะ
นายอนิรุต แสงสุรินทร
นายอนิรุตย ดีนพเกา
นายอนิรุทธ คงสมฤกษ
วาที่รอยตรี อนิรุทธิ์ อับดุลลากาซิม
นายอนิรุทร โทบุรี
นายอนิวรรตน ปุจฉาการ
นายอนิวัฒน ทับทิมไทย
นายอนิวัตธิ์ กาญจนวราธร
นายอนุกุล วงคปาลีย
นายอนุกูล วังเวียงทอง
นายอนุกูล แวนประโคน
นายอนุชา ดีพาชู
นายอนุชา เดนดวง
นายอนุชา ตินอาษา
นายอนุชา ภาคสนาม
นายอนุชา ภาผล
นายอนุชา ภูชนะศรี
นายอนุชา มาคะวงค
นายอนุชา เลิศศรี
นายอนุชา สาถิตย
นายอนุชา สุระถา
นายอนุชา อาญา
นายอนุชา อุดนัน
นายอนุชิต ขุลีทรัพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗

นายอนุชิต เจริญครบุรี
นายอนุชิต ศิริสุข
นายอนุทิน ครองเมือง
นายอนุทิน หมึกแดง
นายอนุพงค จิตหาญ
นายอนุพงศ สุวรรณโชติ
นายอนุพงศ อนทอง
นายอนุพงษ จันทรมานนท
นายอนุพงษ นาสมพงษ
นายอนุพงษ สังขรัตน
นายอนุพงษ สีสัตยซื่อ
นายอนุพงษ อภิวิมลลักษณ
นายอนุพนธ มีนอย
นายอนุพันธ เหลาพิเดช
นายอนุภาพ ดอนเกิด
นายอนุภาพ โพธิ
นายอนุรักษ จันทวะฤทธิ์
นายอนุรักษ ทับสมบัติ
นายอนุรักษ เนียมไทย
นายอนุรักษ บัวนาค
นายอนุรักษ ปลื้มจิตต
นายอนุรักษ พรหมแสง
นายอนุรัตน ขําจันทร
นายอนุรัตน อุตสาห
นายอนุวรรตน บัวเรือง
นายอนุวัฒ คํายวง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุวัฒน ทองสีมะดัน
นายอนุวัฒน เทียนพิบูล
นายอนุวัฒน มณฑาทิพย
นายอนุวัฒิ ทะปาละ
นายอนุวัฒิ ศรีสระนอย
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก
นายอนุศักดิ์ แรมี
นายอนุศาสน หงษแกว
นายอนุศิษฎ คุมไพร
นายอนุสร สวัสดิ์ชาติ
นายอนุสรณ กุศลมานิตย
สิบตรี อนุสรณ จันทรกอน
นายอนุสรณ จันทรเพชร
นายอนุสรณ เพชรศรีเปย
นายอนุสรณ ยุตะวัน
นายอนุสรณ สีลา
นายอนุสรณ สุขศรี
นายอนุสรณ สุขสบาย
นายอนุสรณ อรุณสวัสดิ์
นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา
นายอภิเกียรติ ไกแกว
นายอภิชัย เก็บไว
นายอภิชัย ศรีหัวแฮ
นายอภิชัย อุดปง
นายอภิชา นิลวัฒน
นายอภิชา เพ็ชรนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙

นายอภิชาต กาบขุนทด
นายอภิชาต ธิมาชัย
นายอภิชาติ กึมรัมย
นายอภิชาติ แกวมาก
นายอภิชาติ แกวหลอ
นายอภิชาติ ขวัญทอง
นายอภิชาติ ชัยชนะ
นายอภิชาติ ชัยโพศรี
นายอภิชาติ ดวงฉุน
นายอภิชาติ เนตรทิพย
นายอภิชาติ แนนอุดร
นายอภิชาติ เบญมาตย
นายอภิชาติ ปองสีดา
นายอภิชาติ พรหมสวัสดิ์
นายอภิชาติ รุงเรือง
นายอภิชาติ สมไวย
นายอภิชาติ สวัสดิ์ธรรม
นายอภิชาติ สอนสุภาพ
นายอภิชาติ สังขาว
นายอภิชาติ แสงสวาง
นายอภิชาติ หงษภู
นายอภิชาติ หอมหุน
นายอภิชาติ อินกัน
นายอภิชิต วงศดวง
นายอภิชิต ศรีลาเคน
นายอภิเชษฐ แกวใส

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิเชษฐ ทาพิลา
นายอภิเชษฐ ศรีชะฎา
นายอภิญญา เสนาธรรม
นายอภิเดช จิตรมุง
นายอภิเดช สุรเกียรติ์กุล
นายอภินันท เขื่องสตุง
นายอภินันท ทวีบุญ
นายอภินันท มีแสง
วาที่รอยเอก อภิภู ติรยาอติพร
นายอภิรักษ ประศาสตรศิลป
นายอภิรักษ รัตนโชติ
นายอภิรักษ ลัดดา
นายอภิรักษ สาบุง
นายอภิรัตน เชียงหนุน
นายอภิรัตน พรสุขพิพัฒน
นายอภิรัตน ศรีศุข
นายอภิรัตน สุพิมพ
นายอภิรุณ คําตั๋น
นายอภิวัฒน นามปญญา
นายอภิวัฒน รวมใจ
นายอภิวัฒน สืบสาย
นายอภิวัฒน แสงสุกวาว
นายอภิวัฒน หิรัญ
นายอภิวัฒนชัย จีระดิษฐ
นายอภิวัตร ทองประดิษฐ
นายอภิวัสฌ ศรีบุรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑

นายอภิศักดิ์ ทิพยมัง
นายอภิสาร สายใหญ
นายอภิสิทธิ์ เกษเกษร
นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม
นายอภิสิทธิ์ ชํานาญ
นายอภิสิทธิ์ ทัพงาม
นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ําเพ็ชร
นายอภิสิทธิ์ เบญจมามาศ
นายอภิสิทธิ์ สีสมพงษ
นายอภิสิทธิ์ หันจัดการ
นายอมตะ โอษฐงาม
นายอมร ตอรบรัมย
นายอมร นันทวิกร
นายอมร ปลื้มหอม
นายอมร มาตะยา
นายอมร สุวรรณยศ
นายอมรเทพ วงศธิมา
นายอมรพันธ ชูผล
นายอมรรัตน กลีบบัว
นายอมรรัตน ชะโยมชัย
นายอมรินทร พุทธา
นายอรรคพล สงวนยวง
นายอรรฆเดช อาจวิชัย
นายอรรณพ แยมรุง
นายอรรถกร เกษรแกว
นายอรรถชัย มีสุข

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอรรถพงศ กิจคณะ
นายอรรถพงศ ใจดี
นายอรรถพร ดิษยมณฑล
นายอรรถพร พรหมเผา
นายอรรถพร สารานพกุล
นายอรรถพล โกวิทธนภูวดล
นายอรรถพล นอยมิ่ง
นายอรรถพล บุตะมะ
นายอรรถพล พวงเกาะ
นายอรรถพล พิมพา
นายอรรถพล พึ่งพานิช
นายอรรถพล ยอดกันทา
นายอรรถพล รัตนบวรชัย
นายอรรถพล ลิขิตอุดมมั่น
นายอรรถพล ลิ้มลมัย
นายอรรถพล วงศบุปผา
นายอรรถพล วะชุม
นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล
นายอรรถพล ศรีสถานนท
นายอรรถพล สะเกตรัมย
วาที่รอยโท อรรถพล หวยกรุด
นายอรรถพล อรรถชัยยะ
วาที่รอยตรี อรรถวิทย สิงหนสาย
นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
นายอรรถสิทธิ์ สุขพันธ
นายอรรถสิทธิ์ อํานวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓

นายอรุณ กุมภะ
นายอรุณ ดวงปาน
วาที่รอยตรี อรุณ เมียดสีนา
นายอรุณ ฤทธิ์เทพ
นายอรุณ วังจังหวัด
นายอรุณสิทธิ์ แซลิ่ม
นายอลงกรณ กาแกว
นายอลงกรณ งามกุศล
นายอลงกรณ ทองนุน
นายอลงกรณ แพงไธสงค
นายอลงกรณ ราชคฤห
นายอลงกรณ สาเล็ก
นายอลงกรณ โสดา
นายอลงกรณ เอกตะ
นายอลงกฤต ตราชู
นายอลันบอล ธรรมสุข
นายอวิริวัธน บาราอิตํา
นายอวิรุทธิ์ จันไตรย
นายอะหมัด ดอละ
นายอักษร เทียนสื่อเจริญ
นายอัครชัย ทองดี
นายอัครชัย ปานุเวช
นายอัครเดช กลิ่นชุมพล
นายอัครเดช สุวรรณไกรษร
นายอัครเดช อภัยศรี
นายอัครพงษ ติงสะ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอัครพงษ ธิติพงศกร
นายอัครพนธ แปงชัย
นายอัครพล คําขัติ
นายอัครพล ธรรมสาร
นายอัครพล นกทอง
นายอัครา ปนเงิน
นายอัคเรศ จันทะกล
นายอังคาร พึ่งผล
นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย
นายอัชฌา ราวิน
นายอัฐพล ศรีหาเมฆ
นายอัฐวิโรจน สานุมิตร
นายอัฐศิษฎ หาญไพโรจน
นายอัฐสิน ชูชาง
นายอัตพร อุระงาม
นายอัธยา ใจมั่น
นายอัธยา วิชาเปง
นายอับดลเหลาะ เศรษฐสุข
นายอับดุล อีซอ
นายอับดุลกอเดร จินตรา
นายอับดุลการี สาเมาะ
นายอับดุลซอมะ มามะ
นายอับดุลปาตะห อูมูดี
นายอับดุลมุมิน อูเซ็ง
นายอับดุลรอหมาน สาดีน
นายอับดุลเราะหมาน มะเซ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕

นายอับดุลเราะหหมาน กุวิง
นายอับดุลเลาะ กาโบะ
นายอับดุลเลาะ แป
นายอับดุลเลาะ เละนุ
นายอับดุลเลาะห สาเมาะ
นายอับดุลอาซิ ดูมีแด
นายอับดุลอาซิ ลือแบวงลู
นายอับดุลอาซีส สีโสง
นายอับดุลอาสีด สาดีน
นายอับดุลฮาดี ตีโด
นายอับดุลฮาเล็ง แนเเซ
นายอัฟฟาน ปาละกุล
นายอัมรันทร หามะ
นายอัมรินทร ยะทุงตัน
นายอัมรินทร เหนือรอยเอ็ด
นายอัมรินทร อินทรเสนา
นายอัยซูลดีน ยายอ
นายอัศวราช วรนาม
นายอัศวิน งามดี
นายอัศวิน จอมเที่ยง
นายอัศวิน เชื้อเมือง
นายอัศวิน บุญแยมวงษ
นายอัศวิน สิทธิประภา
นายอัษฎากร สอนทอง
นายอัษฎางค ศรีอรห
นายอัษฎาพงศ เวียงสี่

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอัษฎาวุธ สอนงาย
นายอัสมาดี เจะอาแซ
นายอัสมิง สะยะมิง
นายอัสมีน มาลอ
นายอัสรี เซะ
นายอากร พุทธรักษา
นายอาคเนย ธัญญเจริญ
นายอาคม ชาญเดช
นายอาคม ดอนกลาง
นายอาคม วงศวัน
นายอาจหาญ ชาวปลายนา
นายอาซิ ดราแม
นายอาณัติ แกวสงา
นายอาณัติ คําเพชร
นายอาณัติ แซโคว
นายอาณัติ อยูนัด
นายอาดิชัย ผุยผาย
นายอาทร ไทยปอม
นายอาทร ธูปทอง
วาที่รอยตรี อาทร บุญประเสริฐ
นายอาทร พุทธิมัย
นายอาทร หาสียา
นายอาทิตย กันนก
นายอาทิตย การัมซอ
นายอาทิตย กําจัด
นายอาทิตย กิติโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายอาทิตย แกวรุงเรือง
นายอาทิตย แกววรสูตร
นายอาทิตย แคเซอ
นายอาทิตย ใจหาญ
นายอาทิตย ชํานาญไพร
นายอาทิตย ไชยเทศ
วาที่รอยตรี อาทิตย ธนานนทวุฒิกุล
วาที่รอยโท อาทิตย พลมิตร
วาที่รอยตรี อาทิตย โพธิ์ศรี
นายอาทิตย ภูมิผล
นายอาทิตย มวงตน
นายอาทิตย ยงสวัสดิ์
นายอาทิตย รวมสิทธิ์
นายอาทิตย วงศสกุล
นายอาทิตย วงศสวาง
นายอาทิตย วจีวงษ
นายอาทิตย ศรีแกว
นายอาทิตย ศรีผู
นายอาทิตย สมพงษ
นายอาทิตย อรัญรุท
นายอาทิตย ออนเฉวียง
นายอาทิตย อินมา
นายอาทิวัฒน สาเหล
นายอานนท กาญจนโพธิ์
นายอานนท คงเฝอ
นายอานนท ชูใจ

๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอานนท ตอมกระโทก
นายอานนท ทิพยเอม
นายอานนท นุแรมรัมย
วาที่รอยตรี อานนท โพธิมณี
นายอานนท ศรีคํา
วาที่รอยตรี อานนท
สกุลสัญชาติไทย
นายอานนท สิริสันตวชิระ
นายอานนท สืบสังข
นายอานนท อาสาสอน
นายอานนท อุปนันต
นายอานนนท ปนฟู
นายอานุงรุสลัน ดาโวะ
วาที่รอยตรี อานุภาพ คงบัว
นายอานุภาพ บุญธรรม
วาที่รอยตรี อานุภาพ
ศรีมิ่งเมืองนิเวช
นายอามชัย ภูมิศาสตร
นายอามีน ซอ
นายอามีล รักชาติ
นายอายุวัฒน ทองนวม
นายอารซีมาด เหมจํา
นายอารฝน บากา
นายอารอปน หลงหัน
นายอารักษ ไชยหลาก
วาที่รอยเอก อารักษ ตังครโยธิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗

นายอาริยะ ดําชวย
นายอารี บุญธรรมโม
นายอารีฟ ลาตีฟย
นายอารีย บัวละคร
นายอาลียะ มามะ
นายอาสมาน ฮาแว
นายอาสะฮา เจะแว
นายอาหลี รอเกตุ
นายอาหะมะเปาซี กือนิ
นายอาหะมัด บากา
นายอําคา แดงนกขุม
นายอํานวย กันศร
นายอํานวย ตามงาม
นายอํานวย ธิการ
นายอํานวย บุญเปรี้ยว
นายอํานวยพร ปราบเสียง
นายอํานาจ กันนะลา
นายอํานาจ กิตติจริยา
นายอํานาจ จันทร
นายอํานาจ ดอนจันทรโคตร
นายอํานาจ โตงาม
นายอํานาจ ถิ่นนาเมือง
นายอํานาจ ปญญานาย
นายอํานาจ เปรมปรีดิ์
นายอํานาจ พุทธกัง
นายอํานาจ เพลาะกระโทก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอํานาจ ศรีดอนไผ
นายอําพล จาพันธุ
นายอําพล ชางพินิจ
นายอําพล โมหางหวา
นายอําพล อรอินทร
นายอําราญ คาเรง
นายอําราม ดาตูมะดา
นายอิทธิพล ไชยโกฏิ
นายอิทธิพล ดาบรัมย
นายอิทธิพล มุงลา
นายอิทธิพล โสภา
นายอิทธิพล อางมณี
นายอิทธิพัทธ ศุภรัตนาวงศ
นายอิระชา นกขุนทอง
นายอิศรา กรุณามิตร
นายอิศรา บุญสกุล
นายอิศรา เรืองเดช
นายอิศรา สาธุจรัญ
นายอิศเรศ ขันหลวง
นายอิศเรศ ชอบสรางสิน
นายอิศเรศ วงศศรัณย
นายอิษฎอาณิก กัณฑทวีชัย
นายอิษติพงษ พลซา
นายอิสมัน มะดีเยาะ
นายอิสระ ศิริวงค
นายอิสรา โกมล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙

นายอิสรา สังกะสินสู
นายอุกฤษฎ หาไชย
นายอุกฤษฏ ธานีรัตน
นายอุเชน ไชยภูมิ
นายอุดม ดานอุด
นายอุดม ทองคํา
นายอุดม พรทิพยศิริกุล
นายอุดม เหล็กเพ็ชร
นายอุดม อรหันต
นายอุดมทรัพย ใจดี
นายอุดมพร ยอดบุตรดี
นายอุดมศักดิ์ ผานัด
วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์ ภิรมย
นายอุดมศักดิ์ สีแสด
นายอุทัย แกวรุงเรือง
นายอุทัย นุชนวล
นายอุทัย เพ็ชรหิน
นายอุทัย รัตนธิวัฒ
นายอุทัยวุฒิ สาสะนะ
นายอุทิศ เคนคํา
นายอุทิศ ทับธานี
วาที่รอยตรี อุทิศ บุญศล
นายอุทิศ สาธิพา
นายอุเทณ การจุระ
นายอุเทน ไผยา
นายอุเทน มุงยนตกลาง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุเทน ศรีสุข
นายอุธร กุดหินนอก
นายอุบล ศรีขันธ
นายอุลิต ธาราดล
นายอุสมาน บูเกะกะ
นายอุสหมาน หมาดหวัง
นายอูทอง แกนลา
นายเอก เปลี่ยนขํา
นายเอกกมล เรืองเดช
นายเอกกร สีดามาตย
นายเอกฉัตร ชุมศรี
สิบตํารวจโท เอกชัย จันทาพูน
นายเอกชัย ใจอาย
นายเอกชัย ชุมศรี
นายเอกชัย ตันแข็ง
นายเอกชัย ธัญญเจริญ
นายเอกชัย บูลการณ
นายเอกชัย ปจดี
นายเอกชัย มดแสง
นายเอกชัย เมฆมนต
นายเอกชัย โยธา
นายเอกชัย รอดกลิ่น
นายเอกชัย รัตนพงศ
นายเอกชัย วงศแสงทอง
นายเอกชัย วรรณชาติ
นายเอกชัย ศรีสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑

นายเอกชัย ศรีอุดมศักดิ์
นายเอกชัย อุตอามาตย
นายเอกณัฏฐ ใจลา
นายเอกดน อินตะปน
นายเอกนรินทร ชั่งจัตตุรัตน
นายเอกนรินทร เตจะ
นายเอกบรินทร ชูชาง
นายเอกประทุม มาศบํารุง
นายเอกไผท แกวหอม
นายเอกพงศ บัวพูล
นายเอกพงษ แกนจันทร
นายเอกพล ตายา
นายเอกพล ทองพุม
นายเอกพล พันธุโชติ
นายเอกพล ภูฉายยา
นายเอกพล เหลาวงศพานิช
นายเอกพันธ กลมพุก
นายเอกพันธ ขันธมวง
นายเอกพันธ จันทะริมา
นายเอกพันธุ คุมวงษ
นายเอกภพ ชัยปญหา
นายเอกภพ ชาวบานเกาะ
นายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ
วาที่รอยตรี เอกภพ สุดสะอาด
นายเอกภักดิ์ ฉ่ํามณี
นายเอกภักดิ์ ยินดีผล

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเอกภูมิ ชูนิตย
นายเอกรัฐ ทุงอวน
นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต
นายเอกรัตน โกวิทยา
นายเอกรัตน มีพรอม
นายเอกรัตน สีนา
นายเอกราช ทวมฤทธิ์
นายเอกราช ทองเปนไชย
นายเอกราช บุญสงค
สิบเอก เอกราช วรรณโสภา
นายเอกรินทร คงสกุล
นายเอกรินทร พลวัฒน
นายเอกลักษณ คีรีนิล
นายเอกลักษณ จันทรฝาก
นายเอกลักษณ ทองแยม
นายเอกลักษณ ปนดิลกคุณ
นายเอกลักษณ มระศิริ
นายเอกลักษณ เลิศขวัญพงษพนา
นายเอกลักษณ สมบัติบุญ
นายเอกลักษณ สมากร
นายเอกลักษณ สีฉ่ํา
นายเอกลักษณ อะริยะวงค
สิบเอก เอกลัษณ ปองกัน
นายเอกวัช เมืองโคตร
นายเอกวัฒน จุลเลศ
นายเอกวัฒน สารจุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓

นายเอกวัตร แนมมณี
นายเอกวิทย แกวผลึก
นายเอกวิทย นาทุงมน
นายเอกวิน ดินโคกสูง
นายเอกศิษฐ เอกสิริไพศาล
นายเอกสิทธิ พุกพัก
นายเอกสิทธิ์ จงใจจิตร
นายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์
นายเอกสิทธิ์ ผลโสดา
นายเอกสิทธิ์ รอดวิเศษ
นายเอกสิทธิ์ วงษษา
นายเอกสิทธิ์ อาจละออ
นายเอกอนันต กิมภากรณ
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร
นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน
นายเอกอํานาจ ศรีโพธิ์
นายเอกอุดม จายอั้น
นายเอนก แกนเผือก
นายเอนก คุณสมบัติ
นายเอนก ไชยบุตร
นายเอนก ถนอมผล
นายเอนก พรมสา
นายเอนก รอดสการ
นายเอนก สบายใจ
นายเอนก สุภา
นายโอภาส เกื้อสกุล

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายโอภาส ชูชวย
นายโอภาส บุญแยม
นายโอภาส ผดุงเวียง
นายโอภาส พิพิธภัณฑ
นายโอม รัตนพันธ
นายโอฬาร ชมดี
นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์
นายโอฬาร สิงหา
นายฮัดซัน โด
นายฮัยยีดิง สาและ
นายฮาซัน ดือราเล็ง
นายฮาฟซี อับดุลเลาะ
นายฮาฟซี อูมา
นายฮาวารี ดอเลาะ
นายฮาสัน เซ็ง
นางสาวกชกร บุญเกิ่ง
นางกชกร ปานภูมิ
นางสาวกชกร พนัสนอก
นางสาวกชกร ยอดยิ่ง
นางกชกร อาวุธ
นางกชนิภา คมขํา
นางกชนิภา บุตรดอน
นางสาวกชพร เขมะนุเชษฐ
นางสาวกชพร คาคําดวน
นางกชพร จันทรภาโส
นางสาวกชพร จันทะสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกชพร ดุจเลิศ
นางสาวกชพร นัยนภัคร
นางสาวกชพร พันธศิริ
นางสาวกชพร เพิ่มพูล
นางสาวกชพร มหาคุณาวสุ
นางสาวกชพร ลอมรื่น
นางกชพร ลาเลิศ
นางสาวกชพร สมวาทสรรค
นางกชพร สายกษิรา
นางกชพร อรกาล
นางสาวกชพร อารัชกุล
นางกชพร อินทรพญา
นางสาวกชพร อุดมศักดิ์
นางสาวกชพรพรรณ มิตรสุวรรณ
นางสาวกชพรรณ คงวัฒนานนท
นางสาวกชพรรณ งิ้วราย
นางกชพรรณ จาวใจเด็ด
นางสาวกชพรรณ ฉายแผว
นางกชพรรณ ทวีวงศ
นางสาวกชพรรณ บันหาร
นางกชพรรณ บุญพิชิตทรชน
นางกชพรรณ ปนตา
นางสาวกชพรรณ พลอยประดับ
นางสาวกชพรรณ วงศหาญ
นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุล
นางสาวกชมล ชาญชัยวรรณ

๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกชมล แดนรักษ
นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่น
นางกชวรรณ สัยอีเมง
นางกณภัทร มะโนรัตน
นางกติกา พฤกจันทร
นางสาวกติกา ศรีทอง
นางกนกกรณ โหนแหย็ม
นางกนกกาญจน วรรณภูงา
นางกนกกานต เนตรใส
นางกนกจรรยา แยบดี
นางกนกชญา หารธงชัย
นางกนกทิพย โสภาบุตร
นางสาวกนกนุช สาระโท
นางสาวกนกประภา ขาวเผือก
นางกนกพร กิจวิจิตร
นางกนกพร เกื้อกาญจน
นางสาวกนกพร โกษาวัง
นางกนกพร คงธนธีระบวร
นางกนกพร คํารุณ
นางสาวกนกพร จันทรศร
นางกนกพร จันทะโม
นางกนกพร ชุติภานุวัชร
นางสาวกนกพร เทพธี
นางกนกพร นักพรานบุญ
นางกนกพร ปุมเพชร
นางสาวกนกพร โพคณารักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกพร มะโนรม
นางกนกพร มุงเมือง
นางสาวกนกพร ยัติสาร
นางสาวกนกพร ลิมปรัชตรักษ
นางกนกพร วงศอัมพรพิชญ
นางกนกพร วารินทร
นางกนกพร สนามพล
นางสาวกนกพร สายดวง
นางสาวกนกพร สุทธิประภา
นางสาวกนกพร เสามั่น
นางสาวกนกพร แสงพรมมา
นางสาวกนกพร ไหมชุม
นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ
นางกนกพร อุทัยวัฒน
นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร
นางสาวกนกพัชรัสม กิติยะ
นางสาวกนกพันธ แมขุนทด
นางสาวกนกพิชญ ทองบอมะกรูด
นางสาวกนกพิชญ นาโสก
นางสาวกนกภรณ ขุนสมุทร
นางสาวกนกภรณ ทองระยา
นางกนกรัตน กันบุญ
นางสาวกนกรัตน รื่นรมย
นางสาวกนกรัตน ฤทธิไชยกูล
นางสาวกนกรัตน ศิริมาลกุล
นางสาวกนกลักษณ มณีวรรณ

๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกนกลักษณ วัฒนวิโรจนกุล
นางสาวกนกลักษณ ศรีสุข
นางสาวกนกวรรณ กุมผัน
นางสาวกนกวรรณ เกิดคํา
นางสาวกนกวรรณ แกวคุณ
นางกนกวรรณ แกวชัย
นางสาวกนกวรรณ แกวดอนหัน
นางสาวกนกวรรณ เขียวน้ําชุม
นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
นางสาวกนกวรรณ เชื้อประทุม
นางสาวกนกวรรณ ญาณปญญา
นางสาวกนกวรรณ ดีเดน
นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชา
นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ
นางกนกวรรณ ทองคํา
นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม
นางกนกวรรณ ทับทิมใส
นางสาวกนกวรรณ ทุมทอง
นางสาวกนกวรรณ นวลวัฒน
นางสาวกนกวรรณ นันติตา
นางกนกวรรณ บอคํา
นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง
นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวัฒน
นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง
นางกนกวรรณ ภูมิโคกรักษ
นางสาวกนกวรรณ มาโนชญนิรันดร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกวรรณ มาโหมด
นางกนกวรรณ มีศิริ
นางสาวกนกวรรณ มีสีสาร
นางสาวกนกวรรณ ยมจันทร
นางกนกวรรณ รอดคุม
นางกนกวรรณ ล้ําเลิศ
นางสาวกนกวรรณ วงศษายะ
นางสาวกนกวรรณ วรรณชารี
นางสาวกนกวรรณ ศริญญาวัจน
นางสาวกนกวรรณ ศรีนรจันทร
นางกนกวรรณ ศรีบุศยกุล
นางกนกวรรณ ศรีเมือง
นางสาวกนกวรรณ ศรีอินทรคํา
นางสาวกนกวรรณ ศุภกังวาน
นางกนกวรรณ สระรักษ
นางกนกวรรณ สาแกว
นางสาวกนกวรรณ สุขทา
นางสาวกนกวรรณ สุทธิประเสริฐ
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณดี
นางสาวกนกวรรณ แสนศิริ
นางสาวกนกวรรณ เหลาคํา
นางสาวกนกวรรณ อรุณโณ
นางกนกวรรณ เองฉวน
นางสาวกนกวลัย รัตนบุษยาพร
นางสาวกนกวลัย สําเร็จผล
นางสาวกนกอร โฆษณา

๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกนกอร เชี่ยวชาญ
นางสาวกนกอร ไชยกวาง
นางสาวกนกอร ไชยเลิศ
นางสาวกนกอร แดงแมพูล
นางกนกอร ตามะลี
นางสาวกนกอร บุษปะฤกษ
นางกนกอร มูลสาร
นางกนกอร ยิ่งไดชม
นางสาวกนกอร ศรศรี
นางสาวกนกอร สุภาสวัสดิ์
นางกนกอร อึ้งซํา
นางสาวกนกออน สวางศรี
นางกนยาณสิริ พลเดชา
นางสาวกนัษมณ งามระหงส
นางสาวกนิฏฐา คําเพ็ง
นางสาวกนิษฐา คงธนถาวรสกุล
นางสาวกนิษฐา คงเหลี่ยม
นางกนิษฐา ผาสุทร
นางกนิษฐา รัตนะวงค
นางกมนทรรศน จันทรชุม
นางสาวกมนทรรศน ชุปวา
นางกมลกานต บุญนอม
นางสาวกมลฉัตร กลัดแกว
นางกมลชนก กุลญาณทัสนะ
นางสาวกมลชนก จารุกมล
นางสาวกมลชนก จุยถนอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลชนก จุลพันธ
นางสาวกมลชนก ชวยบุญสง
นางสาวกมลชนก วันแกว
นางสาวกมลชนก ศรีวรรณ
นางกมลชนก หมื่นสอน
นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน
นางกมลณัช ศรีวิชัย
นางสาวกมลทิพย แกวทิตย
นางสาวกมลทิพย เดชอภิรักษกมล
นางสาวกมลทิพย ทาคีรี
นางสาวกมลทิพย นารี
นางสาวกมลทิพย บุญเสน
นางสาวกมลทิพย พิมานรัมย
นางกมลทิพย เพ็ญพิมพ
นางกมลทิพย เพิ่มสิน
นางกมลทิพย ยุเหล็ก
นางสาวกมลทิพย วงษวัฒนะ
นางสาวกมลทิพย วิวัฒนทรงชัย
นางสาวกมลทิพย อินวรรณ
นางกมลธนัสร สวางสังวาลย
นางสาวกมลนัทธ ศรีจอย
นางสาวกมลปารย แสงแกว
นางสาวกมลพร ขวัญคีรี
นางสาวกมลพร เตจะมา
นางกมลพรรณ กันทะ
นางสาวกมลพรรณ บุตรดี

๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกมลพรรณ วิรุณหะ
นางกมลพรรณ โสมรักษ
นางกมลพรรณ เฮงประเสริฐ
นางกมลพัชร กิวัฒนา
นางกมลพัชร สูงเรือง
นางกมลภรณ สุวรรณชาติ
นางสาวกมลภัค บุญแนบ
นางกมลรส สินสุภา
นางกมลรัตน ขิงหอม
นางสาวกมลรัตน จงวิริยะสันติ
นางกมลรัตน ฐิติวัชรวรกุล
นางสาวกมลรัตน ถือแกว
นางกมลรัตน ผิวเหลือง
นางสาวกมลรัตน พงษบานแพว
นางสาวกมลรัตน
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวกมลรัตน ภวภูตานนท
นางกมลรัตน ศรีนวลนัด
นางกมลรัตน สวันทอง
นางสาวกมลรัตน สุมมาตย
นางกมลรัตน แสนแกว
นางสาวกมลรัตน แหวนหลอ
นางกมลรัตน อรุณ
นางกมลรัตน อะโน
นางกมลโรจน ยางงาม
นางกมลลักษณ คลายโพธิ์ทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลลักษณ จันทรหลวง
นางกมลลักษณ พันบาง
นางสาวกมลลักษณ มณีจันทร
นางสาวกมลวรรณ ขาวพิมล
นางสาวกมลวรรณ จันทรรัตน
นางสาวกมลวรรณ ดีเลิศ
นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ
นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย
นางสาวกมลวรรณ ธรรมสอน
นางสาวกมลวรรณ บุญมาก
นางสาวกมลวรรณ พงษนิรันดร
นางสาวกมลวรรณ พูนประพันธ
นางกมลวรรณ รุงโรจน
นางสาวกมลวรรณ วิชาจารย
นางกมลเวช ประไวย
นางสาวกมลศรี ยี่สุน
นางสาวกมลศรี สายพันธ
นางกมลสินี ชวยบํารุง
นางกมลา รักษวงศ
นางสาวกมลานนท เรืองเจริญ
นางกรกช ทองกร
นางสาวกรกช นวพงศธนานนท
นางสาวกรกฎ หลานรักษ
นางสาวกรกนก คลายดวง
นางสาวกรกนก ฟองมาศ
นางกรกมล พลอยพานิชเจริญ

๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกรกันยา โชคชาตรี
นางสาวกรแกว หนูทอง
นางสาวกรชญาดา ทองคําพงษ
นางกรชนก เชษฐา
วาที่รอยตรีหญิง กรชนก ธรรมิภักดิ์
นางกรชวัล เข็มศร
นางกรณภัสสรณ ลายพยัคฆ
นางสาวกรณัฐ สถานพงษ
นางกรณัฐ หลิวชาญพิมพ
นางกรณิกา คุนกลาง
นางสาวกรณิกา แสงตารัตน
นางกรณิการ คันธา
นางสาวกรณิการ ทาวงษ
นางสาวกรณิการ พุมลําเจียก
นางสาวกรณิการ ฟกแกว
วาที่รอยตรีหญิง กรทิพย กุมขุนทด
นางกรทิวา หาญเชิงชัย
นางกรนิภา นวลสาย
นางสาวกรนิภา ภักมณี
นางกรนิภา สังศรีสุข
นางกรภัค ฮึงวัฒนา
นางกรภัทร พิรณสุนทร
นางสาวกรภัทร วงษปาน
นางสาวกรภัทร วนะสิทธิ์
นางสาวกรมณ เลขะวัฒนะ
นางสาวกรรญยวีย กานตกิตติสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔

นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น
นางสาวกรรณนภา พานิชผล
นางสาวกรรณาภรณ ทางดี
นางกรรณิกา กาญจนะ
นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร
นางกรรณิกา เกตุแกว
นางกรรณิกา คําถิน
นางสาวกรรณิกา คําพิลา
นางสาวกรรณิกา จันทรหงษ
นางสาวกรรณิกา จําปาไชยศรี
นางกรรณิกา จําปาเตี้ย
นางสาวกรรณิกา จินดาวงศ
นางสาวกรรณิกา เจิมศรี
นางกรรณิกา แถวลีลา
นางสาวกรรณิกา ปณทะรัตน
นางสาวกรรณิกา พิมพทอง
นางสาวกรรณิกา พิมพลา
นางกรรณิกา เพ็งศรี
นางสาวกรรณิกา ศรีแกว
นางสาวกรรณิกา สุขปริวัตติ
นางสาวกรรณิกา แสงฉาย
นางสาวกรรณิกา อินทะเว
นางสาวกรรณิกา อุทาโย
นางกรรณิกา ฮามวงศ
นางกรรณิกาณ โสมาบุตร
นางสาวกรรณิการ กันทะวงศ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกรรณิการ กาจารี
นางสาวกรรณิการ ขวัญมิ่ง
นางสาวกรรณิการ ขุนสนธิ
นางกรรณิการ คําจันทร
นางสาวกรรณิการ คําตะ
นางสาวกรรณิการ คําปน
นางสาวกรรณิการ จันทรไพร
นางกรรณิการ จินะ
นางกรรณิการ เจริญชาง
นางสาวกรรณิการ ใจหาญ
นางกรรณิการ ชัยชาญธรรม
นางสาวกรรณิการ แซเตีย
นางสาวกรรณิการ ทองจันทร
นางสาวกรรณิการ ทองอันตัง
นางสาวกรรณิการ ทับจีน
นางสาวกรรณิการ นาเวศรัตนากร
นางสาวกรรณิการ นิลบล
นางสาวกรรณิการ บุญถนอม
นางกรรณิการ บุตรครบุรี
นางกรรณิการ บุรีเพีย
นางสาวกรรณิการ ปญญา
นางสาวกรรณิการ ฝากประโคน
นางสาวกรรณิการ พันธุศรี
นางกรรณิการ แพรงาม
นางสาวกรรณิการ ภูโกสัย
นางสาวกรรณิการ มะโนมั่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรรณิการ มั่งคั่ง
นางกรรณิการ มีชัย
นางกรรณิการ มีพวง
นางสาวกรรณิการ เมืองมูล
นางกรรณิการ ยาประเสริฐ
นางสาวกรรณิการ รอดกูล
นางกรรณิการ ราษฎรภักดี
นางสาวกรรณิการ ละออง
นางกรรณิการ วงษคําดวง
นางสาวกรรณิการ ศรีชุม
นางกรรณิการ ศรีใชยอุด
นางสาวกรรณิการ ศรีลาชัย
นางกรรณิการ สวนแกว
นางสาวกรรณิการ สอนวงศา
นางสาวกรรณิการ สิงหกาศ
นางกรรณิการ สิทธิโคตร
นางสาวกรรณิการ สินทรัพย
นางสาวกรรณิการ สีขันแกว
นางสาวกรรณิการ สุขกรม
นางสาวกรรณิการ สุรรักษดิสัย
นางสาวกรรณิการ แสนพลมาตร
นางสาวกรรณิการ โสริวาน
นางกรรณิการ หุนทอง
นางสาวกรรณิการ เหลืองออน
นางสาวกรรณิการ อินตะอุนวงศ
นางกรรณิการ อิสระพงศพันธ

๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกรรณิการ อุปนันชัย
นางกรรนิกา พวงพันธ
นางสาวกรรนิกา รวดเร็ว
นางกรรนิกา ศรีสุข
นางสาวกรรหตีนี ดาอุแม
นางสาวกรระวี ธนารัตน
นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล
นางกรวรรณ จารัตน
นางกรวรรณ จิตรโสภา
นางสาวกรวรรณ จุยตาย
นางกรวรรณ ใจแกว
นางสาวกรวรรณ ฉวีรักษ
นางกรวรรณ ณัฐพงศมธุธนา
นางสาวกรวรรณ นามวงษ
นางสาวกรวรรณ รัตนสวางภพ
นางสาวกรวิกา พงศาปาน
นางกรวิภา ทองเจริญ
นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ
นางกรองกาญจน พชรธีรกุล
นางกรองกาญจน มโนภิรมย
นางสาวกรองการ แสงแกว
นางสาวกรองแกว วงษสวรรค
นางสาวกรองแกว ศิริกุล
นางกรองทอง อยูใจ
นางกรองทิพย พึ่งสุข
นางกรองทิพย เศรษโฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกระดุมเพชร ศรีสุพรรณ
นางกรินอร กันหาคํา
นางกรุณา นิลกระ
นางกรุณา ยางวัน
นางกรุณา อิดดือเระ
นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ
นางกฤตชญา ทูลมาลย
นางสาวกฤตชญา พริ้มพราว
นางกฤตติกา พิรกิตติวรกุล
นางกฤตติกา โพธิ์ไทรย
นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร
นางกฤตภรณ คํารินทร
นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจ
นางสาวกฤตยา พลเยี่ยม
นางสาวกฤตยา พูลทอง
นางสาวกฤตยา เพ็งแกว
นางสาวกฤตยา สอนศรี
นางสาวกฤตยาพร ชางปน
นางกฤตยาภรณ ขันตี
นางกฤตวยา ธํารงวิศว
นางสาวกฤตาณัฐ โนนศรี
นางสาวกฤติกา กาศเจริญ
นางสาวกฤติกา คงชม
นางกฤติกา ทองริ้ว
นางกฤติกา บริรักษนรากุล

๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกฤติกา มีแสง
นางสาวกฤติกา ฦๅแรง
นางสาวกฤติกา ศรนิกร
นางสาวกฤติดา รัตถา
นางสาวกฤติมา มูลจัด
นางกฤติมา สารรัมย
นางสาวกฤติมา สืบนาคสุข
นางสาวกฤติยา คําเพชร
นางสาวกฤติยา คําเพราะ
นางกฤติยา คําฟู
นางกฤติยา จรัสสุทธิพงศ
นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ
นางสาวกฤติยา พิกุลทอง
นางสาวกฤติยา พิลาวรรณ
นางกฤติยากรณ ประวัง
นางสาวกฤติยาณี ขุนไชย
นางกฤติยาณี ประทุมทอง
นางสาวกฤติยาภรณ พันธอาทิตย
นางสาวกฤษกา กุหลาบ
นางสาวกฤษฎา แสงหาญ
นางสาวกฤษฎาพร บัวทอง
นางสาวกฤษฎาพร อาษาราช
นางสาวกฤษณชรินทร คงกลอม
นางกฤษณรัตน ศักดิ์สิทธิ์
นางสาวกฤษณวรงค เตชะสิริสุขสกุล
นางสาวกฤษณา กอนเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกฤษณา แกวเกิด
นางกฤษณา เขื่อนแสง
นางสาวกฤษณา เครือเพียกุล
นางสาวกฤษณา จันณรงค
นางกฤษณา จันสีนาค
นางสาวกฤษณา จิตรดา
นางกฤษณา เชยบัวแกว
นางสาวกฤษณา ไชยโคตร
นางกฤษณา ซาลาม
นางกฤษณา เถาถวิล
นางสาวกฤษณา ประเคน
นางกฤษณา ปลิวศรีแกว
นางกฤษณา พลรักษ
นางสาวกฤษณา พัชนี
นางสาวกฤษณา มั่นยุติธรรม
นางกฤษณา เมืองหนู
นางกฤษณา รุงเรือง
นางสาวกฤษณา วรรณชัย
นางสาวกฤษณา สุดใจ
นางสาวกฤษณี ทองเจียม
นางสาวกฤษดา วรรณขาม
นางกฤษดารัตน สระแผง
นางสาวกฤษนารี ยะวิญชาญ
นางสาวกลทิพย วรรณวงศวัฒนา
นางสาวกลอยใจ ประกอบพงษ
นางสาวกลอยใจ ปนติ๊บ

๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกลิ่นขจร บุตรดา
นางสาวกลีบเกสร สุดโท
นางกวางทอง ภูครองทุง
นางสาวกวิตา กตะศิลา
นางกวิตา เลิศตละวนิชา
นางสาวกวินทิพย บุญหอ
นางกวินทิพย รุงเรืองพรพงศ
นางสาวกวินธิดา เดชเจริญ
นางสาวกวินนา แสนเขื่อน
นางสาวกวินนาถ หนูวรรณะ
นางกวิสรา รัตนบุรี
นางสาวกวิสรา หงษยนต
นางสาวกษมา คุชชวง
นางสาวกษมา ศีรีรักษ
นางสาวกษิรา วรศาสตรกุล
นางกอซียะ ผอมเขียว
นางกอบกุล วงศรักษา
นางสาวกอบกุล สุกขะ
นางสาวกอปรทิพย พรอมเพรียง
นางสาวกอมารียะ สาแม
นางสาวกอมารียะห หะ
นางสาวกะถิน สุสัณกุลธร
นางกัญกมล ศรีจันทร
นางสาวกัญจนชญา พุทธา
นางกัญจนชญาณัท วงศจิระศักดิ์
นางสาวกัญจนณัฏฐ สวัสดิ์เชิดวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญจนณิชา กิตธินันทวรากุล
นางกัญจนณิชา อิ่มสมบัติ
นางกัญจนพร กระทอง
นางสาวกัญจนพร พรหมแกว
นางสาวกัญจนภัค คําปรีชา
นางสาวกัญจนภัส เกตุโรจน
นางสาวกัญจนอมร ปทมะ
นางกัญจนา โยธา
นางสาวกัญชพร นาหอม
นางสาวกัญชพร บุญชัย
นางกัญชพร ผลผาเลิศ
นางสาวกัญชพร สมบูรณ
นางสาวกัญชรส วัฒนพิศิษฐ
นางสาวกัญญณพัชญ เดิมสันเทียะ
นางสาวกัญญณพัชญ สุขพงษศรี
นางสาวกัญญณภัฎฐ ดอกไมเทศ
นางกัญญณัช แกวมรกต
นางกัญญณัช จิวทานัง
นางกัญญณัช สระทองพรม
นางสาวกัญญณัฐ พงษฐณวัฒน
นางสาวกัญญธนิสร หาแกว
นางกัญญนัท นันทสิงห
นางสาวกัญญนัทธ พรมสิทธิ์
นางสาวกัญญพัชร เหรียญเพ็ชรสุข
นางสาวกัญญภัส ผิวมะลิ
นางสาวกัญญภัสสร ยอดคํา

๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัญญรัตนฐกรณ บุคลิก
นางกัญญวรา ไชยศรีรัมย
นางกัญญวรา ธรรมดา
นางสาวกัญญวรา รุงศรี
นางสาวกัญญา โคตรสมบัติ
นางสาวกัญญา งามสวย
นางสาวกัญญา เชื้อไชยนาท
นางสาวกัญญา ไชยศรียา
นางสาวกัญญา ตนโพธิ์
นางสาวกัญญา บิลหมาด
นางกัญญา บิลอะหลี
นางสาวกัญญา ฝายชาวนา
นางสาวกัญญา พรอมกลาง
นางกัญญา โพธินาม
นางสาวกัญญา ลิ้มบริบูรณ
นางสาวกัญญา ลือใจ
นางสาวกัญญา สุนทรงาม
นางสาวกัญญา สูรโรคา
นางสาวกัญญา หวังเบ็ญหมัด
นางกัญญา อินกัน
นางกัญญาณัฏฐ พันธุเมฆสูง
นางกัญญาณัฐ กลิ่นกุหลาบไพร
นางสาวกัญญาณัฐ แกวเขียว
นางสาวกัญญาณัฐ แกวพูล
นางกัญญาณัฐ คีลาวงศ
นางกัญญาณัฐ จองสุรียภาส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญญาณัฐ ชัยเชื้อ
นางสาวกัญญาณัฐ ภูทรัพย
นางสาวกัญญาณี ชอบคุย
นางสาวกัญญาพร วิภาสกุลเดน
นางสาวกัญญาภัค แกวตาสาม
นางสาวกัญญาภัค ชมภูคํา
นางสาวกัญญาภัค ชัยธิ
นางกัญญาภัค ปญญาดี
นางสาวกัญญาภัค ภวภูตานนท
นางกัญญาภัค เมฆพัฒน
นางกัญญาภัค วงศฉลาด
นางสาวกัญญาภัค หลักดี
นางสาวกัญญาภัค หวังหองกลาง
นางกัญญาภัทร แกวบุญเรือง
นางสาวกัญญาภัทร จั่นเพชร
นางสาวกัญญาภัทร ยอมกลาง
นางสาวกัญญาภัทร หลงกุล
นางสาวกัญญารัตติพร อยูสิน
นางสาวกัญญารัตน ชัยวงค
นางสาวกัญญารัตน ธรรมาวุฒิ
นางสาวกัญญารัตน ภูมิลักษณ
นางสาวกัญญารัตน มาสิก
นางกัญญารัตน มูลวิชา
นางสาวกัญญารัตน เมงหอง
นางสาวกัญญารัตน วงศสาลี
นางสาวกัญญารัตน วิจาราณ

๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัญญารัตน แสนสุพรรณ
นางสาวกัญญาวีย ชมชื่น
นางสาวกัญญาวีร จันทรสมคอย
นางสาวกัญุมา มุทุวงศ
นางสาวกัญดาพร อันทการ
นางสาวกัญธิณี สายคําภา
นางกัญนิกา ฟูใจ
นางสาวกัญภร กลิ่นฉาย
นางสาวกัญยา กล่ําศรี
นางกัญยารัตน ไชยรัตน
นางสาวกัญรินทร ครุฑมงคล
นางกัญลเยศ พรมสาร
นางกัญวิศร สุขประเสริฐ
นางสาวกัณฐมณี กระแสเทพ
นางกัณฐิกา เทแกว
นางสาวกัณฐิกา บุญพัก
นางสาวกัณฐิมา เมธาประสิทธิ์
นางกัณฑกมล แตงอุไร
นางสาวกัณฑธิมา สุขเจริญนุกูล
นางกัณฑิมา สอนชุน
นางสาวกัณณอลิน สนธิวรสกุล
นางกัณตนา จิตรมา
นางสาวกัณทิมา เนียมศิริ
นางสาวกัณทิมา พุทธวงศ
นางสาวกัณทิมา แยมศิริ
นางสาวกัณนิกา จินะตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกันตญภัทร คณานิตย
นางสาวกันตฐิดารีย เจริญชัย
นางกันตณัชชา ไชยพฤกษสกุล
นางสาวกันตณิชชา กองทุงมน
นางกันตพร ไทยดํา
นางสาวกันตพร ปานมา
นางสาวกันตพัฒน ภัทรประสิทธิ์ผล
นางกันตยา วงศไทย
นางสาวกันตฤทัย นามมาลา
นางกันตฤทัย พึ่งสมศักดิ์
นางกันตฤทัย สุปณะ
วาที่รอยตรีหญิง กันตลภัส พลเทพ
นางกันตหทัย เขื่อนแกว
นางสาวกันตา ศันสนะวิศิษฏ
นางกันตินันท ทิพยนนท
นางกันตินันท ลาเกิด
นางกันทิมา บุปผา
นางกันทิมา พัฒนวิบูลย
นางกันธิมา คําภูแกว
นางสาวกันธิมา ไชยสิงห
นางกันนิกา ธรรมราช
นางสาวกันนิกา ศรีลาวัลย
นางกันยยา คําพา
นางกันยลักษณ เอกจันทร
นางสาวกันยสินี ชัยวุฒิรัฐ
นางสาวกันยสินี อินทรศรี

๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกันยา ปาทาน
นางกันยา สิทธิเสนา
นางกันยานี กรุงแกว
นางกันยารัตน คนหลัก
นางกันยารัตน งามหมู
นางสาวกันยารัตน ทวมเทศ
นางสาวกันยารัตน วงษวิบูลยสิน
นางกันยารัตน สนวา
นางสาวกันยารัตน อมศรี
นางสาวกันยาวีร ชื่นกระโทก
นางสาวกัยฟาน กาฮง
นางสาวกัลชณาณิช ยามสุข
นางกัลชนา แปงคํา
นางกัลญา มณีแจม
นางกัลญา แสงบุญมี
นางสาวกัลญา อินทรจอหอ
นางสาวกัลญาณี จันทรตักเตือน
นางกัลญาณี จํานงคประโคน
นางกัลญารัตน คงกัลป
วาที่รอยตรีหญิง กัลณิกา
แพทยศาสตร
นางกัลปสุภัค ถาวรหมื่น
นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชย
นางสาวกัลยกร คุรุจรรยา
นางสาวกัลยกร ชมชื่น
นางสาวกัลยกร ยอดน้ําคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัลยชนิต หนูแกว
นางสาวกัลยดา พงศศิริ
นางสาวกัลยธิฌา สายพงษติยากุล
นางกัลยธิดา ใครบุตร
นางสาวกัลยรัตน จิตตสํารวย
นางสาวกัลยวรรธน ฉันทจิตปรีชา
นางสาวกัลยวัญญ หฤทัยแจมจิต
นางสาวกัลยสินี วัชรพงศศิริ
นางสาวกัลยา กาดเส็น
นางสาวกัลยา แกนพิทักษ
นางสาวกัลยา แกวลา
นางกัลยา แกววิเชียร
นางสาวกัลยา คิดอยู
นางสาวกัลยา ใจคํา
วาที่รอยตรีหญิง กัลยา ใจชวย
นางสาวกัลยา แซจุง
นางกัลยา ดาวศรี
นางกัลยา ถินทับ
นางสาวกัลยา เที่ยงแท
นางกัลยา บัวศรี
นางกัลยา บุญดี
นางสาวกัลยา บุรี
นางสาวกัลยา ปรารมย
นางกัลยา ปญญา
นางสาวกัลยา แฝงละโคก
นางสาวกัลยา พิศดู

๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัลยา ภูมิมาลา
นางสาวกัลยา รื่นรมย
นางสาวกัลยา เรือนสิทธิ์
นางกัลยา วัฒนศิริ
นางกัลยา ศรีชู
นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์
นางสาวกัลยา สวยงาม
นางกัลยา สวรรคจุติ
นางกัลยา สายชมภู
นางสาวกัลยา สิงห
นางกัลยา สิทธิ์ประเสริฐ
นางสาวกัลยา สุขเจริญ
นางกัลยา สุมสา
นางกัลยา สุระคนธ
นางกัลยา เสนาสี
นางกัลยา อนุวัฒน
นางกัลยา โอดเฮิง
นางกัลยาณ หีตมี
นางกัลยาณี กองเงิน
นางกัลยาณี จอมพลาพล
นางสาวกัลยาณี โชคสมงาม
นางสาวกัลยาณี ทองปญญา
นางสาวกัลยาณี พิพัฒนวรสกุล
นางสาวกัลยาณี เมืองเหลา
นางสาวกัลยาณี รันสันเทียะ
นางสาวกัลยาณี ฤทธิเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙

นางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษ
นางกัลยาณี ศิริจิม
นางกัลยาณี สุดประโคน
นางสาวกัลยาณี หนูพัด
นางสาวกัลยาณี หายโศรก
นางสาวกัลยาณี อะทะวงษา
นางกัลยาณีย ขันติยู
นางสาวกัลยาทิพย ไชยปญญา
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
นางสาวกัลยาภรณ อุดคํามี
นางสาวกัลยารัตน คงแปน
นางกัลยารัตน ทองดวง
นางกัลยารัตน เองฉวน
นางสาวกัสนียา เจะนิ
นางสาวกัสมาภรณ คําใสย
นางสาวกาญจณา กันธะนภี
นางสาวกาญจณี พินิจลําดวน
นางกาญจนกนก รัตนดาราโชค
นางสาวกาญจนณศรณ ลิ้มเพี้ย
นางสาวกาญจนดา สุขอัมพร
นางกาญจนวดี แสนสุข
นางกาญจนวรรณ สอนคํา
นางสาวกาญจนศิริ พวงแตง
นางสาวกาญจนสุดา ดวงใจ
นางสาวกาญจนสุดา เรียงผา
นางกาญจนา กลั่นเชื้อ

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกาญจนา กิ่งกาน
นางสาวกาญจนา แกวทอง
นางสาวกาญจนา แกวสุข
นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน
นางสาวกาญจนา คําโปรย
นางสาวกาญจนา คําพันธ
นางสาวกาญจนา คํามูล
นางสาวกาญจนา งามขํา
นางสาวกาญจนา จรรยา
นางสาวกาญจนา จันทรทา
นางสาวกาญจนา จันทรฤทธิ์
นางสาวกาญจนา จันทรหอม
นางสาวกาญจนา จาแสนชื่น
นางสาวกาญจนา ใจแข็ง
นางกาญจนา ชลเกริกเกียรติ
นางกาญจนา ชะนะบุญ
นางกาญจนา ชัยชนะรุงเรือง
นางกาญจนา ชูชื่น
นางกาญจนา ชูนาวา
นางสาวกาญจนา โชควิเชียร
นางสาวกาญจนา ไชยชนะ
นางสาวกาญจนา ดอกงิ้ว
นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวัตร
นางสาวกาญจนา แดงนา
นางสาวกาญจนา ถาวรชน
นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนา ทองโสภา
นางสาวกาญจนา ทิวารัศชัย
นางกาญจนา ทุมแกว
นางสาวกาญจนา เทียนกระจาง
นางกาญจนา ธนะมั่น
นางกาญจนา ธรรมทินโน
นางสาวกาญจนา ธรรมสอน
นางกาญจนา ธุระกิจ
นางสาวกาญจนา นกนวม
นางสาวกาญจนา นอยสกุล
นางสาวกาญจนา บัวนุม
นางกาญจนา บํารุงรัตนตระกูล
นางกาญจนา บุญณรงค
นางกาญจนา บุญเทียน
นางสาวกาญจนา บุญปาน
นางสาวกาญจนา บุญมี
นางสาวกาญจนา บุญยัง
นางสาวกาญจนา บุญรสศักดิ์
นางกาญจนา บุตรตะเขียว
นางสาวกาญจนา บุนนาค
นางสาวกาญจนา ประคองสิน
นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย
นางกาญจนา ปรานตชนิษฎา
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางสาวกาญจนา ปกษาพันธ
นางกาญจนา ปญญาหลา

๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา ปงเจริญ
นางสาวกาญจนา ผิวผาด
นางกาญจนา แผนกลาง
นางสาวกาญจนา พรมมา
นางสาวกาญจนา พรหมซาว
นางกาญจนา พรหมศรี
นางสาวกาญจนา พระสุทา
นางสาวกาญจนา พิจารย
นางกาญจนา พิมลา
นางสาวกาญจนา พึ่งเพียร
นางสาวกาญจนา พุมสลิด
นางสาวกาญจนา เพ็ชรมาก
นางสาวกาญจนา โพธิ์ทอง
นางสาวกาญจนา ภารบุญ
นางสาวกาญจนา ภาวงศ
นางกาญจนา ภูมิสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา มลศิล
นางกาญจนา มวงนอก
นางสาวกาญจนา มิมมา
นางสาวกาญจนา มูลเพีย
นางสาวกาญจนา แมนไธสง
นางสาวกาญจนา ยอดสิงห
นางกาญจนา รอดเดชา
นางสาวกาญจนา รักษวงค
นางกาญจนา แลใจ
นางสาวกาญจนา วงควิลาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา วงคใหญ
นางสาวกาญจนา วงศทิมารัตน
นางสาวกาญจนา ศรีดา
นางสาวกาญจนา ศรีเพิ่ม
นางสาวกาญจนา ศรีลากัลย
นางสาวกาญจนา ศรีษะใบ
นางกาญจนา ศรีษาคํา
นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล
นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน
นางสาวกาญจนา สงณรงค
นางกาญจนา สมวรรณ
นางสาวกาญจนา สลางสิงห
นางสาวกาญจนา สาลีขาว
นางกาญจนา สีทาไข
นางกาญจนา สีมวงออน
นางสาวกาญจนา สุขสําราญ
นางสาวกาญจนา สุรินทรธนาสาร
นางสาวกาญจนา สุรินยา
นางสาวกาญจนา สุวรรณภพ
นางกาญจนา แสงจันทร
นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ
นางสาวกาญจนา แสงอรุณ
นางสาวกาญจนา แสนวงค
นางกาญจนา โสนิกร
นางกาญจนา หาดคํา
นางกาญจนา เหลาหอม

๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา อมรกุล
นางกาญจนา อินทรศวร
นางสาวกาญจนา อุทโท
นางสาวกาญจนา อุนจันตา
นางสาวกาญจนา เอียดสุย
นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวกาญจนาณัฐ หุนโพธิ์
นางกาญจนาภรณ ใจทัด
นางสาวกาญจนาวดี กองแกม
นางสาวกาญจนาวดี สมประดี
นางสาวกาญดา เกื้อหมาด
นางกาญดา โชติธรรม
นางสาวกาญดา ทองอินทร
นางกาญธิมา อิ่มสกุล
นางสาวกาญนิการ สวัสดิ์นะที
นางสาวกาณตรวี
รักขพันธ ณ หนองคาย
นางกานดา แกวสุวรรณ
นางสาวกานดา ฉัตรแกวไพศาล
นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
นางสาวกานดา ซาวลี้แสน
นางกานดา โตล่ํา
นางกานดา พงษาวดาร
นางกานดา พูลสวัสดิ์
นางสาวกานดา ศรีบุญเรือง
นางสาวกานดา สุทธิวารี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓

นางสาวกานดา สุลัยหมัด
นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ
นางสาวกานตกนิษฐ พรมไพร
นางสาวกานตกนิษฐา ทองนา
นางสาวกานตชนก วุฒิ
นางสาวกานตณิษนันท
ศรีสุระวรานัน
นางกานตธิดา จันทรแกว
นางสาวกานตธีรา กุลชวาล
นางสาวกานตธีรา บุญงํา
นางสาวกานตนที แถบทอง
นางสาวกานตนารี ปางพรม
นางกานตพิชชา ขวัญตา
นางสาวกานตพิชชา คําภูมี
นางสาวกานตพิชชา จูชาวนา
นางสาวกานตพิชชา ประเทศ
นางสาวกานตพิชชา ภูกระษร
นางสาวกานตพิชชา ศรีวรกุล
นางสาวกานตรวี ชวยหนู
นางสาวกานตรวี ไชยชมภู
นางกานตรวี ดวงแกว
นางสาวกานตรวี วัฒนสุวรรณี
นางสาวกานตศินี เดชหาญ
นางกานตศิริ บุตบัณฑิตย
นางกานตสินี สกุลพรรณวัฒน
นางกานติญา อินทรพูล

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกานสุดา พาหน
นางกามีละ เจะมะ
นางการเกตุ เกิดสมบัติ
นางสาวการดา อวนทวน
นางการวรัญญา สุขวงกฎ
นางการุณี ดุสิตธนสาร
นางสาวการูนี มาแย
นางกาลัญุตา บุราโส โพธิ์ขวัญ
นางสาวกาโสม หมาดเด็น
นางสาวกาหลง ทัศนะ
นางกาเหวา พรมชาติ
นางกําไร เทียนสงฆ
นางกําไร โสภาพ
นางสาวกําไล มูระคา
นางสาวกําไลทิพย แสงประทีป
นางสาวกิ่งกาญจน กิตินพวงษ
นางสาวกิ่งกาญจน จังวิบูลยศิลป
นางกิ่งกาญจน ชาวไรนาค
นางสาวกิ่งกาญจน ทินชิณพงศ
นางกิ่งกาญจน พรหมจักร
นางสาวกิ่งกาญจน มะลิใหม
นางกิ่งกาญจน ฤทธิสาร
นางกิ่งกาญจน เศรษฐวนิชย
นางสาวกิ่งกาญจน อินตะปญญา
นางกิ่งแกว บรรลุผลสกุล
นางสาวกิ่งแกว บุญทองแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕

นางกิ่งแกว วงคเปง
นางสาวกิ่งแกว สุขชนะ
นางกิ่งแกว เอกจิตร
นางกิ่งขวัญ นวลศรี
นางสาวกิ่งดาว จําปา
นางกิ่งดาว มูลมณี
นางกิ่งดาว วงษลมัย
นางสาวกิ่งไผ ศรีคะรัตน
นางกิ่งมะลิกา เทียนทอง
นางกิ่งฤดี เสาวิสิทธิ์
นางสาวกิ่งลดา แสนคําฟู
นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ
นางสาวกิตญดา ศรีภาดามวงกี้
นางกิตติกาญจน แตมทอง
นางสาวกิตติกาญจน อินทเกตุ
นางสาวกิตติญา ถาปน
นางสาวกิตติญา แสนประสิทธิ์
นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี
นางกิตตินภา เขตวิทย
นางสาวกิตติพร ศรีบุรินทร
นางสาวกิตติมา กฤตานุสาร
นางสาวกิตติมา จันทรลาว
นางสาวกิตติมา ธรรมวิรักษ
นางสาวกิตติมา มุงวัฒนา
นางสาวกิตติมา หมั่นคิด
นางสาวกิตติมา อําพคุณ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกิตติมา อุดมสินคา
นางกิตติมาพร วุฒวัณณ
นางสาวกิตติยา จันทรเรือง
นางสาวกิตติยา จันทรอุดม
นางสาวกิตติยา ใจดี
นางสาวกิตติยา ชูชวย
นางกิตติยา ดวงแกว
นางสาวกิตติยา นุนทะสอน
นางสาวกิตติยา นุสรณกิตติกุล
นางสาวกิตติยา เพ็งวิชัย
นางกิตติยา แยมศิริ
นางสาวกิตติยา รักงาม
นางกิตติยา อดทน
นางกิตติยาภรณ ไชยแกว
นางสาวกิตติยาภรณ พรหมโฉม
นางสาวกิตติยาวดี เทพทัศน
นางกิตธนนันท กีรติธนวัตร
นางสาวกิตยา สมบูรณ
นางสาวกิตยาภรณ ประยูรพรหม
นางสาวกิตลดา ปนทอง
นางกิติพา เอมรัฐ
นางสาวกิติมา ซีเดะ
นางสาวกิติมา ทวาเรศ
นางสาวกิติมา บุญมณีชัยกุล
นางกิติมา สละจิต
นางสาวกิติยา ใจดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗

นางกิติยา ทองไสย
นางสาวกิติยา บุญแซม
นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน
นางสาวกิติยา มารศรี
นางสาวกิติยา แสนสุข
นางสาวกิติยาภรณ จันดาหงษ
นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย
นางกินรี พุมพวง
นางสาวกิมลัง เหลืองาม
นางสาวกิมเอ็ง วงศวารี
นางสาวกิรณา เข็มเพ็ชร
นางกิรณา สุวะยะ
นางกิรณา อึ้งสกุล
นางกิรดา แคนสิงห
นางสาวกิราพร เชยชัยภูมิ
นางสาวกิรินญา ประกอบดี
นางสาวกีณิยา ระถะยาน
นางกีรตยา พอเกตุ
นางสาวกีรติ ฉิมพุฒ
นางสาวกีรติ ภูทอง
นางกีรติกร เดชะวงษ
นางสาวกีรติกานต นามปวน
นางสาวกีรติญา วงคมณี
นางกุญชร ศรีเชียงสา
นางกุญชลี สีดํา
นางกุณฑลี ไชยลิ้นฟา

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางกุณณฑี มุขยเดโชชัย
นางสาวกุมภา หมื่นคําแสน
นางสาวกุมาริกา มากแวง
นางสาวกุมารินทร ชาลีแสน
นางกุมารี อุดมดี
นางสาวกุลกัลยา อยูศรี
นางกุลจรีย ประทุม
นางกุลฉัตร ผดุงกรรณ
นางสาวกุลฉัตร รัตนสุวรรณ
นางสาวกุลชญา กมลคณาวุฒิ
นางสาวกุลชา เทศศรีเมือง
นางสาวกุลญานิษฐ ออนนวม
นางกุลญารัตน พรหมเทพ
นางสาวกุลณธิดา ถือชัย
นางสาวกุลณัฐ เพ็ญวงษ
นางกุลธิกานต แสนละเอียด
นางสาวกุลธิดา กุลวงศ
นางสาวกุลธิดา กูเกียรติกาญจน
นางสาวกุลธิดา ขันสุข
นางกุลธิดา ชัยยศ
นางสาวกุลธิดา ชาวแพะ
นางสาวกุลธิดา แซเหงา
นางกุลธิดา บุญเคน
วาที่รอยตรีหญิง กุลธิดา
พงศพิริยภักดิ์
๖๓๘๒ นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลธิดา ล้ําเจริญทรัพย
นางสาวกุลธิดา วงศเทพ
นางสาวกุลธิดา สิริกรเกษม
นางสาวกุลธิดา หลังเสด
นางสาวกุลธิดา อวมอิ่ม
นางกุลนันทน สุภาชีพ
นางสาวกุลนาถ สุวรรณประเสริฐ
นางสาวกุลภรภัสน สายตา
นางสาวกุลภัสสรณ เทพทอง
นางกุลมะณี ตองตาสี
นางกุลยา สุดแสนยา
นางสาวกุลรภัส ปยะวงษ
นางกุลรวี ขาวสงา
นางสาวกุลรัศมิ์ จันทนา
นางสาวกุลรัศมิ์ ถาบุญ
นางสาวกุลรัศมิ์ ธินา
นางสาวกุลริศา ฤกษมวง
วาที่รอยตรีหญิง กุลริศา วงษภักดี
นางสาวกุลฤดี คงสุขประเสริฐ
นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร
นางสาวกุลวดี นุมทอง
นางกุลวีณ บัณฑิต
นางกุลสวัสดิ์ ผลึกเพชร
นางสาวกุลิสรา คําเหลากุลธรา
นางกุลิสรา ศรีประทุม
นางสาวกุลิสรา สาคําภีร

๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกุศลิน วรรณกรโภคกุล
นางสาวกุสาวดี อินรุง
นางสาวกุสุมา กัณหา
นางสาวกุสุมา กันภัย
นางสาวกุสุมา โซะพิทักษ
นางสาวกุสุมา บุญกําเนิด
นางสาวกุสุมา พิมมาศ
นางสาวกุสุมา ภูมิเมือง
นางสาวกุสุมา มะแซ
นางกุสุมา รอดดี
นางสาวกุสุมา รอบุญ
นางสาวกุสุมา สิงหทองเศษ
นางสาวกุสุมา สุวรรณนัง
นางสาวกุสุมา หวยหงษทอง
นางกุสุมาลย จันทะคุณ
นางสาวกุสุมาลย สุพรมวัน
นางสาวกุสุมาวดี ราชบุรี
นางกุหลาบ กองเกิด
นางกุหลาบ คําดีบุญ
นางกุหลาบ ทาวัง
นางกุหลาบ ทิพรักษ
นางกุหลาบ พุทธ
นางสาวกุหลาบ เรียตะนา
นางกุหลาบ ฮองลึก
นางสาวกูรอตียะห กูเด็ง
นางสาวกูอารีณา มามุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐

นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว
นางสาวเก็จกานต สุขเจริญนุกูล
นางสาวเก็จวลี นวมไมพุม
นางสาวเกณิกา อนประเสริฐ
นางเกณิกา อินทวงค
นางสาวเกตประทุม ชุมภูปก
นางสาวเกตวลี มัธปะโม
นางเกตุกนก วิสุทธาจารี
นางเกตุมณี ผลจันทร
นางสาวเกตุวดี แกวสงวน
นางสาวเกตุวดี ทักษิณาจารี
นางสาวเกตุวดี บุญเปย
นางเกตุวดี พิมพจันทร
นางเกตุวดี วิราภรณ
นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยง
นางสาวเกตุสุดา นะดี
นางสาวเกร็ดดาว แซตั้ง
นางเกล็ดแกว ศรีนวลดี
นางสาวเกล็ดนที สุวรรณไตรย
นางสาวเกลื้อกูล พงไทยสง
นางเกวดี ศรีไพบูลย
นางเกวลิน เกตุแกว
นางสาวเกวลิน ธนทรัพยพิพัฒน
นางสาวเกวลิน ปลั่งกลาง
นางสาวเกวลิน อังคณากร
นางสาวเกวลี คุมถนอม

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเกวลี เต็งรัตนลอม
นางสาวเกวลี บัวหลวง
นางสาวเกวะรี บุตรวร
นางสาวเกศกนก ใจวัง
นางสาวเกศกนก โปธิมอย
นางสาวเกศกนก วอนเจริญ
นางเกศกัญญา เหลาเจริญ
นางสาวเกศแกว ตายเทศ
นางเกศชฎากานต พุมพวง
นางสาวเกศญาภัค เกริกสุธี
นางเกศณี กฐินเทศ
วาที่รอยตรีหญิง เกศยา กลาณรงค
นางสาวเกศรา แสนใจยา
นางเกศราพร นะจา
นางเกศริน กาชัย
นางสาวเกศริน เกตุชู
นางสาวเกศริน นรินคํา
นางสาวเกศริน ยิ้มชอย
นางเกศรินทร จิณแพทย
นางสาวเกศรินทร ชูหมื่นไวย
นางสาวเกศรินทร ดีแสน
นางเกศรินทร บอแกว
นางสาวเกศรินทร บัวคลี่
นางสาวเกศรินทร บัวผัด
นางเกศรินทร บุญมา
นางสาวเกศรินทร มะโนรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒

นางเกศรินทร วงคจันทา
นางสาวเกศรินทร สุนันตะ
นางสาวเกศรินทร หมูคํา
นางสาวเกศรินทร เหงขุนทด
นางสาวเกศวรินทร ปณทุพา
นางสาวเกศสุณีย ทองโชติ
นางสาวเกศสุดา ขจัดมลทิน
นางสาวเกศสุดา พรหมสิงห
นางสาวเกศสุดา มูลจะคํา
นางเกศสุนีย จูงใจ
นางเกศอุทัย เสงี่ยมงาม
วาที่รอยตรีหญิง เกศินี ใจสุข
นางสาวเกศินี ถินถาวร
นางสาวเกศินี ปุงปแกว
นางเกศินี พยุงดี
นางสาวเกศินี พัฒนทอง
นางสาวเกศินี รัชอินทร
นางเกศินี เรืองพิพัฒนพันธุ
นางสาวเกศินี วิสุทธิกุล
นางเกศินี สันจะโปะ
นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์
นางสาวเกศินี สุเนตร
นางเกษกมล ศรีประเสริฐ
นางสาวเกษแกว วิเศษชาติ
นางเกษชฎาภรณ อากาศเมฆ
นางสาวเกษฎา ดวงจิตร

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเกษฎาพร วิเศษชาติ
นางสาวเกษณี คิดดี
นางสาวเกษณี นาคเกิด
นางสาวเกษณีย ยอดไฟอินทร
นางสาวเกษดาพร บุญยืน
นางสาวเกษมศรี ปรียานนท
นางสาวเกษร โคตวงษ
นางสาวเกษร ใจดี
นางสาวเกษร ชัยประทุม
นางเกษร ดางเกษี
นางสาวเกษร ปญจิต
นางสาวเกษร มโนสัย
นางสาวเกษร รักชาติ
นางสาวเกษร รัตเนตร
นางสาวเกษร รินทร
นางสาวเกษร วงคธรรม
นางเกษร วิเศษกุล
นางเกษร ศรีนาค
นางเกษร สติมั่น
นางสาวเกษร สาสนกุล
นางสาวเกษร สิริชาติ
นางเกษร ใหมดี
นางสาวเกษรา กันทะจักร
นางสาวเกษรา นุยขาว
นางสาวเกษรา แรกชื่น
นางสาวเกษรา ศรีกันหา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกษราพร บุญญาอรุณเนตร
นางสาวเกษราภรณ เกตุแกว
นางเกษราภรณ จิตติพลังศรี
นางสาวเกษราภรณ ถูกธรรม
นางสาวเกษรินทร ไชยวุฒิ
นางสาวเกษศิริ ทวีผล
นางเกษศิรินทร ใจรักษา
นางสาวเกษศิรินทร พลหาญ
นางเกษสุดา ฉิมลองดํา
นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรี
นางสาวเกสร พุทธรักษา
นางเกสรสุคนธ เถาถวิล
นางเกสรี ทองมาก
นางสาวเกสินี อยูศรี
นางเกสินีย กรุณานํา
นางแกนจันทร งิสันเทียะ
นางสาวแกนใจ ศรีวิลัย
นางสาวแกวกัญญรัตน ทองเหลือง
นางสาวแกวกาญจน ซิบเข
วาที่รอยตรีหญิง แกวกานดา
ตรีเกษม
นางแกวขวัญ มุสิเกตุ
นางสาวแกวใจ ยอดสมุทร
นางแกวตา จินตาแกว
นางสาวแกวตา จิระวงศอราม
นางแกวตา ภูพานทอง

๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวแกวตา วงษรักษ
นางสาวแกวตา อูสุวรรณ
นางแกวฟา สมุทรชีวะ
นางสาวแกวมณี ติงสะ
นางสาวโกญจา นิสสัย
นางใกลรุง สุภาภรณ
นางสาวใกลสุข ขายมาน
นางสาวไกรวัลย ปญญาฤทธิ์
นางสาวขจรศรี สุทธสังข
นางสาวขจิตตา นพโสภณ
นางสาวขจีจิต เทพมะที
นางสาวขจีพรรณ สวยงาม
นางสาวขจีวรรณ อินฉิม
นางขณิดา ชางทองมะดัน
นางสาวขนางควัฒน เห็นถูก
นางสาวขนิจฐา ไชยนิคม
นางสาวขนิษฐา กาตั้ง
นางสาวขนิษฐา กําเนิดทอง
นางสาวขนิษฐา เกษแกว
นางขนิษฐา แกวโลก
นางสาวขนิษฐา คงดี
นางสาวขนิษฐา ควรอาจ
นางสาวขนิษฐา คําเวียงจันทร
นางสาวขนิษฐา จําปาทอง
นางสาวขนิษฐา จิตเที่ยง
นางสาวขนิษฐา แจใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕

นางสาวขนิษฐา ใจมั่น
นางขนิษฐา ฉิมประเสริฐ
นางขนิษฐา ชํานาญศิลป
นางขนิษฐา เชียงบาล
นางสาวขนิษฐา ดวงนิล
นางขนิษฐา เถนวอง
นางสาวขนิษฐา ทองขาว
นางขนิษฐา ทองมนต
นางสาวขนิษฐา ทาอามาตย
นางขนิษฐา ทิพยมงคล
นางขนิษฐา ธํารงพัฒนารักษ
นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
นางสาวขนิษฐา บุญเรืองรอด
นางสาวขนิษฐา ปานชา
นางสาวขนิษฐา ปาแว
นางขนิษฐา พรหมหมวก
นางขนิษฐา พลโลก
นางสาวขนิษฐา มาทุง
นางสาวขนิษฐา มาระพงศ
นางขนิษฐา รอบคอบ
นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท
นางขนิษฐา วงคําโสม
นางสาวขนิษฐา วงศสุขะ
นางสาวขนิษฐา วิจิตรวงศ
นางขนิษฐา วิรุณพันธ
นางขนิษฐา ศรีบุญ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวขนิษฐา ศรีวัง
นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา
นางสาวขนิษฐา สองแสงจันทร
นางสาวขนิษฐา สอาดเอี่ยม
นางขนิษฐา สํานักนิตย
นางขนิษฐา สีธิ
นางสาวขนิษฐา สุขธูป
นางสาวขนิษฐา สุนาวี
นางสาวขนิษฐา สุยะเพี้ยง
นางขนิษฐา สุวรรณกลาง
นางสาวขนิษฐา แสงภารา
นางสาวขนิษฐา หมั่นการ
นางสาวขนิษฐา เหลาถาวร
นางขนิษฐา อวมเจริญ
นางสาวขนิษฐา อัคนิถิน
นางสาวขนิษฐา อินทรเหลา
นางสาวขนิษฐา อินทะเส
นางสาวขวัญกมล จันปุม
นางขวัญกมล เจนนาวา
นางสาวขวัญกมล พรมบุตร
นางสาวขวัญขาว เนตรใส
นางขวัญจิตร ตะนุมาตร
นางสาวขวัญจิตร วิรัตนจันทร
นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ
นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล
นางขวัญจิตร คําแปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางขวัญจิรา กําไลศักดิ์
นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
นางสาวขวัญจิรา มะลิออน
นางขวัญใจ คงไพทูรย
นางสาวขวัญใจ จําศรี
นางขวัญใจ ดีเบา
นางสาวขวัญใจ ทองดอนเกรื่อง
นางขวัญใจ ปะทิ
นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
นางขวัญใจ เพชรกลา
นางขวัญใจ ฟองมูล
นางขวัญใจ สุวรรณโรจน
นางสาวขวัญใจ เสิงขุนทด
นางขวัญใจ โสภากาศ
นางขวัญใจ อาษากิจ
นางสาวขวัญชนก ตะยะพงค
นางสาวขวัญชนก พลเดช
นางสาวขวัญชนก พันธสวัสดิ์สกุล
นางสาวขวัญชนก เพงพินิจ
นางสาวขวัญชนก วิเศษนันท
นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข
นางขวัญชนก เสมานารถ
นางขวัญชนก แสงทานั่ง
นางขวัญชนก หงษวิเศษ
นางสาวขวัญชนก อุนสกล
นางสาวขวัญดาว กระแสโสม

๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวขวัญดาว ใจงาม
นางขวัญดาว ธานี
นางขวัญดาว วาฤทธิ์
นางขวัญดาว อุดสุข
นางสาวขวัญเดือน มั่งทรัพย
นางสาวขวัญตา ขวัญเมือง
นางขวัญตา คําทา
นางสาวขวัญตา จันทรมี
นางขวัญตา แดงสม
นางสาวขวัญตา ภูมิใหญ
นางสาวขวัญตา มีพันธศรี
นางสาวขวัญทอง ฉ่ําเฉื่อย
นางสาวขวัญทิพย วิทยารัตน
นางขวัญธิดา เขาไขแกว
นางสาวขวัญนภา จันทรวัฒน
นางขวัญนภา แพงจันทร
นางขวัญนลิน ใสโศก
นางขวัญนาค แสงประชุม
นางสาวขวัญประชา ขอเจือกลาง
นางขวัญปยาพัช ขวัญออน
นางสาวขวัญพนัส ชมภูเลิศ
นางสาวขวัญพัฒน เอกนราจิรารัตน
นางสาวขวัญพิชชา ชาญบํารุง
นางสาวขวัญพีรากร แซตั้น
นางสาวขวัญรดา ทําทอง
นางสาวขวัญเรือน ชูศรีโฉม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขวัญเรือน นันทร
นางสาวขวัญเรือน เนียมศิโรรัตน
นางสาวขวัญเรือน บุญยม
นางสาวขวัญเรือน ประจวบมอญ
นางสาวขวัญเรือน ผลประเสริฐ
นางขวัญเรือน พันธุทอง
นางขวัญเรือน ภาคบุบผา
นางสาวขวัญเรือน มงคลประดิษฐ
นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม
นางขวัญเรือน ยะภักดี
นางสาวขวัญเรือน สุพรรณฝาย
นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุข
นางสาวขวัญเรือน อูรัศมี
นางสาวขวัญฤดี เกิดทรัพย
นางสาวขวัญฤดี เทพฉิม
นางสาวขวัญฤดี บุญแกวสุข
นางขวัญฤดี สุดชื่น
นางขวัญฤทัย คําแควน
นางสาวขวัญฤทัย เทพกิจ
นางสาวขวัญฤทัย บุญครอง
นางขวัญฤทัย พรมวัน
นางสาวขวัญวลี แกวชื่น
นางสาวขวัญวิภา ภูแส
นางขวัญศิริ สวางศรี
นางขวัญสุดา ญาณสูตร
นางสาวขวัญสุดา ธงสุวรรณ

๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวขวัญสุดา โยวะผุย
นางสาวขวัญหญิง มานสะอาด
นางสาวขวัญหลา เปลี่ยนกลิ่น
นางสาวขอดีเยาะ โตะหนู
นางสาวขัตติยา ทาทอง
นางสาวขัตติยา น้ํายาทอง
นางสาวขัตติยา พิมพไธสง
นางสาวขัตติยา ออนละมูล
นางสาวขัตติยากร สุขไดพึ่ง
นางสาวขัตติยาพร สุทโธ
นางสาวขัติยะรัตน สัตยากูล
นางสาวขาลทอง เลือกศิริ
นางสาวเขมจิรา นึกเจริญ
นางสาวเขมจิรา บุญทวี
นางสาวเขมจิรา ปนทอง
นางเขมจิรา เหล็งบํารุง
นางเขมญานิษฐ ปะวะเสนะ
นางสาวเขมณัช มีโสภา
นางสาวเขมณัฏฐ รัตนกุลพันธ
นางสาวเขมณัฏฐ สรางโสก
นางสาวเขมณัฏฐ ตรัยคนันธรณ
นางสาวเขมณัฏฐ โสภณกุลวณิชย
นางสาวเขมณิจ อ่ําแห
นางเขมทอง จรรยาเลิศ
นางสาวเข็มทอง กลิ่นจัตุรัส
นางสาวเข็มทอง ปททุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
นางสาวเขมปภัส สืบศักดิ์
นางสาวเขมภณิษา เดชาศิรสิทธิ
นางสาวเขมวิกา ตันศิริ
นางเขมษิญากรณ อุดมคุณ
นางเขมสรณ มีพรอม
นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ
นางเขมิกา ทองสี
นางเขมิกา ปราบไกรสีห
นางสาวเขมิกา ยินขุนทด
นางสาวเขมิกา เยียวยา
นางสาวเขมิกา ศรีแกว
นางเขมิกา ศรีอินทร
นางเขมิศรา วงศชาลี
นางสาวเขษมสร โขงศรี
นางสาวแขภัทรา นาคสวาสดิ์
นางสาวคงขวัญ คํานอย
นางสาวคชาภรณ ก่ําจําปา
นางคชาภรณ คําอาจ
นางสาวคชาภรณ เสาเมืองมูล
นางสาวคณภร อัตจริต
นางสาวคณัสนันท เพียรสุวรรณ
นางสาวคณัสนันท ภูมีสตย
นางสาวคณิฎฐษา บุตรลพ
นางคณิตฐา บุญพูล

๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวคณิตตา บุญทา
นางสาวคณิตตา บุญแนน
นางคณิตตา รูกิจนา
นางสาวคณิตตา โสภา
นางสาวคณิตศา อินทรชีลอง
วาที่รอยตรีหญิง คณิตา ขันธชัย
นางคณิตา พัฒใส
นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน
นางคณิตา สุวรรณโณ
นางคณิศร มาดีตีระเทวาพงษ
นางสาวคณิศรณิชา ภาคภูมิ
นางสาวคณิษา สุขสวัสดิ์
นางคนิจฐา ปนแดน
นางคนึงนิจ เขื่อนคํา
นางสาวคนึงนิจ คงสมหวัง
นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง
นางคนึงนิจ ธิวงษ
นางสาวคนึงนิจ บุญมาโนน
นางคนึงนิจ ศฤงคารินทร
นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณ
นางคนึงนิช แกวศรี
นางสาวคนึงนิต จันทรสุข
นางสาวคนึงนิตย กาวี
นางสาวคนึงนิตย กิจวิธี
นางคนึงนิตย พงษโสด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑

นางคนึงนิตย พิทักคีรี
นางคนึงนิตย รัตนอุไร
นางสาวคนึงนิตย วงคธิมา
นางสาวคนึงนิตย สุขขาว
นางคนึงนุช โชติพงษ
นางสาวคมขํา ชมภูคํา
นางคมคาย แจมกระจะ
นางสาวคมคาย ภูแลนดี
นางครองขวัญ เผาฟู
นางสาวครองทรัพย เปงขวัญ
นางสาวควรพิศ โปนะทอง
นางคอตีเยาะ ดินเตบ
นางสาวคอบเสาะ มูหนะ
นางสาวคอรีเยาะ อูเซ็ง
นางสาวคอรีเยาะห กาโสะ
นางสาวคอลีเยาะ กามา
นางคะณิตา เวียงกมล
นางคะนึงนิจ พลตรี
นางสาวคัคนางค บัวเทศ
นางคัชรินทร มะโนสา
นางคัทรียา บัวสาลี
นางสาวคัทลียา ธรรมจง
นางคัทลียา ธิวงษา
นางสาวคัทลียา ปรีชม
นางสาวคัทลียา แสงจันดา
นางสาวคันธรัตน เพ็ชรมุณี

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๘๒๒ นางคันธรัตน วงศวุฒิ
๖๘๒๓ วาที่รอยตรีหญิง คันธารัตน
อยูสะอาด
๖๘๒๔ นางสาวคามภีร ปญสมคิด
๖๘๒๕ นางสาวคําแกว นะมิตรัมย
๖๘๒๖ นางคําเขียน อรามชัย
๖๘๒๗ นางคํานึง แซออง
๖๘๒๘ นางสาวคําปอง รศพล
๖๘๒๙ นางคําภา หวางจิตร
๖๘๓๐ นางคําหยาด ขุนรัตน
๖๘๓๑ นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม
๖๘๓๒ นางคุณัญญา โสภาสุข
๖๘๓๓ นางสาวคุณากร จริงสันเทียะ
๖๘๓๔ นางสาวคุณากร เทาศิริ
๖๘๓๕ นางคูณชิตา เฮงมี
๖๘๓๖ นางเครือมาศ วิโรจนศิริ
๖๘๓๗ นางสาวเครือวัลย เกลี้ยงจันทร
๖๘๓๘ นางสาวเครือวัลย เชาวเฉลิมพงศ
๖๘๓๙ นางสาวเครือวัลย ทวีเมือง
๖๘๔๐ นางสาวเครือวัลย เทพสุรินทร
๖๘๔๑ นางสาวเครือวัลย เที่ยงพลับ
๖๘๔๒ นางเครือวัลย ปวงสุข
๖๘๔๓ นางสาวเครือวัลย หอมหวล
๖๘๔๔ นางเคียงขวัญ ดงภักดี
๖๘๔๕ นางสาวแคทรียา ณ เชียงใหม
๖๘๔๖ นางสาวแคทรียา อภิเดช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒

นางสาวแคทรียา อะทะโน
นางแคทรียาพร มีแสวง
นางสาวแคทลียา รุมรัตนะ
นางสาวแครทราย ภักดีรัตน
นางสาวโควิน บุตรดาวงศ
นางสาวฆนรส รอนทอง
นางงามจิตร ตะวันขึ้น
นางสาวงามจิตร สมงาม
นางสาวงามตา ทองคํา
นางสาวงามทิพย มั่นทองขาว
นางสาวงามนิตย วงษวอ
นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร
นางงามเนตร มะลิเลื้อย
นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน
นางสาวจงกล ไชยรัตน
นางสาวจงกล ปทุมานนท
นางสาวจงกล ภูเทียน
นางจงกล มวงทิม
นางสาวจงกลณี พิลาเกิด
นางสาวจงจิต พรหมจันทร
นางสาวจงจิต สาแกว
นางสาวจงจิตร ศรีภา
นางสาวจงจิตร สิงหทอง
นางสาวจงใจ สุดขุนนา
นางสาวจงรัก โตะนาค
นางจงรัก ประทุมชาติ

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจงรัก รอดภัย
นางจงรัก โสมวงค
นางจงรักษ เขื่อนคํา
นางสาวจงรักษ คงสูน
นางสาวจงรักษ จันทรงาม
นางจงรักษ อริยะกอง
นางสาวจณิชญา ศิริปุณย
นางสาวจตุพร ไกสระแกว
นางจตุพร ชัยมูล
นางสาวจตุพร ทันจิตร
นางสาวจตุพร เที่ยงอยู
นางจตุพร บุญเสริม
นางจตุพร โปธาวิน
นางสาวจตุพร ลาภยิ่งยง
นางสาวจตุพร เศวตวงษ
นางจตุพร สามิบัติ
นางสาวจตุพร สิงหดา
นางสาวจตุพร หรือตระกูล
นางจตุพร อาศัย
นางจตุภรณ มวงปลอด
นางสาวจตุรพร เหลืองทอง
นางสาวจนิยา วงศไฝ
นางจมานนท บุตรชาดา
นางสาวจรรญา ดวงชาวนา
นางจรรยพร เมฆสัย
นางสาวจรรยสมร เหลืองสมานกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจรรยา เกตุจินดา
นางสาวจรรยา คุณภาที
นางสาวจรรยา โคตรชัย
นางจรรยา โจกงาม
นางสาวจรรยา ใจเอื้อ
นางจรรยา ชนะบูรณ
นางจรรยา ทานัน
นางจรรยา ธรรมเจริญ
นางจรรยา บุญศรีประภาน
นางสาวจรรยา ปองผาติพร
นางจรรยา มวงสุวรรณ
นางสาวจรรยา สิริการ
นางจรรยา สุธรรม
นางสาวจรรยาณีย สมเพ็ชร
นางสาวจรรยาพร งามพรอม
นางสาวจรรยารักษ โชตินอย
นางสาวจรรยารักษ ผองใส
นางสาวจรรยารัตน สมมุติ
นางจรวยพร คลายสา
นางสาวจรัญญา เครือเขื่อนเพชร
นางสาวจรัญญา เรืองศรี
นางสาวจรัญญา เหลืองทอง
นางจรัญญา อางคํา
นางจรัส โพทะจันทร
นางจรัสพร หัตถอนันสิน
นางสาวจรัสรําไพ ไชยเรือง

๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรัสศรี โตะเตะ
นางสาวจริญญา ทันเต
นางจริญญา ภาชนะวรรณ
นางจริญญา โรมพันธ
นางจริญญา ศรีวิกะ
นางสาวจริญญา สุริสาร
นางสาวจริญญา เสริมทรัพย
นางสาวจรินทร มาคะโว
นางสาวจรินทร ศรีวรสาร
นางจรินทร แสงสุริยา
นางจรินทร ชุมยอย
นางสาวจรินทร ภูนาเมือง
นางสาวจรินทร มีคุณ
นางจรินทิพย โสดาภักดิ์
นางจริยา จันทรเรือง
นางสาวจริยา จิตตพงศ
นางสาวจริยา ใจดี
นางสาวจริยา เฉื่อยกลาง
นางสาวจริยา บัวสําเริง
นางสาวจริยา เบ็นยุหนุย
นางสาวจริยา พงศสุปาณี
นางสาวจริยา มีโชค
นางสาวจริยา ยงกําลัง
นางจริยา ฤทธากรณ
นางจริยา ศุภพันธุมณี
นางสาวจริยา สิมาชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางจริยา แสงมีศรี
นางจริยา หลีเจริญ
นางจริยา หาญดี
นางจริยา อรุณแสงวิจิตร
นางจริยาภรณ เพียรจัด
นางสาวจริยาภรณ รัตนประภา
นางจริยาภรณ เวหา
นางสาวจริยาภรณ สังขจรูญ
นางสาวจริยาภรณ สิงหสาย
นางสาวจริยาภรณ แสนแกว
นางสาวจริยาวดี บุญกองชาติ
นางจรีทิพย ปญจบุรี
นางสาวจรีพร ศิลปชัย
นางสาวจรีรัตน ธุระกิจ
วาที่รอยตรีหญิง จรีรัตน บุญจริง
นางสาวจรีรัตน สามารถ
นางจรุญลักษณ บุตรศรี
นางจรุณี อนคง
นางสาวจอมขวัญ ใจยอด
นางสาวจอมทอง อบอุน
นางสาวจอมมณี ศรีเจริญ
นางสาวจักรีน พลึกรุงโรจน
นางสาวจักษวิดา พาดี
นางสาวจัญจุรา ชั้นดี
นางจันจิรา กวินสิริ
นางสาวจันจิรา กิติเวียง

๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันจิรา ชัยภูวนารถ
นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
นางสาวจันจิรา ไชยรัตน
นางจันจิรา ไชยวงศทอน
นางสาวจันจิรา ดุมแกว
นางสาวจันจิรา บุญชูศรี
นางสาวจันจิรา ผึ้งพงษ
นางสาวจันจิรา เผากลิ่น
นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญ
นางสาวจันจิรา รักษาราช
นางจันจิรา โลลังกา
นางจันจิรา ศรีบุศย
นางสาวจันจิรา แสงจันทร
นางสาวจันจิรา หงสวิริยกุล
นางจันจิรา หนอแกว
นางสาวจันติ๊บ อุดมศิริ
นางสาวจันทนา ชวยเรือง
นางจันทนา นาคอน
นางสาวจันทนา นิลภา
นางจันทนา ประเสริฐรัตนา
นางสาวจันทนา มหาภูวตานนท
นางสาวจันทนา สมกําเนิด
นางจันทนา อําพร
นางจันทนี ยงยุทธ
นางสาวจันทนี วาจาออน
นางจันทร ไวยกสิกรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘

นางสาวจันทร สถานพงษ
นางสาวจันทรจิรา คงกลั่น
นางสาวจันทรจิรา จันตะคาด
นางจันทรจิรา จันทรเทาว
นางสาวจันทรจิรา ชัยแกว
นางจันทรจิรา เชาวนชวานิล
นางสาวจันทรจิรา นนทศิริ
นางสาวจันทรจิรา พรมมา
นางสาวจันทรจิรา มาใจ
นางสาวจันทรจิรา มีกลา
นางจันทรจิรา วงคตัน
นางจันทรจิรา ศิริสาพร
นางจันทรจิรา แสงสุวรรณ
นางจันทรจิรา หอมหวน
นางสาวจันทรจีรา หัตถยาธิพล
นางสาวจันทรจุรีย ดีวงค
นางจันทรแจม นาดี
นางจันทรแจม พันธสุนันนนท
นางจันทรฉาย เทพบริสุทธิ์
นางจันทรฉาย นวลจันทร
นางสาวจันทรฉาย โภคมูลผล
นางสาวจันทรฉาย ศิริวรรณ
นางจันทรฉาย สุวรรณมาลัย
นางจันทรดา สรอยสังวาลย
นางจันทรดี คําสัจ
นางสาวจันทรทนา เอกจีน

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทรทรา หลีสกุล
นางสาวจันทรทิพย กรมทอง
นางจันทรทิพย กอนทอง
นางสาวจันทรทิพย แกวประกอบ
นางจันทรทิพย จันทรปรุง
นางจันทรทิพย ดวงพิมพ
นางสาวจันทรทิพย ไพรพนาพันธ
นางสาวจันทรทิพย สุภิษะ
นางสาวจันทรทิมา สวางใจ
นางจันทรธนา ราชรองเมือง
นางจันทรธิดา ประยงคทรัพย
นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย
นางจันทรธิมา รัตนโกสุม
นางจันทรธิรา คูณหอม
นางจันทรธิรา พรหมทอง
นางสาวจันทรธิวา ระถาพล
นางสาวจันทรธิวา โสภา
นางสาวจันทรนภา รอดพน
นางสาวจันทรปภัสสร จันทรพินิจ
นางจันทรเพชร ไกรโชค
นางจันทรเพ็ญ แกวคํา
นางสาวจันทรเพ็ญ คงบํารุง
นางสาวจันทรเพ็ญ โคตรภูธร
นางสาวจันทรเพ็ญ ชัยวุฒิ
นางจันทรเพ็ญ ชูรัตน
นางจันทรเพ็ญ ไชยโยลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรเพ็ญ ทองดวง
นางจันทรเพ็ญ นอยอามาตย
นางสาวจันทรเพ็ญ บรรเลงกลอง
นางสาวจันทรเพ็ญ บัวลอย
นางจันทรเพ็ญ ปญญาใส
นางจันทรเพ็ญ แพงโยธา
นางสาวจันทรเพ็ญ ภิญโญวงศ
นางจันทรเพ็ญ มีสิทธิ์
นางสาวจันทรเพ็ญ รูปแข็ง
นางสาวจันทรเพ็ญ ลออรัตนาวงศ
นางสาวจันทรเพ็ญ เลาอรุณ
นางจันทรเพ็ญ วิลาศ
นางสาวจันทรเพ็ญ สองศรี
นางสาวจันทรเพ็ญ สายคําภา
นางสาวจันทรเพ็ญ สุระอามาตย
นางสาวจันทรเพ็ญ สุวรรณฤทธิ์
นางสาวจันทรเพ็ญ แสงดี
นางจันทรเพ็ญ แสงภักดี
นางจันทรเพ็ญ แสวงคํา
นางสาวจันทรเพ็ญ อินจุมสาย
นางจันทรเพ็ญ อินนอย
นางจันทรเพ็ญ อุทุมทอง
นางจันทรมณี คุมดี
นางจันทรรินทร ใจยะเสน
นางสาวจันทรแรม ทะเสนฮด
นางจันทรวิภา ขันธศรี

๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจันทรศิริ ชางเขียน
นางสาวจันทรสุดา เงินจันทร
นางสาวจันทรสุดา ยอดราช
นางจันทรสุดา สมยศ
นางสาวจันทรหอม นาถมทอง
นางสาวจันทรอุมา กิ้มนวน
นางสาวจันทรัตน สารีคํา
นางสาวจันทรัสม ธงภักดี
นางสาวจันทรา เบานี
นางจันทรา ปนะโพธิ์
นางจันทรา พุฒลา
นางสาวจันทรา มานทอง
นางสาวจันทรา วิมลภักตร
นางสาวจันทรา ศิรินาวี
นางสาวจันทรา อภิบาลศรี
นางจันทรา อิ่มในบุญ
นางสาวจันทรานี แกวประเสริฐ
นางจันทราภา งามศิริ
นางจันทวรรณ ทองคํา
นางจันทศิลป ลักษณจันทร
นางจันทสุดา แกวงามพรรณ
นางจันทิพย วงคถาติ๊บ
นางสาวจันทิมา กันเรือง
นางสาวจันทิมา กุลศรี
นางสาวจันทิมา ขุนพินิจ
นางจันทิมา จิตรตั้งตรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒

นางสาวจันทิมา ชารีธรรม
นางสาวจันทิมา ชูพงค
นางจันทิมา ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ
นางสาวจันทิมา แตงทอง
นางจันทิมา เมยประโคน
นางจันทิมา รอดพน
นางสาวจันทิมา ศรีเมือง
นางจันทิมา สงวนสิทธิอนันต
นางสาวจันทิมา สั้นเต็ง
นางสาวจันทิมา สันวัง
นางสาวจันทิมา สิงหบํารุง
นางจันทิมา แสงทอง
นางสาวจันทิมา อดทน
นางสาวจันทิมา อังเพชร
นางจันทิมา เอี่ยมสะอาด
นางสาวจันทิรา เครือใจ
นางจันทิรา จันทรเนตร
นางจันทิรา จิตรเทศ
นางจันทิรา เทพแกว
นางสาวจันทิรา เหลียง
นางสาวจันที วะสุขันธ
นางสาวจันธิมา จิตสกุลชัย
นางจันธิลา กางสันเทียะ
นางสาวจันสุดา ไชยหาญ
นางจันสุดา บุตรดี
นางสาวจัสรินทร โคตถา

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธุ
นางสาวจามจุรี ทองคํา
นางจามจุรี นวลตา
นางสาวจามจุรี วาระกุล
นางจามจุรี สมสวย
นางจามรี กกขุนทด
นางจามรี นาคทิม
นางสาวจามรี ออกผล
นางจารวี ลัดดากุล
นางสาวจาระเนตร สุดสม
นางสาวจาริญา ไขคลาย
นางสาวจาริณี เนียมเกต
นางสาวจาริณี ประยูรศักดิ์
นางสาวจารินี ทิพยอักษร
นางสาวจารินี มนตรี
นางสาวจารินี สิกุลจอย
นางจาริยา ลาวัณยวิไลวงศ
นางสาวจาริยา อินทรเทพ
นางสาวจารี ไชยหมาน
นางสาวจารี พรมสง
นางจารีพร รอดสุข
นางสาวจารีรัตน รัตนะ
นางสาวจารึก สุขสวัสดิ์
นางสาวจารุณี กัณหา
นางสาวจารุณี กันติ๊บ
นางสาวจารุณี คงผอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔

นางสาวจารุณี คะตะโคตร
นางสาวจารุณี คําภาปตน
นางจารุณี จันทเขตต
นางจารุณี ชมพลมา
นางจารุณี ดําเนียม
นางจารุณี ทัศนภักดิ์
นางจารุณี นอยเปรม
นางสาวจารุณี นอยพันธ
นางสาวจารุณี นิลศิริ
นางจารุณี ประสงคสิทธิ์
นางจารุณี พวงอินทร
นางจารุณี มนัสตรง
นางจารุณี รักวิจิตร
นางสาวจารุณี รัตนวิจารณ
นางจารุณี ลายทิพย
นางสาวจารุณี วงศน้ําคํา
นางสาวจารุณี วิงวอน
นางสาวจารุณี สรอยสม
นางสาวจารุณี สีบัวบุญ
นางจารุณี สุริยะชัยพันธ
นางสาวจารุณี แสนดั่งใจ
นางสาวจารุณี หิรัญชาติ
นางจารุณีย นนทวงษา
นางจารุณีย ภูพวก
นางจารุนันท เจริญฤทธิ์
นางสาวจารุนันท แสนเดช

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจารุนิภา ภูสวัสดิ์
นางจารุนี แสงโคตร
นางจารุพร คําวันดี
นางจารุพร ณ นคร
นางสาวจารุพรรณ ครองรับ
นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม
นางสาวจารุพักตร สีลา
นางสาวจารุพัฒน แดงเรือ
นางสาวจารุภา ไชยนุรักษ
นางจารุภา ดันทะมิตร
นางจารุภา วงคอาย
นางสาวจารุภา สมอุมจารย
นางจารุรัตน จันทรวิบูลย
นางจารุรัตน พลลาภ
นางจารุวดี ขวัญศรีสุทธิ์
นางสาวจารุวรรณ แกวหลา
นางจารุวรรณ แกวออน
นางสาวจารุวรรณ คงทอง
นางสาวจารุวรรณ ฆารพันธ
นางจารุวรรณ จันทรกลางเดือน
นางสาวจารุวรรณ จันหอม
นางจารุวรรณ จับอันชอบ
นางสาวจารุวรรณ จํานงครัตน
นางสาวจารุวรรณ ชะเต
นางสาวจารุวรรณ ชางเหล็ก
นางจารุวรรณ โดยอาษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุวรรณ เติมสุข
นางสาวจารุวรรณ ถาวรสุข
นางสาวจารุวรรณ ทองติง
นางจารุวรรณ ทองทาย
นางสาวจารุวรรณ เทียนทอง
นางจารุวรรณ เนตรประโคน
นางสาวจารุวรรณ แนนหนา
นางสาวจารุวรรณ ปจจุย
นางจารุวรรณ ฝางเสน
นางสาวจารุวรรณ พนะโพธิ์
นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี
นางสาวจารุวรรณ พลายแสงแกว
นางสาวจารุวรรณ พันธนาง
นางสาวจารุวรรณ ฟกเจริญ
นางจารุวรรณ มายขุนทด
นางสาวจารุวรรณ วงคมณี
นางสาวจารุวรรณ วงศสิงห
นางสาวจารุวรรณ วงษจิ๋ว
นางจารุวรรณ ศรีคํา
นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน
นางจารุวรรณ สองศิริ
นางจารุวรรณ สะอาดละออ
นางจารุวรรณ สานอยกุล
นางจารุวรรณ สารชาติ
นางสาวจารุวรรณ สิทธิโชค

๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจารุวรรณ สิทธิพล
นางสาวจารุวรรณ สิมศิริวัฒน
นางจารุวรรณ หนูเอียด
นางจารุวรรณ หัตถประดิษฐ
นางจารุวรรณ หาญนาแซง
นางจารุวรรณ เหล็กชาย
นางจารุวรรณ แหวแสง
นางสาวจารุวรรณ อะคะปน
นางจารุวรรณ อินทะเสม
นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย
นางสาวจารุวรรณ อุนจันทร
นางสาวจารุวรรณ เปยทิพย
นางสาวจารุวรรณ พัฒนไทยสงค
นางจารุวรรณ เลิศศรี
นางจํานง สุวรรณโคตร
นางจํานงค ชายพักตร
นางสาวจํานงค พิบูลย
นางจําเนียร กาญจนพัฒน
นางสาวจําเนียร นิลพวง
นางจําเนียร บุตรเล็ก
นางจําปา เครือคําวัง
นางสาวจําป ไชยเมืองคูณ
นางจํารัส พันลํา
นางสาวจําเรียง ตันหยง
นางสาวจําเรียง พลนา
นางจําลองลักษณ หิรัญวิทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจําลักษณ คําแผลง
นางสาวจิญหณิภา เพ็งผล
นางสาวจิฑาพัชญ ศุภรพิพัฒน
นางสาวจิณฐภัศฌ เดชกุบ
นางสาวจิณณณณัช บัวชุม
นางสาวจิณณณิชา ตาคํา
นางสาวจิณณณิชา ศักดิ์สิริภาพร
นางสาวจิณณณิตา พงศจักรธนโชติ
นางสาวจิณณพัต ยายี
นางจิณณพิฐ รวมทรัพย
นางจิณตนา บุญแทง
นางสาวจิณหวรา เขียวสนั่น
นางจิณัฐตา บุญอากาศ
นางจิดานันท คําเงิน
นางจิดาภัทร เรืองพูล
นางสาวจิดาภา กันแกว
นางจิดาภา แกวมาลา
นางสาวจิดาภา จันทรทิพย
นางจิดาภา จันทรสด
นางจิดาภา ดวงศรีทอง
นางจิดาภา พิลาบุตร
นางสาวจิดาภา เพ็ชรสุดศรี
นางจิดาภา เฟองฟู
นางสาวจิดาภา รัตนพงษ
นางสาวจิดาภา ศรีมาพา
นางจิดาภา หมึกดํา

๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิดาภา อุนสุดคลอง
นางจิตเกษม ชื่นชม
นางสาวจิตขจี พึ่งผล
นางจิตจา เผาสามมุข
นางสาวจิตจิราวดี ผดุงศิลป
นางจิตตกาญจน สมยศ
นางสาวจิตตพัฒน พัฒนติณณภพ
นางจิตตพัฒน มังกรพันธุ
นางจิตตรา กลิ่นจันทร
นางสาวจิตตรา บํารุงเขต
นางสาวจิตตรา มุทา
นางจิตตานันท สีมาตย
นางสาวจิตตานันท สุพรมอินทร
นางจิตติกาญจน จันทรเฮียง
นางจิตติญา กลอมเจก
นางสาวจิตติญา บุญเพ็ง
นางสาวจิตตินันท กันทะวิน
นางจิตติพร ปรีชา
นางจิตติพร เพ็ญศรี
นางสาวจิตติภรณ แสนทวีสุข
นางจิตติมนต เภาทอง
นางสาวจิตติมา แกวศรี
นางสาวจิตติมา คุมแวน
นางจิตติมา จูทิ่น
นางสาวจิตติมา นิเท
นางจิตติมา เนียมกัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิตติมา พิมาน
นางสาวจิตติมา หมัดจะกิจ
นางสาวจิตติมา อินทรอักษร
นางสาวจิตธิรักษ แสนสุข
นางจิตนภา ปลื้มโชค
นางสาวจิตนภา สหชาติภักดี
นางสาวจิตประสงค ประคุณนุสิทธิ์
นางจิตรการ สายยืด
นางสาวจิตรตรา วรรณมณี
นางสาวจิตรทิวา นามวงษ
นางสาวจิตรประภา วงศเขื่อนแกว
นางสาวจิตรฤทัย สีลวัน
นางสาวจิตรลดา แยมจันทร
นางจิตรลดา ศรีบุญเรือง
นางจิตรลดา สุวรรณทิพย
นางสาวจิตรลดา อนวงษา
นางจิตรลัดดา นันทเสรี
นางสาวจิตรวรรณ มั่นยืน
นางจิตรสมา สมงาม
นางสาวจิตระวี หวันแดง
นางจิตรัตดา เขียวดวงดี
นางจิตรา กระตายทอง
นางสาวจิตรา แกวพรม
นางสาวจิตรา เขตหลัก
นางจิตรา ชัยวิสิทธิ์
นางสาวจิตรา เลี่ยมรัตน

๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิตรา ศรีเกตุ
นางจิตรา สายแสงจันทร
นางจิตราตรี มุขแกว
นางสาวจิตราธาร จันตะยอด
นางสาวจิตราพร กันสการ
นางสาวจิตราพร เพียรสดับ
นางสาวจิตราพร อรุณโณทัย
นางจิตราภรณ คําสุวรรณ
นางจิตราภรณ ใจลา
นางจิตราภรณ แนบนวล
นางสาวจิตราภรณ วรรณโชติ
นางสาวจิตราภรณ สามไชย
นางสาวจิตราภา ชัยหมก
นางสาวจิตราวรรณ วจีสุรียนนท
นางสาวจิตริณี ศรีเสวกร
นางสาวจิตรี ฤทธิ์เนติกุล
นางสาวจิตสดา เนื่องมัจฉา
นางจิตสุรางค นาโพนงาม
นางจิติมา หาระสาร
นางจินดา เกตุมา
นางสาวจินดา แกวสะอาด
นางสาวจินดา คงฉลวยวนา
นางสาวจินดา จันทรมาลี
นางจินดา จันทรอุบล
นางสาวจินดา ดวงเดช
นางสาวจินดา เผาพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒

นางสาวจินดา พลีรักษ
นางสาวจินดา พันธแอ
นางสาวจินดา สุวรรณมิสระ
นางสาวจินดา อินทรแผลง
นางจินดาขวัญ ถิ่นวงษแดง
นางจินดาพร บุปผาชาติ
นางสาวจินดาพร พวงปนเพชร
นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ
นางสาวจินดาพร เรืองรักษ
นางจินดาภรณ กุณา
นางจินดาภา คลายบุญมี
นางจินดารัตน ธนาปรีดิ์พงศ
นางสาวจินดารัตน วงษบุญ
นางสาวจินดาวัลย นวลใย
นางสาวจินดาหรา พวงมาลา
นางสาวจินตจุฑา พรหมรักษ
นางจินตนา กมุทชาติ
นางจินตนา การชงัด
นางจินตนา กุหลาบ
นางสาวจินตนา คํามีวงษ
นางจินตนา จันทรคาธ
นางสาวจินตนา ใจเที่ยง
นางสาวจินตนา ชนชิด
นางจินตนา ดวงมาลา
นางจินตนา เดวิเลาะ
นางสาวจินตนา ทวีตา

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจินตนา ทะเรรัมย
นางสาวจินตนา เทพบรรหาร
นางจินตนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวจินตนา ธีรสถิตยธรรม
นางสาวจินตนา นอยทรง
นางจินตนา นอยพันธ
นางจินตนา นุมศรีปาน
นางสาวจินตนา บัวขาว
นางสาวจินตนา เปยมลาภ
นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล
นางจินตนา พัดนิ่ม
นางจินตนา พึ่งพิมาย
นางสาวจินตนา โพธิ์อน
นางสาวจินตนา มาเมือง
นางสาวจินตนา มาลาพงษ
นางสาวจินตนา ฤกษงาม
นางจินตนา วงษนิ่ม
นางสาวจินตนา วันสาร
นางสาวจินตนา ศรีสุข
นางจินตนา สระแกว
นางสาวจินตนา สาโมทย
นางสาวจินตนา สารีกิจ
นางจินตนา สิงคะปะ
นางสาวจินตนา สุขเจริญ
นางสาวจินตนา สุพรม
นางสาวจินตนา หริ่งกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ
นางสาวจินตนา อุผํา
นางสาวจินตนา โฮชิน
นางสาวจินตนาภรณ มูลฐี
นางสาวจินตรัตน ธํารงวิริยะวงศ
นางสาวจินตรัตน มวงชุม
นางสาวจินตรา สนั่นปา
นางสาวจินตวีร กัดฟก
นางสาวจินตวีร ผายพิมาย
นางจินตหรา จันทรชู
นางจินตหรา บุญมาโนน
นางสาวจินตหรา วงคอุดดี
นางสาวจินตหรา แหวนวงษ
สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
นางจินตะนา นามทองดี
นางสาวจินนจุฑา มีมะลิ
นางจินนารี เจียมภูเขียว
นางสาวจินรีย ตอทองหลาง
นางสาวจิรกรณ ธนะสูตร
นางสาวจิรชญา เกิดมูล
นางจิรชยา จาระนัย
นางสาวจิรฐา เทือกเถา
นางจิรฐา หาญประสพ
นางจิรดา พลอยบุตร
วาที่รอยตรีหญิง จิรนันต ปานจันทร
นางสาวจิรนันท แกววงษ

๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิรนันท คุมบัว
นางสาวจิรนันท เจริญศรี
นางจิรนันท ชูพันธ
นางจิรนันท ทองอรุณศรี
นางจิรนันท นพมาก
นางสาวจิรนันท บุญสุข
นางสาวจิรนันท พรหมลิ
นางสาวจิรนันท พิศดูพรมราช
นางจิรนันท เล็กขํา
นางสาวจิรนันท วงศสุวรรณ
นางสาวจิรนุช หมื่นรักษ
นางสาวจิรพร ไชยคํารอง
นางสาวจิรพรรณ จันทร
นางสาวจิรพรรณ ราชบุรี
นางจิรพรรณ สิงหทอน
นางจิรพา เนตรชาย
นางสาวจิรภรณ สีปากนา
นางสาวจิรภัทร ดวงอุประ
นางสาวจิรภัทร ดิษถทัยสุด
นางจิรภัทร ดีประสิทธิ์
นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ
นางจิรภา นันทรัตนกุล
นางสาวจิรภา พรหมกาล
นางจิรภา มะละกา
นางสาวจิรภิญญา ชางประดิษฐ
นางจิรภิญญา พูนประสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖

นางสาวจิรภิญญา วงษตรีศรี
นางสาวจิรรัตน ทิพรักษ
นางสาวจิรวดี เพ็ชราชัย
นางจิรวรรณ กาละสังข
นางจิรวรรณ ขําดํา
นางจิรวรรณ นวลละออง
นางจิรวรรณ ปญจลักษณ
นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ
นางสาวจิรสา คํายืน
นางสาวจิระนันท ละอองนวล
นางสาวจิระพร เพิงมาก
นางจิระพา วงคเทพ
นางสาวจิระภา รักษทอง
นางสาวจิระวดี จิตเลขา
นางสาวจิระวดี สงวนรัตน
นางจิระวรรณ คงแสง
นางจิระวรรณ วรรณกูล
นางจิระวรรณ ชูศรี
นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ
นางสาวจิรัชญา ปดมา
นางสาวจิรัชญา พายัพ
นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ
นางจิรัชยา ไชยคํา
นางจิรัชยา พิชัยฤกษ
นางจิรัชยา สีนิล
นางจิรัชยา แสนใจกลา

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิรัชยาพร เดนจารุกูล
นางสาวจิรัฐติกานต เขตรจัตุรัส
นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา
นางจิรัฐติกาล สุขหนองโปง
นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธา
นางสาวจิรัตติกาล ถิ่นกาญจนวัฒนา
นางจิรัสยา นาคราช
นางสาวจิรัสสา ไสยแกว
นางจิรา เท็กเชย
นางสาวจิรา บํารุงการ
นางสาวจิราณี เรืองอินทร
นางจิรานุช บุญคง
นางสาวจิราพร แกวทะชาติ
นางจิราพร จันตะวัน
นางสาวจิราพร จันทรจิตร
นางสาวจิราพร จิตตหมั่น
นางสาวจิราพร แจงถิ่นปา
นางจิราพร ใจแปง
นางสาวจิราพร ชัยติสกุล
นางสาวจิราพร แชมชื่น
นางจิราพร ไชยมาศ
นางสาวจิราพร ไชยวงศ
นางสาวจิราพร แซตั้ง
นางสาวจิราพร เดียวตระกูล
นางจิราพร ธํารงคเกียรติ
นางสาวจิราพร นกแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘

นางจิราพร นันลังค
นางสาวจิราพร นิลาพันธ
นางจิราพร บัวเมือง
นางสาวจิราพร บุญธรรม
นางจิราพร บุญวาที
นางสาวจิราพร ปญญานันท
นางสาวจิราพร ผุยผง
นางจิราพร พงคอําไพ
นางสาวจิราพร พวงประดิษฐ
นางสาวจิราพร พันธสน
นางสาวจิราพร พุมเรือง
นางสาวจิราพร เพชรรัตน
นางสาวจิราพร โพธิวัฒน
นางสาวจิราพร ไพรเขต
นางจิราพร ภาระหันต
นางสาวจิราพร มะลิเสือ
นางจิราพร ยี่ตัน
นางสาวจิราพร รัตนพันธ
นางสาวจิราพร ลากระโทก
นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ
นางสาวจิราพร วงคคํา
นางจิราพร วังบอน
นางสาวจิราพร ศรีจันตา
นางจิราพร สัตตะโส
นางสาวจิราพร สามัญ
นางสาวจิราพร สาริพัฒน

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิราพร สํารวย
วาที่รอยตรีหญิง จิราพร สุขวงศ
วาที่รอยตรีหญิง จิราพร สุขแสวง
นางสาวจิราพร แสงจันทร
นางสาวจิราพร เหมพุทธ
นางจิราพร อุนเมือง
นางจิราพร เอี่ยมสะอาด
นางสาวจิราพรรณ กันทะ
นางสาวจิราพรรณ จินาใหม
นางจิราพรรณ สามทอง
นางสาวจิราพรรณ เสียงเพราะ
นางสาวจิราพัชร แข็งบุญ
นางสาวจิราภรณ กลัดปอม
นางจิราภรณ การดี
นางสาวจิราภรณ กุหลาบหอม
นางสาวจิราภรณ เกษวิริยการณ
นางจิราภรณ เกิดปราชญ
นางสาวจิราภรณ โกพัฒนตา
นางสาวจิราภรณ คีรีนิล
นางสาวจิราภรณ โคตรศรีวงษ
นางสาวจิราภรณ จะเรียมพันธ
นางสาวจิราภรณ จัตุรงคแสง
นางจิราภรณ จันทรหอม
นางจิราภรณ เจริญเกียรติ
นางสาวจิราภรณ เจริญเชื้อ
นางสาวจิราภรณ แจมใส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐

นางสาวจิราภรณ เชื้ออูทรัพย
นางสาวจิราภรณ ดลรัศมี
นางสาวจิราภรณ ทรายทอง
นางจิราภรณ ทองประดิษฐ
นางจิราภรณ ทองศรี
นางสาวจิราภรณ ทูลธรรม
นางสาวจิราภรณ ธนะนู
นางจิราภรณ บัวเพ็ชร
นางสาวจิราภรณ บุญลาด
นางสาวจิราภรณ บุตรสอน
นางสาวจิราภรณ บุตรเหล
นางจิราภรณ บูชา
นางสาวจิราภรณ พืมขุนทด
นางสาวจิราภรณ เพ็ชรชง
นางสาวจิราภรณ เพชรทัต
นางสาวจิราภรณ มงคลคลี
นางสาวจิราภรณ มะโนวงษ
นางสาวจิราภรณ รุงเรือง
นางจิราภรณ เรือนไทย
นางสาวจิราภรณ เลี้ยงอํานวย
นางสาวจิราภรณ วิเศษสิงห
นางสาวจิราภรณ ศรีวรสาร
นางสาวจิราภรณ สอาดแดง
นางสาวจิราภรณ สําเภาทอง
นางสาวจิราภรณ สิงหจันทรลา
นางสาวจิราภรณ สุขสําราญ

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิราภรณ แสงคํา
นางสาวจิราภรณ แสนโคตร
นางสาวจิราภรณ หมานพัฒน
นางสาวจิราภรณ เหลาเจริญ
นางสาวจิราภรณ อินทยอด
นางสาวจิราภา บูรณะ
นางสาวจิราภา พรหมไหม
นางสาวจิราภา ภูวิลัย
นางจิราภา ศรัณยบัณฑิต
นางจิราภา ศรีเดช
นางสาวจิราภา ศรีเสน
นางสาวจิราภา อินทพัฒน
นางสาวจิรายุ สุราสา
นางสาวจิรายุส สมานมิตร
นางสาวจิรารัตน ธนะวิโรจน
นางจิรารัตน บรรจุสุวรรณ
นางสาวจิรารัตน ปานโพธิ์
นางสาวจิรารัตน เพชรมาก
นางสาวจิรารัตน สีแจจันทร
นางจิรารัตน อุณหศิริกุล
นางจิราลักษณ จุยสุย
นางสาวจิราวดี โคตรภูมี
นางสาวจิราวดี ไชยศรีรัมย
นางสาวจิราวดี บุญธรรม
นางสาวจิราวรรณ ขาวทอง
นางสาวจิราวรรณ คุมปลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราวรรณ ฉิมภักดี
นางจิราวรรณ ติละกูล
นางจิราวรรณ ทองมาก
นางสาวจิราวรรณ นามลิวัน
นางจิราวรรณ ใบยา
นางจิราวรรณ พรมมา
นางสาวจิราวรรณ พันสะอาด
นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ
นางสาวจิราวรรณ มั่นจิตร
นางจิราวรรณ วันลวน
นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
นางสาวจิราวรรณ สมัครเขตรการ
นางสาวจิราวรรณ อินเต
นางสาวจิราวัลย อินทรอักษร
นางสาวจิริสุดา สุพันธนา
นางสาวจิลลาวัณย โคตรจันทร
นางสาวจิลาพร โหนนา
นางสาวจิฬาภรณ นามแกว
นางสาวจีรฉัตร นวลเนาว
นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐ
นางสาวจีรนันท คงรักษ
นางจีรนันท ไชยชาญ
นางจีรนันท เตียนสํารวย
นางจีรนันท บุญสา
นางสาวจีรนันท ละอองทอง
นางสาวจีรนันท วิบูลยกุล

๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจีรนันท แวดลอม
นางจีรนันท ศรีสุวรรณ
นางจีรนันท ศิรภัทรธนานันท
นางสาวจีรนันท ศิริพุฒ
นางสาวจีรนันท แสดงฤทธิ์
นางสาวจีรนันท หนูผาสุก
นางสาวจีรนันทน จันทรสายทอง
นางสาวจีรพร โคมแกว
นางสาวจีรพร เพชรดี
นางสาวจีรพร อิ้ววังโส
นางสาวจีรพรรณ ชวาลสันตติ
นางจีรพรรณ สีโน
นางจีรพา กันทา
นางสาวจีรพา สอนสุภาพ
นางจีรภัทร ปรีดาศักดิ์
นางจีรภัทร พลอยแยม
นางสาวจีรภา มณีรัตน
นางจีรภา มนูสาร
นางสาวจีรภา สิทธิฤทธิ์
นางสาวจีรวรรณ กัลปา
นางสาวจีรวรรณ จันทรกาบ
นางสาวจีรวรรณ จินาฟู
นางสาวจีรวรรณ ปทมปราณี
นางสาวจีรวรรณ พงศศรีเจริญ
นางจีรวรรณ มาลัยไธสง
นางจีรวรรณ เศวตพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔

นางจีรวรรณ สุวรรณ
นางสาวจีรวรรณ เข็มกลัด
นางสาวจีระนันท กอกษัตริย
นางสาวจีระนันท ทั่งถิน
นางสาวจีระนันท วรรณกุล
นางจีระพา อยูเจริญ
นางสาวจีระภา บุญไชย
นางจีระภา มุสิกรัตน
นางจีระภา เอมเอี่ยม
นางจีรัตน พิทยรังสรรค
นางจีรา เภอแสละ
นางสาวจีรานุช กันตมิตรี
นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนา
นางสาวจีราพร ปสันนาการ
นางสาวจีราพร หวยหล่ํา
นางสาวจีราพร หวังกรุงกลาง
นางจีราภรณ คําอาย
นางสาวจีราภรณ ทิพวิไชย
นางสาวจีราภรณ ทุนผล
นางสาวจีราภรณ นิสภา
นางสาวจีราภรณ บุญที
นางสาวจีราภรณ มูลสิงห
นางสาวจีราภรณ ศิรินันท
นางสาวจีราภรณ สังฆนาค
นางจีราภรณ อูทรัพย
นางจีรารัตน เซซัง

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจีราวรรณ คําเกษ
นางจีราวรรณ พรรณา
นางจีราวรรณ เสงคิ้ว
นางสาวจีราวะดี เกษี
นางสาวจีราวัจน บุญรอด
นางจีษณัฏฐ กลัดแกว
นางสาวจุญจิรา จิตรวิบูลย
นางจุฑาณี บูรณเจริญ
นางจุฑาทิพ อินตะ
นางสาวจุฑาทิพย กําเนิดจอก
นางสาวจุฑาทิพย แกวกาวี
นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท
นางจุฑาทิพย ชัยบัณฑิต
นางสาวจุฑาทิพย ทวีสุข
นางสาวจุฑาทิพย ทิพวารี
นางสาวจุฑาทิพย ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
นางจุฑาทิพย ธนู
นางสาวจุฑาทิพย บัวหลวง
นางจุฑาทิพย ผาสุข
นางจุฑาทิพย รักษศรีทอง
นางสาวจุฑาทิพย วรรณกุล
นางสาวจุฑาทิพย สุนทรรัตน
นางสาวจุฑาทิพย อภิแสงปญญา
นางสาวจุฑาทิพย อินทรชวย
นางสาวจุฑาทิพย เอียดเอก
นางสาวจุฑาทิพย เอี่ยมปยะกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนา
นางสาวจุฑาพร คลายคลิ้ง
นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือ
นางจุฑาพร เฮาทา
นางสาวจุฑาพิชญ ธรรมศิลป
นางสาวจุฑาภรณ เจษฎารมย
นางสาวจุฑาภรณ นรินทร
นางจุฑาภรณ พลวัฒน
นางสาวจุฑาภรณ มุกดาหาร
นางสาวจุฑาภักดิ์ ครองบุญ
นางสาวจุฑาภัทร ศิวนาถกูล
นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ
นางสาวจุฑามณี สกุลแพทย
นางสาวจุฑามณีมาศ พงศศักดิ์ดา
นางสาวจุฑามาศ กาญจนจุฑา
นางจุฑามาศ กําเพ็ชร
นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต
นางจุฑามาศ เกื้อเสนาะ
นางจุฑามาศ คงศรีทอง
นางสาวจุฑามาศ ไครโทง
นางจุฑามาศ จันประเทือง
นางสาวจุฑามาศ ชวยเพชร
นางสาวจุฑามาศ ชาลีวรรณ
นางจุฑามาศ ชุมเชย
นางสาวจุฑามาศ ไชยโย
นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๗๕๗ นางสาวจุฑามาศ ตามไธสง
๗๗๕๘ วาที่รอยตรีหญิง จุฑามาศ
ตาลชัยภูมิ
๗๗๕๙ นางสาวจุฑามาศ ทองเจียว
๗๗๖๐ นางสาวจุฑามาศ ทําความชอบ
๗๗๖๑ นางสาวจุฑามาศ ธุวะคํา
๗๗๖๒ นางสาวจุฑามาศ นาทมพล
๗๗๖๓ นางสาวจุฑามาศ บุญทน
๗๗๖๔ นางจุฑามาศ พรมวาส
๗๗๖๕ นางจุฑามาศ พิมพะ
๗๗๖๖ นางสาวจุฑามาศ เพชรไกร
๗๗๖๗ นางสาวจุฑามาศ เพชรแท
๗๗๖๘ นางสาวจุฑามาศ ภักดี
๗๗๖๙ นางสาวจุฑามาศ ภุชงค
๗๗๗๐ นางจุฑามาศ มณีพรรณ
๗๗๗๑ นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย
๗๗๗๒ นางจุฑามาศ มีกุดเวียน
๗๗๗๓ นางสาวจุฑามาศ รัตนพันธ
๗๗๗๔ นางสาวจุฑามาศ เลิศศิริสวัสดิ์
๗๗๗๕ นางสาวจุฑามาศ วงศาโรจน
๗๗๗๖ นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์
๗๗๗๗ นางสาวจุฑามาศ ศรีภิรมย
๗๗๗๘ นางจุฑามาศ ศรีเอี่ยม
๗๗๗๙ นางสาวจุฑามาศ สุทินรัมย
๗๗๘๐ นางสาวจุฑามาศ สุวรรณวงศ
๗๗๘๑ นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗

นางสาวจุฑามาศ หมื่นวงษเทพ
นางสาวจุฑามาศ เหลืองธานี
นางสาวจุฑามาศ เหลืองอราม
นางจุฑามาส คงสมทอง
นางสาวจุฑามาส เจิมแกว
นางสาวจุฑามาส นุชประมูล
นางจุฑามาส ปอาทิตย
นางสาวจุฑารัตน กระจางแสง
นางสาวจุฑารัตน ขันทะชา
นางจุฑารัตน คําเพชร
นางสาวจุฑารัตน แควภูเขียว
นางจุฑารัตน จรัญสิทรางกูร
นางสาวจุฑารัตน จันทร
นางสาวจุฑารัตน จิรัฐิติเจริญ
นางสาวจุฑารัตน จีนบันทึก
นางจุฑารัตน ชัยชนะ
นางจุฑารัตน ชางสาร
นางสาวจุฑารัตน ดวงเทียน
นางสาวจุฑารัตน ทับอุดม
นางสาวจุฑารัตน บุตรรัตน
นางสาวจุฑารัตน ปญจระ
นางจุฑารัตน ผิวเผื่อน
นางสาวจุฑารัตน ฝนสืบ
นางสาวจุฑารัตน พลนามอินทร
นางสาวจุฑารัตน พิมพาลัย
นางสาวจุฑารัตน ภูสมบุญ

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจุฑารัตน มนตรี
นางจุฑารัตน มั่งคั่ง
นางจุฑารัตน ยิ่งสม
นางสาวจุฑารัตน ราชแผว
นางสาวจุฑารัตน วงเวียน
นางสาวจุฑารัตน วรรณุวาศ
นางสาวจุฑารัตน วันทอง
นางสาวจุฑารัตน ศรีประเสริฐ
นางสาวจุฑารัตน สงสวัสดิ์
นางสาวจุฑารัตน สิทธิคําทับ
นางสาวจุฑารัตน เสนแกว
นางสาวจุฑารัตน แสงสุข
นางจุฑารัตน โสธรศักดิ์
นางสาวจุฑารัตน เอี่ยมสะอาด
นางจุฑารัตน มุขมณี บุญเฉลียว
นางจุฑาลักษณ ของแกว
นางสาวจุฑาลักษณ เฟองฟู
นางสาวจุฑาลักษณ สังขเกษม
นางจุติพร จิตธรรม
นางจุติพร แชมชอย
นางสาวจุติพร ทองคําชู
นางสาวจุติมา พลายมวง
นางสาวจุติมา ยังสังข
นางสาวจุติมา ศรีบัว
นางสาวจุติมาภรณ พลศักดิ์หาญ
นางสาวจุติมาศ รัตนพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙

นางสาวจุทารัตน ศรีกระทุม
นางสาวจุนลารัตน เอกพงษ
นางสาวจุพาทิพย รวมธรรม
นางสาวจุรารัตน อัครพิน
นางจุรินทรทิพย บัวนาค
นางสาวจุรี เพอบาน
นางสาวจุรี แสงหงษ
นางสาวจุรีพร บุญพรัด
นางจุรีพร แปงจิ่งตา
นางสาวจุรีมาศ พรมวิจิตร
นางสาวจุรียา พริ้งรักษา
นางจุรีรัตน ขามจะโปะ
นางสาวจุรีรัตน โคตรสมบัติ
นางจุรีรัตน ชีวันโชติบัณฑิต
นางจุรีรัตน แดงสุวรรณ
นางจุรีรัตน ทองรอง
นางสาวจุรีรัตน เทียงคํา
นางสาวจุรีรัตน บุญทอง
นางจุรีรัตน บุญเมฆ
นางสาวจุรีรัตน บุตรน้ําเพชร
นางสาวจุรีรัตน บุตรบุญชู
นางสาวจุรีรัตน พันธุวัฒน
นางจุรีรัตน พุมแกว
นางสาวจุรีรัตน อิ่มใจ
นางจุรีรัตน โอชารส
นางจุรีวรรณ เปดทอง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจุรีวรรณ เพชรรักษ
นางจุไร พูลผล
นางสาวจุไรพร จะตุระพันธ
นางสาวจุไรรัตน กาดนอก
นางสาวจุไรรัตน แกวขาว
นางสาวจุไรรัตน แกวไสย
นางจุไรรัตน เครือวัลย
นางจุไรรัตน จิตตบุญ
นางสาวจุไรรัตน ทวนทอง
นางจุไรรัตน สีตะสาร
นางสาวจุไรรัตน ออนมุข
นางสาวจุไรวรรณ ยะวิเชียร
นางสาวจุลจิฬา จันทพงษ
นางจุลัยรัตน สกุลบริสุทธิ์
นางสาวจุลาภา ศรีละเวช
นางสาวจุฬา สุภิมารส
นางสาวจุฬาพร แกวพวง
นางจุฬาภรณ กลิ่นหอม
นางสาวจุฬาภรณ ทองสีนุช
นางสาวจุฬารัตน เกตุยอย
นางสาวจุฬารัตน แจงเขวา
นางสาวจุฬารัตน เทพบุรี
นางสาวจุฬารัตน บาริศรี
นางจุฬารัตน แบงกลาง
นางสาวจุฬารัตน พรหมมณี
นางสาวจุฬารัตน โพธิ์ภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฬารัตน ยอดมณี
วาที่รอยตรีหญิง จุฬารัตน ลาภา
นางจุฬารัตน ศรีสุวัฒนานันท
นางจุฬารัตน เศรษฐีมัง
นางสาวจุฬาลักษณ กัณหา
นางจุฬาลักษณ เกษมสุข
นางสาวจุฬาลักษณ โกจารยศรี
นางสาวจุฬาลักษณ คชาชัย
นางสาวจุฬาลักษณ คําแสน
นางจุฬาลักษณ ใจแกว
นางสาวจุฬาลักษณ ชวนประเสริฐ
นางจุฬาลักษณ ทนทาน
นางสาวจุฬาลักษณ บุญเพ็ง
นางจุฬาลักษณ บุตรโยธี
นางสาวจุฬาลักษณ วัฒนประดิษฐ
นางสาวจุฬาลักษณ สําเภาสงฆ
นางสาวจุฬาลักษณ สุวรรณโมกข
นางสาวจุฬาลักษณ หาญนคร
นางสาวจุฬาลักษณ อยูโทน
นางสาวจุฬาลักษณ อรัญญา
นางสาวจุฬาลักษณ อิ่นแกว
นางสาวจูน ขันติธงชัย
นางสาวเจติยา เข็มอนุสุข
นางสาวเจนจิรา คําคง
นางสาวเจนจิรา คูณเสสา
นางสาวเจนจิรา จิติธรรม

๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเจนจิรา จูเจ็ก
นางสาวเจนจิรา เจริญยศ
นางเจนจิรา ชมกุล
นางสาวเจนจิรา เตชะรังษี
นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร
นางเจนจิรา ทุมจาน
นางเจนจิรา ธิจันดา
นางสาวเจนจิรา บัวเกตุ
นางสาวเจนจิรา พรหมเทศ
นางสาวเจนจิรา โพธิยะ
นางเจนจิรา ภวภูวดล
นางสาวเจนจิรา รักษทอง
นางเจนจิรา วงศสุรินทร
วาที่รอยตรีหญิง เจนจิรา อวดหาญ
นางเจนจิรา เอี้ยวซิโป
นางเจนจีรา ลาดี
นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน
นางสาวเจมจิรา พลอยเขียว
นางสาวเจมจิรา หินแกว
วาที่รอยตรีหญิง เจริญขวัญ
เรืองฤทธิ์
นางสาวเจริญรัตน แพจู
นางสาวเจริญศรี วงศสกุล
นางสาวเจษฎาภรณ ปองปาน
นางเจษฎาภรณ พรหมดา
นางสาวเจษฎาภรณ อนุอัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒

นางสาวเจษฎามาศ ไชยยา
นางสาวเจษฏาภรณ ธิตะโพธิ์
นางสาวเจษรา จูเจย
นางเจษราภรณ งามลุน
นางสาวเจะกษมา เหมหมัด
นางสาวเจะซัมซียะห ทองเกิด
นางเจะแยนะ เจะโซะ
นางสาวเจะรอฆายะ กาโด
นางสาวเจะรอฮานิง หะยียะโกะ
นางสาวเจะรุสนัน ปาโหะ
นางเจะอานีซะห ลาแซ
นางสาวเจะฮาฟเซาะ เจะอาแว
นางสาวเจียมจิต กันยาวุธ
นางสาวเจือจันทร ปูพบุญ
นางเจือจันทร สุขแจม
นางสาวเจือจิตร บุญมานอก
นางเจือทิพย สุจริต
นางสาวแจมกมล นัครามนตรี
นางสาวแจมจรัส คงพล
นางแจมจันทร ยิ่งรุงเรือง
นางสาวแจมจันทร ใสนวล
นางสาวแจมนภา ประริกาถานัง
นางสาวฉลวย แสงอุสาห
นางสาวฉลุลักษณ หัตถสอย
นางสาวฉวีวรรณ ขาวแกว
นางฉวีวรรณ จันทนาม

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฉวีวรรณ เจริญพานิช
นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล
นางฉวีวรรณ ชัยแกว
นางสาวฉวีวรรณ ทองจีน
นางฉวีวรรณ เทียนทอง
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง
นางสาวฉวีวรรณ พึ่งตาแสง
นางฉวีวรรณ ภูผา
นางฉวีวรรณ วงศทองดี
นางสาวฉวีวรรณ สีงาม
นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล
นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล
นางสาวฉวีวรรณ เอี่ยมพญา
นางสาวฉัตฏปวีณ พัฒนกรเจริญ
นางสาวฉัตรกมล ออนศรีแกว
นางสาวฉัตรกาญจน ทองเกิด
นางฉัตรกุล เสฎฐวุฒิกุล
นางฉัตรชนก การเที่ยง
นางสาวฉัตรชนก พุมพวง
นางสาวฉัตรดาว คล่ําคง
นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ
นางฉัตรติยา เอกตาแสง
นางสาวฉัตรนภา พลศักดิ์ขวา
นางสาวฉัตรไพลิน จิตตภักดีพงศ
นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุล
นางฉัตรฤดี ศรีวิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔

นางฉัตรลดา จบศรี
นางสาวฉัตรวรุณ พจนการุณ
นางสาวฉัตรวิมล เข็มพันธ
นางสาวฉัตรวิไล แนนหนา
นางสาวฉัตรวิไล ปานพุม
นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโค
นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม
นางฉัตรสุรางค แกวเปนทอง
นางฉัตราภรณ พิพัฒนชลธี
นางฉัตราภรณ มิตรละมอม
นางสาวฉัตราภรณ สงวนรัมย
นางฉัตริญา สราภิรมย
นางสาวฉันติมา เทาเฮา
นางสาวฉันทชนิต สิทธิบุญมี
นางฉันทณียา ผัง
นางฉันทนา ทะนะแสง
นางฉันทนา พรมแตง
นางสาวฉันทนา วงศกําภู
นางฉันทนา อาพัดนอก
นางสาวฉายสุรี ธิคํา
นางสาวฉารีฝะ หมัดอะดั้ม
นางเฉลิม อินทคง
นางเฉลิมขวัญ ใยเพชร
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร
นางสาวเฉลิมขวัญ สุระเสียง
นางสาวเฉลิมรัตน อยูเทศ

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
นางสาวเฉลิมศรี เมืองสง
นางสาวโฉมฉาย แจงเนตร
นางโฉมเฉลา ลินดาพรประเสริฐ
นางสาวโฉมนภา วงษพิทักษ
นางสาวโฉมนภา เหงานอย
นางโฉมศรี ศรีดํา
นางโฉมศรี ศรีรุงสุขจินดา
นางโฉมสอางค คชพันธ
นางสาวชญากร แคภูเขียว
นางสาวชญากาณฑ ชุมแกน
นางสาวชญากาณฑ สังฆธรรม
นางชญาญพัฏฐ จันทรชนะ
นางสาวชญาณธนิดา บัวผัน
นางชญาณนันท ชางชุม
นางสาวชญาณิทิพย เขจรสิทธิ์
นางชญาณิศา เกษดี
นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค
นางสาวชญาดา จันทรนาค
นางชญาดา บัวศิริ
นางชญาดา มั่นศรี
นางชญาดา ใยบัว
นางสาวชญาดา ศรีชัย
นางชญาดา โสภากุล
นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ
นางสาวชญานนันท ทิมทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖

นางชญานนันท อายจาย
นางสาวชญานภัส กลั่นทอง
นางสาวชญานิน รักหมอ
นางสาวชญานิน สิริตะนัน
นางชญานินท จันทรแกว
นางชญานิศ พงศาณัฐ
นางชญานิศ รุงเรือง
นางชญานิศ อินอยู
นางชญานิศา เชื้อบุญมา
นางสาวชญานิศา ทวมทวยหาญ
นางชญานิศา ปงสุแสน
นางสาวชญานิษฐ ไชยวงศา
นางชญานี สมจิตร
นางสาวชญานุช ทับทิมทอง
นางสาวชญานุช อมรโสดากุล
นางสาวชญาพร หาญศรี
นางสาวชญาพัฒน แชมชอย
นางสาวชญาภา แกวสุวรรณ
นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร
นางสาวชญาภา เพชรา
นางชญาภา ศรีสวัสดิ์
นางสาวชญาภา สารเถื่อนแกว
นางสาวชญาภา อุบล
นางชญาลักษณ ชยสรรพสิทธิ์
นางชฎาทิพย กาญจนสําเริง
นางสาวชฎาพร ขนทอง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชฎาพร โคตรพรม
นางสาวชฎาพร ชวยชู
นางสาวชฎาพร เต็มวงษ
นางชฎาพร บุญนิล
นางสาวชฎาพร สกุลสม
นางชฎาพร สังครุธ
นางสาวชฎาพร สายจันทร
นางสาวชฎาพร แองไว
นางสาวชฎาภรณ กิจเมือง
นางสาวชฎาภรณ บุญพิรุณ
นางสาวชฎาภรณ ปอมสกุล
นางสาวชฎาภรณ ใยยอง
นางสาวชฑรัช วงษยอด
นางชณมณ เครือวงษา
นางสาวชณาเกตุ แสนยะบุตร
นางชณาพรรณ งามสม
นางชณิกานต ศรีกําพล
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ
นางชดายุ ขวัญเมือง
นางสาวชดาษา พะนิรัมย
นางสาวชดาษา อวนพรมมา
นางสาวชนกกานต ฉายแกว
นางสาวชนกชนม มีนอย
นางชนกนันท อุนอารมณ
นางชนกนาถ เขียวตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘

นางสาวชนกนาถ เชิดชู
นางชนกพร ปาลามา
นางสาวชนชนก วองไว
นางสาวชนทัต ภัควีรภัทร
นางชนธิกาญจน กระสินหอม
นางชนนภา วงศเมือง
นางชนนิกานต เจริญวัย
นางชนพิชา พุทธรักษา
นางสาวชนภรณ หวังสุขกลาง
นางสาวชนมชนันทร ซอและ
นางชนมนิภา บุพศิริ
นางชนัชฌา บูรณธนิต
นางสาวชนัญชิดา แกวเกิด
นางสาวชนัญชิดา เจริญสําราญ
นางชนัญชิดา ทาน้ําตื้น
นางชนัญชิดา บุญสราง
นางชนัญชิดา ฝนปนวงค
นางชนัญชิดา รัตนสมบัติ
นางสาวชนัญชิดา วงศใหญ
นางชนัญชิดา ออยรักษา
นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร
นางสาวชนัญชิตา ปนนินา
นางชนัญทิตา แสงหิรัญ
นางชนัญธิดา ยศมาว
นางสาวชนัญธิดา สุขกรม
นางชนัญภิกา อรรคสาร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชนัฐปภา แนวหลา
นางชนัดฏา นวลเปลง
นางสาวชนัดดา ทิพยเลิศ
นางชนัดดา มูลเจริญ
นางสาวชนัดดา รวดเจริญ
นางชนันกร บุญแจด
นางสาวชนันชิดา หนองคาย
นางสาวชนันญา เจนดง
นางสาวชนันญา อุนใจ
นางสาวชนันธร เข็มสุข
นางสาวชนันธร อุดมศิลป
นางสาวชนันพัฒน วรรณวิจิตร
วาที่รอยตรีหญิง ชนันรัตน
จรัญธนเสฏฐ
นางสาวชนากานต กุลาวงศ
นางสาวชนากานต แกวกองบุญ
นางสาวชนากานต ขามชู
นางชนากานต บุตรศาสตร
นางสาวชนากานต ผุดผาด
นางสาวชนากานต ไพรพฤกษ
นางสาวชนากานต วิหค
นางสาวชนากานต ศิริโรจนงาม
นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์
นางสาวชนานันท ศรีภา
นางสาวชนานันท สิงหมุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชนานันท สุวรรณศรี
นางชนานุช กิจบรรทัด
นางสาวชนานุช ดอกประทุม
นางชนาพร โชคถนอมจิตต
นางสาวชนาพร ทองแผน
นางชนาพร ลําคํา
นางชนาพร สุวรรณะ
นางสาวชนาภัทร นันทะบุตร
นางสาวชนาภา บุตรเพลิง
นางสาวชนาภา ปรีพูล
นางสาวชนาภา เมี้ยงหอม
นางชนาภา อัครศรี
นางชนาวรรณ สุขใส
นางชนิกา ไชยปรุง
นางสาวชนิกา บรรจงปรุ
นางสาวชนิกา พันเพิ่มสิน
นางชนิกานต ชาญเชี่ยว
นางชนิกานต ลี่วัฒนายิ่งยง
นางสาวชนิกามาศ จันทรเจริญสุข
นางชนิดา แกวหมุด
นางสาวชนิดา คําภิโล
นางสาวชนิดา ทาระเนตร
นางชนิดา พลประจักษ
นางชนิดา พุมจันทร
นางชนิดา มณีทับ
นางสาวชนิดา รักเจียม

๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชนิดา เรืองสวัสดิ์
นางสาวชนิดา วงษเนตร
นางสาวชนิดา แสนสุภา
นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร
นางสาวชนิดา อินผอง
นางสาวชนิดาพร พานิคม
นางสาวชนิดาภรณ พิลายนต
นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ
นางสาวชนิดาภา แกมจินดา
นางสาวชนิดาภา เฉลิมแสน
นางสาวชนิดาภา เชื้อปุย
นางชนิดาภา ไชยวงศา
นางสาวชนิดาภา ทรัพยมา
นางสาวชนิดาภา น้ําทิพย
นางสาวชนิดาภา บอดินดํา
นางชนิดาภา บุญยะรัตน
นางชนิดาภา สอนงาย
นางสาวชนิตตา ทาชาติ
นางสาวชนิตวพร ชมกลิ่น
นางสาวชนิตา จีนขจร
นางสาวชนิตา ชัยศุภวัฒน
นางสาวชนิตา ทองคงใหม
นางสาวชนินทรพร ธนันทพลวงค
นางสาวชนินทรา ปางลีลาศ
นางสาวชนินทรา ผองแผว
นางสาวชนิษฎากานต จิตตเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง ชนิษฏา พิมพรม
นางสาวชนิษฐา แซหงวน
นางชนิสรา เทียมตระกูล
นางชนิสรา พักตะไชย
นางสาวชนิสรา สงวนไว
นางสาวชนิสรา อยูพงษพิทักษ
นางชนุพร ชุมภู
นางชเนตตี ชํานาญ
นางสาวชเนตตี ยอมมะเริง
นางสาวชบา ภูจอมแกว
นางสาวชบาไพร ตราชู
นางชบาไพร เทียมธรรม
นางชบาไพร พรมวงศ
นางสาวชมธิษา ภัทรกุลธนิน
นางสาวชมนภัส ขันธแกว
นางสาวชมนภัส ผองปญญา
นางสาวชมนาท พรหมโคตร
นางสาวชมบวร เซ็นทองหลาง
นางสาวชมบุญ แยมนาม
นางชมพูนุช จําปาทิพย
นางสาวชมพูนุช บุญสนอง
นางสาวชมพูนุช ผัดผอง
นางสาวชมพูนุช โยธี
นางชมพูนุช อุทัยรัตน
นางสาวชมพูนุท ทองสาย
นางสาวชมพูนุท บุญอากาศ

๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชมพูนุท ใบยา
นางสาวชมพูนุท ปนนํา
นางชมพูนุท พันไธสง
นางสาวชมพูนุท พิชสาท
นางสาวชมพูนุท ศรีภักดี
นางสาวชมพูนุท ศรีสงคราม
นางสาวชมพูนุท สุชัยราช
นางสาวชมพูนุท ฮุนศิริ
นางสาวชมัยพร ไกรหา
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวชมัยพร แซวี
นางสาวชมัยพร บุบผาจีน
นางสาวชมัยพร เพชรบริสุทธิ์
นางสาวชมัยพร ออนวัน
นางชไมชม เพ็งธรรม
นางสาวชไมพร จิตรจักร
นางสาวชไมพร ดวงแกว
นางสาวชไมพร แดงตุย
นางชไมพร ทิพยสิงห
นางชไมพร ธะชวย
นางสาวชไมพร นอยศิริ
นางชไมพร พจนพงษ
นางชไมพร รินทรชม
นางสาวชไมพร วงศวุฒิ
นางชไมพร วังเย็น
นางสาวชไมพร อุดมญาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชยาณี ภูโคกหิน
นางชยานันท สุขเจริญ
นางสาวชยาภร สารีรัตน
นางสาวชยาภรณ เคานา
นางชยาภรณ จันโท
นางชยาภา จันละมุด
นางสาวชยารัตน อภิวาท
นางชยุดา กนึกรัตน
นางสาวชรัญดา กุลสุวรรณ
นางสาวชรัณยภัทร ยศงาม
นางสาวชรินทร วงศาเคน
นางสาวชรินทรทิพย ดวงคําจันทร
นางสาวชรินทรทิพย ศรีมงคลวิชญะ
นางชรินทรทิพย สิงหบุญมี
นางสาวชรินทรทิพย หาญประเสริฐ
นางสาวชรินทิพย ทานุมา
นางชรินรัตน เดชสุภา
นางสาวชรินรัตน บัตรรัมย
นางสาวชลกร มีกูล
นางสาวชลดา กิตติรุงสุวรรณ
นางสาวชลดา ชีระศิลป
นางชลดา แลเพชรศรีทองดี
นางชลดา ศรีสุข
นางสาวชลดา สวยคาขาว
นางสาวชลทิพย บุณรังศรี
นางสาวชลธิชา กระแสศิล

๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชลธิชา กลิ่นจันทร
นางชลธิชา เกตุหงษนอย
นางชลธิชา เขียวบริสุทธิ์
นางสาวชลธิชา คณิตบุญ
นางสาวชลธิชา คําภีร
นางสาวชลธิชา งานดี
นางชลธิชา งามขุนทด
นางสาวชลธิชา จันทามวง
นางชลธิชา จําปาแกว
นางสาวชลธิชา ชตานนท
นางสาวชลธิชา ชนิดพันธ
นางสาวชลธิชา ชั้นเสมา
นางสาวชลธิชา ดินรมรัมย
นางสาวชลธิชา ดีดวงพันธ
นางชลธิชา ตะอาย
นางสาวชลธิชา ตาดี
นางชลธิชา เตาทอง
นางชลธิชา นันทบุตร
นางสาวชลธิชา บังเลา
นางสาวชลธิชา บํารุงกิจ
นางชลธิชา บุญชู
นางสาวชลธิชา บุตรจันทร
นางชลธิชา ประเสริฐ
นางสาวชลธิชา ปนทะ
นางสาวชลธิชา ปนทิม
นางสาวชลธิชา ปกคม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางชลธิชา พัฒนศิริมากร
นางชลธิชา พิกุลวรชัย
นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
นางสาวชลธิชา มงคลชัยอรัญญา
นางสาวชลธิชา มวงศรีจันทร
นางสาวชลธิชา มะโยธี
นางชลธิชา มุกดาสนิท
นางชลธิชา แมนศรนรา
นางสาวชลธิชา แยมอุทัย
นางสาวชลธิชา วิชาผง
นางสาวชลธิชา สอนสิงห
นางชลธิชา สุขประเสริฐ
นางสาวชลธิชา สุคนธขจร
นางสาวชลธิชา สุดเอื้อม
นางสาวชลธิชา อยูยง
นางชลธิชา อัคบุตร
นางสาวชลธิดา แกวสุพรรณ
นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน
นางสาวชลธิดา หงษเหม
นางชลธิรา แกนจันทร
นางสาวชลธี สุขมา
นางสาวชลนภัทร จันดํา
นางสาวชลนภา คงคิด
นางชลนันท เอกพจน
นางชลนิชา ทั่งจันทรแดง
นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ

๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชลภัสส ปญญารักษา
นางสาวชลรดา สาเรชพรรณ
นางสาวชลราดา คลายจํานง
นางสาวชลฤดี ศักดิ์โสภาสกุล
นางสาวชลฤทัย ทวีแสง
นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
นางสาวชลลดา วิสุมา
นางสาวชลลดา สอนศิริ
นางชลลดา เสนาภักดี
นางสาวชลลดา หินแกว
นางสาวชลลัดดา ตะริโย
นางชลลัดดา มากนวล
นางสาวชลัณรัศม ตนกล
นางชลันดา จันทรมลฑา
นางสาวชลากร ศิริประภา
นางชลาลัย กุลทัพ
นางชลาลัย มณีเขียว
นางสาวชลิดา เงื่อนจันทอง
นางสาวชลิดา ถิรวัฒนสกุล
นางสาวชลิดา ประชุม
นางสาวชลิดา ภารัง
นางชลิดา สุหลา
นางสาวชลิดา สูนศรี
นางชลิดา แสนเหนือ
นางสาวชลิตตา เคลาจันทร
นางสาวชลิตา ดีทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชลิตา บุญรักษา
นางชลิตา เอียงผา
นางสาวชลินทรา จันทรธีระโรจน
นางสาวชลินธร กางเกตุ
นางสาวชลินธร บุตรดีวงค
นางชลีกร สูสุข
นางสาวชโลทร ขํามาก
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
นางชโลทร ปงลังกา
นางชโลทร วรสมุทรปราการ
นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข
นางสาวชวนชม บูโกก
นางสาวชวนพิศ สิงหเย็น
นางสาวชวัญลักษณ ใจเอื้อ
นางชวันธร รุงรัตน
นางชวัลกร เกตุประเสริฐ
นางสาวชวัลรัตน เมืองมูล
นางชวาลัย รัตนประยูร
นางสาวชวาลา เอี่ยมอ่ํา
นางสาวชวาลิน สังขงาม
นางสาวชวิกา จันทรธีระโรจน
นางชวิศา พรหมขวัญ
นางสาวชวีพร คชสินธ
นางชวีรัตน ไชยปญญา
นางสาวชอทิพย จันทรศิริ
นางชอทิพย ทวีธนสารสมบัติ

๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชอผกา พูลทอง
นางชอพิกุล พันธศรี
นางสาวชอรัก พันธสวัสดิ์
นางสาวชอลัดดา กลิ่นประทุม
นางสาวชอลัดดา วรรณา
นางสาวชะบา จันทรนวล
นางชะบา ระบือนาม
นางชะเลยรัก สถิตชัย
นางสาวชะออน ศรีทอง
นางสาวชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ
นางชัชชฎาภรณ ลุนชัยภา
นางสาวชัชชฎาวัลล ลือยศ
นางชัชชนี ชองวารินทร
นางสาวชัชชวรีย ลือยศ
นางสาวชัชชษา เชนพิมาย
นางชัชฎา เทพอํานวย
นางสาวชัชฎา มาตรทอง
นางชัชฎา เอกวงษา
นางชัชฎาพร ทรรพวสุ
นางสาวชัชฎาพร เมฆอินทร
นางชัชฎาภรณ พงษภักดิ์
นางชัชฎาภรณ พรมตรุษ
นางสาวชัชนท วิรฉัตรานนท
นางสาวชัชพร แหละหีม
นางชัญญญาณ ภูเวียง
นางชัญญญาณ ศรีพิเชียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชัญญณัท คงกะพันธ
นางสาวชัญญนิษฐ วงศหริรักษ
นางชัญญพัชร จันทอง
นางชัญญา สละจิตตาวงศ
นางสาวชัญญากาญจน เฉลิมรัตน
นางชัญญานุช เทียนทอง
นางสาวชัญญานุช นนทภา
นางสาวชัญญานุช นิลยอง
นางสาวชัญญานุช ปนชวย
นางสาวชัญญานุช มาณกิจ
นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียร
นางสาวชัญญาพิชญ ศรีราตรี
นางชัญญาภัค แซติ้ง
นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ
นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์
นางสาวชัญญาภัค มงคุณวัด
นางสาวชัฎชฎา แซอุย
นางสาวชันยชนก ใจอาย
นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง
นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน
นางสาวชาณัชา ไชยชาญ
นางสาวชานัดดา ศรีคํามา
นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ
นางสาวชารดา จิตตอํามาตย
นางชารวี หอทรัพย
นางสาวชารัตน วังกานนท

๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชาริดา เบญจโชติ
นางสาวชารินทรา พันธวงค
นางชารินี พลภักดี
นางสาวชาลิณี ดอนนาค
นางสาวชาลินี กอผจญ
นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญพร
นางสาวชาลินี จงอริยตระกูล
นางชาลินี จันเจริญ
นางชาลินี ปราบสิมา
นางสาวชาลินี สีมวง
นางชาลินี อารีพิทักษ
นางชาลินี โฮมแพน
นางชาลิศา สามิดี
นางชาลิสา กากะบุตร
นางสาวชาลิสา ชิมโพธิ์คลัง
นางสาวชาลิสา ทองไหลรวม
นางสาวชาลิสา พละโสม
นางชาวิณี สุนทราวิรัตน
นางชิชญา พัชนี
นางชิญนารถ สุดานิช
นางสาวชิดชนก แกวมณี
นางสาวชิดชนก คํารอด
นางชิดชนก ไชยขาว
นางสาวชิดชนก ตะโกพร
นางสาวชิดชนก วันดี
นางสาวชิดชนก วันทวี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง ชิดชม ชิดพลกรัง
นางสาวชิดหทัย แสงงาม
นางสาวชิตนาฏ เคนจัตุรัส
นางสาวชินสุภา สํานักโหนด
นางสาวชินีวรรณ ทองชาติ
นางสาวชิราภรณ ออนสลวย
นางสาวชิสา ศิลาวรรณ
นางชิสาพัชร รัตนพันธ
นางชีวาพร สีหะวงษ
นางสาวชื่นกมล อุชชิน
นางสาวชื่นจิต มิลนิกร
นางชื่นชนก กวีนนท
นางชื่นมะณี กาลสุข
นางสาวชื่นฤดี วรางกูล
นางชื่นสมโภช สิงหชางชัย
นางสาวชุฎา ปาลโมกข
นางชุดาภรณ จันทรสงา
นางชุติกมล มีธรรม
นางสาวชุติกาญจน กิติเมืองฐิติ
นางชุติกาญจน งามจิตร
นางชุติกาญจน จันทรศิริ
นางชุติกาญจน ฉัตรเกาะ
นางชุติกาญจน นวลอนงค
นางสาวชุติกาญจน นามศรี
นางสาวชุติกาญจน ปกติ
นางชุติกาญจน พรมทอง

๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชุติกาญจน พัฒนะปราชญ
นางชุติกาญจน มั่นจิตร
นางสาวชุติกาญจน รังษี
นางสาวชุติกาญจน รุงเรือง
นางชุติกาญจน ศาสนาอภิชาติ
นางสาวชุติกาญจน สังขประไพ
วาที่รอยตรีหญิง ชุติกาญจน สุขขวัญ
นางสาวชุติกานต ทามา
นางสาวชุติชมกานต บุญทา
นางสาวชุติญา อุนทานนท
นางชุติณัชชา โสพิกุล
นางสาวชุตินันท คงรัตนไพศาล
นางสาวชุตินันท ใจอะกะ
นางสาวชุตินันท ชาตรูประชีวิน
นางสาวชุตินันท วองพานิช
นางสาวชุตินันท ศรีสัมพันธ
นางสาวชุตินันท ศิริชัยวิริยะ
นางสาวชุตินันท สีโสด
นางสาวชุตินิษฐ นราวัฒน
นางสาวชุติพันธุ เรืองใสสอง
นางชุติภัค เจียมวิจิตรกุล
นางสาวชุติภัค สิทธิชาติ
นางสาวชุติภา เคหาหวย
นางสาวชุติภาส หิรัญรัตน
นางสาวชุติมน เนืองนิตย
นางชุติมันต นอยดําเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓

นางสาวชุติมันต ยาวะระ
นางสาวชุติมันต สุขรัตน
นางสาวชุติมา กลอมกมล
นางสาวชุติมา แกวไพฑูรย
นางสาวชุติมา ขวัญนิมิตร
นางสาวชุติมา ขันธิคุณ
นางสาวชุติมา คําแกว
นางสาวชุติมา จั่นกลาง
นางสาวชุติมา จันทรประเสริฐ
นางชุติมา ชุติกุลวรนันท
นางสาวชุติมา ชูแสง
นางสาวชุติมา แชมชอย
นางสาวชุติมา โชคสมบัติ
นางสาวชุติมา ไชยรส
นางสาวชุติมา เนื้อไมหอม
นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร
นางสาวชุติมา ปานแพ
นางสาวชุติมา ปาระดี
นางชุติมา เปรมปยศรี
นางสาวชุติมา เพิ่มชาติ
นางชุติมา ภูมิศาสตร
นางชุติมา มัวมะ
นางสาวชุติมา รอดประทับ
นางสาวชุติมา สุประดิษฐ
นางสาวชุติมา โสภาสกุล
นางสาวชุติมา อินทวงค

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชุติมาพร ประจันนวล
นางชุติรัตน แสงสุวรรณ
นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี
นางสาวชุติสรา ศรีหอม
นางสาวชุนิดา ชิโนทัย
นางชุรีพร แสนอาษา
นางชุลี เกษสาคร
นางชุลี แยมเกษร
นางสาวชุลีกร คําหลา
นางชุลีกร พิมลศรี
นางชุลีพร กลอมจันทร
นางสาวชุลีพร คําดี
นางชุลีพร ชูเพชรพงษ
นางชุลีพร สมขํา
นางชุลีพร หลาทุม
นางสาวชุลีรัตน พันธุยาง
นางสาวชุลีวรรณ สิงหชาติ
นางสาวชุวลี ตั้งสุวรรณ
นางสาวชุษณา นัครา
นางชูจิต ศรีเนียม
นางเชิญพัดชา อินทรกําเหนิด
นางโชติกา ครอสส
นางโชติกา ใจเฉียบ
นางโชติกา ชุมนุมชาติ
นางโชติกา ดุจจานุทัศน
นางสาวโชติกา ตระกูลพนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕

นางโชติกา ทาวอนนท
นางโชติกา พีระธรรมเดช
นางสาวโชติกา สุภาพ
นางสาวโชติกา แสงอรุณ
นางสาวโชติกาญจน โชติกุล
นางโชตินันท ออนทวม
นางสาวโชติมา บุญเติม
นางโชติมา ปนทองคํา
นางสาวโชติมา แสงศิริ
นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก
นางสาวโชติรส ศรีเทพ
นางสาวโชติรส สุขสําราญ
นางสาวโชติรัตน พิมพเรือง
นางสาวซอนกลิ่น หลอดออน
นางสาวซอฟฟยะห ยะโกะ
นางสาวซอฟะ ฮะมะ
นางซอฟยา เด็งมาแน
นางซอฟเยาะ หวันจิ
นางสาวซันนา เศษขาว
นางซัลมะห สะมะแอ
นางสาวซัลมา เจะหะ
นางซัลวาณีย เจะมะหมัด
นางซานีตา สะอิ
นางสาวซารีนะ มาหะ
นางสาวซารีนา เจะกอ
นางสาวซารีนา ดิง

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวซารีนา อุศมา
นางสาวซารีปะห เจะเลาะ
นางซารีพะ ยีปาโละ
นางสาวซารียะ ดอนิ
นางสาวซารียา อาแซ
นางสาวซารีหมะ ลาเตะ
นางซาลีนา กอและ
นางสาวซาลีนา โตะลูโบะ
นางสาวซาลีฮา มูนะ
นางซาฮาเราะห ลาเตะ
นางสาวซาฮีดา สะอะ
นางซีตีมาเรียม ดอเลาะ
นางสาวซุอานา บารา
นางซูซันนา อาแว
นางสาวซูบัยดะห โตะมิง
นางสาวซูไบดะห ฮะมะ
นางสาวซูมัยยะห สะแลแม
นางสาวซูรัยยา อาแว
นางสาวซูราณีย เปาะเลาะ
นางสาวซูรีนา มะเซง
นางซูไรดา ลานุย
นางสาวซูไรดา หะยีเตะ
นางซูไลฆอ เจะอาแว
นางสาวซูฮัยณี มะดีเยาะ
นางสาวซูฮัยณีย เจะเฮ็ง
นางสาวซูฮานา หามะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗

นางสาวซูไฮดา สะแลแม
นางสาวซูไฮนี สาอุ
นางสาวซูไฮลา จิการะจิ
นางสาวโซเฟย อีซอ
นางสาวโซรีนา มาสาระกามา
นางสาวไซคอห ตือบิงหมะ
นางไซนับ เจะแม็ง
นางสาวไซนับ มือเยาะ
นางสาวไซนับ อัตนิ
นางสาวไซนุง กือลือแม
นางสาวไซรนะ อาแว
นางไซลานี เจะสนิ
นางไซหนาบ หัตถประดิษฐ
นางฌัฐนันท สูตรสุคนธ
นางฌาลิศา บุญชาติ
นางสาวญดา เจริญพรศิริกุล
นางญดา ลือสัตย
นางญดาภรณ นาคโหน
นางสาวญรัตนภวัน เลิศชินรัตน
นางญาซีเราะ สะมะแอ
นางสาวญาณนี ขยันการนาวี
นางสาวญาณพัช ประเสริฐรัมย
นางสาวญาณภัทร พรหมเสน
นางสาวญาณวรรณ ปนคํา
นางญาณสิรีค วงคเขียว
นางสาวญาณัท ศรศักดา

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวญาณัทชา จิตอารี
นางสาวญาณิกา คล่ําออด
นางสาวญาณิกา เหลาโกทา
นางญาณิกา อะสิพงศ
นางสาวญาณิดา นิยมนา
นางสาวญาณิดา ยิ้มดวง
นางญาณิน สีตนไชย
นางสาวญาณินีทิพพ ฉวีวงค
นางสาวญาณิศา กระจางเสน
นางญาณิศา จิณสิทธิ์
นางญาณิศา จิตตอักษร
นางญาณิศา ใจแสน
นางญาณิศา บุรัศมี
นางสาวญาณิศา เพ็งนวน
นางสาวญาณิศา รอดศรี
นางสาวญาณิศา วงศเจริญพันธ
นางญาณิศา วัฒนาวงศ
นางญาณิศา สวัสดิวงศ
นางสาวญาณิศา สังขชุม
นางสาวญาณิศา สุวรรณลิขิต
นางญาณิศา เหลาถาวร
นางญาณี พิหูสูตร
นางสาวญาณี สีนวน
นางสาวญาณีรัตน มงคลชื่น
นางสาวญาดา นิลประดิษฐ
นางสาวญาดา บานเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘๖๖๔ สิบตํารวจโทหญิง ญาดา
รัตนกําเหนิด
๘๖๖๕ นางสาวญาดา ศรีอรุณ
๘๖๖๖ นางสาวญาดา สงฆวัฒนะ
๘๖๖๗ นางสาวญาดาณิศา ภรณควงขุนทด
๘๖๖๘ นางสาวญาดานันท เกตุแกว
๘๖๖๙ นางสาวญาดานุช เมืองเล็น
๘๖๗๐ นางญาติกร มณีวงษ
๘๖๗๑ นางสาวญานิกา อิ่มพูล
๘๖๗๒ นางสาวญานี เดชะ
๘๖๗๓ นางญามินทร แลหะ
๘๖๗๔ นางสาวญารัชนี เสนหวงศ
๘๖๗๕ นางฐชาดา กวางไพศาล
๘๖๗๖ นางสาวฐณพร วุทธพันธ
๘๖๗๗ นางฐณิญาร ครองยุติ
๘๖๗๘ นางสาวฐนิชา เอกมงคลสิษฐ
๘๖๗๙ นางสาวฐรินดา สังยาหยา
๘๖๘๐ นางฐษา จันทรังษี
๘๖๘๑ นางฐานัชฌา ชนะเลิศ
๘๖๘๒ นางสาวฐานิกา ถําวาป
๘๖๘๓ นางฐานิดา โคสุวรรณ
๘๖๘๔ นางฐานิต สุขสนาน
๘๖๘๕ นางฐานิตา จันทรภิวัฒน
๘๖๘๖ นางสาวฐานิตา นวลนาง
๘๖๘๗ นางสาวฐานิตา อรุณวิง
๘๖๘๘ นางสาวฐานิศ หริกจันทร

๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐานียา คลายทอง
นางสาวฐานุตรา ตนโพธิ์
นางฐาปนี จรโคกกรวด
นางสาวฐาปนี เทียมมาศ
นางสาวฐาปนี มณีนิล
นางฐาปนีย ขานอัน
นางสาวฐาปนีย ผุยคําภา
นางสาวฐาปนีย รัทนีย
นางสาวฐาปรานี แกวแวงสิ่ว
นางฐาสสิร นวิชญญาณสุธี
นางสาวฐิชารัตน พูลงาม
นางสาวฐิฏาภรณ ชัยพล
นางฐิฏิวรฎา เสารจันทร
นางฐิตรัตน โนนไธสง
นางฐิตา ยุนิรัมย
นางสาวฐิตานันท ฤทธิ์นายม
นางสาวฐิตาพร ธัญญผล
นางฐิตาพร ภักดีใหม
นางสาวฐิตาภรณ ปนอยู
นางฐิตาภรณ พวงพา
นางสาวฐิตาภัสร กีรติวิทยาภรณ
นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
นางฐิตาภา สมพล
นางฐิตารีย แกมทอง
นางฐิตารีย จรัสเนตินันท
นางสาวฐิตารีย จันทรไพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิตารีย จําเริญเนาว
นางสาวฐิตารีย ชญาณโชติวีรกุล
นางสาวฐิตารีย ดวงแกว
นางฐิตารีย ทาแจม
นางสาวฐิตารีย ธีรชาญวิทย
นางสาวฐิตารีย เธียรสุทัศน
นางฐิตารีย นวโลหะกุล
นางฐิตารีย บุญทา
นางสาวฐิตารีย ศรีบุญเพ็ง
นางสาวฐิตารีย ศิริบุตร
นางสาวฐิตารีย แหลมประเสริฐ
นางฐิตาวรรณ เจียมกีรติกานนท
นางสาวฐิติกัณต ชูเชิด
นางสาวฐิติกานตฺ นวพงศรัตน
นางสาวฐิติชญา กันธวัง
นางสาวฐิติชญา แยมใจดี
นางสาวฐิติชญาน สุปตติ
นางฐิตินันท กลิ่นทิพยขจร
นางสาวฐิตินันท ไชยบัญ
นางสาวฐิตินันท นันทนพิบูล
นางฐิตินันท บางโรย
นางฐิตินันท สมเงิน
นางสาวฐิตินันท สัมมานุช
นางฐิตินันท ออนรูที่
นางสาวฐิติปวีณ เยาวขันธ
นางสาวฐิติพร ดีปนตา

๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐิติพร ทานา
นางสาวฐิติพร ธรรมรักษา
นางสาวฐิติพร บุญญฤทธิ์
นางฐิติพร ปโย
นางฐิติพร พรมวิชัย
นางสาวฐิติพร พิมพชัย
นางสาวฐิติพร อมรมณีกุล
นางสาวฐิติพรรณ แกวผัด
นางฐิติภรณ สุทธิ์รัตน
นางสาวฐิติภา พวงสมบติ
นางฐิติมน โชคทวีกิจ
นางสาวฐิติมน นุบุญมา
นางฐิติมา กลาหาญ
นางสาวฐิติมา กาบแกว
นางสาวฐิติมา ขวัญดี
นางสาวฐิติมา คงจันทร
นางสาวฐิติมา คลายสุบรรณ
นางสาวฐิติมา เฉลิมไชย
นางสาวฐิติมา ชาวอุดร
นางฐิติมา นุมนิ่ม
นางฐิติมา บุตรเลี่ยม
นางสาวฐิติมา โพธิ์พยัคฆ
นางสาวฐิติมา สงาโฉม
นางสาวฐิติมา สมบูรณ
นางสาวฐิติมา สินทะเกิด
นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฐิติมาพร สายทอง
นางสาวฐิติยา เชาวนชื่น
นางสาวฐิติรัตน กลิ่นจันทร
นางสาวฐิติรัตน กันนะ
นางสาวฐิติรัตน เกียรติศักดิ์กําธร
นางสาวฐิติรัตน โกนขุนทด
นางฐิติรัตน จันทรสมบัติ
นางสาวฐิติรัตน ถูกนึก
นางฐิติรัตน ทรัพยไพบูลย
นางสาวฐิติรัตน เทียนทอง
นางสาวฐิติรัตน นาพัง
นางฐิติรัตน พรมสุข
นางฐิติรัตน พลเสน
นางสาวฐิติรัตน ไพศาลสิริวัฒน
นางฐิติรัตน เอี่ยมสกุล
นางสาวฐิติลักษณ วัฒนศิริ
นางฐิติวรดา ทาทอง
นางฐิติวรดา บุญเรือง
นางสาวฐิติวรดา ศิริคง
นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแกว
นางฐิติวรรณ เล็กแดงอยู
นางฐิติวัลคุ เอียดนิมิตร
นางสาวฐิติอาภา ปนพัด
นางสาวฐิติอาภา มิลภา
นางสาวฐิภารัตน สมสมัย
นางฐิรชญา มหาสุข

๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐิรนันท พันธุเพ็ง
นางฐิราภรณ วงษศรีญา
นางสาวฐิศิณาภรณ ภมรสูตร
นางสาวฑัชชานันทร ชราชิต
นางสาวฑัณฑิกา หนูแปน
นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว
นางสาวฑิฆัมพร รุงเรือง
นางฑิฆัมพร วรรณทองสุก
นางฑิฌาพรรณ พงศจันทรเพ็ญ
นางสาวฑีรณัฐ ทองหลี
นางสาวณกมล ชมภูเมืองชื่น
นางณกานดา สมรัตน
นางสาวณกุล บุญสมภพ
นางสาวณชนก จักรบุตร
นางสาวณชลนิภา จันทรทยุง
นางณชาลินี ลิอินทร
นางสาวณญาดา กฤษณา
นางสาวณฎา วิลาศรี
นางสาวณฐนนท เหมไพบูลย
นางสาวณฐพร กอแกว
นางณฐพร บุญอิ่ม
นางณฐพร เรือนบุญ
นางณฐพร สานธิยากูน
นางสาวณฐพรรณ เชื้อเจ็ดตน
นางสาวณฐมน ใจทน
นางสาวณฐมน ชุนประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณฐมน มูลแตน
นางสาวณฐมน ศรีภักดี
นางสาวณฐมน เฮงพาณิชยวัฒนา
นางสาวณฐวรรณ ถิ่นมาบแค
นางสาวณฐอร ทีฆายุพรรค
นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม
นางสาวณณิฐา คําเมือง
นางสาวณณุชชา มาลาสุริยา
นางสาวณดา หารอุดร
นางสาวณปภัช กําเนิดขอนแกน
นางสาวณปภัช หนอทาว
นางสาวณพชนก สุวรรณมณี
นางสาวณพวรรณ โพธิวรวงศ
นางสาวณพัชญา ตะนัง
นางสาวณพิชญา จันทมนตรี
นางสาวณพิชญา ไมหอม
นางสาวณภัค ชีพพึ่งวนา
นางสาวณภัค ปรียานนท
นางสาวณภัค มณีวรรณ
นางณภัคอร สีดาบุตร
นางสาวณภัทร งามวิลัย
นางสาวณภัทร จงใจรัก
นางสาวณภัทร จันทรเล็ก
นางสาวณภัทร วงษฉิม
นางสาวณภัทร ศิริมั่ว
นางสาวณภัทร อุมเพชร

๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณภัทรารัตน ทองภู
นางสาวณภัทราสรณ จุลณสุทธิ์สิริ
นางสาวณภัสสร เสนเพ็ง
นางสาวณภัสสร ทรัพยะสุต
นางสาวณภาภรณ บุตรไทย
นางณภาภัช บุญมา
นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
นางสาวณภารัษณ จิฒณาณ
นางสาวณรัก พรตะนะ
นางสาวณรัฎชา มณีนิล
นางณรัณนันท โพธิ์เดชสิรวุฒิ
นางสาวณรากร รุงบุญเรือง
นางสาวณราภรณ ชาตรี
นางณรินทร เขมนกิจ
นางณฤดี คงพิมลสิน
นางสาวณฤดี บัวเทศ
นางสาวณฤดี พันธวงค
นางณฤวัลย ดวงมาศ
นางสาวณวรา วงคโสมะ
นางสาวณหทัย สีปาน
นางณะระยอง เจดียยอด
นางสาวณักษลภัส รมศิริ
นางสาวณัจจนันท จันทรทองสุข
นางณัจฉรียา ตะระชู
นางสาวณัชชวกร รินทะจักร
นางสาวณัชชา กาญจนกนกพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัชชา ครามสูงเนิน
นางสาวณัชชา ชูเพ็ง
นางณัชชา เชิญรัมย
นางสาวณัชชา นิระเคน
นางณัชชา บุญประไพ
นางณัชชา พันธเพชร
นางสาวณัชชา ศรีเมือง
นางสาวณัชชา สุนทรประยูร
นางณัชชา อินทร
นางสาวณัชชานันท ปญญาจารย
นางสาวณัชชาพรรณ คําลือ
นางสาวณัชชารีย บุญเจริญ
นางสาวณัชชารีย รมโพธิ์ธารทอง
นางณัชชาวีร หาญณรงค
นางสาวณัชฌานันท แกวอินทร
นางสาวณัชฌาวรรณ ปญญาดี
นางสาวณัชญานันท มังคละโยธิน
นางสาวณัชญาภัสร อิฏฐผล
นางสาวณัชฐานันท ณัฏฐิศาชคเดช
นางสาวณัชปภา ธีรเกียรติ
นางสาวณัชปภา ภักตรวิลัย
นางสาวณัชปภา เรืองศรี
นางณัชพร ชวยรอด
นางณัชพร ดีบุบผา
นางสาวณัชพร บุผผาชาติ
นางสาวณัชพร รงคเรือง

๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฎฐกา ตองใจ
นางสาวณัฎฐชญา วิริยะเกียรติกุล
นางสาวณัฎฐณิชา บัวชัย
นางสาวณัฎฐธิดา เทียนทอง
นางณัฎฐพิมล สํารี
นางสาวณัฎฐรินทร บุญเรือนยา
นางสาวณัฎฐวิภา คําปนศรี
นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล
นางสาวณัฎนันท สิขิวัฒน
นางณัฏฐกานต จังคสุต
นางสาวณัฏฐกานต สงวนแพง
นางสาวณัฏฐชญา นิลละออ
นางณัฏฐชา อําพร
นางสาวณัฏฐญดา วงศสิทธิ์
นางสาวณัฏฐฎาพร ประเสริฐ
นางสาวณัฏฐฎาพร เรืองจรัส
นางสาวณัฏฐณริณ สารทรัพย
นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน
นางสาวณัฏฐณิชา ทองรอด
นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่
นางสาวณัฏฐณิชา บุญยรัตน
นางสาวณัฏฐณิชา แปนไพศาล
นางสาวณัฏฐณิชา มีศรี
นางณัฏฐณิชา เมตตาจิตร
นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี
นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ
นางสาวณัฏฐดารินทร หาญฉวะ
นางณัฏฐธิดา อุมาจิ
นางสาวณัฏฐนภัฒ เหลืองพิทักษ
นางสาวณัฏฐนันท มันตะพงศ
นางสาวณัฏฐนิช โชติณิชกุล
นางสาวณัฏฐปภา ราคายิ่ง
นางสาวณัฏฐปุณณภา เตชสิริโกศล
นางสาวณัฏฐพร แสงเนตร
นางสาวณัฏฐพัชร ลายประดิษฐ
นางสาวณัฏฐพิมล วงษตุม
นางสาวณัฏฐยา ลามุล
นางสาวณัฏฐริณีย นาวีวอง
นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ
นางสาวณัฏฐฤทัย ศรแกว
นางณัฏฐฤทัย ไชยานนท
นางสาวณัฏฐวริน ศัตรูพินาศ
นางสาวณัฏฐา การะพันธ
นางสาวณัฏฐา กิสลัย
นางสาวณัฏฐา ธรรมโรจน
นางณัฏฐากร แกวเชื้อ
นางสาวณัฏฐาณิชา รุงสวาง
นางสาวณัฏฐาภรณ พุทธาวัง
นางสาวณัฏธยาน ภุมมา
นางสาวณัฐกมล วัชรวงษทวี
นางณัฐกฤตา เกตุเพชร

๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐกฤตา ขุนโท
นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
นางณัฐกฤตา จรรยากรณ
นางณัฐกฤตา จันทรัตน
นางสาวณัฐกฤตา แชมรัมย
นางสาวณัฐกฤตา ทีปะลา
นางสาวณัฐกฤตา นนทนาภา
นางสาวณัฐกฤตา นาคสุข
นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ
นางสาวณัฐกฤตา ประทุมเทศ
นางสาวณัฐกฤตา โปรงจิต
นางณัฐกฤตา พรมตา
นางสาวณัฐกฤตา เพ็งสุวรรณ
นางณัฐกฤตา มามี
นางณัฐกฤตา วรพิมรัฐ
นางสาวณัฐกฤตา สายเนตร
นางณัฐกฤตา อํามฤต
นางณัฐกัญญา ธนะ
นางสาวณัฐกาญจน แกนจันทร
นางสาวณัฐกาญจน สมคิด
นางสาวณัฐกานต จันทรประทัด
นางสาวณัฐกานต เฉลิมกุล
นางสาวณัฐกานต พันธุบุญ
นางสาวณัฐกานต มณีวงศ
นางสาวณัฐกานต ศรีปญญา
นางณัฐกานต สุวรรณประทีป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘

นางสาวณัฐกานต เสาวคนธ
นางสาวณัฐกุล ศิรินันท
นางณัฐจรี เตชะวิทยะจินดา
นางณัฐจิตรา จันทราภิรมย
นางณัฐชญา ซื่อดี
นางสาวณัฐชญา เภาตนะ
นางสาวณัฐชญา ยศขาย
นางสาวณัฐชนก หลงสวาสดิ์
นางณัฐชนาภัทร เจียมศิริ
นางณัฐชยา เจริญสุข
นางสาวณัฐชยา โชคบัณฑิต
นางณัฐชยา ทินบุตร
นางสาวณัฐชยา นันตะเสนีย
นางสาวณัฐชยา ยั่งยืน
นางสาวณัฐชยา รักษา
นางสาวณัฐชยา สาลิวงษ
นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝน
นางณัฐชา โกลากุล
นางสาวณัฐชา โคยามา
นางสาวณัฐชา ซิ้วยัง
นางสาวณัฐชา พลเยี่ยม
นางสาวณัฐชา สาและ
นางสาวณัฐชา อัครทรงพล
นางสาวณัฐชานนท
ธนากิตติเจริญกร
๘๙๙๙ นางณัฐชานันท พูลแกว

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐชาพร สาที
นางสาวณัฐชาพิมญชุ เสียงกวาง
นางณัฐชิมา อินทรโคราช
นางณัฐชุดา ศรีถม
นางณัฐชุนันท ธนัพประยูร
นางสาวณัฐฌา สินสมบัติ
นางสาวณัฐญา คนคลอง
นางสาวณัฐญา ซึมกระโทก
นางณัฐญา ดอกตาลยงค
นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
นางณัฐญาดา ภูระยา
นางณัฐญาดา สุวรรณ
นางณัฐญาภรณ พงศวิชากิตติ์
นางสาวณัฐฏฐาณิชชา ขัติยะ
นางสาวณัฐฏนันท ฐานเจริญ
นางสาวณัฐฐานิตา ไผตง
นางณัฐฐิญา กิมศรี
นางณัฐฐินันท สมุทรศรี
นางสาวณัฐณรัณ คุมวงศ
นางสาวณัฐณิชฌา ทิพยชิต
นางณัฐณิชา ขวาลา
นางณัฐณิชา ทิพกรรณ
นางสาวณัฐณิชา บุญยืน
นางสาวณัฐณิชา พาชื่น
นางณัฐณิชา ฤทธิ์รุง
นางสาวณัฐณิชา สามเคี้ยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑

นางสาวณัฐณิชา หัสราช
นางณัฐณิชาช แดงทอง
นางณัฐณิชาช บุญไว
นางสาวณัฐณิชานันท นันตา
นางสาวณัฐณิชานันท พิมพทอง
นางสาวณัฐณิศา สายหยุด
นางณัฐณิสา กรโพธิ์
นางสาวณัฐณี อินทวงษ
นางณัฐติกา ลนกฐิน
นางสาวณัฐติมา สงาวงษ
นางณัฐติยา ออนชาติ
นางสาวณัฐทพัสส เสาวณีย
นางสาวณัฐทยา เจริญวงษ
นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน
นางสาวณัฐธภา เหลาตระกูล
นางณัฐธยาน ครอบกลาง
นางสาวณัฐธยาน ทองกก
นางณัฐธยาน ทับทอง
นางสาวณัฐธยาน นอยคําลือ
นางณัฐธยาน บัวบาน
นางสาวณัฐธยาน เบกขุนทด
นางณัฐธยาน โพธิ
นางณัฐธยาน วัฒนภูดินันท
นางณัฐธยาน สงวนแสง
นางณัฐธยาน สังวรณกิจ
นางสาวณัฐธยาน สิงหเวียง

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐธยาน แสงทอง
นางสาวณัฐธยาน หงษทอง
นางสาวณัฐธิกา ลิ้มพรเสมานนท
นางสาวณัฐธิญา กับปุลาวัลย
นางณัฐธิดา การะบูรณ
นางสาวณัฐธิดา โตหนึ่ง
นางณัฐธิดา ทองทา
นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม
นางสาวณัฐธิดา บุญครอง
นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
นางณัฐธิดา สารตา
นางณัฐธิดา แสนใหญ
นางสาวณัฐธินี อินทะรัตน
นางณัฐธิยา เหมือนมาตย
นางณัฐธิรา พรมวิจิตร
นางสาวณัฐธิรา พิมพะ
นางสาวณัฐนรินทร คําเพิ่ม
นางณัฐนรี แขวงโสภา
นางสาวณัฐนรี ไมมีภัย
นางณัฐนรี ศรีแสง
นางสาวณัฐนรี สําเร็จผล
นางสาวณัฐนันท เขียวธง
นางณัฐนันท วงษกลม
นางสาวณัฐนันท สรวงสมบูรณ
นางณัฐนา ทรัพยศิริ
นางสาวณัฐนิชา แกวยม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓

นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน
นางสาวณัฐนิชา มั่นศิล
นางสาวณัฐปภัสร แกวก่ํา
นางณัฐปภัสร จันทรชนะภัย
นางสาวณัฐปภัสร ฐิติเจริญภัทร
นางณัฐปภัสร สินจตุรพัฒน
นางสาวณัฐพร กองคูณ
นางสาวณัฐพร กอนรัตน
นางสาวณัฐพร จันธิดา
นางณัฐพร วิกรัยไพศาล
นางณัฐพร วีรวรรณ
นางสาวณัฐพร ศรีจันทร
นางสาวณัฐพร ศักดิ์ศรี
นางณัฐพร สาทิสกุล
นางสาวณัฐพร อินทนันชัย
นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ
นางสาวณัฐพร เอี่ยมหรุน
นางณัฐพัชร ดานจิระมนตรี
นางณัฐพัชร พิพิธ
นางสาวณัฐพัชร วิบูลโชติหิรัญ
นางสาวณัฐพัชร หวังพิทักษ
นางณัฐพิมล บุราษี
นางสาวณัฐภรณ แสนโส
นางณัฐภรณ หมื่นสา
นางสาวณัฐภัทร จิตติพร
นางสาวณัฐภาพรรณ กุดปญญา

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐภาส วัชรจรัสพงศ
นางสาวณัฐมณฑ ไพศาลกิจสงวน
นางณัฐมน งามเงินวรรณ
นางณัฐมน ศรีหาพล
นางณัฐรดา ขันเบาะ
นางสาวณัฐรดา จิตรแกวดี
นางสาวณัฐรดา สายเทียน
นางสาวณัฐรดา ออนดี
นางณัฐรดาพร เสมาทอง
นางณัฐรวดี โฮชิน
นางสาวณัฐรัชต สวัสดิ์ลน
นางสาวณัฐริกา พรหมเล็ก
นางสาวณัฐริการ แกนดีลัง
นางณัฐริณีย ศรีสถาพร
นางณัฐรินีย จันทรสมบัติ
นางณัฐรินีย วัฒนาพันธุ
นางณัฐลิกา กรดี
นางสาวณัฐวดี ฝอยศาลา
นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ
นางสาวณัฐวดี หนูราช
นางณัฐวรรณ กันเนียม
นางสาวณัฐวรรณ พุมสาหราย
นางสาวณัฐวรรณ สายยา
นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงปาน
นางสาวณัฐวรา ตวนชะเอม
นางสาวณัฐวรา เปลี่ยนผึ้ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ
นางสาวณัฐวรินทร โยธาภิรมย
นางณัฐวลัญช คงทรัพย
นางณัฐวลัย จันทรสิงห
นางณัฐวี งามผลเจริญ
นางสาวณัฐวีณ ทองสมบัติ
นางณัฐวีณ เมธีพัชรพงษ
นางสาวณัฐวีระนันท คงประเสริฐ
นางณัฐศรี ชูชวย
นางสาวณัฐโศภิษฐ คําปนแปง
นางสาวณัฐสิริ เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นางสาวณัฐสุดา ฉุยฉอง
นางณัฐสุดา นาลอ
นางณัฐหทัย บงเรือน
นางณัฐิกา ปนแกว
นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ
นางสาวณัฐิดา สีชานิล
นางสาวณัฐินี ฝนขาว
นางณัตตยา ไชยชาญ
นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
นางณัทดารัญ อภิรัชตกุล
นางณัทธนภร หนูเหลือง
นางสาวณัทธมนกาญจน ยิ้มแกว
นางสาวณัทภิญญา พงษชินชญา
นางสาวณาตยา จีนชวย
นางสาวณาตยา ตุมโท

๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณิชกมล ชูชื่น
นางสาวณิชกมล สิงหหะ
นางณิชกานต จองไพจิตรสกุล
นางสาวณิชกานต ศรีมนตรี
นางณิชกานต เอวานส
นางณิชกุล ศิริมงคลกาล
นางสาวณิชชยา เทศารินทร
นางณิชชยานันท อุดมศักดิ์ศรี
นางสาวณิชชรัสม อยูพันธ
นางสาวณิชชากร โพธิ์วงษ
นางณิชชาอร ใจออน
นางสาวณิชนันทน กันทะลา
นางสาวณิชนันทน บุญรัตน
นางณิชนันทน ปูคําแดง
นางสาวณิชปทม พันธุรัตน
นางสาวณิชมน กิราวัลย
นางณิชยา มูลเรืองไทย
นางสาวณิชรัตน รักษายศ
นางสาวณิชา พวงทอง
นางสาวณิชากมล ทองคําอวน
นางสาวณิชากมล ราชนานนท
นางณิชากร ชื่นวารุณ
นางสาวณิชากานต ชุมภูเทพ
นางณิชานันท ไชยปรุง
นางณิชานันทน ขวัญตัว
วาที่รอยตรีหญิง ณิชาภัทร โกเอี้ยน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗

นางณิชาภัทร เครือคุณ
นางณิชาภัทร เที่ยงดีฤทธิ์
นางสาวณิชาภัทร มั่งมี
นางสาวณิชาภัทร รันทม
นางสาวณิชาภัทร อรรถวิทย
นางสาวณิชาภา กลมเกลี้ยง
นางสาวณิชาภา ดอนกันหา
นางสาวณิชาภา ตรีแสน
นางณิชาภา บุตรบุรุษ
นางณิชาภา ประสงคสุข
นางสาวณิชาภา สมัครลาน
นางสาวณิชาลฎา สุขีวงศ
นางสาวณิฎาลัคญ ชอนขุนทด
นางสาวณิติยา พรมดี
นางณิรดา ขาวผอง
นางสาวณีรนุช นรินทร
นางณีรนุช รัตนสีหา
นางณีรนุช สุทินประภา
นางสาวณุภานาถ ยืนยาว
นางสาวณุภาวี คงเกิด
นางณูสนี หะยียูโซะ
นางสาวดนยา ภูระหงษ
นางสาวดนิตา แกวคําจันทร
นางสาวดนุกานต ศรีสุข
นางสาวดรรชนี จิตคํารพ
นางสาวดรรชนี ทองผาภูมินิธิ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดรรชนีนาง พัดเปยมา
นางดรรชนีย เมยไธสง
นางสาวดรัณภัทร ทิวแพ
นางดรุณทิพย ขันสุข
นางสาวดรุณนภา ดอนเจดีย
นางสาวดรุณี เขมาปทุมศักดิ์
นางดรุณี แซลิ้ม
นางดรุณี ทองกรด
นางสาวดรุณี ทองขวัญ
นางดรุณี ลาศรีทัศน
นางสาวดรุณี สายแกว
นางสาวดรุณี หนูสะอาด
นางสาวดรุณี หวันมะหยอ
นางสาวดรุวรรณ วงษศรีแกว
นางสาวดลญา ทองนอย
นางสาวดลณพร แผวเกษม
นางสาวดลนภา ปานเขียว
นางสาวดลยา ยอดเพชร
นางสาวดลฤดี อูปคําแดง
นางสาวดลฤทัย อินทะวงศ
นางสาวดลลักษณ จาตุรงคกุล
นางสาวดลวรรณ พวงวิภาต
นางสาวดวงกมล กองเกียรติคุณ
นางดวงกมล ชูเชิด
นางสาวดวงกมล แซตั้ง
นางดวงกมล ทัศอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙

นางสาวดวงกมล ปถคามินทร
นางสาวดวงกมล ยาวงษ
นางดวงกมล แยมเกษร
นางสาวดวงกมล รักขยัน
นางดวงกมล รักษสุจริต
นางดวงกมล เล็กสวาสดิ์
นางสาวดวงกมล ศรีวิรัญ
นางสาวดวงกมล สิบมุด
นางสาวดวงแข ขํานอก
นางสาวดวงแข อินทนนท
นางสาวดวงจันทร ดําหวัง
นางสาวดวงจันทร ทรายแกว
นางดวงจันทร สุวรรณฝาย
นางดวงจันทร หลายแหง
นางสาวดวงจิตร เสาศิริ
นางสาวดวงใจ แกวสูงเนิน
นางดวงใจ ขันทนิตย
นางดวงใจ เจริญชีพ
นางดวงใจ ใจตรง
นางสาวดวงใจ ดอนสิงห
นางสาวดวงใจ ดีมงคล
นางสาวดวงใจ ทบวิชา
นางสาวดวงใจ เนียรรอด
นางสาวดวงใจ บอรุณรัตน
นางสาวดวงใจ ประถมนาม
นางสาวดวงใจ เปลี่ยนศรี

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุข
นางสาวดวงใจ รัตนวัน
นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ
นางดวงใจ เสียงสนั่น
นางดวงใจ อยูสุข
นางสาวดวงดารา เนตรวงค
นางดวงดาว เจริญเต็มเปยม
นางดวงดาว ไตรศรีวิรัตน
นางดวงดาว ภูกา
นางสาวดวงดาว แสนมะฮุง
นางสาวดวงดี ชายเรียน
นางดวงเดือน ใจดี
นางสาวดวงเดือน ชนะงาม
นางดวงเดือน แดงคงแกว
นางดวงเดือน เนียมเทศ
นางสาวดวงเดือน เมฆฉาย
นางดวงเดือน ลาคํา
นางดวงเดือน สานุ
นางสาวดวงตะวัน ใจหมั่น
นางสาวดวงตา นาเมือง
นางดวงตา บัวเอี่ยม
นางสาวดวงตา บุญประดับ
นางดวงตา มอนดี้
นางสาวดวงทิพย เสือชาง
นางสาวดวงทิพย หาญมนตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑

นางสาวดวงธิดา โฉมงาม
นางดวงธิดา บรรเทิงจิตร
นางสาวดวงนภา จริตงาม
นางสาวดวงนภา จันทรชาศรี
นางสาวดวงนภา นัคคีย
นางดวงนภา สิงหพันธุ
นางดวงนภา สินวิสูตร
นางสาวดวงนภา สุราวุธ
นางสาวดวงนิสา เสี้ยวทอง
นางดวงเนตร ทวยดี
นางดวงเนตร ลาสิงหาญ
นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร
นางสาวดวงพร จันทรพรม
นางสาวดวงพร จันทะคัด
นางสาวดวงพร จิรแพทยสกุล
นางสาวดวงพร ทิพกนก
นางสาวดวงพร บาฬี
นางสาวดวงพร ประเสริฐ
นางสาวดวงพร ปญจมากร
นางสาวดวงพร พรหมคํา
นางสาวดวงพร เลิศสุทธิกุล
นางสาวดวงพร วงษไย
นางสาวดวงพร วงษสิม
นางดวงพร วรสีหะ
นางสาวดวงพร สุขสําราญ
นางสาวดวงพร สุธรรม

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงพร อาชาฤทธิ์
นางสาวดวงพรทิพย ยมโชติ
นางดวงเพ็ญ รูปสวย
นางสาวดวงภร โจมรัมย
นางสาวดวงมณี เสนคําสอน
นางสาวดวงรัตน คุมภัย
นางสาวดวงรัตน ปอกกันยะ
นางสาวดวงรัตน สาชะนํา
นางสาวดวงรัตน หลําโอะ
นางสาวดวงฤดี แจงใจดี
นางสาวดวงฤดี ศิลาไกล
นางสาวดวงฤทัย แกวพวง
นางดวงฤทัย แกวใส
นางดวงฤทัย ผกาแกว
นางสาวดวงฤทัย ผลดก
นางสาวดวงฤทัย พุมทรัพย
นางสาวดวงฤทัย วงคสิงห
นางสาวดวงฤทัย ศรีบุญลือ
นางสาวดวงลัดดา ปะระทัง
นางดวงสิน รักษากลิ่น
นางสาวดวงสุดา บุญมามอญ
นางสาวดวงสุดา ยะฮาด
นางสาวดวงสุดา แยมศรี
นางดวงหทัย สอนฮั้ว
นางดวงเเกว สุขภักดี
นางดอกบัว เรืองเดช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดอกฟา ประเสริฐกุล
นางสาวดอกไม สิทธิหาญ
นางสาวดอกรัก กาวี
นางสาวดารณี กระจางโชคสุข
นางสาวดารณี ชมโสม
นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค
นางดารณี พิงคเจริญ
นางสาวดารณี พุฒจันทรหอม
นางสาวดารณี อุดทุม
นางดารัตน ดวงตา
นางสาวดารัตน มาตมูลตรี
นางสาวดารัตน แสงสวัสดิ์
นางสาวดารัตน หนูทอง
นางสาวดารัตน แอธน
นางสาวดารัสกานต พิยะ
นางดารากรณ ขุนมิน
นางดาราณี ถือความสัตย
นางดาราณี ปญโญแกว
นางสาวดาราพร เพียรไพฑูรย
นางดารารัตน จันทรกาย
นางสาวดารารัตน ทัพโต
นางสาวดารารัตน ปญญาโรจนสุข
นางดารารัตน พิทักษ
นางดารารัตน เพิ่มโสภา
นางสาวดารารัตน ศรีพันธุ
นางสาวดารารัตน ศรีโรจนศิลป

๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดารารัตน สงวนญาติ
นางสาวดารารัตน แสงทอง
นางดารารัตน แสงเรือง
นางสาวดารารัตน อุตรมาตย
นางสาวดารารายณ อุดารักษ
นางสาวดาราลักษณ แผนกุล
นางสาวดาราวรรณ ทนเถื่อน
นางสาวดาราวรรณ สุขเจริญ
นางดาราวัลย ใจนา
นางสาวดาริกา สลัดกลาง
นางสาวดาริณี วาหะ
นางสาวดาริน เขื่อนเกา
นางสาวดาริน จันผา
นางดาริน ทรายทอง
นางดาริน มีสิงห
นางสาวดาริน ฮกซุนเฮง
นางสาวดารินทร จันตะเสน
นางดารินทร จายทองอยู
นางสาวดารินทร รอดชื่น
นางสาวดารินทร สุขสวัสดิ์
นางดารุณี เกตวงษา
นางสาวดารุณี ไชยบัวแดง
นางสาวดารุณี ดีเลิศ
นางสาวดารุณี ศรีสงคราม
นางสาวดารุณี แสวภูเขียว
นางสาวดารุณี อินชุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕

นางดาเรศ ไชยพงษ
นางสาวดาลัด มหาชัย เพ็งศิริ
นางสาวดาลัด สุดจิตร
นางสาวดาลีณีย กาเจ
นางสาวดาว ดวงราษี
นางสาวดาว หงษเวียงจันทร
นางสาวดาวใจ วางสิงห
นางสาวดาวประกาย ตาลสุก
นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์
นางดาวพระศุกร เพ็งกลัด
นางสาวดาวร แทนหิน
นางสาวดาวรรณ วงคกระโซ
นางดาวรรณ สินธุบุญ
นางดาวรอง ลาเดิ่น
นางสาวดาวรุง จรรยา
นางสาวดาวรุง ใจนาน
นางดาวรุง สอนกะสิน
นางสาวดาวรุง หมีทอง
นางดาวเรือง ฉิมทองดี
นางดาวเรือง นาคทั่ง
นางสาวดาวเรือง นิมิตจิตภักดี
นางสาวดาวเรือง บุญทรัพย
นางสาวดาวเรือง เปาวะนา
นางสาวดาวเรือง เวชพิทักษ
นางดาวเรือง สกุลเดช
นางสาวดาวเรือง แสงคํา

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดาวเรือง โสมาบุตร
นางดาวเรือง อุทัยพล
นางสาวดาวสวรรค วงศเสนา
นางสาวดาวะดี เนื่องโพนงาม
นางดาหวัน คําวัจนัง
นางสาวดําเนิน ดาศรี
นางสาวดิฐารัตน ลีวรางกุล
นางสาวดิศราพร ศรีนุช
นางสาวดิสสมัย รัตนวรรณี
นางดุจดาว ตะเขื่อนแกว
นางสาวดุจเดือน พวงไธสง
นางดุจเดือน ลิ่มศิลา
นางสาวดุจฤทัย โพยนอก
นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณ
นางดุษฎี ตติยาภรณ
นางดุษฎี พันทะแสน
นางดุษฎี ศรีทอง
นางดุษฎี สาระบุตร
นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษฤดี อุปฮาต
นางสาวดุสิดา โพธิ์ทองคนอง
นางเดนดวง สุขศรีแวว
นางเดนตา ทัพพิจิตร
นางสาวเดนนภา แกวศรี
นางสาวเดนนภา จุยดอนกลอย
นางสาวเดนนภา โทนสังขอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเดนนภา พรมพา
นางสาวเดนนภา ยอยบุปผา
นางสาวเดนนภา หงษวิเศษ
วาที่รอยตรีหญิง เดือน ไขมวง
นางเดือน นาควิสุทธิ์
นางสาวเดือน ภัยเนียม
นางเดือนใจ คํานุ
นางเดือนฉาย สาหราย
นางสาวเดือนนภา โนรี
นางเดือนนภา โพนทะนา
นางสาวเดือนเพ็ญ ขําผา
นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคุณ
นางเดือนเพ็ญ ทองประดิษฐ
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา
นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
นางสาวเดือนเพ็ญ ระวิโรจน
นางเดือนเพ็ญ สุมแกว
นางเดือนเพ็ญ เสรีวัฒน
นางสาวเดือนเพ็ญ ออนตาแสง
นางสาวเดือนรุง หวยหงษทอง
นางสาวเดือนลดา โพธิ์บาย
นางสาวตติยา แกวปอ
นางสาวตติยา เจริญยิ่ง
นางสาวตริทธา ทะลาสี
นางสาวตรีชญานันท เตชะรัศมีศักดิ์
นางสาวตรีทิพ บุญรักษา

๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางตรีทิพยนิภา จงใจงาม
นางตรีทิพยนิภา สดศรี
นางสาวตรีนุช นอยทิม
นางตรีนุช บุญเดช
นางสาวตรีนุช พงษฉาย
นางตรีนุช ภูวสุสมบัติ
นางสาวตรีนุช ศรีสวัสดิ์
นางตรีรัตน เดชฐี
นางตรีสุดา ทองแยม
นางสาวตรึงใจ สถาปนศิริ
นางสาวตวงพร เครงเปยม
นางตวงรัตน มุกดาหาร
นางสาวตวนรอปอะห กาโฮง
นางสาวตวนสากีนา จะปะกิยา
นางสาวตวนฮัมดียะห ไซอุเซ็ง
นางสาวตวิษา แกวจํารัส
นางสาวตองจิต แสนอารย
นางสาวตอม แกวกันหา
นางตอยบะ โซะยุ
นางสาวตอยีบะห หะยีหะมะ
นางสาวตอเหเราะ ดอละ
นางสาวตอฮาเหราะ หีมเบ็ญหมาน
นางสาวตอฮีเราะ ยะแดแมะ
นางสาวตอฮีเราะห ยาเอะ
นางตะวัน บุญศรี
นางตะวัน พลภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี
นางสาวตัตติญา เอกกัณหา
นางติณรัตน พรหมอารีย
นางติภาพร พัชรานุกูลการ
นางสาวติยรัตน เมฆใจดี
นางสาวติรวดี งามทรง
นางตีรณา สาแหละเตะ
นางสาวตุกตา สิมาเลาเตา
นางตุกตา โสภณธรรมคุณ
นางสาวตุลลิยา บุพพัณชาติ
นางตุลาพร กิ่งไทร
นางสาวตุลาพร ขาวอน
นางตุลาพร พรหมฤทธิ์
นางสาวตุแวรอซีดะห กาแม
นางสาวตูแวนัสพูรี นิมะ
นางสาวตูแวเสาะ ปูเตะ
นางเติมศิริ ลาปู
นางสาวเตือนจิต จุลโอภาส
นางสาวเตือนจิต โยธี
นางเตือนใจ กันสุข
นางสาวเตือนใจ ชื่นศิริ
นางเตือนใจ บุญบุตร
นางสาวเตือนใจ บุตรนา
นางสาวเตือนทิวา ดานตรวจสัตว
นางแตงออน อารีญาติ
นางไตรรัตนา โคตส

๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวถกลรัฐ หรพรอม
นางถนอมทรัพย มากชูชิต
นางถนอมศรี ถือพุดซา
นางถนอมศรี มหาชัย
นางถวิล งามพรม
นางถวิลวรรณ มวงจันทรสอน
นางสาวถิรดา โสดา
นางสาวถิราพรรณ ขําดวง
นางสาวถุงเงิน จันทาสอน
นางเถริกา โพธิ์เพ็ชร
นางสาวทตยาภรณ รัฐนันทมงคล
นางสาวทยานิจ เยสุวรรณ
นางทยิดา ยั่งยืนทวี
นางสาวทรงศรี ปนเกตุ
นางสาวทรงศรี สุขเกษม
นางสาวทรรศชนก ไกรตะโม
นางสาวทรรศนีย บุญตันบุตร
นางสาวทรรศยา ดวงชาคํา
นางทรรศสม เพชรชมทรัพย
นางทรัพยอนันต ทรหาญ
นางสาวทราภรณ จันทวี
นางสาวทรายแกว ภักตรขํา
นางทรายขวัญ สูตรตันติ
นางสาวทรายเงิน ทรายทอง
นางสาวทฤฒมน นรศฤงค
นางทฤตมน ขันทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทวารัตน พงศอราม
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ
นางสาวทวินันท ใสขาว
นางสาวทวีพร แกวบัวดี
นางสาวทวีภรณ สุวรรณมาโจ
นางทวีรัตน สีฟา
นางสาวทศพร เปลี่ยนแปลง
นางสาวทศพร มัจฉา
นางสาวทษวรรณ ปนทอง
นางสาวทองกร ดูสันเทียะ
นางทองกร ศรีบุญเรือง
นางสาวทองไกร ชูรัตน
นางสาวทองจันทร แกวสิมมา
นางทองทิพย ประทุมเหงา
นางทองทิพย มนตรี
นางทองใบ บุตรเจริญตระกูล
นางสาวทองใบ เมธสาร
นางทองใบ สารจันทร
นางทองประกา จุลปาน
นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์
นางสาวทองพูน เจือไทย
นางทองเพียร หงษสีลา
นางทองมี บุญศิริ
นางทองรินทร โยธาทูล
นางทองสวย บัวใหญ
นางสาวทองสุข หงษทอง

๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทองหัน กิจไธสง
นางสาวทองเหรียญ วงคชัย
นางสาวทองใหม แสนบุญ
นางสาวทอปด ฤทธิทิศ
นางสาวทอปด ศิริภคธนกุล
นางทอรุง สําเร็จเฟองฟู
นางสาวทักษกร แกววิเชียร
นางสาวทักษกรฤทัย ตาหลา
นางสาวทักษญา เจริญเวช
นางทักษพร กกแกว
นางสาวทักษภร สืบพงษ
นางทักษวรัตน ศรีใจวงศ
นางสาวทักษอร มั่นสากเหล็ก
นางทักษอร อาษาพันธ
นางสาวทักษิณา อินมา
นางสาวทัชชกร ชวยจังหรีด
นางสาวทัชชภร คงอิว
นางทัชชภร แนนอุดร
นางสาวทัชชภร เพชรมณี
นางสาวทัชชม แซลิ้ม
นางสาวทัชฎาภรณ สัตถาผล
นางทัชณี อบสุนทร
นางทัณฑิมา ไตรสุวรรณ
นางสาวทัดดาว ถนัดกิจ
นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์
นางสาวทัดดาว รัตนชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทัดดาว ศิริวงค
นางทัดดาว สาระกูล
นางทัดดาว อันประนิตย
นางสาวทับทิม สรางคํา
นางสาวทับทิม สุวรรณโรจน
นางสาวทัศณีญา นาเมือง
นางสาวทัศณีย ระเหม
นางทัศดาว ทรงประโคน
นางทัศติญา แกนแกว
นางทัศนทยา จันทรแจง
นางสาวทัศนทยา บวรชาติ
นางทัศนนันท คงศรี
นางทัศนนันท ภูลายยาว
นางสาวทัศนลักษณ เหลือดี
นางทัศนวรรณ โชติกมาตร
นางสาวทัศนวรรณ ธรรมศานติบูรณ
นางทัศนวรรณ มักอาน
นางสาวทัศนวรรณ ศรีเสน
นางสาวทัศนวรรณ กลิ่นอุบล
นางสาวทัศนา กองสิน
นางทัศนา วัจนะประดิษฐ
นางสาวทัศนาภรณ
บัญชรมาศพรรณ
๙๖๒๐ นางสาวทัศนาวลัย รอบคอบ
๙๖๒๑ นางทัศนี วรรณทอง
๙๖๒๒ นางทัศนี ศรีพารา

๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทัศนี ศิริมา
นางสาวทัศนีย กอแกว
นางสาวทัศนีย แกวยงกฎ
นางสาวทัศนีย แกวลี
นางสาวทัศนีย ขจรกิตติปญญา
นางสาวทัศนีย โคตรเมืองยศ
นางทัศนีย จันทรโน
นางทัศนีย จันทรลา
นางทัศนีย จั่นหนู
นางทัศนีย จือศานติ
นางทัศนีย ใจซื่อ
นางทัศนีย ไชยสาร
นางสาวทัศนีย ตาทิพย
นางทัศนีย ตาเละ
นางสาวทัศนีย ทนุกิจ
นางทัศนีย ทรงรูป
นางสาวทัศนีย ทองโสม
นางสาวทัศนีย ทุมกิ่ง
นางสาวทัศนีย แทนจันทร
นางทัศนีย โททํา
นางสาวทัศนีย ไทยสงฆ
นางสาวทัศนีย นาเจริญ
นางสาวทัศนีย นิลผึ้ง
นางสาวทัศนีย บึงไสย
นางทัศนีย บุญเทียม
นางสาวทัศนีย ปนแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔

นางทัศนีย เผาเวียงคํา
นางสาวทัศนีย พรหมอารักษ
นางสาวทัศนีย พอคา
นางทัศนีย พันธุพานิชย
นางสาวทัศนีย พินิจชัย
นางสาวทัศนีย ภักดีพงษ
นางสาวทัศนีย ภูมิภักดิ์
นางสาวทัศนีย ยศวงใจ
นางสาวทัศนีย ยิงรัมย
นางสาวทัศนีย ระถี
นางสาวทัศนีย ลาภสาร
นางสาวทัศนีย วงศศรี
นางสาวทัศนีย วงษสมบูรณ
นางสาวทัศนีย วะเศษสรอย
นางทัศนีย สนประเทศ
นางทัศนีย สืบสันติวรพงศ
นางทัศนีย เสาหงษ
นางสาวทัศนีย เสียงหวาน
นางทัศนีย หมอทอง
นางสาวทัศนีย หวังประโยชน
นางสาวทัศนีย อินมอญ
นางทัศนีย อึ๊งภากรณ
นางทัศนียวรรณ ฐานสินเพิ่ม
นางสาวทัศนียา อวมเมือง
นางทัศนีวรรณ เงาสุมาตย
นางสาวทัศรินทร บุญพรอม

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทัศลียา สุนทรภักดี
วารอยตรีหญิง ทัศวรรณ จันทรลบ
นางสาวทัศวรรณ นุผาเลา
นางทัศวรรณ บัวเผียน
นางทัศวรรณ ผิวแดง
นางทัศวรรณ โลหา
นางสาวทัศวรรณ วงคบุญมา
นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยง
นางทัศวรรณ อินทรขอ
นางสาวทัศอร คิดปญญาเลิศ
นางทัสณี แกวเมฆ
นางทัสดา บุตรวาทิตย
นางสาวทัสสินี แซอึ้ง
นางสาวทานตะวัน ไชยวงษ
นางสาวทานตะวัน สมงาม
นางสาวทาริกา กันทะตุน
นางทิฆัมพร ครุฑวงศ
นางสาวทิฆัมพร จิตรหลัง
นางสาวทิฆัมพร ตะเสี้ยว
นางสาวทิฆัมพร อํานวยสวัสดิ์
นางสาวทิชากร ชาญศรี
นางสาวทิตตอรุณ พุมพวง
นางทิติภา ธนะโชติวราธร
นางสาวทิพกาญจน อักษรกาญจน
นางสาวทิพฆนฑา เงินยวง
นางสาวทิพปภา ประสาทกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิพผกา สาธรรม
นางสาวทิพยกมล เสาวคนธ
นางสาวทิพยฉัตร พละพล
นางสาวทิพยญดา เจียมคุณานนท
นางทิพยตะวัน วันใจ
นางสาวทิพยธัญญา ชูรัตน
นางสาวทิพยธิญากร วงศคํา
นางสาวทิพยธิวา อินศรีสวัสดิ์
นางสาวทิพยมงคล ปสายะโส
นางสาวทิพยรวี ยอดเดชา
นางสาวทิพยระวี ขันธวิธิ
นางสาวทิพยรัตน ใจแจม
นางทิพยรัตน พฤกษาจันทนา
นางสาวทิพยรัตน ราคาแพง
นางสาวทิพยรัตน จิตตเดชาธร
นางทิพยรัตนอาภา สืบสวง
นางสาวทิพยวรรณ ปุณณินท
นางสาวทิพยวรรณ ปูดี
นางสาวทิพยวรรณ กันติ๊บ
นางทิพยวรรณ ไชยชมภู
นางสาวทิพยวรรณ บางโม
นางสาวทิพยวรรณ สินโสด
นางสาวทิพยวรา ใจดี
นางสาวทิพยวัลย ประภาธรรมณี
นางสาวทิพยวารี คําออน
นางสาวทิพยวิภา อุตมาตย

๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทิพยวิมล ภูฤทธิ์
นางสาวทิพยวิมล เสารแดน
นางสาวทิพยสุคนธ ขาวเอี่ยม
นางทิพยสุคนธ พิมทอง
นางสาวทิพยสุคนธ โรจนวิเชียร
นางทิพยสุคนธ ศิริแสน
นางสาวทิพยสุดา กวีวัจน
นางทิพยสุดา ธิศรี
นางทิพยสุดา พงษเพ็ชร
นางสาวทิพยสุดา สมนา
นางสาวทิพยสุดา หาระคุณโน
นางสาวทิพยสุวรรณ ราชเกิด
นางสาวทิพยอาภา เชื้อพรมมา
นางทิพยาภรณ สายขุนทด
นางสาวทิพยาภา คมขํา
นางสาวทิพยุดา ดาขาว
นางทิพรดา สิงหแกว
นางทิพรัตน ชํานาญผลิต
นางทิพรัตน ลอยหา
นางสาวทิพรัตน สุขยัง
นางทิพรัตน อินทรสา
นางสาวทิพวรรณ กีทีประกูล
นางสาวทิพวรรณ เกษมพรมณี
นางทิพวรรณ เกิดแกว
นางสาวทิพวรรณ แกวจันทร
นางทิพวรรณ ชอมะลิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘

นางทิพวรรณ ชูตรัง
นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ
นางทิพวรรณ ตุยดี
นางสาวทิพวรรณ ถนอมพิชัย
นางสาวทิพวรรณ โถชัยคํา
นางสาวทิพวรรณ ทองเผือก
นางสาวทิพวรรณ เทศเอม
นางทิพวรรณ ประชานันท
นางสาวทิพวรรณ ผดุงวงษ
นางสาวทิพวรรณ ผสมทรัพย
นางสาวทิพวรรณ พรมลี
นางสาวทิพวรรณ พลสมัคร
นางสาวทิพวรรณ พวงมาลัย
นางสาวทิพวรรณ พึ่งเดช
นางทิพวรรณ มวงพิมพ
นางสาวทิพวรรณ รสหอม
นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ
นางสาวทิพวรรณ ศรเพชร
นางสาวทิพวรรณ ศรีบรม
นางสาวทิพวรรณ ศิริพงษพันธ
นางสาวทิพวรรณ สรางตนเอง
นางสาวทิพวรรณ สวางรัตน
นางทิพวรรณ สังฆวัตร
นางสาวทิพวรรณ สุดนุช
นางสาวทิพวรรณ เหียรหัน
นางสาวทิพวรรณ อยูพุม

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทิพวรรณ อําไพจิตร
นางทิพวรรณ อินตะปา
นางสาวทิพวรรณ ปญญางาม
นางทิพวรรณ อวมทอง
นางสาวทิพวัลย ไกรนรา
นางสาวทิพวัลย ขุนเทือง
นางทิพวัลย จันทะลุน
นางสาวทิพวัลย ชุติภัทร
นางสาวทิพวัลย แซโงย
นางทิพวัลย นาคะเวช
นางสาวทิพวัลย บังษร
นางสาวทิพวัลย พงคดา
นางสาวทิพวัลย มูลตระกูล
นางสาวทิพวัลย วัชรกุลศิริศักดิ์
นางสาวทิพวัลย อัครจักร
นางสาวทิพวัลย อัตถาหาร
นางสาวทิพสุคนธ ชูชมงาม
นางสาวทิพสุคนธ บุญนิ่ม
นางทิพอาภา วิลัย
นางทิพอาภา สมเสียง
นางทิพากร ถนอมศักดิ์
นางสาวทิพานันท โชติกนกรัตน
นางสาวทิพาพร กันมา
นางสาวทิพาพร แสงระวี
นางสาวทิภากร บัวหอม
นางสาวทิภาพรรณ แคลวคลาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐

นางสาวทิยากร แกวพิกุล
นางสาวทิราภรณ เจริญชีพ
นางสาวทิราวรรณ พานจันทร
นางทิวา เมืองหลวง
นางสาวทิวากร เกณฑสาคู
นางสาวทิวาทิพย ภูสะทด
นางสาวทิวาพร เข็มศิริ
นางสาวทิวาพร คนหาญ
นางสาวทิวาพร ทศดารา
นางทิวาพร พรหมสุพรรณ
นางสาวทิวาพร วานิช
นางสาวทิวาพร วินทะไชย
นางสาวทิวาพร ศรีประเทศ
นางสาวทิวาพร สิงหัตถะ
นางสาวทิวาร ศรนรินทร
นางทิศา ฐานะพัฒน
นางสาวทิศา ทองบุญ
นางสาวทิศากร สิริคุณาลัย
นางสาวทุติยาภรณ นพรัตน
นางทุมมี ทิพยวงศา
นางสาวเทพประทาน ประพฤติ
นางสาวเทวธิดา กลางหลา
นางสาวเทวพร ขําเมธา
นางสาวเทวิกา มุขพลอย
นางเทวิกา สําเภา
นางสาวเทียนแข ใจกลา

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเทียนทอง คิ้มภูเขียว
นางสาวเทียนพรรษา เอี่ยมธรรม
นางสาวเทียมแข อินตะ
นางสาวไทรตง ตาเฮ
นางสาวธชวรรณ พวงลําเจียก
นางสาวธณสร ฮะบุญมี
นางสาวธณัฎฐา ชุมจิตร
นางสาวธณัณณัฐ ไพศาลพันธ
นางสาวธณิดา ไชยภูมิ
นางสาวธนกฤตา จันทรพุม
นางสาวธนนัญตวรา บุญมี
นางสาวธนพร กาญจโนทัย
นางธนพร ขาวเนียม
นางสาวธนพร ครุฑอุน
นางสาวธนพร คุมพวงมี
นางสาวธนพร ไชยโคตร
นางธนพร ดวงไข
นางสาวธนพร ปุณณวิสุทธิ์
นางสาวธนพร มณีรัตน
นางสาวธนพร อินทนาม
นางธนพรรณ แสงปญญา
นางธนภร จิตธํารงสุนทร
นางสาวธนภร เชื้อรื่น
นางธนภร นิโรธร
นางสาวธนภร ภูผา
นางธนภรณ เชือนรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนภรณ เชื้อเพ็ง
นางสาวธนภรณ บุญอาจ
นางธนภรณ ภูโอบ
นางสาวธนภรณ เลิศมงคล
นางธนภรณ วารินรักษ
นางสาวธนภรณ ศรีเนตร
นางธนภรณ สิทธิโชค
นางสาวธนภรณ หารคง
นางธนฤทัย ดอนมอญ
นางธนวรรณ จําเนียรศิลป
นางสาวธนวรรณ ทองคําสุก
นางสาวธนวรรณ ไทยทอง
นางสาวธนวรรณ นิจนิรันดร
นางสาวธนวรรณ พันธทิพยกุล
นางสาวธนวรรณ มีสมบูรณ
นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
นางสาวธนวรรณ รักคง
นางธนวรรณ ศกุนตนาค
นางสาวธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณ
นางสาวธนวรรณ สุนทรรักษ
นางสาวธนวันต พิมสาร
นางธนวัลย ธัญวิวัฒนกุล
นางสาวธนศร ขวัญขาว
นางธนศิริ พรมแพน
นางธนอมร นิลกาญจน
นางสาวธนักษร สืบสาย

๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธนัชกัญ ใชเจริญ
นางสาวธนัชชา แกวเทพ
นางสาวธนัชชา เขียวหวาน
นางสาวธนัชชา ปญญาแกว
นางสาวธนัชชา พิมพดี
นางสาวธนัชชา พูดขุนทด
นางสาวธนัชชา รินสันเทียะ
นางธนัชญา จันนีย
นางธนัชญา ไชยหงษคํา
นางธนัชญา ทะนะวัน
นางธนัชดา อนยะ
นางสาวธนัชพร เกิดรุง
นางธนัชพร แกวพระ
นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์
นางธนัชพร ผิวเหลือง
นางธนัชพร ยันตะพันธ
นางสาวธนัชพรรณ ปดทุม
นางสาวธนัชภรณ บุตรสี
นางสาวธนัชยา บุญสรอย
นางสาวธนัญกรณ ไมตรี
นางสาวธนัญญา กกศรี
นางสาวธนัญญา ไตรโสม
นางสาวธนัญญา บัวชุม
นางสาวธนัญญา พันแพง
นางธนัญญา ยานกาย
นางสาวธนัญญา สดชื่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔

นางสาวธนัญญา สุหา
นางสาวธนัญภรณ รื่นเริง
นางสาวธนัฐดา สวางเกตุ
นางธนัณฎา ประจงใจ
นางธนันภรณ จําเริญสรรพ
นางสาวธนัษภร ไชยสอน
นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ
นางธนาพร สวางอารมณ
นางสาวธนาพร หาญพิทักษ
นางสาวธนาภร บุญทรง
นางธนาภร หยวกทอง
นางสาวธนาภรณ คงรอด
นางธนาภรณ ครองสุข
นางสาวธนาภรณ เงินเนตร
นางสาวธนาภรณ จําปา
นางสาวธนาภรณ ชมชื่น
นางสาวธนาภรณ เชื้อจารยชิน
นางสาวธนาภรณ พลวิเศษ
นางสาวธนาภรณ พลหมั่น
นางธนาภรณ เรือนพิมพ
นางธนารักษ มากรุง
นางสาวธนารัตน เข็มเมือง
นางธนารัตน นิลพันธ
นางสาวธนาวดี พระเมเด
นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร
นางธนิดา ขันตรี

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธนิดา ชื่นปอม
นางสาวธนิดา ดอนไพรนุช
นางสาวธนิดา แตงงาม
นางสาวธนิดา ทิพยเสน
นางสาวธนิดา บุญมี
นางธนิดา มีศรี
นางธนิดา ลิ้มสุวรรณ
นางสาวธนิตา ศิริออน
นางสาวธนิตา เหมือนใจ
นางธนิตา อภัยกลาง
นางสาวธนิษฐนันท สมจันทร
นางสาวธนิสสรา ไมตรี
นางสาวธนียา สีคํายอด
นางธมกร ประทุมรัตน
นางธมกร พัฒนะอิ่ม
นางธมณ กระแสสินธุ
นางธมนภัทร ไชยอิ่นคํา
นางธมนวรรณ กลากสิกิจ
นางธมนวรรณ สุคนธ
นางสาวธมลพรรณ คันธนู
นางธมลวรรณ ตะคุณนะ
นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญ
นางสาวธมลวรรณ มากปรางค
นางธมลวรรณ ศรีบุญ
นางสาวธมลวรรณ สงารูป
นางสาวธยาดา พรมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖

นางธรชญาน เหมทานนท
นางสาวธรภรณ สุมประดิษฐ
นางธรรชนก พุมทับทิม
นางธรรมพร มณีกุล
นางสาวธรรมรัตน พงษทอง
นางสาวธรส แกวยศ
นางธราธร ชัยวิวัฒนตระกูล
นางสาวธราพร โรคนอย
นางธราภรณ กลิ่นทอง
นางสาวธราภรณ สีมวง
นางสาวธราภรณ หงษยนต
นางสาวธริญา ชนะโยธา
นางสาวธฤตชญา นามเสนาะ
นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์
นางสาวธฤติรัตน ทรัพยสุริต
นางธวัลรัชว ธัญสิริรพี
นางสาวธวัลรัตน เติมสุข
นางธวัลรัตน พรมเรือง
นางธวัลรัตน วรภิรักษ
นางสาวธวัลรัตน สีหานาจ
นางสาวธวัลรัตน ออนราษฎร
นางสาวธัชกร จับใจนาย
นางธัชกร ธรรมมะ
นางสาวธัชฌาธิณี แสงทอง
นางสาวธัชธัญญา ดําริวิเศษ
นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญกนก ศรีบุญโรจน
นางธัญกมล ประรุรัตน
นางสาวธัญชนก ครองยุติ
นางสาวธัญชนก คําเม็ก
นางสาวธัญชนก ดอกพรม
นางสาวธัญชนก ปองนารา
นางสาวธัญชนก โอสถศรี
นางธัญญกาญจน พันธุชาตรี
นางธัญญฐิตา โชติธนินทจํารัส
นางสาวธัญญฐิตา ไตรวงคยอย
นางสาวธัญญธร ปาลวัฒน
นางธัญญธรณ เสนนะ
นางสาวธัญญนภัส โชคศิริวิริยกุล
นางสาวธัญญนลิน
กิติวัฒณกนกโชติ
นางสาวธัญญพร อองดา
นางสาวธัญญพรรษ ปราชญศิลป
นางสาวธัญญพัฒน ตันวัฒนเสรี
นางธัญญพัทธ ผูกรักษ
นางสาวธัญญพัทธ ลีลาเสถียรกุล
นางสาวธัญญพิชชา
ธนาชัยบุญญาวัฒน
นางธัญญภรณ พิทยาธรณชัย
นางสาวธัญญรัตน แกวนันทวัฒน
นางธัญญรัตน จันทรกระจาย
นางสาวธัญญรัตน ชาเกาะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญญรัตน เทศยงค
นางสาวธัญญรัตน ประเสริฐแสง
นางสาวธัญญรัตน เยื่องอยาง
นางสาวธัญญรัตน สมดัง
นางสาวธัญญรัศม ปะลํามะ
นางสาวธัญญลักษณ แกวจงกุล
นางสาวธัญญลักษณ ขันธแกว
นางสาวธัญญลักษณ คงแดง
นางสาวธัญญลักษณ จะงาม
นางธัญญลักษณ เวชกามา
นางสาวธัญญวรท ฤทธิโชติ
นางสาวธัญญะรัตน ภูทํามา
นางสาวธัญญา สุดสังข
นางธัญญากร โพธิ์ทัง
นางสาวธัญญาภรณ กอสุวรรณ
นางสาวธัญญาภรณ จันทรเทพ
นางสาวธัญญาภรณ แดงแกว
นางสาวธัญญาภรณ ยองบุตร
นางสาวธัญญารักษ ศรีไสย
นางธัญญารัตน กลาณรงคกร
นางธัญญารัตน ปฎิพัฒนากุล
นางสาวธัญญารัตน วัฒนกูล
นางธัญญารัตน สอนสา
นางธัญญารัตน โสภณ
นางสาวธัญญาลักษณ คํารังษี
นางธัญญาลักษณ ฉิมเพชร

๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธัญญาลักษณ วรรณวงค
นางสาวธัญญาศิริ บุญทา
นางสาวธัญณรัตน ไชยเลิศ
นางธัญณัช สีขาว
นางธัญณิชา คงเทศน
นางสาวธัญดา รอดเสียงล้ํา
นางธัญดา สุขเกษม
นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ
นางธัญธร เกรียงไกรเกียรติ
นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง
นางธัญธิชา ปญญา
นางสาวธัญธิดา โชคคณาพิทักษ
นางสาวธัญธิตา ริมทอง
นางสาวธัญนรัตน โชติวิวุฒิพงศ
นางธัญนันท ชุมเกิด
นางสาวธัญนันท หาญพล
นางสาวธัญนิชา หอมจริง
นางสาวธัญประภา เทศแยม
นางธัญพร คํานวล
นางสาวธัญพร บุญสง
นางสาวธัญพร เหนคํา
นางธัญพัฒน อินทรกําแหง
นางสาวธัญพิชชา จันทรหลา
นางธัญพิชชา นันตา
นางสาวธัญพิชชา สารภาพ
นางสาวธัญพิมล อาภัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญภัทร จันทรวงศ
นางสาวธัญมล ศรีโคตร
นางสาวธัญยธรณ ทองศิริธนารัตน
นางสาวธัญรชนก บุญสง
นางสาวธัญรดี บุญสง
นางสาวธัญรัตน ประยูรพันธุ
นางธัญรัศม เทพคําดี
นางสาวธัญลักษณ ไกรสยาม
นางธัญลักษณ คํารศ
นางสาวธัญลักษณ ชํานิไกร
นางธัญลักษณ ดานวิริยะกุล
นางธัญลักษณ ตรีศร
นางสาวธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ
นางสาวธัญลักษณ เพ็งพิน
นางธัญลักษณ ภูศรี
นางสาวธัญลักษณ ภูสงา
นางสาวธัญลักษณ รัตนหิรัญวงศ
นางสาวธัญลักษณ วงเครา
นางสาวธัญลักษณ ศรีสมชัย
นางธัญลักษณ องอาจ
นางธัญวรรณ จีนขาวขํา
นางสาวธัญวรรณ เสงกี่
นางสาวธัญวรัตน ปุณประวัติ
นางธัญวรัตม อเวรา
นางสาวธัญวลัย ขาวฤกษ
นางสาวธัญวลัย เขื่อนเพชร

๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อ
นางสาวธัญสินี ศรีทรง
นางสาวธัญสิริ กาสนุก
นางธัญสุดา พึ่งไชย
นางสาวธัณญภรณ ปลองทอง
นางสาวธัณฑชนก อาจภักดี
นางธันคยาณีย นรินทร
นางธันทิพา อินทรกําเนิด
นางธันยชนก แกววิเศษ
นางธันยชนก กลางประพันธ
นางธันยชนก เกตุแกว
นางสาวธันยชนก จันทะบุตร
นางสาวธันยญาธิป ฟองจางวาง
นางสาวธันยธร สมเนตร
นางสาวธันยพร ใครวงศเรือน
นางธันยพร จันทรเพ็ชร
นางสาวธันยพร จําปาขันธ
นางธันยพร บุญพรอม
นางธันยพร เหลืองสอาด
นางสาวธันยรดา เนติ
นางสาวธันยาพร ไทยเจริญ
นางธันยาภรณ ผูกเพทาย
นางธันยาภรณ พูลเอียด
นางสาวธันยาภรณ ศรีโพธิ์
นางสาวธันวดี ศรีกุลจันทร
นางสาวธันววดี เลี้ยงสมบัติเตโช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางธันวาพร แกวสมนึก
นางธันวาพร ศรีสมุดคํา
นางธันษา ชื่นชมกลิ่น
นางสาวธาดาทิพย รักทอง
นางสาวธานินท ตากวัก
นางธารทอง ศิริรัตนาวดี
นางสาวธารทิพย ฉิมหลวง
นางสาวธารทิพย ตรีกูด
วาที่รอยตรีหญิง ธารทิพย
ประทุมมา
นางสาวธารทิพย ภาระพฤติ
นางสาวธารทิพย แวนแกว
นางธารทิพย ศรีบูรพาภิรมย
นางธารลิน ตระกูลรัมย
นางสาวธารวิมล กันใจ
นางธารา เตือนใจสกุล
นางธาราทิพย ภูเลี่ยมคํา
นางสาวธารารัตน ธรรมมวงไทย
นางธารารัตน ภิรมย
นางสาวธารารัตน สารีโพธิ์
นางสาวธาริณี แดงนอย
นางสาวธาริณี ปากดี
นางสาวธาริณี มั่นคง
นางธารินี อยูมาก
นางธาลินี คงทรัพย
นางธาวิณี สัตยภิวัฒน

๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธาวินี ดอนตุมไพร
นางสาวธิชาภรณ โคตา
นางธิชารัตน บําเพ็ญ
นางสาวธิดา การสมเจตน
นางธิดา บุญญานุวัตร
นางสาวธิดา บูสามสาย
นางธิดา สัพโส
นางธิดา ฮาวปนใจ
นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร
นางธิดาพร จังจริง
นางสาวธิดาพร นามษร
นางธิดาพร บุดดีเสาร
นางสาวธิดาภรณ พยุงวีระนอย
นางสาวธิดารัชต คําสงค
นางธิดารัตน กลาวิกยกรณ
นางสาวธิดารัตน กานํา
นางสาวธิดารัตน เกียรติชัยพิพัฒน
นางธิดารัตน แกวชะฎา
นางธิดารัตน แกวเรือน
นางสาวธิดารัตน คนตรง
นางธิดารัตน คลังจินดา
นางสาวธิดารัตน คลายนาค
นางสาวธิดารัตน จิตสํารวย
นางสาวธิดารัตน จีรัง
นางธิดารัตน เจริญมี
นางสาวธิดารัตน ฉลวยศรีเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธิดารัตน ชัยพิพัฒน
นางสาวธิดารัตน ชัยรัตน
นางธิดารัตน ไชยศาสตร
นางธิดารัตน ไชยสาลี
นางธิดารัตน แดงพรม
นางสาวธิดารัตน ตะเภาเงิน
นางธิดารัตน ทองโกฎิ
นางสาวธิดารัตน ทองสุวรรณ
วาที่รอยตรีหญิง ธิดารัตน บุญลอม
นางธิดารัตน ประจักษ
นางสาวธิดารัตน ปจจาเณย
นางธิดารัตน ผิวพันธมิตร
นางธิดารัตน พรอมพรั่ง
นางธิดารัตน พุทธิมา
นางสาวธิดารัตน โพธิขํา
นางสาวธิดารัตน ลือโลก
นางสาวธิดารัตน วงษเวียน
นางธิดารัตน วงษออน
นางสาวธิดารัตน เวชกามา
นางสาวธิดารัตน ศรสวัสดิ์
นางสาวธิดารัตน สนธิพงษ
นางสาวธิดารัตน สังขอนันต
นางสาวธิดารัตน เสรีรัตนเสถียร
นางสาวธิดารัตน หลักทอง
นางสาวธิดารัตน หัตถมา
นางสาวธิดารัตน หาญมนตรี

๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธิดารัตน ออนโคกสูง
นางสาวธิดารัตน อิ่มขันต
นางธิดารัตน อุไรพันธ
นางสาวธิดาลักษณ สิทธิวงษา
นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวน
นางสาวธิติกานต ระเบียบ
นางสาวธิติกานต สุวรรณประเสริฐ
นางสาวธิติญาภัคร โคตรสมบัติ
นางสาวธิตินัดดา สิงหแกว
นางสาวธิตินันท นาจาน
นางสาวธิติมา ทันประโยชน
นางธิติมา เนตรทิพย
นางธิติมา เพ็ญจันทร
นางสาวธิติมา วิเศษศิริ
นางสาวธิติยา แจมถาวร
นางสาวธิติยา บุญเสนาะ
นางสาวธิติยา ออนวิมล
นางสาวธิติรัตน ศิริมา
นางสาวธิยากานต ตาขัน
นางสาวธิลาวรรณ มีชิน
นางธิวรา ยุวเชียร
นางธิวาภรณ สมสงวน
นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ
นางธิษะณา ตุมคํา
นางสาวธิษาเนตร ศรีแกวณวรรณ
นางสาวธีรดา เจริญแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธีรดา อุดมทรัพย
นางสาวธีรตา ทุมประสิทธิ์
นางสาวธีรนันท ศิริกาล
นางสาวธีรนุช จันทรกองแกว
นางธีรนุช ชมภูวิเศษ
นางธีรนุช ลาสา
นางสาวธีรนุช สังขศรี
นางสาวธีรนุช เหลาสุนา
นางธีรพร บุญคุมครอง
นางสาวธีรภรณ ไชยเวช
นางสาวธีรภัทร ชางเพชร
นางสาวธีรยา บูรณะ
นางสาวธีรรัตน อัจฉริยะศาสตร
นางสาวธีรวรรณ แสงศิริ
นางธีราพร แกวชยาภรณ
นางสาวธีราพร ศรีวงษา
นางสาวธีราภรณ ดอกศร
นางธีราภรณ บรรลือ
นางสาวธีราภรณ ผลกอง
นางสาวธีราภรณ ยะกันโท
นางสาวธีรารัตน เธียรวิวัฒนา
นางธีรารัตน ไมทุกข
นางสาวธีราวรรณ แกวศิริ
นางสาวธีรินทร ใบลี
นางสาวธุมากร เจดียคํา
นางสาวธุวานันท สุวนาถ

๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเธียรรัตน ไชยโรจน
นางสาวนกชนาฏ แกวชื่น
นางนกเล็ก อินสนอง
นางสาวนคภรณ กําลังงาม
นางนงคนุช จิตโสภา
นางสาวนงคนุช เจดียแปง
นางสาวนงคนุช ผลาเลิศ
นางสาวนงคนุช เศษรักษา
วาที่รอยตรีหญิง นงคนุช สิงหทอง
นางนงคเยาว แกวกันทา
นางสาวนงคราญ คําลัยวงษ
นางนงคราญ จันทรวัน
นางนงคราญ เชื้อนุน
นางสาวนงคราญ นวลฝน
นางนงคราญ สมนอย
นางนงคลักษณ ประมล
นางนงคลักษณ โสมดา
นางนงนภัส เกตุภันฑ
นางนงนภัส สายหยุด
นางนงนภัส สิงหคราม
นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ
นางนงนุช กมลรัตน
นางนงนุช กิจทะรักษ
นางสาวนงนุช ชมภู
นางนงนุช ชูทรัพย
นางสาวนงนุช ตรีวัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงนุช ทะนุนารัมย
นางสาวนงนุช ทิพยโพธิ์
นางนงนุช ปฐมสุรทิน
นางนงนุช โพธิไชยแสน
นางนงนุช รอดทุกข
นางสาวนงนุช สมิงทอง
นางสาวนงนุช สุทธิ
นางสาวนงพร สวางศรี
นางสาวนงเยาว จันทะคุณ
นางสาวนงเยาว เชื้อฉุน
นางสาวนงเยาว ศรีโสภณ
นางนงเยาว สงทับ
นางนงเยาว สมวัน
นางสาวนงเยาว แสนเวียง
นางนงเยาว อินสอน
นางสาวนงรัตน กุมภิโร
นางนงลักษณ จงรักวงศ
นางสาวนงลักษณ เฉลิมศรี
นางสาวนงลักษณ ชูยังดวงโยธา
นางนงลักษณ ไชยวิชู
นางสาวนงลักษณ ทองเขียว
นางสาวนงลักษณ ทอดสนิท
นางสาวนงลักษณ เทพสิทธาวิวัฒน
นางนงลักษณ ธรรมดา
นางนงลักษณ ประทุมพันธ
นางนงลักษณ พาจันดี

๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนงลักษณ ยังรอด
นางนงลักษณ รอดดวยบุญ
นางนงลักษณ ระวะใจ
นางสาวนงลักษณ วงคหินกอง
นางสาวนงลักษณ วงศณะรัตน
นางสาวนงลักษณ สมศรี
นางสาวนงลักษณ หลวงไชย
นางสาวนงลักษณ หวยหงษทอง
นางสาวนงศมน กําเนิดเกาะ
นางนฏกร แกวชนะ
นางนฏกร โภคทรัพย
นางสาวนฐวรรณ จงปตนา
นางสาวนตธิดา ชุมพงษ
นางสาวนทณัฐ สุนา
นางสาวนนชณัดดา มาตราคําภา
นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ
นางนนทพร สัมมา
นางนนทลี ใจจะดี
นางนนทิยา ตรงตอกิจ
นางสาวนนัฐศิริ แกวแจง
นางสาวนพกร แจมโถง
นางสาวนพประภา ธรรมดา
นางสาวนพพร เกาะออม
นางสาวนพพร ประไพร
นางนพภรณ โสพิตร
นางสาวนพมล หงษทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗

นางนพมาศ กิจพยัคฆ
นางนพมาศ จั่นประดิษฐ
นางสาวนพมาศ เถาวัลย
นางสาวนพมาศ พรหมขุนทอง
นางสาวนพมาศ เมืองมุงคุณ
นางสาวนพรดา เสลาคุณ
นางสาวนพรรษศร ภาระศรี
นางสาวนพรัตน ชอบดี
นางสาวนพรัตน ฐิติกาล
นางสาวนพรัตน ทสะสังคินทร
นางนพรัตน ทาวเงิน
นางสาวนพรัตน ธิสานนท
นางนพรัตน พลศักดิ์ขวา
นางสาวนพรัตน พิมพแสง
นางสาวนพรัตน ภิรมหวาด
นางสาวนพรัตน ระตะเจริญ
นางสาวนพรัตน รัชวงศ
นางนพรัตน ลําโนรี
นางสาวนพรัตน ศรีหริ่ง
นางสาวนพรัตน ศักลอ
นางสาวนพรัตน ศิริพงษ
นางสาวนพรัตน อุดมสุข
นางนพวรรณ กมลปรีดากุล
นางสาวนพวรรณ เถายะบุตร
นางสาวนพวรรณ ทนันชัย
นางสาวนพวรรณ ทับทอง

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนพวรรณ ประกายสกุล
นางสาวนพวรรณ พิทักษจรรยา
นางนพวรรณ ศรีไพร
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน
นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ
นางนพหทัยกมณ บุญอิ่ม
นางนภฉัฐ เพ็ชรภา
นางสาวนภชนก ปอมสาหราย
นางสาวนภชนก พรมสอน
นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา
นางสาวนภนุต เคาศรีวงษ
นางนภวรรณ นาดี
นางสาวนภวรรณ ปานทอง
นางนภสร กองศิริ
นางสาวนภสร ยศราวาส
นางสาวนภัค ชัยอุปคํา
นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมา
นางสาวนภัทร จันทิมา
นางสาวนภัทร เชิงหอม
นางนภัทร เตสุ
นางสาวนภัทร โทรัตน
นางนภัทร มะอาจเลิศ
นางสาวนภัทร เรือนรักเรา
นางสาวนภัทร สินอํานวยผล
นางสาวนภัทร สังขทอง
นางสาวนภัทรศิริ อินทรสุภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙

นางนภัส โตทองหลาง
นางนภัสกรณ นามโสม
นางสาวนภัสกรณ อาสา
นางสาวนภัสกุณ จิบโคกหวาย
นางสาวนภัสญาณ ไกงาม
นางนภัสนันท ทวีพิพัฒนกุล
นางนภัสนันท ศรีคุณ
นางนภัสนันทร นรากุลนันท
นางสาวนภัสพร ทองพราย
นางสาวนภัสภรณ เกตทอง
นางสาวนภัสภรณ อุดมสุข
นางสาวนภัสรดา ฝายขาว
นางนภัสรา อุทปา
นางนภัสลักษณ พจนเพริศ
นางนภัสวรรณ คูหาทอง
นางนภัสวรรณ จําพล
นางสาวนภัสวรรณ ชัยเลิศ
นางนภัสวรรณ นักเสียง
นางนภัสวรรณ ศรีสุข
นางสาวนภัสวรรณ อิกําเหนิด
นางสาวนภัสวรรณ วิเศษสิงห
นางนภัสสร จิตรประเสริฐ
นางสาวนภัสสร ศรีสุนทร
นางสาวนภัสสรณ แปนแสง
นางนภา เกตุแกว
นางสาวนภา ทองประเสริฐ

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนภา แทนมณี
นางสาวนภา บุญวงษเมือง
นางสาวนภา วนาภรณ
นางสาวนภาจรี สิงหคํา
นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ
นางสาวนภาพร กาเซะ
นางสาวนภาพร กาบัว
นางสาวนภาพร แกวลอดหลา
นางนภาพร จันทรอินถา
นางนภาพร จันทรังษี
นางสาวนภาพร ใจเพียร
นางนภาพร ฉลูรัมย
นางสาวนภาพร ชูทอง
นางนภาพร ทนะขวาง
นางสาวนภาพร ทุมรักษ
นางสาวนภาพร นันเขียว
นางสาวนภาพร นันชวง
นางสาวนภาพร ประชุมพร
นางนภาพร แปนขํา
นางสาวนภาพร ผองเพริดพริ้ง
นางสาวนภาพร เพชรเขียว
นางนภาพร วิเศษชลธาร
นางสาวนภาพร ศิริมูล
นางสาวนภาพร สายเชื้อ
นางสาวนภาพร สิทธิจันทร
นางนภาพร แสงรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาพร ใสศรี
นางนภาพร หทัยปติสุข
นางนภาพร อดิศักดิ์
นางสาวนภาพรรณ จงเกษกรณ
นางนภาภรณ ชื่นบาน
นางสาวนภาภรณ เพียงดวงใจ
นางสาวนภาภรณ เพียงเพ็ญ
นางสาวนภาภรณ รักษามาตย
นางนภาภรณ หวานขม
นางสาวนภาภรณ หอมออน
นางสาวนภาภรณ อันทะผลา
นางสาวนภาภัทรี ไขประภาย
นางนภารัตน นามบุญลา
นางนภารัตน สูตรเลข
นางนภารัตน หอเจริญ
นางนภาลักษณ ตั้งอรุณศิลป
นางสาวนภาลัย ฉิมใจงาม
นางนภาลัย อุมาสะ
นางสาวนภาวรรณ กันทะตา
นางสาวนภาวรรณ ดิษฐประยูร
นางสาวนภาวรรณ ทองเอม
นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู
นางสาวนภาวรรณ เหลืองทองคํา
นางนรมน จันตํารา
นางนรมน ซาเซียง
นางสาวนรมน พุมชุมพล

๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนรมน หอมกลบ
นางสาวนรรฐชพร เจริญจาด
นางนรรัตน ยาใจ
นางสาวนรัชยภรณ ไพบูลย
นางสาวนรันลักษณ รังษี
นางสาวนราทิพย เจนสัญญายุทธ
นางสาวนราทิพย พันธไชย
นางสาวนราทิพย เภกะสุต
นางนราธกานต ศรีทวีวัฒน
นางสาวนราธิป สมพงษ
นางสาวนราพร ญาณไพศาล
นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน
นางสาวนราพร อาชนะชัย
นางนราภรณ จันทรหอม
นางนราภรณ อินทพงษ
นางนราวดี โพธิ์สุข
นางนราวรรณ นามวงศ
นางนริญญา ทองอยู
นางสาวนริตษา ดวงมหาสอน
นางนรินทร ไตรดงพลอง
นางสาวนรินทรา เดชครอบ
นางนรินทิพย สามทอง
นางสาวนรินธร พัฒนภูติวงศ
นางสาวนรินภร โพธิ์สุ
นางนริยา บุญมณีสิรีกุล
นางสาวนริศตา ดวงตอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนริศรา แกรอด
นางสาวนริศรา แกวเชื่อม
นางนริศรา คําวัง
นางนริศรา จันตายศ
นางสาวนริศรา จันทรคํา
นางนริศรา ชิตรัตนวงศกร
นางสาวนริศรา นนทไธสงค
นางสาวนริศรา นนทภา
นางสาวนริศรา นวลมะ
นางสาวนริศรา นอยพงษ
นางสาวนริศรา ปลาเขียว
นางนริศรา ปญญาบุญ
นางนริศรา ปนบุญ
นางสาวนริศรา พลเสนา
นางสาวนริศรา แพงมา
นางนริศรา ภูพลผัน
วาที่รอยตรีหญิง นริศรา มนัสศิลา
นางนริศรา มะรินทร
นางสาวนริศรา ราญรอน
นางนริศรา วงศอามาตย
นางสาวนริศรา วงษาเคน
นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย
นางสาวนริศรา วานิชรัตน
นางสาวนริศรา ศรีสวัสดิ์
นางสาวนริศรา สาระปารัง
นางนริศรา สิงหเกลี้ยง

๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนริศรา สุขมา
นางนริศรา เหลาภักดี
นางสาวนริศรา อนุเวชวรางคกูล
นางนริศรา ออนสด
นางสาวนริศรา อุรุเสถียร
นางนริศราพร กุมาลี
นางสาวนริศราภรณ ชุมเชย
นางสาวนริศราภรณ เมฆพยัพ
นางนริสรา เดชพรหม
นางนริสรา โรจนะบุรานนท
นางสาวนริสรา อากาศ
นางสาวนริสา รอดบํารุง
นางนริสา รูปคม
นางสาวนรีรัตน มนตรี
นางสาวนฤดี วัดละเอียด
นางสาวนฤทัย ฉายวิเชียร
นางสาวนฤทัย ตาทิพย
วาที่รอยตรีหญิง นฤทัย ทําบุญ
นางสาวนฤทัย พองเสียง
นางนฤบล กองทรัพย
นางสาวนฤภรณ ปนตาปน
นางสาวนฤมล เกศโร
นางนฤมล แกวประสิทธิ์
นางสาวนฤมล โกสันเทียะ
นางสาวนฤมล ขุนไกร
นางนฤมล จันทรมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕

นางสาวนฤมล จับใจสุข
นางนฤมล เจริญปรุ
นางนฤมล ฉ่ําเมืองปกษ
นางนฤมล ชองคันปอน
นางสาวนฤมล ชิดประทุม
นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว
นางนฤมล ชุมอําไพ
นางสาวนฤมล ไชยนาน
นางสาวนฤมล ไชยราช
นางสาวนฤมล แซเฮง
นางสาวนฤมล ทวีทรัพย
นางนฤมล ทองนัด
นางนฤมล ทองสมบูรณ
นางนฤมล ทิมชํานาญ
นางสาวนฤมล ไททอง
นางนฤมล ธูปมงคล
นางนฤมล นพเกา
นางสาวนฤมล นพไทย
นางสาวนฤมล นาคจาด
นางสาวนฤมล นาลอย
นางนฤมล นิลพันธ
นางสาวนฤมล บงพูเขียว
นางสาวนฤมล บัวจูม
นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์
นางนฤมล ประหยัดทรัพย
นางสาวนฤมล ปรือปรัง

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนฤมล ปนตามูล
นางสาวนฤมล พันธแกน
นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง
นางสาวนฤมล พึ่งแพง
นางสาวนฤมล เพ็ชรพูล
นางสาวนฤมล เพียขันทา
นางสาวนฤมล เภาสระคู
นางสาวนฤมล มะยอง
นางนฤมล มะลิวัลย
นางนฤมล ยิงทา
นางสาวนฤมล โยธาดี
นางนฤมล เลื่องชื่อ
นางสาวนฤมล ศรีจันทร
นางสาวนฤมล ศรีหาผล
นางสาวนฤมล สดใส
นางสาวนฤมล สมปาน
นางนฤมล สระอินทร
นางสาวนฤมล สายคําดวง
นางสาวนฤมล สีโสภา
นางนฤมล สุปนโน
นางสาวนฤมล สุพล
นางนฤมล สุพลไทย
นางสาวนฤมล โสชารี
นางนฤมล ไสยสาลี
นางสาวนฤมล หลวงไกร
นางสาวนฤมล หาญกัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗

นางสาวนฤมล อุดถา
นางนฤมลลักษณ อินตา
นางนลชา ปูคะสินธุ
นางสาวนลนีย ชํานินา
นางสาวนลพรรณ บับพาน
นางสาวนลัท ชีรัมย
นางสาวนลัทพร สมฤทธิ์
นางนลินฉัตร อภิสิริเดชายศ
นางสาวนลินญา บุญเต็ม
นางสาวนลินดา ไชยถาวร
นางนลินทิพย ธราดลพิทักษ
นางนลินพร นรากล่ํา
นางนลินรัตน พริบไหว
นางสาวนลินรัตน สีนวลจันทร
นางสาวนลินรัตน อิมิวัฒน
นางนลินรัตน อุปทะ
นางนลินา จําปานาค
นางนลินาสน กระทาง
นางนลินาสน เข็มณรงค
นางนลินี โชติรักษ
นางสาวนลินี ทองสองสี
นางสาวนลินี ทับวิเชียร
นางสาวนลินี โพธิ์ลา
นางสาวนลินี รอดเงิน
นางสาวนลินี สังขนัครา
นางสาวนลินี หนูชู

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวกานต มณีศรี
นางสาวนวจันทร อภิวัฒนจิรากุล
นางสาวนวนิดา หงษี
นางนวพร แกวเพียร
นางสาวนวพร เติมเตชาติพงศ
นางนวพร บัวทองจันทร
นางสาวนวพร บุญมา
นางนวพร พรรครักษ
นางสาวนวพร ษัฏเสน
นางสาวนวพร สมคํา
นางนวพร สีดาแกว
นางสาวนวพร อินทรทองดี
นางสาวนวพรรณ เทียมรอด
นางสาวนวพรรณ เนตรชนก
นางนวพรรณ ศยามล
นางสาวนวพรรษ พรมสละ
นางสาวนวมน เจริญขํา
นางสาวนวรัตน กวางวิเศษ
นางนวรัตน เชื้อกุณะ
นางสาวนวรัตน บัณฑิตพนาไลย
นางนวรัตน พิมพคีรี
นางสาวนวรัตน พึ่งเกษม
นางสาวนวรัตน รื่นสุคนธ
นางนวรัตน สังขขาว
นางสาวนวรัตน เหลือศรีจันทร
นางสาวนวรินทร แตะอินรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๖๓๔ นางสาวนวลกนกพรรณศร
สนั่นเมือง
๑๐๖๓๕ นางสาวนวลกมล สายนวล
๑๐๖๓๖ นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา
๑๐๖๓๗ นางสาวนวลจันทร ตันประเสริฐ
๑๐๖๓๘ นางสาวนวลจันทร ทองดอนเกือง
๑๐๖๓๙ นางนวลจันทร ทองปญญา
๑๐๖๔๐ นางนวลจันทร นิโกรธา
๑๐๖๔๑ นางสาวนวลจันทร นุสีวอ
๑๐๖๔๒ นางนวลจันทร พิทา
๑๐๖๔๓ นางสาวนวลจันทร โพธิ์ชัย
๑๐๖๔๔ นางนวลจันทร แมนอุดม
๑๐๖๔๕ นางสาวนวลจันทร โยธาเสน
๑๐๖๔๖ วาที่รอยตรีหญิง นวลจุฑา
เพ็ญพงศ
๑๐๖๔๗ นางนวลฉวี พระแทน
๑๐๖๔๘ นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโสม
๑๐๖๔๙ นางนวลฉวี สอดสอง
๑๐๖๕๐ นางนวลนภา ศิลาอาสน
๑๐๖๕๑ นางสาวนวลนิตย อุนเรือน
๑๐๖๕๒ นางสาวนวลนิภา สาทะเขียว
๑๐๖๕๓ นางสาวนวลปรางค พองนวล
๑๐๖๕๔ นางสาวนวลปรางค หุนสุวรรณ
๑๐๖๕๕ นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ
๑๐๖๕๖ นางสาวนวลลออ ทองศรี
๑๐๖๕๗ นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา

๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวลศรี สุตราม
นางสาวนวลอาภา ใจอารีย
นางนวลักษณ ภุมรินทร
นางสาวนวัชยา สมบัติ
นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ
นางนวัตมน สวัสดิ์พูน
นางสาวนวา ภูอยูเย็น
นางสาวนวิญญา กุณฑล
นางสาวนวินดา ทองคํา
นางสาวนวินดา ราศรีกุล
นางนวิยา พวงพี่
นางสาวนองนุช กุลศิริชัยวัฒน
นางนองนุช บําเพ็ญ
นางนองนุช บุญจันทร
นางนอยนัดดา แกวสุพรรณ
นางสาวนอรฮายาที อาลี
นางสาวนออาซีลา หลําบิลสะ
นางสาวนัจกร ผูทรงธรรม
นางนัจภรณ กุลเกลี้ยง
นางสาวนัญญา ชมหมื่น
นางสาวนัญยนา ขันทอง
นางสาวนัฎฐติกาญ เจียวยี่
นางสาวนัฏฐิณี สมสวย
นางสาวนัฏติยา เนียมไหม
นางสาวนัฐกานต แมนไธสง
นางสาวนัฐกานต ยิ้มพะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙

นางสาวนัฐกานต เรืองเนตร
นางสาวนัฐกานต อรุณรัตนา
นางสาวนัฐฐยา พงษประเสริฐ
นางนัฐติยา ทวีวัฒนา
นางสาวนัฐทพร ชื่นชอบ
นางสาวนัฐธิดา วงษรอด
นางสาวนัฐพร ฉายาปญจะ
นางนัฐพรรณ แสงนันท
นางนัฐภรณ ภามาศ
นางสาวนัฐริกา บีดิลและ
นางสาวนัดดา เกาทอง
นางสาวนัตกานต วงคแกว
นางนัตฐิกา สายัณห
นางนัตดา เพนเทศ
นางสาวนัตติมาพร จันทรโชติ
นางสาวนัทชลิดา พุมกง
นางนัทธมน คงเมือง
นางนัทธมน ญาณกาย
นางสาวนัทธมน สุกรณ
นางนัธนียา อุสมา
นางนันตยา บุญยัง
นางสาวนันทกา คารัมย
นางสาวนันทกา สุวรรณไตรย
นางสาวนันทกาญจน จิตตรง
นางนันทกาญจน สุรวิทย
นางสาวนันทจิรา พรมมิราช

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนันทชพร ขาวใบไม
นางสาวนันทญา บุญเทพ
นางสาวนันทณภัทร ทิพเจริญ
นางสาวนันทณรัตน พันธสอาด
นางสาวนันทณัฐ อวมรอต
นางนันทธีรา ประกายะ
นางนันทธีรา สันภิบาล
นางสาวนันทนภัส การะบัตร
นางนันทนภัส เขียนนอก
นางสาวนันทนภัส ชุมชาติ
นางสาวนันทนภัส แชมเงิน
นางนันทนภัส ดอนจันทรโคตร
นางนันทนภัส บรรสาร
นางสาวนันทนภัส ประชากูล
นางนันทนภัส ใยพันธ
นางนันทนภัส วราหะ
นางนันทนภัส ศรีพรหมทอง
นางสาวนันทนภัส สุพงค
นางสาวนันทนภัส สุวรรณศิลป
นางสาวนันทนภัส หนูแกว
นางนันทนภัส หนูเพ็ง
นางสาวนันทนภัสร จารุศศิธร
นางนันทนภัสร โพธิ์ไพร
นางสาวนันทนริญ พิสิฐรัชต
นางสาวนันทนัทธฉัตร ศรีวิเศษ
นางนันทนา จันทรอุฏฐานะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทนา บุญรินทร
นางสาวนันทนา บุษบงค
นางนันทนา พะมุลิลา
นางสาวนันทนา พันตาวงษ
นางสาวนันทนา เพ็ชรรัตน
นางสาวนันทนา มองบุญ
นางสาวนันทนา มีมะจํา
นางสาวนันทนา เรียงมุลตรี
นางนันทนา วันทา
นางนันทพร แกวกัญญาติ
นางสาวนันทพร บุตรเวียงพันธ
นางสาวนันทพร ปญญาสูง
นางสาวนันทพร มั่นคง
นางนันทพร รักนา
นางนันทพร รัตนวิเศษ
นางสาวนันทพร สีลาโส
นางสาวนันทภัค สุขโข
นางนันทภัค อารีวงษ
นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ
นางสาวนันทยเรศ ศิริยา
นางสาวนันทยา ถาวรศักดิ์
นางนันทรัตน บุญเชื้อ
นางนันทรัตน ประวีณชัยกุล
นางนันทรัตน พรหมวิเศษ
นางนันทรัตน มั่งมี
นางสาวนันทวดี ขํามี

๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทวดี ชางเหล็ก
นางนันทวดี สังขแดง
นางนันทวรรณ คอนหนาย
นางนันทวรรณ คารี
นางสาวนันทวรรณ บูลยประมุข
นางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน
นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะ
นางนันทวรรณ เอื้อการ
นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น
นางนันทวัน ฉวีศักดิ์
นางสาวนันทวัน ทองทวีวิวัฒน
นางนันทวัน นวลใหม
นางสาวนันทวัน ปดสายะ
นางสาวนันทวัน หอมหวล
นางสาวนันทวัน ออนจันทร
นางนันทวัน อิงพงษพันธ
นางสาวนันทวิกา บุญเมือง
นางนันทวิภา สืบศรี
นางสาวนันทหทัย เข็มทอง
นางสาวนันทัชพร ขจรมณี
นางสาวนันทัชพร จงปลื้มปติ
นางสาวนันทา ศรีแกว
นางสาวนันทาทิพย เพชรสุวรรณ
นางสาวนันทิกา สระพรหม
นางสาวนันทิกาญจน บัวสระ
นางนันทิกานต ไชยชนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทิชา เกิดอูม
นางสาวนันทิชา โพธิ์ทอง
นางสาวนันทิชา ฦๅชา
นางนันทิชา หมูโยธา
นางนันทิญา นาคเกตุ
นางนันทิญากรณ พงษสีดา
นางสาวนันทิดา นาโควงค
นางสาวนันทิดา พรมออน
นางนันทิดา ฟองจางวาง
นางสาวนันทิดา เฟองไกรศรี
นางสาวนันทิดา ศรีเพชร
นางนันทิดา โสทนา
นางสาวนันทินา เจริญธัญญา
นางสาวนันทินาฏ นินนาทนนท
นางสาวนันทินี เครือจันทร
นางนันทินี รวมจิตร
นางสาวนันทินุช เงินเย็น
นางนันทิยา กาชัย
นางสาวนันทิยา คําพิมูล
นางนันทิยา เจริญผล
นางสาวนันทิยา ชลกิจ
นางนันทิยา เชื้อคําฮด
นางสาวนันทิยา ธิพรพันธ
นางนันทิยา ประจันทรเสน
นางสาวนันทิยา โพธิประสิทธิ์
นางสาวนันทิยา รุงเรือง

๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทิยา วงศนาม
นางสาวนันทิยา สีหาขัน
นางนันทิยา เสนาใจ
นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล
นางนันทิยาพร ขันธวงศ
นางสาวนันทิวา สมสกุลชัย
นางสาวนันธนา บุตรพุทธ
นางสาวนันธิดา ใจรัก
นางสาวนันธิดา พรหมทอง
นางสาวนันธิดา สุขเลิศ
นางนันธิตา เทพยายน
นางสาวนันธิยา สุภากรณ
นางนันรุง ครองยุติ
นางสาวนัยนปพร แกวจีราสิน
นางนัยนปพร จันโทสุทธิ์
นางสาวนัยนปพร พุฒิประสิทธิ์
นางนัยนา คงพันธ
นางสาวนัยนา จันตาวงศ
นางสาวนัยนา ตันติศุภพงศ
นางนัยนา บัวเขียว
นางนัยนา เรืองขจร
นางสาวนัยนา ศรีบุญเรือง
นางนัยนา หวานเสียง
นางสาวนัรมา ดอเลาะ
นางสาวนัสฌาฬี หัสดง
นางสาวนัสรีณีย อาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนาซีบะ เจะโกะ
นางสาวนาซีฮาห สะรีดี
นางสาวนาซูรี เปาะกู
นางสาวนาฎฤดี สุขไกรทัย
นางสาวนาฎลัดดา จุลมา
นางสาวนาฏยา โกษาแสง
นางสาวนาฏยา ชูแกว
นางสาวนาฏยา ยนยุบล
นางนาฏยา ศรีโพธิ์ทอง
นางสาวนาฏลดา ภูประเสริฐ
นางสาวนาฏหทัย สิทธิบุญ
นางสาวนาฏอนงค จันทรเขียว
นางสาวนาตติยา แกวดวงศรี
นางนาตยา กรกฎ
วาที่รอยตรีหญิง นาตยา เข็มแกว
นางสาวนาตยา ไชยนา
นางสาวนาตยา โตแดง
นางสาวนาตยา ทับหลาย
นางสาวนาตยา บุญใบ
นางนาตยา พะงาตุนัด
นางสาวนาตยา ศรีออนนวล
นางนาตยา สายน้ําผึ้ง
นางสาวนาตยา สุขเอม
นางนาตยา สุทธิประภา
นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร
นางสาวนาตยา ออนทรวง

๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนาถชนก วังใจฟู
นางนาถตยา ภูรักษาไชย
นางนาถตยา สุธรรม
นางสาวนาถธิดา เจริญสุข
นางนาถนรินทร บุญธิมา
นางสาวนาถยา คงขาว
นางสาวนาถยา นามนัย
นางสาวนาถยา อุตมา
นางสาวนาถยา อุปศรี
นางสาวนาถวรินทร เกตุดี
นางสาวนาบีตะห เจะเล็ง
นางสาวนายาณี ยาเล
นางสาวนารถนพิณช สายสิญจน
นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย
นางนารินี กันทารักษ
นางสาวนารินี อดุลทิฐิพัชร
นางนารี ไชยบุตร
นางสาวนารี นิยมสุข
นางนารี ปนป
นางสาวนารี ผามั่น
นางสาวนารี มณีนาถ
นางนารี ศรีสุข
นางสาวนารีซัม วาหะ
นางสาวนารีภัทร โหตรภวานนท
นางสาวนารีรัตน กูลเม็ง
นางสาวนารีรัตน ขาวขํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนารีรัตน จิตรมั่นธรรม
นางนารีรัตน ทองเลิศ
นางสาวนารีรัตน ทองหอม
นางนารีรัตน ฝายคํามี
นางนารีรัตน พรหมศร
นางสาวนารีรัตน พลแจง
นางสาวนารีรัตน มณีรักษ
นางนารีรัตน รัตนทรงศรี
นางสาวนารีรัตน รุงเรือง
นางสาวนารีรัตน เรืองจันทร
นางนารีรัตน ศรีรัตน
นางสาวนารีรัตน สัมพันธ
นางนารีรัตน สาครขํา
นางนารีรัตน สาสกุล
นางสาวนารีรัตน สุวรรณวัฒน
นางนารีรัตน หาญกิตติมงคล
นางสาวนารีรัตน หาญปอ
นางสาวนาลิน ปนเอย
นางสาวนาวี พรวาป
นางสาวนาอีมะ บัวสาม
นางสาวน้ําคาง วรรณคํา
นางน้ําคาง วีระวัฒนวงศ
นางสาวน้ําคาง แสนยอด
นางสาวน้ําทิพย เจริญสุข
นางสาวน้ําทิพย เชียงชะนา
นางสาวน้ําทิพย ตางหู

๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวน้ําทิพย บําเหน็จ
นางน้ําทิพย ปาปวง
นางสาวน้ําทิพย พรหมบุญ
นางน้ําทิพย ยอดดี
นางสาวน้ําทิพย สุขกลม
นางสาวน้ําผึ้ง จันทรสม
นางน้ําผึ้ง จูเจริญ
นางสาวน้ําผึ้ง ชุมชวย
นางสาวน้ําผึ้ง ธรรมลังกา
นางน้ําผึ้ง ประสาร
นางน้ําผึ้ง ปรักมาตย
นางน้ําผึ้ง โพธิ์ศรี
นางสาวน้ําผึ้ง ยี่เปง
นางสาวน้ําผึ้ง วงทอง
นางสาวน้ําฝน กลั่นทิพย
นางสาวน้ําฝน แกวพวง
นางน้ําฝน คํามูล
นางสาวน้ําฝน จีเศียร
นางสาวน้ําฝน ชื่นชม
นางน้ําฝน นามปญญา
นางสาวน้ําฝน ปะพาน
นางสาวน้ําฝน ผานเมือง
นางสาวน้ําฝน พยุยงค
นางน้ําฝน ยิ้มจํารัส
นางสาวน้ําฝน ศรีนวล
นางสาวน้ําฝน สวัสดิรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙

นางสาวน้ําฝน สิทธิวรรณธนะ
นางสาวน้ําฝน แสงอาวุธ
นางสาวน้ําฝน หตะเสน
นางสาวน้ําเพชร นกศิริ
นางน้ําออย ไกรภูมิ
นางสาวน้ําออย ชุมทอง
นางสาวน้ําออย บุญมี
นางสาวน้ําออย โพธิ์งาม
นางสาวน้ําออย มากบุญมา
นางสาวน้ําออย วิเชียรณรัตน
นางสาวน้ําออย สุนทรพฤกษ
นางนิกขนิฌา ศรีบุตรตา
นางสาวนิกร จามาเนียม
นางสาวนิกามีละห นิเดรหะ
นางนิเกต อุนทะเล
นางสาวนิคัมพร ไชยมณี
นางสาวนิจจารีย แยมพลับกุล
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ
นางนิชกานต เพชรสําแดง
นางสาวนิชชิมา ทนศิริ
นางสาวนิชญาภัช รวดเร็ว
นางนิชธาวัลย จันทรพุม
นางนิชนันท จันหอม
นางสาวนิชนันท แซปง
นางนิชนิภา เลือดแดง
นางนิชภัค พรหมคีรี

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ
นางนิชาดา เมืองพรม
นางสาวนิชานันท ตันสุริยา
นางนิชานันท เมฆศิริ
นางนิชาพัฒน นพคุณวุฒิศักดิ์
นางนิชาภัทร เลี้ยงพันธุ
นางนิชาภา วรรณเกตุ
นางสาวนิชาภา วอนเพียร
นางสาวนิชาภา สวางแสง
นางสาวนิชาภา ออนละออ
นางนิฐจกาญจน กอบกุลธนชัย
นางสาวนิดสัน นนศิริ
นางนิดัมเราะ บาดา
นางนิดา มีสถิตย
นางนิดานุช ดิษฐสวรรค
นางสาวนิตญา นอยดี
นางสาวนิตติญา เตชะ
นางสาวนิตติญากรณ ศรีหะบุตร
นางสาวนิตติยา ตั้งเจริญ
นางสาวนิตติยา เพ็ชชะภา
นางนิตติยา แลบติก
นางนิตติยา วิสะมิตะนันท
นางนิตพร ทาวบุตรดา
นางสาวนิตยฐา ลิ้มสายสุข
นางนิตยธีรา พวงเพิ่มทรัพย
นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑

นางนิตยพร ยุงทอง
นางสาวนิตยา กองรัมย
นางสาวนิตยา กันทรส
นางนิตยา กาแดง
นางสาวนิตยา กําปา
นางสาวนิตยา เกตุมณี
นางสาวนิตยา แกวสะอาด
นางนิตยา แกวใส
นางสาวนิตยา คําโท
นางนิตยา งวงคํานาม
นางนิตยา จันทรชนะ
นางนิตยา จันมะโฮง
นางนิตยา จิตละมอม
นางนิตยา จูวันนะ
นางสาวนิตยา โชติชวง
นางนิตยา ไชยกุฉิน
นางสาวนิตยา ไชยะสุ
นางนิตยา ตองถือดี
นางสาวนิตยา เต็มเปยม
นางสาวนิตยา เติมแตม
นางนิตยา ทองคํา
นางสาวนิตยา ทองแปลง
นางนิตยา ทองลอม
นางนิตยา ทันแลว
นางนิตยา ทีดี
นางนิตยา ธรรมกุล

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิตยา นวลยานัส
นางนิตยา นามสวาง
นางนิตยา บริยัง
นางสาวนิตยา บุญโช
นางนิตยา ปานมีศรี
นางสาวนิตยา ปนพานิช
วาที่รอยตรีหญิง นิตยา แปงการิยา
นางสาวนิตยา พรมบุตร
นางสาวนิตยา พรหมจิตร
นางสาวนิตยา พรหมเรือง
นางสาวนิตยา พรอมเพรียง
นางนิตยา พลไพรินทร
นางสาวนิตยา พักดี
นางนิตยา พินโต
นางสาวนิตยา พิลาคุณ
นางนิตยา เพิ่มสกุล
นางสาวนิตยา มณีรัตน
นางนิตยา มอญกอดแกว
นางสาวนิตยา มาลาวาด
นางสาวนิตยา มีใจสืบ
นางสาวนิตยา ยอดจันทร
นางนิตยา ยะทุงตัน
นางสาวนิตยา รักษาพล
นางสาวนิตยา รักอู
นางสาวนิตยา ราชปกษา
นางนิตยา ราชอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓

นางสาวนิตยา ไรพุทธา
นางสาวนิตยา ละลอกน้ํา
นางสาวนิตยา ละอองศรี
นางนิตยา วงศคําฟู
นางนิตยา วงศจันทร
นางสาวนิตยา วงษกันยา
นางนิตยา วิทยผดุง
นางสาวนิตยา วิไลศรี
นางนิตยา ศรีรัตน
นางสาวนิตยา ศรีสรรคจร
นางสาวนิตยา ศรีสุขหู
นางนิตยา ศรีสุวรรณ
นางนิตยา สนอุป
นางสาวนิตยา สมประสงค
นางสาวนิตยา สอนนุชาติ
นางนิตยา สายมงคล
นางสาวนิตยา สิ่งของ
นางสาวนิตยา สิงหคํา
นางสาวนิตยา สิงหสา
นางสาวนิตยา สินลือนาม
นางนิตยา สียางนอก
นางสาวนิตยา สีแสง
นางสาวนิตยา แสงมณี
นางนิตยา หมั่นกุล
นางนิตยา หาเนาสุข
นางสาวนิตยา หึงษาชู

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิตยา เหิมใจหาญ
นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค
นางนิตยา อรโมน
วาที่รอยตรีหญิง นิตยา อุตสาหะ
นางนิตยา เอี่ยมแดง
นางนิตยาพร วิชัยรัตน
นางสาวนิตยาภรณ วรรณทวี
นางสาวนิติกานต ศรีโมรา
นางนิติกุล ชัยพิพัฒน
นางนิติกุล สุทธหลวง
นางสาวนิติญา โคตรสิงห
นางสาวนิติพร พรมกรณ
นางนิติมา แกวไพร
นางสาวนิติยา นาคดิลก
นางนิติยา ปนยอย
นางนิติยา วิรัตนจินดา
นางสาวนิติยา ศรีเสน
นางสาวนิติยา สมนาม
นางสาวนิติยา อุตมะ
นางสาวนิติรัฐ ประพันธมิตร
นางสาวนิติรัตน แสงเผือก
นางนิทยา บุญฤทธิ์
นางนิทรา จําลอง
นางสาวนิทรา ไทยสุวรรณ
นางนิทัศวรรณ พรอมพรชัย
นางสาวนิธิกานต ปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิธิตา ขันธวิทยา
นางสาวนิธิมา ไทยเล็ก
นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
นางสาวนินภา คําชมภู
นางสาวนินูรีหซะ นิเดรหะ
นางสาวนินูรูนาเดีย คาบารอซา
นางนิปทม อินทราวุธ
นางสาวนิพัทธา ปลอดทอง
นางสาวนิพาพร นุเสน
นางนิพาภรณ ศิวิลัย
นางนิฟตฮียะห คงยศ
นางสาวนิเฟาซียะห นิแห
นางสาวนิภา ทองนอย
นางนิภา บุญไชยโย
นางสาวนิภา เรียงสันเทียะ
นางนิภา ศรีเที่ยง
นางสาวนิภา ศุภนาม
นางสาวนิภา สาวิวัฒน
นางสาวนิภา เสือดี
นางสาวนิภา หวานชะเอม
นางสาวนิภากร จิ้นพลแสน
นางนิภาดา มุกดาดี
นางสาวนิภาพร กาหมาแลหมัน
นางสาวนิภาพร แกวสุข
นางสาวนิภาพร ขันธวิชัย
นางสาวนิภาพร เขียวออน

๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิภาพร จันทรดี
นางสาวนิภาพร ชิตเชี่ยว
นางนิภาพร ไชยยา
นางสาวนิภาพร ทรงศรี
นางสาวนิภาพร ทรัพยเรือง
นางสาวนิภาพร บุญวัฒน
นางนิภาพร ปรึกษาดี
นางสาวนิภาพร ปญญาแฝง
นางนิภาพร พวงนุน
นางสาวนิภาพร โพธิ์ศรี
นางนิภาพร ภิรมยกิจ
นางสาวนิภาพร มุสิธรรม
นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย
นางนิภาพร รอดราวี
นางสาวนิภาพร ระวังดี
นางสาวนิภาพร รัตนธรรม
นางสาวนิภาพร เรี่ยวแรง
นางสาวนิภาพร เรือนแกว
นางสาวนิภาพร วิสารพันธ
นางสาวนิภาพร ศรีเทพ
นางนิภาพร สวางกุล
นางสาวนิภาพร สัญญะวงค
นางสาวนิภาพร สินทร
นางนิภาพร สุพรรณพงศ
นางนิภาพร แสงทอง
นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗

นางสาวนิภาพร หนวงเหนี่ยว
นางสาวนิภาพร หวยจันทร
นางนิภาพร หาวอง
นางนิภาพร อรัญสาร
นางนิภาพร อรุณพูลทรัพย
นางสาวนิภาพร อาจหาญ
นางสาวนิภาพร อินทพันธ
นางสาวนิภาพรรณ สิงหคํา
นางนิภาภร เมืองพูล
นางสาวนิภาภรณ ยะมะกา
นางนิภาภรณ ศรีบุญเรือง
นางสาวนิภารัตน จันทอน
นางนิภารัตน ชํานาญ
นางสาวนิภารัตน เชื้อชาย
นางสาวนิภารัตน ผาบคํา
นางสาวนิภารัตน ศรีหนู
นางสาวนิภาลักษณ สุแพง
นางสาวนิภาวรรณ แกนจันทร
นางสาวนิภาวรรณ ขวดแกว
นางสาวนิภาวรรณ ใจกลา
นางสาวนิภาวรรณ ถาวร
นางนิภาวรรณ ทาวสกุล
นางนิภาวรรณ นามทมาตย
นางสาวนิภาวรรณ หาริชัย
นางสาวนิภาวัลย อินทรออน
นางสาวนิ่มนวล บุญเสนอ

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิ่มนวล วงศทาว
นางสาวนิ่มสุดา บุญหนุน
นางสาวนิ่มอนงค สัตยสุขยิ่ง
นางนิยดา ทบอาจ
นางนิยพร พัฒนะจํารูญ
นางสาวนิยมาศ สิงหทอง
นางสาวนิยากรณ มวงทา
นางสาวนิรชร ชายทวีป
นางสาวนิรชา อุนทรัพย
นางสาวนิรดา เจนเขตรการ
นางนิรดา ราชบุรี
นางสาวนิรมล นุมเนียม
นางสาวนิรมล บุญวาส
นางนิรมล พงษเกษม
นางสาวนิรมล พงษเสดา
นางนิรมล พรหมยา
นางสาวนิรมล รื่นกลิ่น
นางนิรวรรณ สังฆรักษ
นางสาวนิรอปสะ สาแม
วาที่รอยตรีหญิง นิรัชรา บรรลัง
นางสาวนิรัชรา แปโค
นางสาวนิรัญญา คําเขื่อน
นางนิรัตนดา กรมไธสง
นางสาวนิรัตนดา สําแดงภัย
นางนิราภรณ ผลจันทร
นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙

นางสาวนิฤมล ดาสี
นางสาวนิลนาฏ กรีกูล
นางสาวนิลเนตร นาสมโภชน
นางสาวนิลรัตน สุรี
นางสาวนิลรัตนา จุลสํารวล
นางนิลวรรณ ดีละมัย
นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย
นางสาวนิลวรรณ สมสะอาด
นางนิลาวรรณ วงศเรือน
นางนิลาวัลย สันตะศรี
นางนิลุบล โคตะพันธ
นางสาวนิลุบล วาป
นางนิลุบล สมอินทร
นางสาวนิลุพัฒน จิตรสงาวงค
นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ
นางนิโลบล เอี่ยมสะอาด
นางสาวนิวัฒนา จําวงศ
นางนิวัสดี มุสตาปอ
นางสาวนิศรา ดาหาร
นางนิศรา รักษาศรี
นางสาวนิศรา เหมพิทักษ
นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์
นางสาวนิศากร กองอุดม
นางสาวนิศากร คชวงษ
นางสาวนิศากร จันทรเพ็ง
นางสาวนิศากร โนราช

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิศากาล เดชะคําภู
นางนิศาชล บุตรศรีรักษ
นางนิศาชล ปานคง
นางสาวนิศาชล พันธุงาม
นางนิศานาถ โกฎแสน
นางสาวนิศานาถ แยมแสง
นางสาวนิศานาถ รัตนพันธุ
นางสาวนิศานาท จันทรมณี
นางนิศารัตน กมุททรง
นางสาวนิศารัตน เฉียดรัมย
นางนิศารัตน เชิงดี
นางสาวนิศารัตน ซื่อสัตยเดชากร
นางสาวนิศารัตน ถนอมนา
นางสาวนิศารัตน ทับทวี
นางนิศารัตน เทือกเถาว
นางสาวนิศารัตน นาคินทร
นางสาวนิศารัตน แสงรี
นางสาวนิศาลักษณ สุบงกช
นางสาวนิษชนก อินอุนโชติ
นางสาวนิษฐธิมา ศรีบวรสกุล
นางสาวนิษฐา วงพิทักษ
นางนิสมร ลพพันทอง
นางสาวนิสรา และตี
นางสาวนิสราพร แชมชูงาม
นางสาวนิสริน เทพลักษณ
นางสาวนิสรีน ขันธวิธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิสา จุลโพธิ์
นางสาวนิสา ตาสวาง
นางสาวนิสา เที่ยงอยู
นางนิสา นิลนนท
นางสาวนิสา ศูนยประทุม
วาที่รอยตรีหญิง นิสาชล วิลัยพงศ
นางสาวนิสาพร เที่ยงธรรม
นางสาวนิสารัตน คงมั่น
นางสาวนิสารัตน ธนวีรวัฒน
นางสาวนิสิตา บัวจันทร
นางนิสิตา สรรชัยพฤกษ
นางสาวนิอร อนวิมล
นางสาวนีนาถ ยวนทะเล
นางนีรชา ทับประดิษฐ
นางสาวนีรนา แซเตียว
นางสาวนีรนารา หุนประสิทธิ์เวช
นางสาวนีรนุช คุมราษฎร
นางนีรนุช เคนวิเศษ
นางสาวนีรนุช ยับจอหอ
นางสาวนีรนุช สิงหแจม
นางสาวนีรบล อนุกูล
นางสาวนุกูล ทวีพงศ
นางนุกูล ประยูรวงศ
นางนุกูล ปอมสันเทียะ
นางสาวนุจนาฎ เชาวไว
นางนุจรา วงศพิมสอน

๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนุจริน บุญซอน
นางสาวนุจรินทร กันทวี
นางสาวนุจรินทร บุตรดี
นางสาวนุจรินทร ศรีวิชัย
นางสาวนุจรินทร อิ่มเสถียร
นางนุจรี ชวงชัย
นางนุจรี ชางอินทร
นางนุจรี เชิดสันเทียะ
นางนุจรี ทองเปนไชย
นางนุจรี น้ําทิพย
นางสาวนุจรี เพียจันทึก
นางสาวนุจรี ไพบูลย
นางสาวนุจรี สุภาษร
นางสาวนุจรีย พวงเฟอง
นางสาวนุจรีย มังศร
นางสาวนุจรีย ลวนลอย
นางสาวนุจเรศ ศาลางาม
นางสาวนุช รสหอม
นางสาวนุชจณี ดรลาดพันธ
นางสาวนุชจรินทร เทพจันทร
นางนุชจรี คูกระสังข
นางสาวนุชจรี ชวนขุนทด
นางสาวนุชจรี ชาวอุทัย
นางสาวนุชจรี ดวงจิต
นางสาวนุชจรี มาปสสา
นางสาวนุชจรี ยุบล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ
นางสาวนุชจรีย จําเริญโชค
นางสาวนุชจรีย หวานตลอด
นางนุชจารีย สิทธิกรพันธ
นางสาวนุชจิรา แดงวันสี
นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา
นางนุชฎาภรณ ขนาบแกว
นางสาวนุชติญา มาลัย
นางสาวนุชนรา ละหุงเพ็ชร
นางสาวนุชนาฎ จันตะโมกข
นางนุชนาฎ พันธุพิพัฒน
นางสาวนุชนาฎ อําพันเสน
นางสาวนุชนาฏ โทนสังขอินทร
นางสาวนุชนาฏ บุญศรี
นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง
นางนุชนาฏ มัดตังดอน
นางสาวนุชนาฏ มานทอง
นางสาวนุชนาฏ รชตธํามรงค
นางสาวนุชนาฏ อรุณสวาง
นางสาวนุชนาถ ทาแทงทอง
นางสาวนุชนาถ บัวพุทธา
นางนุชนาถ ไมตรีแพน
นางนุชนาถ อินบาง
นางสาวนุชนาถ โอฬารวัฒน
นางนุชนาท เกตุคํา
นางสาวนุชนาท ดางพลอย

๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนุชนารถ ศรีจันทรอินทร
นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย
นางสาวนุชรา กุลรักษา
นางสาวนุชรินทร จันทรมณี
นางสาวนุชรินทร ปามูล
นางนุชรินทร พุทธวงค
นางนุชรินทร ศรีสุขอัยการ
นางนุชรี ตั้งเคี้ยน
นางสาวนุชรี ผูมีสัตย
นางนุชรี พาแพง
นางสาวนุชรี วงศแกว
นางสาวนุชรี ศรีพรหม
นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ
นางนุชรีย ทรงสงา
นางสาวนุชรีย สิกพันธ
นางสาวนุชลี เอี่ยมสิน
นางนุชวรินทร เปยประเสริฐ
นางสาวนุชศราภรณ คงชวย
นางนุชสุคนธ ปานแดง
นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
นางสาวนุชอนงค ถิรนันทนากร
นางนุชอนงค สุขกลิ่น
นางสาวนุชิดา ใสกระจาง
นางสาวนุตนภา อารี
นางสาวนุตประวีณ บุญมี
นางสาวนุตประวีณ เบาเนิ้ด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕

นางนุติมา ศรีวิชา
นางสาวนุพร ผิวผอง
นางสาวนุรมา อาบู
นางสาวนุรอามาณี เจะอาลี
นางสาวนุรฮายาตี ตาเยะ
นางสาวนุรฮูดา จารง
นางสาวนุริยา กาเจ
นางสาวนุศรา วิเศษ
นางสาวนุศรา สินชู
นางนุษยนภา พิทยารักษ
นางสาวนุสรา คําผัด
นางสาวนุสรา งามขํา
นางนุสรา จินเดหวา
นางสาวนุสรา ดลระหมาน
นางสาวนุสรา นาทันคิด
นางนุสรา พรมทอง
นางนุสรา โมราบุตร
นางสาวนุสรา วัตละยาน
นางสาวนุสรา สิงหพยัคเดช
นางสาวนุสรา เสกสรรค
นางนุสรา แสงโทโพธิ์
นางนุสไลลา หามะ
นางสาวนุสสรี มีเชาว
นางนูซีฮา เจะอาแว
นางสาวนูไซนะ อาบูซิ
นางสาวนูรไนนีย หะยียูโซะ

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนูรฟาฏีมะฮ สะดียามู
นางสาวนูรมา ดือราแม
นางนูรลีซา ยูโซะ
นางสาวนูรอัยนี วาเตะ
นางสาวนูรอัลวานี มอลอ
นางนูรอิฮซาน หมาดทิ้ง
นางสาวนูรไอนี กาแต
นางนูรไอนี ดอเลาะ
นางนูรไอนี ฮินนะ
นางสาวนูรฮายาตี มะยูโซะ
นางนูรฮูดา หะมิ
นางสาวนูริซมา หะยีอารุณ
นางนูริดา ปาทาน
นางสาวนูริศา บาฮา
นางสาวนูรี เจะสุ
นางสาวนูรีซัน ตาเละ
นางนูรีซัน บูละ
นางนูรีซัน ยิมัน
นางนูรีซัน สาแม็ง
นางสาวนูรีซา สาและ
นางนูรีแซ บุตรเหล
นางสาวนูรีดา ยูโซะ
นางสาวนูรีดา สะนิ
นางนูรียะ สานิ
นางสาวนูรียะ หลีเยาว
นางสาวนูรียะตี จะปะกิยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนูรียา พงหลง
นางนูรียา ลีลานนท
นางนูรียานี บาฮี
นางสาวนูรียานี เปาะซา
นางนูรีหยะ ยีสะอุ
นางสาวนูรีฮา เจะแว
นางสาวนูรุลฮูดา ยาซิง
นางนูไรดา สุเร็ง
นางสาวนูอายนี ตอเยะ
นางสาวเนตรคนางค โสภณ
นางสาวเนตรชนก กอนวัน
นางเนตรชนก แกวดํา
นางเนตรชนก เพชรดําดี
นางสาวเนตรชนก วงศสุเทพ
นางเนตรดาว ไขขวัญ
นางเนตรดาว บุปผาชื่น
นางเนตรดาว วันขุนทด
นางสาวเนตรดาว สรอยแสง
นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย
นางสาวเนตรทราย เจนสาริกิจ
นางเนตรทราย โประวะ
นางสาวเนตรนภา แกวแสนเมือง
นางเนตรนภา ขจรบริรักษ
นางเนตรนภา เดชเขตขัน
นางเนตรนภา แทนนคร
นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม

๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเนตรนภา ไพรสณฑ
นางสาวเนตรนภา เมยกลาง
นางสาวเนตรนภา วงศสวัสดิ์
นางเนตรนภา ศรีประเสริฐ
นางสาวเนตรนภา ศรีวิเชียร
นางสาวเนตรนภา สายเสือ
นางสาวเนตรนภา หางภัย
นางสาวเนตรนภา อยูแกว
นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
นางเนตรนุช เพชรพิสุทธิ์สกุล
นางเนตรฤดี มากนวล
นางเนตรศิริ ทองดี
นางเนตรสกรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวเนตรสิรี ดวงลาปา
นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน
นางเนรัญญา อะทะไชย
นางสาวเนสินี หยงสตาร
นางสาวเนาวรัก พรมนาค
นางสาวเนาวรัตน กาศอุดม
นางเนาวรัตน เงินเต็ม
นางเนาวรัตน จันทรวราพร
นางเนาวรัตน แจมจํารัส
นางสาวเนาวรัตน ทองมาก
นางเนาวรัตน ผาออน
นางสาวเนาวรัตน พวงเขียว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙

นางเนาวรัตน ฤทธิศักดิ์
นางเนาวรัตน ไฮกัญญา
นางเนียนนิตย ศักดิ์ซุย
นางสาวเนียรนิภา สังสีราช
นางสาวเนืองนิตย มหามาตร
นางสาวเนืองนิตย สีสะเทือน
นางสาวแนงนอย ทองปลอด
นางโนรลัยลา โตะประดู
นางโนรอาซะห ดือรานิง
นางสาวโนรอายมาล สายชนะ
นางสาวโนรี เจริญผล
นางสาวโนรี บากา
นางสาวโนรี พิทยาศักดิ์งาม
นางสาวโนรี เรงรัด
นางโนรีฮะห มูลา
นางสาวบงกช กันทวรรณ
นางสาวบงกช กิตติวรกานต
นางสาวบงกช เชื้อกุล
นางสาวบงกช พิทักษ
นางสาวบงกชกร บุญกุศล
นางสาวบงกชรัตน บุญยืน
นางสาวบรรเจิด จุมทา
นางสาวบรรดิษฐ สุราษฎร
นางสาวบริมาส ศิริตรานนท
นางสาวบริรักษ บุญลอย
นางสาวบวรลักษณ กะการดี

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบวรลักษณ เฉยกลาง
นางสาวบังอร กรรเจียก
นางสาวบังอร กองแกว
นางสาวบังอร กุมผัน
นางบังอร แกนรักษ
นางบังอร จิตรบุญมา
นางบังอร ชาวโพธิ์
นางสาวบังอร ชํานาญเวช
นางสาวบังอร ทองเจริญ
นางสาวบังอร นิลกิจ
นางบังอร บัวศรี
นางสาวบังอร บํารุงเกา
นางสาวบังอร บุญเจริญ
นางสาวบังอร แปนอย
วาที่รอยตรีหญิง บังอร แผนไธสง
นางบังอร พันพละ
นางบังอร สหัสชาติ
นางสาวบังอร สาระวรรณ
นางสาวบังอร สิมพันธ
นางสาวบังอร แสนยศ
นางสาวบังอร แหวนหลอ
นางสาวบังอร อินสําราญ
นางสาวบังอรศรี ทองเพ็ชร
นางบังเอิญ เชื้อชุม
นางสาวบัญชรี ณ ลําพูน
นางสาวบัณฑิตา คงสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑

นางบัณฑิตา ปนชารี
นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน
นางสาวบัณฑิตา มังสาทอง
นางสาวบัลกิสต บูเดียะ
นางบัวแกว พรมบุตร
นางสาวบัวจุมแสน ตนตรง
นางบัวพันธ แกนจันทร
นางสาวบัวมี เหนือโพธิ์ทอง
นางสาวบัวรม มะโนเวียง
นางบัวไล ขันทอง
นางสาวบัววัน เดือนนิล
นางสาวบัวศวรรย รูชอบ
นางบัวสด มีมุข
นางสาวบัวสอน สายทอง
นางสาวบัวหลวง กุลเกษ
นางบัวหลวง บุตรทอง
นางบัวหลัน คําประมวล
นางบานใจ ทะเสนฮด
นางบานเย็น ชะบา
นางบานเย็น ปยานนท
นางสาวบานเย็น ศรีคํา
นางบานเย็น สิงหจินดา
นางสาวบาลกีส กาซา
นางสาวบาหยัน ภารเวช
นางบาหยัน ละดาวัลย
นางบํารุง ทัศนา

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุซรอ มะเซ็ง
นางบุญจง ผกาแดง
นางสาวบุญจันทร ประดับศรี
นางสาวบุญจิรา พลเยี่ยม
นางบุญชญา หอมอินทร
นางบุญชนิต ธรรมสาร
นางสาวบุญชวย บุตรนอย
นางบุญชอบ ประเทศ
นางบุญชู คุมวงษ
นางสาวบุญญาณุช ชวยบุดดา
นางบุญญาพร จอกถม
นางสาวบุญญาพร หนองหวา
นางบุญญาภา อักษรกาญจน
นางบุญญารักษ แยมสมุทร
นางสาวบุญญารัตน ขมอาวุธ
นางสาวบุญฑริกา การะเกตุ
นางสาวบุญฑริกา มุศิริ
นางบุญณิศา ราชคฤห
นางสาวบุญทริกา สุรธัช
นางสาวบุญทิชา ผิวออน
นางบุญนภา โชติชัยธนากุล
นางบุญนอม ประคํามินทร
นางบุญนิศา ชมภูใหล
นางสาวบุญปารถนา มาลาทอง
นางสาวบุญพา เกิดผล
นางสาวบุญยาภัทร วงคมั่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญยิ่ง พรมจารีย
นางบุญยืน บุตรเพชร
นางบุญรวม สุวรรณสน
นางสาวบุญรัตน คชพลายุกต
นางสาวบุญราศี เจริญผล
นางสาวบุญเรียม พรอมมูล
นางบุญเรือน นิสังรัมย
นางสาวบุญลอม บุตรวิเศษ
นางบุญลักษณ ศิริกุล
นางสาวบุญล้ํา จันทะคูณ
นางสาวบุญเลิศ ฉอดนอก
นางบุญวิสาข รัชชะ
นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย
นางบุญสวย ปนทรัพย
นางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท
นางสาวบุญสิตา ทองขาว
นางบุญอารีย จําเริญเนาว
นางบุณญพร รักเดชะ
นางสาวบุณฑริก ซื่อสัตย
นางสาวบุณฑริกา แผนสมบูรณ
นางสาวบุณฑริกา พงศศิริวรรณ
นางสาวบุณฑิตา กอกฤตยา
นางสาวบุณณดา หาญวุฒิพร
นางสาวบุณยนุช บุญจิตร
นางสาวบุณยนุช ประเสริฐรัมย
นางสาวบุณยานุช เนธิบุตร

๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุตรียา รัตนมณี
นางบุบผา บุญพูล
นางสาวบุบผา วิรุณพันธ
นางบุปผวรรณ หนูเทพ
นางบุปผา จันภักดี
นางสาวบุปผา ชางวงศ
นางบุปผา ทิ้งแสน
นางบุปผา มีกลางแสน
นางสาวบุปผา รุงเจริญ
นางสาวบุปผา สระทองมอญ
นางบุปผา สวนจันทร
นางบุปผาทิพย คชาสุวรรณ
นางสาวบุปผาวรรณ สีดา
นางสาวบุผาสวรรณ นอยนิล
นางสาวบุพกา สุกทน
นางสาวบุพผา ละอออวม
นางบุศกร พนมจันทร
นางสาวบุศบง อุยยาหาญ
นางสาวบุศรา ไชยมงคล
นางสาวบุศรา เต็มลักษมี
นางสาวบุศรา ทับทิมศรี
วาที่รอยตรีหญิง บุศรา บุญคุม
นางสาวบุศรา บุญทศ
นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท
นางสาวบุศราคัม ชูศรีโสม
นางสาวบุศราพร สุดตาชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕

นางบุศริน โคนเคน
นางบุศริน เนียนสันเทียะ
นางสาวบุศรินทร ดวงดอกมูล
นางสาวบุศรินทร สุขพัฒน
นางบุษกร จินามณี
นางบุษกร ชมชู
นางบุษกร ดาวกระจาย
นางสาวบุษกร เที่ยงแท
นางบุษกร ภูภักดี
นางสาวบุษกร ลาวรรณ
นางสาวบุษกร สมัครพันธ
นางสาวบุษกร แสงพงษ
นางบุษกร หวานเพราะ
นางสาวบุษณีมาศ นิสาธรณ
นางบุษณีย บึงกา
นางสาวบุษดี วิชาเงิน
นางบุษบง คาขาย
นางสาวบุษบา คํานนท
นางสาวบุษบา จําปามี
นางสาวบุษบา เจริญมา
นางสาวบุษบา ดวงจันทรทิพย
นางสาวบุษบา ไตรยขันธ
นางบุษบา ทะนันชัย
นางบุษบา พรหมบุตร
นางบุษบา พรหมสูงวงษ
นางบุษบา พัสดร

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุษบา เพชรลวน
นางบุษบา มาระดี
นางสาวบุษบา รักดี
นางสาวบุษบา เรือนเปง
นางสาวบุษบา ฤทธิมาศ
นางสาวบุษบา สรอยทอง
นางสาวบุษบา เสงหลา
นางสาวบุษบา เสาแกน
นางบุษบา หมูพยัคฆ
นางสาวบุษยมาศ โชติกประคัลภ
นางสาวบุษยมาศ ผึ้งหลวง
นางสาวบุษยมาศ สิทธิพันธ
นางสาวบุษยวรรณ ไวยารัตน
นางสาวบุษยา แปนหลง
นางสาวบุษยา พันธทอง
นางสาวบุษยา ศรีจันทรา
นางบุษยา สุวรรณไตรย
นางสาวบุษยา แสงทอง
นางสาวบุษยา ออนทรัพย
นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ
นางสาวบุษรา เต็มทวี
นางบุษรา สนสุทธิ
นางสาวบุษรา อาบวารี
นางบุษราพร ลาภคุณ
นางสาวบุษราภรณ พันธุเลิศเมธี
นางสาวบุษรินทร จิตเสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษรินทร นาฤทธิ์
นางบุษรินทร มีสัตย
นางบุษวรรณ เกตุแกว
นางสาวบุสดี แกนแกว
นางบุหงา เคารพธรรม
นางสาวบุหงา บัวระพา
นางสาวบุหงา ประนํามะสัง
นางบุหงา เผาฉาน
นางสาวบุหลัน เฉียดไธสง
นางบุหลัน พุฒพิทักษ
นางสาวบุหลัน สิทธิศรี
นางสาวเบ็ญจณี เชิงโกเมศ
นางสาวเบญจธรรม ดิสกุล
นางสาวเบญจนาฏ ใจบุญ
นางสาวเบญจพร เขตรําพรรณ
นางสาวเบญจพร ทศานนท
นางเบญจพร เมธาฤทธิ์
นางสาวเบญจพร รัตนวงค
นางสาวเบญจพร เอกจิตร
นางสาวเบ็ญจพร บุญธรรม
นางเบญจมา ภูริวัฒน
นางสาวเบญจมาพร พวงทอง
นางสาวเบญจมาภรณ ทาวคําหลอ
นางสาวเบญจมาภรณ ปตตะวงค
นางเบญจมาภรณ ไผเลี้ยง
นางสาวเบญจมาภรณ อินทรโสม

๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ
นางสาวเบญจมาศ เครือจันทร
นางสาวเบญจมาศ จักษุศรี
นางสาวเบญจมาศ จินดา
นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข
นางเบญจมาศ ชาติศักดิ์ยุทธ
นางสาวเบญจมาศ โตสม
นางสาวเบญจมาศ ถนอมศิลป
นางเบญจมาศ ทองดาดาษ
นางสาวเบญจมาศ ทองนุม
นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค
นางสาวเบญจมาศ บํารุงนอก
นางสาวเบญจมาศ บุญยิ่ง
นางสาวเบญจมาศ พูนสวัสดิ์
นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ
นางเบญจมาศ วงศพัฒนกุล
นางสาวเบญจมาศ สวางอารมย
นางสาวเบญจมาศ แสงเมือง
นางสาวเบ็ญจมาศ ทองโสม
นางเบ็ญจมาศ สาดา
นางเบญจมาส เนียรประดิษฐ
นางสาวเบญจรัตน ริมไธสง
นางสาวเบญจรัตน สิงหาโคตร
นางสาวเบญจรัตน แสนโสดา
นางเบญจริษา ริมสกุล
นางเบญจลักษณ นะสี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจลักษณ สุขโต
นางสาวเบญจวรรณ กันใหม
นางเบญจวรรณ กุลวงษ
นางสาวเบญจวรรณ ขําเอนก
สิบตํารวจโทหญิง เบญจวรรณ
คุมครอง
นางสาวเบญจวรรณ จงสวัสดิ์
นางเบญจวรรณ จงหมั่น
นางเบญจวรรณ ชานะมัย
นางเบญจวรรณ ดัดวงษ
นางเบญจวรรณ ติยะพานิชย
นางสาวเบญจวรรณ โถนคํา
นางสาวเบญจวรรณ ทองสม
นางสาวเบญจวรรณ นาขี
นางเบญจวรรณ บัวบาน
นางสาวเบญจวรรณ บุญคลี่
นางเบญจวรรณ บุญทูน
นางสาวเบญจวรรณ ภูรักษ
นางเบญจวรรณ วรรณสมบูรณ
นางเบญจวรรณ วิระทูล
นางสาวเบญจวรรณ ศรีปาน
นางสาวเบญจวรรณ สงกาที
นางสาวเบญจวรรณ สวางภพ
นางสาวเบญจวรรณ สีสันงาม
นางเบญจวรรณ สุนทรชัย
นางสาวเบญจวรรณ เหลวกูล

๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเบญจวรรณ เหลือลมัย
นางเบญจวรรณ อินเที่ยง
นางเบ็ญจวรรณ จอมศรี
นางสาวเบญจวัลย จันปนหาร
นางสาวเบ็ญจา สุระขันธ
นางเบญจารัตน วังมะนาว
นางเบญญทิพย ประสพโชค
นางสาวเบญญพร พัฒนเจริญ
นางสาวเบญญาดา วิริไฟ
นางสาวเบญญาทิพ สุวรรณใจ
นางสาวเบญญาพร นาคฤทธิ์
นางเบญญาพัชร ปานทอง
นางสาวเบญญาภา ชัยเจริญ
นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร
นางเบญญาภา เชี่ยวชาญพฤกษา
นางสาวเบญญาภา เชื้อเล็ก
นางเบญญาภา โมกไธสง
นางเบญญาภา วรรณมณี
นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ
นางสาวเบญญาภา เสนาบุตร
นางสาวเบญญาภา หลวงราช
นางสาวเบญญาภา อระบุตร
นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ
นางสาวใบเงิน ศรีชะตา
นางสาวใบเตย เมงเวหา
นางสาวป.ศุกรกานต สวางคีรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปกาพันธ คลายสมบัติ
นางสาวปกาวรรณ แกวโพธิ์
นางสาวปชาบดี กลางดวง
นางสาวปฏิญญา กาลายศ
นางปฏิญญา ขันแกลว
วาที่รอยตรีหญิง ปฏิญญา คํามงคุล
นางปฏิญญา เจะดือราแม
นางสาวปฐมาภรณ กรโสภา
นางสาวปฐมาภรณ มุขโต
นางสาวปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต
นางสาวปฐมาภรณ ศิลปชัย
นางสาวปฐมาภรณ สานุกูล
นางสาวปฐมาวดี ดอกหอม
นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย
นางปฐมาวดี มูลสา
นางปฐมาวดี หมื่นอะเส็ม
นางสาวปฐวัลย กิตติ
นางสาวปณญธีรา แทงหิน
นางสาวปณดา แจงโถง
นางปณตพร มั่นเมือง
นางสาวปณพร สุมลวรรณ
นางสาวปณภัช ปทมาธนาโชติ
นางสาวปณัชชณิชา ศรีบุญธรรม
นางสาวปณัฐศนันท ศรีวรสาร
นางปณิชา พุทธมณี
นางสาวปณิชา เพ็ชรนอย

๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปณิฏฐา เพ็งไธสง
นางปณิดา ซื่อตรง
นางสาวปณิดา ภูคํา
นางปณิดา เวกสูงเนิน
นางสาวปณิดา สุริยะจันทร
นางสาวปณิดา หลงเอ
นางสาวปณิตตรา มงคลสิน
นางสาวปณิตา ชะบา
นางปณิตา หนูเทศ
นางปณิทิตา เสาเวียง
นางปณิธาน ทุมนาหาด
นางสาวปดิวรัดา เศษสันต
นางปติกานต เกตศิลา
นางสาวปติณญา ลอยลิบ
นางปติมา ธนโชติศักดา
นางสาวปทิตตา นาตะโหนด
นางสาวปทิตตา อ่ําเจริญ
นางสาวปทุม ชองคันปอน
นางสาวปทุมพร เฑียรฆโรจน
นางสาวปทุมพร ทิมแกว
นางสาวปทุมพร ปลองจันทา
นางสาวปทุมมาลัย วรรหา
นางสาวปทุมมาศ ยอดสิงห
นางสาวปทุมรัตน พระภูจํานงค
นางสาวปทุมรัตน อาวุโสสกุล
นางสาวปทุมวดี แซจู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปทุมวดี อึ้งประเสริฐภรณ
นางสาวปนวรรณ บุราคร
นางสาวปนัดดา กิจจาณรงค
นางสาวปนัดดา กิจสําเร็จ
นางสาวปนัดดา จันตะคุณ
นางสาวปนัดดา จําปาทอง
นางสาวปนัดดา ใจสุทธิ์
นางปนัดดา เชื้อรอด
นางสาวปนัดดา โชติจําลอง
นางปนัดดา ไชยวัง
นางสาวปนัดดา ตะเพียนทอง
นางสาวปนัดดา ทองปานดี
นางสาวปนัดดา ทุมดี
นางสาวปนัดดา เทียนมี
นางสาวปนัดดา นรรัตน
นางสาวปนัดดา ประสพกาญจน
นางปนัดดา ปนโต
นางปนัดดา มีรสล้ํา
นางปนัดดา ยุทธอาสา
นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์
นางปนัดดา สุขรักษ
นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุล
นางปนัดดา โสภาอุทก
นางสาวปนัดดา หลาคอม
นางสาวปนัดดา อินตะนนท
นางสาวปนัดดา อุทัยวัฒน

๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปนัดดา เฮ็งเจริญ
นางปนัสยา ชัยรักษา
นางสาวปนิดา จันทรพวง
นางสาวปนิดา ประมงกิจ
นางสาวปนิตา นาคาอินทร
นางสาวปนิตา สมานเมือง
นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด
นางสาวปพรรัตน สมยาโลน
นางสาวปพิชญา เกษร
นางสาวปพิชญา งามลา
นางปพิชญา ศรีสมสุข
นางปพิชญา ออนสําลี
นางสาวปภพร ปูสัญจร
นางสาวปภัชญา พิพัฒน
นางสาวปภัชญา สมัครคดี
นางสาวปภัชญา โสดา
นางสาวปภัชญาพิชญ มีสุข
นางสาวปภัสรา เพ็ชรศรี
นางสาวปภัสรา โพธิ์ออง
นางสาวปภัสสร บุญวิเศษ
นางสาวปภาณัช ขันอาสา
นางสาวปภาดา บัญจรัตนวรกุล
นางปภาดา บุทธิจักร
นางปภาดา รัตนประทีป
นางปภาดา ศรีอนุตร
นางสาวปภาดา หนอใหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางปภานัน สําราญสุข
นางสาวปภานันท ไทยจินดา
นางสาวปภาวดี หมื่นเต
นางสาวปภาวรินท เทพอินทร
นางปภาวรินท วงษเกษ
นางสาวปภาวรินทร กิตติอมรพงศ
นางสาวปภาวรินทร ชาติศักดิ์
นางสาวปภาวรินทร มุงคุณ
นางสาวปภาวรินทร รัตนวิเศษฤทธิ์
นางสาวปภาวิดา จันเปรียง
นางสาวปภาวี บุญเปา
นางสาวปภาอร โชติวรรณชูสกุล
นางปภาอร อุนเรือน
นางปภิชญา ดําวรรณ
นางสาวปภิญญาภัชร
ตรีชะวะนันท
นางสาวปรมา คงอิ่ม
นางปรมาพร โยธาวัฒนากูล
นางปรมาพร วงศวัง
นางสาวปรมาพร สวางแกว
นางสาวปรรณพัชร จําสุข
นางสาวปรรนภัค ใจสุภาพ
นางสาวปรวรรณ คารวะวิชัย
นางปรวี ออนสอาด โตรส
นางปรวีนส ชมนิสัย
นางประกาย แกวหัสดี

๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประกาย เอิบแจง
นางสาวประกายกาญจณ รอดทิม
นางประกายกานต อินทรศรีเมือง
นางสาวประกายดาว เกษะ
นางสาวประกายดาว แกวพฤกษ
นางสาวประกายดาว ทรายคํา
นางสาวประกายเดือน ทาวกัลยา
นางประกายทิพย ดอนกิจภัย
นางประกายเพชร ตะระชู
นางประกายฟา แสงมณี
นางประกายมาศ บุญสมปอง
นางสาวประกายลักษ บุญเต็ม
นางสาวประกายสิทธิ์ เจริญบุญ
นางสาวประครองศิลป งามศิริ
นางสาวประคอง โสดา
นางสาวประจงจิตต โพคาสี
นางสาวประจบ ทีวงษ
นางสาวประชารัฐ เรือนคํา
นางสาวประชุมพร บุญมา
นางสาวประณิดา ชุมศรี
นางสาวประดับ แกวกูล
นางประดุจดาว บรรดาศักดิ์
นางสาวประทัย เพิ่มฉลาด
นางสาวประทินรัตน อัตตะสาระ
นางประทุม ตามไท
นางประทุม แทวกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประทุม เล็กเปย
นางสาวประทุมทอง ไชยภา
นางสาวประทุมพร นอยทู
นางสาวประทุมพร อุตมณี
นางสาวประทุมมา วงศดวง
นางประเทือง โชคปมิตตกุล
นางสาวประนอม ขันเดช
นางประนอม ชูสมัคร
นางประนอม เชื้อเมืองพาน
นางสาวประนอม ศรีดี
นางสาวประนัดดา สงครามศรี
นางสาวประพัดสร แสนหูม
นางสาวประพาภรณ อํานาจเจริญ
นางสาวประพิณ เกษมสุข
นางประพิณ เงินมาก
นางสาวประไพ ธิมา
นางสาวประไพ นอยสุวรรณ
นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
นางสาวประไพพัตร
ปฏิพัทธศิลปกิจ
นางสาวประไพรัตน แยมสุข
นางประไพศรี โลหคํา
นางประภัสสร แกวแสนเมือง
นางสาวประภัสสร คงยศ
นางสาวประภัสสร คะสา
นางสาวประภัสสร โคตรนาวัง

๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประภัสสร ดวงวิญญาน
นางสาวประภัสสร ทองแสง
นางประภัสสร ทาทอง
นางประภัสสร โทแสง
นางสาวประภัสสร นรวรรณ
นางสาวประภัสสร บุญจรัส
นางประภัสสร ผงทอง
นางประภัสสร พรมคําตัน
นางสาวประภัสสร โพธิเกตุ
นางประภัสสร สุดจิตรจูล
นางสาวประภัสสร เหลืองสุวรรณ
นางสาวประภัสสร อุทัยประดิษฐ
นางสาวประภัสสรณ นครเขต
นางสาวประภัสสรา ชาวเลาขวัญ
นางสาวประภา คําแสง
นางประภากร ทัดเทียม
นางสาวประภากร ปญญาดี
นางสาวประภากร อูบถา
นางประภาพร จิตติบํารุงรักษ
นางสาวประภาพร ดอกไม
นางสาวประภาพร ตรีเทพา
นางประภาพร ทองชัย
นางสาวประภาพร ทองสุข
นางสาวประภาพร นอยวรรณะ
นางสาวประภาพร บัวถา
นางสาวประภาพร เพชรดีคาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภาพร โพธิ์ไพร
นางสาวประภาพร ยอดยอย
นางสาวประภาพร รักษากุมาร
นางสาวประภาพร โลตระกูล
นางสาวประภาพร สุวะโสภา
นางสาวประภาพร หลวงชาญ
นางสาวประภาพร
หลอปญญากิจการ
๑๑๙๘๘ นางสาวประภาพร อินทรรุจิกุล
๑๑๙๘๙ นางสาวประภาพร อุยยาหาญ
๑๑๙๙๐ นางสาวประภาพรรณ แกวเหมือน

๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประภาพรรณ ฝายเทศ
นางสาวประภาพรรณ หงษเวียง
นางสาวประภาพันธ บุญยัง
นางสาวประภาภรณ ตีบทะเล
นางประภาภรณ ทรงประโคน
นางประภาภรณ เมฆโปธิ
นางสาวประภาภัทร แสงทอง
นางประภารัตน ชื่นชูไพร
นางประภารัตน ทรงประโคน
นางประภารัตน มะโนพงษ

