เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑,๕๙๕ ราย)
นางสาวประภารัตน หลากาศ
๑๒๐๒๔ นางประวีณา สุพิมพานนท
นางประภาวดี ปนมี
๑๒๐๒๕ นางประวียา บุตรดีขันธ
นางสาวประภาวดี เผาภูรี
๑๒๐๒๖ นางสาวประวีรา ไชยชมภู
นางสาวประภาวดี มโนขันธ
๑๒๐๒๗ นางสาวประศรี ใจสวาง
นางสาวประภาวรินทร ดวงเดน
๑๒๐๒๘ นางสาวประสบพร ไชยสาร
นางสาวประภาวี นาคสุข
๑๒๐๒๙ นางสาวประสบสุข สุขโข
นางสาวประภาศรี กุศล
๑๒๐๓๐ นางสาวประเสริฐ แนบเนียม
นางสาวประภาศรี ธานีรัตน
๑๒๐๓๑ นางสาวประเสริฐศรี เหลาทอง
นางสาวประภาศรี นุนเกลี้ยง
๑๒๐๓๒ นางประหยัด ละทัยนิล
นางประภาศรี อยูจุย
๑๒๐๓๓ นางสาวปรัชญศิรัส ปรีสกุลเศรษฐ
นางสาวประภาศิริ ชาสงวน
๑๒๐๓๔ นางสาวปรัชญาดา ลําคํา
นางสาวประภาสิน แสงดาว
๑๒๐๓๕ นางปรัชญาพร ตุยเต็มวงศ
นางสาวประมวลพรรณ ปวงคํา
๑๒๐๓๖ นางปรัชญาพร บัวบาง
นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ
๑๒๐๓๗ นางปรัชณา ยาวิชัย
นางประยูร เหลืองประเสริฐ
๑๒๐๓๘ นางปรัญญา วราภรณ
นางประริชาติ ศรีเขียว
๑๒๐๓๙ นางสาวปรัสรา ปองไป
นางประริยะกุญ อินทรสิทธิ์
๑๒๐๔๐ นางปราการ กามล
นางประลิฉัตร พุกสวาง
๑๒๐๔๑ นางปรางคทิพย ทองโคตร
นางประวรรณะ ศุภประเสริฐ
๑๒๐๔๒ นางสาวปรางคทิพย ปุริมะเต
นางสาวประวีณนุช งามชม
๑๒๐๔๓ นางปรางณิศา ถวัลยกุล
นางสาวประวีณา ไชยศรี
๑๒๐๔๔ นางสาวปรางทอง สีแสง
นางประวีณา ฟนเฟอย
๑๒๐๔๕ นางสาวปรางทิพย บุญโตนด
นางสาวประวีณา ศรีธาราธิคุณ
๑๒๐๔๖ นางสาวปรางทิพย บุญมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรางทิพย พรมสอาด
นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
นางสาวปราชญา ธรรมจักร
นางสาวปราณปรียา บุญธรรม
นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ
นางสาวปราณิศา โสมรัตนานนท
นางสาวปราณี แกวประสม
นางสาวปราณี คํามาปน
นางปราณี คําหอม
นางปราณี คุสิน
นางสาวปราณี ชูศรี
นางสาวปราณี แซลิ้ม
นางสาวปราณี เต็มแขก
นางปราณี บริโท
นางปราณี บุญชาญ
นางปราณี ปรางทอง
นางสาวปราณี พิศแลงาม
นางสาวปราณี เพงพินิจ
นางปราณี ฟุงสมุทร
นางปราณี ใยบัว
นางสาวปราณี เรืองนา
นางสาวปราณี วงศาเคน
นางปราณี ศิริมงคล
นางปราณี สวนเจริญ
นางสาวปราณี สามสุวรรณ

๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปราณี หัดกลา
นางปราณี อินปน
นางสาวปราณี อินสุทน
นางสาวปราณีต พรรณวงศ
นางสาวปราณีต ศรีรัตนโช
นางปราณีต ฮวบรังสรรค
นางสาวปราณีวัลย สายบุดดี
นางสาวปราถนา สุรชาติ
นางสาวปรานอม หอมจันทร
นางปรานอม อุปะระ
นางสาวปรานี อินทผล
นางสาวปรานีต จินดาศรี
นางปรารถนา แกวพลอย
นางสาวปรารถนา เข็มทอง
นางสาวปรารถนา นิลสาคู
นางสาวปรารถนา ภูชองหิน
นางปรารถนา มาบานซง
นางปรารถนา ยืนนาน
นางปรารถนา ศุภกังวาน
นางสาวปรารถนา หมั่นกิจ
นางปราริศรา แสงสุวรรณ
นางปราวีณา ใจจํานงค
นางสาวปริฉัตร ขําสุข
นางสาวปริชญา วงคเศษ
นางสาวปริชดา เพียรดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางปริชาติ ประจงศิลป
นางปริชาติ รัตนภาส
นางปริญญรัตน พลวิชัย
นางสาวปริญญา ปลองศรี
นางปริญญา เรือนเงิน
นางปริญญา ศรีนาคา
นางสาวปริญญา สงกลิ่น
นางปริญญาพร เมืองรักษ
นางปริญญาพร วรวะลัย
นางสาวปริญญารัตน โพธิกุล
นางสาวปริญา ศิลาโงน
นางสาวปริญาพร ขุนพรม
นางปริณดา กลิ่นถือศีล
นางสาวปริณดา ณ ระนอง
นางสาวปริณดา ศรีสวัสดิ์
นางปริณา ดาวษาวะ
นางสาวปริตา ศรีเตง
นางปรินดา อับดุลเลาะฮ
นางสาวปริมประภา พันธุเมือง
นางปริยา แมนเดช
นางสาวปริยากร ครูทํานา
นางปริยากร จันทรคง
นางปริยากร เสือกลับ
นางสาวปริยาณัต พลเกิ้น
นางสาวปริวรัญญา ผานสุวรรณ

๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปริศนา กลาหาญ
นางสาวปริศนา กาบแกว
นางปริศนา กําทอง
นางปริศนา จันทรจําปา
นางสาวปริศนา โททอง
นางสาวปริศนา นิลมาตร
นางสาวปริศนา ประสงค
นางสาวปริศนา เปงพฤกษ
นางปริศนา พรมดี
นางปริศนา พรมภักดี
นางสาวปริศนา มูลศาลา
นางปริศนา ยาวิไชย
นางสาวปริศนา รักสถาน
นางสาวปริศนา รุงเรือง
วาที่รอยตรีหญิง ปริศนา ศรีคํา
นางสาวปริศนา ศรีเมือง
นางสาวปริศนา สีเงิน
นางสาวปริศนา สุขเกษม
นางสาวปริศนา หาญจางสิทธิ์
นางสาวปริศนา อาจหาญ
นางสาวปริศนา อินทรรักษา
นางปริศนา อิ่มพรหม
นางปริศรา ดวงพิมตน
นางสาวปริศรา บุตรการ
นางสาวปริศริญญา รินทรุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑

นางสาวปริษา บุญมาศ
นางปรีชญา ธรรมจักร
นางสาวปรีชญา เพียสา
นางสาวปรีชญา แสงกระจาง
นางปรีดา แกวเขียว
นางปรีดา แกวมณี
นางสาวปรีดา ชนะพล
นางสาวปรีดา นอยทับทิม
นางปรีดาพร อายุสุข
นางสาวปรีดาพร อินทสุภา
นางปรีดาภรณ แดงหวาน
นางสาวปรีดาภรณ ผลพืชน
นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
นางสาวปรียนันท ชาติกุล
นางปรียา เขื่อนเชียงสา
นางปรียา ไชยศรี
นางสาวปรียา บิลังโหลด
นางสาวปรียา พลายพงษา
นางปรียา ศักดิ์มาส
นางปรียา อนุโต
นางปรียากรณ พละมาตยสกุล
นางปรียาดา รสจันทร
นางปรียานันท นอยผาง
นางปรียานุช เกิดเนตร
นางสาวปรียานุช เคาสีดา

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปรียานุช มานุจํา
นางสาวปรียานุช หนอกกระโทก
นางปรียาพร แผนสมบูรณ
นางสาวปรียาภรณ กลิ่นประทุม
นางสาวปรียาภรณ กองนิมิตร
นางสาวปรียาภรณ กาอุปมุง
นางปรียาภรณ เฉลิมสุขศรี
นางสาวปรียาภรณ ใชโย
นางสาวปรียาภรณ ทองแบบ
นางปรียาภรณ พึ่งอําพัน
นางสาวปรียาภรณ มั่งมี
นางปรียาภรณ มัทปะนัง
นางปรียาภรณภัทร สัพไพร
นางปรียาภัทร อิสระเสนีย
นางสาวปรียาภา รัตนาวรชัย
นางสาวปรียาภา อาคมวัฒนะ
นางปรียารัตน ปุราโน
นางสาวปรียาวดี ฉิมมา
นางสาวปรีลยาภร วังพิบูลพัฒน
นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม
นางปลายมาศ ปานนิล
นางสาวปวรรณรัตน รองมะรุด
นางสาวปวรรณิธิ พรศิริ
นางสาวปวรัตน รอไกรเพชร
นางสาวปวริศา บัวหลวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปวริศา ประทุมจร
นางสาวปวริศา ผานภูวงษ
นางสาวปวริศา พันธทา
นางสาวปวริศา มีศรี
นางสาวปวริศา เรืองภักดี
นางปวัณนัทธ ทับทอง
นางปวันณา ปรินทอง
นางสาวปวันรัตน ชันษา
นางสาวปวันรัตน ผาติธํารงศักดิ์
นางสาวปวิชญา โสตสุภาพ
นางสาวปวิตรา ขุนชุม
นางสาวปวิตรา คลายอยู
นางสาวปวิตรา สุขขํา
นางสาวปวีณทิพย อนลําพอง
นางสาวปวีณธิดา กุลวิทยจิรโชติ
นางปวีณธิดา ไชยธงรัตน
นางสาวปวีณรัตน สีเหลื่อมใส
นางสาวปวีณสุดา รามนัฏ
นางปวีณา กลิ่นจําปา
นางสาวปวีณา แกวไทรนันท
นางสาวปวีณา โควจํารัส
นางปวีณา จันดา
นางปวีณา จันทรคําวงษ
นางปวีณา จินดาแตสกุล
นางสาวปวีณา ใจดี

๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปวีณา ดานกระโทก
นางสาวปวีณา ทนันไธสง
นางสาวปวีณา นากรัตน
นางสาวปวีณา เนตรวงศ
นางปวีณา เบ็ญจวรรณ
นางสาวปวีณา ประมูลพงศ
นางปวีณา ปนทอง
นางปวีณา เพ็งแสงทอง
นางสาวปวีณา ยอดชัย
นางปวีณา ยิ้มดี
นางปวีณา รัศมีงาม
นางสาวปวีณา วงศสมบัติ
นางสาวปวีณา ศรีเนตร
นางปวีณา สวนกุหลาบ
นางปวีณา สีทาราช
นางสาวปวีณา อยูเล็ก
นางสาวปวีณา อุทัยทัศน
นางสาวปวีนา เพ็งแจม
นางสาวปวีนุช เมฆฉาย
นางสาวปวีสุดา เถาวยา
นางสาวปองขวัญ บินขุนทด
นางสาวปกษา พิมคีรี
นางสาวปญจพร ชาติพุดซา
นางสาวปญจพร แสนจันทร
นางสาวปญจพร อาบหิรัญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปญจมา ธรรมเจริญ
นางปญจมาภรณ พิมพสกุล
นางปญจรัตน พิมพเภา
นางสาวปญจรัตน โลมะบรรณ
นางสาวปญจาภรณ มาลาวัน
นางปญชลิกา นามมณฑา
นางสาวปญญพัฒน วิรุณพันธ
นางสาวปญญภา อุนแกว
นางปญญมณฑ ศรีสิทธิหิรัญ
นางปญญรัสม อยูยั่งยืน
นางสาวปญญา สุขสงคราม
นางสาวปญญาพร ยงตาบ
นางสาวปญญาพร วรรธนัง
นางสาวปญญาภรณ สีดี
นางสาวปญญารัตน ผุยลานวงค
นางปญฑารีย ขุนสุรินทร
นางสาวปญฑิกา มลยง
นางสาวปญยรัศมิ์ หงษเผือก
นางสาวปฐมาภรณ พรหมอยู
นางปณชญา ผองราศรี
นางสาวปณฑารีย แซเตียว
นางสาวปณฑารีย บึกหาญ
นางสาวปณฑิตา ปานะโปย
นางปณณพร ขจรภพ
นางสาวปณปภากร จันธิดา

๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปณรสี ภิญโญ
นางปตพร ประเสริฐสิทธิ์
นางปถยา วิชาดี
นางสาวปทธิยาพร รูปคม
นางสาวปทมน กอตระกูลสิน
นางปทมพร กนกนอยหมอ
นางปทมพร ชุมศรี
นางสาวปทมพร มั่งกูล
นางสาวปทมพร อูทอง
นางสาวปทมราช พิมพพงษ
นางปทมา กุลชาติ
นางสาวปทมา เกิดแกว
นางสาวปทมา แกวแดง
นางสาวปทมา แกวหาวงษ
นางสาวปทมา โขหานาม
นางปทมา จานิ
นางสาวปทมา จีนดี
นางสาวปทมา ตันไพบูลย
นางสาวปทมา นาโควงศ
นางปทมา บุตรตะโคตร
นางสาวปทมา ประทุมคํา
นางสาวปทมา ประทุมสุวรรณ
นางสาวปทมา เผือกสีทอง
นางปทมา พงษสีดา
นางสาวปทมา พวงสมบัติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑

นางปทมา เพชรน้ําแดง
นางสาวปทมา ยาประดิษฐ
นางปทมา รอดเพชร
นางสาวปทมา รุงรัตนธวัชชัย
นางสาวปทมา สีหานาม
นางสาวปทมา แสนสําราญ
นางสาวปทมา โสภิตชาติ
นางปทมา อินทรอภัย
นางปทมา อุปชีวะ
นางปทมา เอกมณีโรจน
นางสาวปทมา ฮูเซน
นางสาวปทมากร จันทิมา
นางสาวปทมาพร บัวชุม
นางปทมาพร ลพพันทอง
นางสาวปทมาพร วิริยวรพงศ
นางปทมาพร ศรีกําพล
นางสาวปทมาพร อัศวโยธิน
นางปทมาพร อินดาวงศ
นางสาวปทมาภรณ ไกรกลาง
นางสาวปทมาภรณ ทองขาว
นางปทมาภรณ โมรารักษ
นางสาวปทมาวดี หมื่นละมาย
นางปทมาวรรณ ปุยะติ
นางสาวปทมาสน บุญทรง
นางสาวปศณี เทียบไธสง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปางรัก สําแดงเดช
นางสาวปาจรีย แกวเจริญ
นางสาวปาจรีย จริงจิตร
นางสาวปาจรีย รัตนวิเชียร
นางปาจรีย ศรีอรุณ
นางปาจรียา ศรีโฮง
นางสาวปาจารีย ริ้วทองชุม
นางสาวปาณภัช ยันตะพลา
นางสาวปาณัสม สุบงกช
นางสาวปาณัสสา ชูแสง
นางสาวปาณิตา ตาตะคํา
นางปาณิศรา อินทรปญญา
นางปาณิศา ลีสี
นางปาณิสรา แกวเพชร
นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที
นางสาวปาณิสรา นอยศรี
นางสาวปาณิสรา บัวพันธ
นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล
นางปาณิสรา เพ็งธรรม
นางสาวปาณิสรา เพชรรัตน
นางปาณิสรา ศรีทอง
นางสาวปาตีฮะร แตบาตู
นางสาวปาทิตตา นิธิสันถวะคุปต
นางปานกมล อึ๊งโพธิ์
นางสาวปานจรี ไกรกล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปานจันทร ปลองทอง
นางปานจิต สุขลิ้ม
นางสาวปานใจ จันทรหอม
นางสาวปานใจ สุนา
นางสาวปานทิพย กันจาด
นางสาวปานทิพย ปานเกิดผล
นางสาวปานธนา ทับทองดี
นางสาวปานเลขา ธารานุวัฒน
นางสาวปานวาด พูลดี
นางสาวปานสุวรรณ รวมจิตร
นางสาวปานหทัย จิตตางกูร
นางสาวปานหทัย ประสานสุข
นางสาวปานิดา สอนแข็ง
นางสาวปารณีย ขวัญกิจวงศธร
นางสาวปารณีย คงเมือง
นางสาวปารณีย ใจสุทธิ
นางปารณีย โชติรัตนทรัพย
นางสาวปารณีย เปยทา
นางสาวปารณีย วิบูลยวัชรกิจ
นางสาวปารมิตา มาปลูก
นางปารมี มวงเกษม
นางปารยใจ ขําพินิจ
นางปารวี ใบยา
นางปารวีร สิทธิฤทธิ์
นางสาวปารัชญ มวงรอด

๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปาริฉัตร ขอบบัวคลี่
นางปาริฉัตร จันทนวัฒน
นางสาวปาริฉัตร ชอชิต
นางสาวปาริฉัตร ตะสินธุ
นางสาวปาริฉัตร ทวีวงศ
นางสาวปาริฉัตร บุญตอม
นางสาวปาริฉัตร พลเยี่ยม
นางสาวปาริฉัตร เพ็งบุญ
นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ
นางสาวปาริฉัตร วงศดียิ่ง
นางสาวปาริฉัตร วงษดี
นางสาวปาริฉัตร สมพุทธวงศ
นางสาวปาริฉัตร สุริยะฉาย
นางปาริฉัตร โสมภา
นางปาริฉัตร อามาตยสมบัติ
นางสาวปาริชาต จงดี
นางสาวปาริชาต นาคะมุขดาพันธ
นางสาวปาริชาต พรหมทิพย
นางปาริชาต เย็นอก
นางสาวปาริชาต สุทธิวารี
นางสาวปาริชาติ กาทอง
นางสาวปาริชาติ แกวเสมอตา
นางสาวปาริชาติ ขุนเพชร
นางปาริชาติ คิ้วกลาง
นางสาวปาริชาติ จันทัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๓๙๗ นางสาวปาริชาติ ตนเทียน
๑๒๓๙๘ วาที่รอยตรีหญิง ปาริชาติ
ไตรหัตถทรัพย
๑๒๓๙๙ นางสาวปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ
๑๒๔๐๐ นางสาวปาริชาติ เนียมสม
๑๒๔๐๑ นางปาริชาติ บําราญ
๑๒๔๐๒ นางสาวปาริชาติ บุญเสวก
๑๒๔๐๓ นางสาวปาริชาติ ประมูลทรัพย
๑๒๔๐๔ นางสาวปาริชาติ ประวันตา
๑๒๔๐๕ นางปาริชาติ พลายงาม
๑๒๔๐๖ นางปาริชาติ โพธิ์คํา
๑๒๔๐๗ นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน
๑๒๔๐๘ นางสาวปาริชาติ มงคลดี
๑๒๔๐๙ นางปาริชาติ เรืองนาม
๑๒๔๑๐ นางสาวปาริชาติ เรือนวิน
๑๒๔๑๑ นางสาวปาริชาติ วงษแกว
๑๒๔๑๒ นางปาริชาติ ศานติวงศสกุล
๑๒๔๑๓ นางสาวปาริชาติ สันติเลขวงษ
๑๒๔๑๔ นางปาริชาติ สุขไสย
๑๒๔๑๕ นางสาวปาริชาติ หัวใจฉ่ํา
๑๒๔๑๖ นางปาริชาติ อยูญาติมาก
๑๒๔๑๗ นางปาริชาติ อินตะกัน
๑๒๔๑๘ นางปาริชาติ อุนจังหัน
๑๒๔๑๙ นางปาริชาติ อุษาวิจิตร
๑๒๔๒๐ นางสาวปาริสา ผลทิพย

๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปาริสา มาคลาย
นางปารีณา หลงหัน
นางสาวปารีณา อาแด
นางสาวปารีนารถ จันทรไมตรี
นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
นางสาวปาลิดา ชั่งเหลือ
นางสาวปาลิดา ชัยวัลลา
นางปาลิดา ชัยสวัสดิ์
นางปาลิดา โยธา
นางสาวปาลิตา ตั้งโต
นางสาวปาลิตา ศรีภิรมย
นางปาลิตา หงสเพชรรัศมี
นางสาวปาหนัน เกาสันเทียะ
นางสาวปาหนัน ชาติแกว
นางสาวปาหนัน พันทิม
นางสาวปาหนัน รานอก
นางปญานุช และสา
นางปติพร ธรรมราช
นางสาวปติพร โอชา
นางสาวปติภัทร ลือพงษ
นางสาวปติมา พิพัฒนรัตนเสรี
นางสาวปนแกว นนทะโคตร
นางสาวปนชลียา ดําดวงโรม
นางปนทอง ไชยวาปน
นางสาวปนนรี พานเข็ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐

นางสาวปนเพชร ปนเวหา
นางปนเพชร แสวงสุข
นางปนมณี จันทรแฉลม
นางปนมณี ชัยวงศ
นางสาวปนหทัย รามรักษ
นางปนอัปสร รัตนะขวัญ
นางปนอุทัย อภิชิต
นางสาวปยฉัตร กาบทุม
นางสาวปยฉัตร เชาวลิต
นางสาวปยฉัตร โชตินคร
นางสาวปยฉัตร มั่นจิตร
นางปยฉัตร อุทธา
นางสาวปยชญพร ยิ่งขจร
นางสาวปยชาติ ผูกจิตต
นางปยดา พิมพหนู
นางปยธิดด วงศมหาชัย
นางปยธิดา กาลาสี
นางสาวปยธิดา แจมโกมัย
นางสาวปยธิดา ฉ่ําศรี
นางสาวปยธิดา ไชยมงคล
นางสาวปยธิดา ทาปลัด
นางสาวปยธิดา นิยมเดชา
นางปยธิดา บุญวงศ
นางสาวปยธิดา แผนคํา
นางปยธิดา ยาศรี

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปยธิดา เรืองฤทธิ์
นางสาวปยธิดา วงศประสิทธิ์
นางปยธิดา ศรีธัญรัตน
นางสาวปยนันต แกวพรม
นางสาวปยนันท ทองนวล
นางสาวปยนันท รักขันแสง
นางสาวปยนุช เกษทอง
นางสาวปยนุช แข็งกสิการ
นางปยนุช ชุมเย็น
นางสาวปยนุช เทียนซอน
นางสาวปยนุช นาคศรี
นางสาวปยนุช มาลีหวล
นางปยนุช ยิ้มศรี
นางปยนุช โลสันตา
นางสาวปยนุช สมบัติมาก
นางปยนุช สิริอาภรณ
นางสาวปยนุช สุวรรณนิตย
นางสาวปยนุช แสงนาค
นางสาวปยนุช แหวนเพชร
นางปยเนตร แสงชาติ
นางปยพร ทะภา
นางสาวปยพร อินทวัน
นางสาวปยพรรณ มณีวรรณ
นางสาวปยพักตร บุญมั่น
นางสาวปยพัชร กุลบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยภรณ รังกลาง
นางสาวปยภัทร เรืองโรจน
นางสาวปยมาต รอดเกลี้ยง
นางสาวปยมาภรณ จันทร
นางปยมาภรณ ฤทธิมนตรี
นางสาวปยมาศ ชุมวิเศษ
นางปยมาศ ภูเพชร
นางสาวปยมาศ ศรีสมพันธ
นางปยมาศ สิงหทอง
นางปยมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางปยรัตน ทองเต็ม
นางสาวปยรัตน ทาวตื้อ
นางปยรัตน บินลาเตะ
นางสาวปยรัตน พงศพิรฬหชาติ
นางสาวปยรัตน อินนะ
นางสาวปยวดี พรมตวง
นางสาวปยวดี โสมนัส
นางสาวปยวรรณ แกวเซง
นางสาวปยวรรณ คงคะจันทร
นางสาวปยวรรณ คีรีสุทธิ์
นางปยวรรณ จันทรพวง
นางสาวปยวรรณ ดลรัศมี
นางปยวรรณ วงษแกว
นางสาวปยวรรณ วงษปู
นางสาวปยวรรณ ศิริสวัสดิ์

๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปยวรรณ สาริกา
นางสาวปยวรรณ หลอมประโคน
นางสาวปยวรินทร สินนอย
นางสาวปยวัน นิลรัตน
นางสาวปยอุษา พยุงทรัพย
นางสาวปยะกาญจน เชื้อหมอ
นางสาวปยะฉัตร ไกรกลาง
นางปยะฉัตร คมขํา
นางสาวปยะดา ขุนเพชรวรรณ
นางปยะดา สุภารส
นางสาวปยะทิพย เชาวฉลาด
นางปยะธิดา คชรินทร
นางสาวปยะธิดา จันทพันธ
นางปยะธิดา ทุงเกา
นางสาวปยะธิดา แทนแกว
นางปยะนันท เพ็ชรฉ่ํา
นางปยะนิดา บุตรสาระ
นางสาวปยะนุช กุลบุตร
นางสาวปยะนุช คิดดี
นางสาวปยะนุช ชางเรือ
นางสาวปยะนุช ทับเบิก
นางปยะนุช ธิมาชัย
นางปยะนุช นามเจริญ
นางสาวปยะนุช บัวชุม
นางปยะนุช บํารุงธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐

นางสาวปยะนุช บุญสง
นางสาวปยะนุช แพรกทอง
นางปยะนุช ยิ้มรัมย
นางสาวปยะนุช แยมปราศัย
นางสาวปยะนุช วรรณสินธ
นางปยะนุช วันศรี
นางสาวปยะนุช หงษนาค
นางปยะนุช ออนตา
นางสาวปยะพร ฉัตรวิไล
นางสาวปยะพร ชาภิรมย
นางสาวปยะพร เทพมณี
นางสาวปยะพร ปททุม
นางปยะพร เปนกล
นางสาวปยะพร ไพรทอง
นางสาวปยะพร เรือนคํา
นางสาวปยะพร ลิ้มขจรเดช
นางสาวปยะพร วงศนาค
นางสาวปยะพร วันทายุทธ
นางสาวปยะพร อินเจริญ
นางปยะพร อึ้งอัมพรวิไล
นางปยะภรณ แกวอําไพ
นางปยะภรณ นวลเจริญ
นางปยะมภรณ จิตรชนะ
นางปยะมาศ คงดี
นางปยะมาศ เจริญวงศานนท

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยะมาศ ชอนทอง
นางปยะมาศ ชางลอ
นางปยะมาศ ทองเปลว
นางปยะมาศ ทักษะวรบุตร
นางสาวปยะมาศ พยัคฆเดช
นางปยะมาศ พุมหิรัญ
นางปยะมาศ มีสวัสดิ์
นางสาวปยะรัตน ฉาไธสง
นางสาวปยะรัตน นาคสุวรรณ
นางปยะวดี เดชอุดม
นางสาวปยะวดี พลเยี่ยม
นางสาวปยะวดี สิงฆาฬะ
นางสาวปยะวรรณ ใจอักษร
นางสาวปยะวรรณ ชางเสียง
นางสาวปยะวรรณ ภูตะวัน
นางปยะวรรณ มีคํา
นางปยะวรรณ วงศปุระเชษฐ
วาที่รอยตรีหญิง ปยะวรรณ
ศรีคงแกว
นางสาวปยะวีณ
ภาณุมาศ ณ อยุธยา
นางปยา ครองไกรเวช
นางสาวปยาภรณ กันเกตุ
นางปยาภรณ เจือจันทึก
นางสาวปยาภรณ ถิ่นทัพไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยาภรณ นิตยกิตติ
นางสาวปยาภรณ ปรีเปรม
นางสาวปยาภรณ ภูฆัง
นางสาวปยาภรณ ยี่พรหม
นางสาวปยาภรณ รําไพ
นางสาวปยาภรณ อาสารบ
นางปยารัตน ชางถม
นางสาวปยาอร ทองนุน
นางสาวปลันธนา ชูจอน
นางปลันธนา พรธาดาวิทย
นางปยะมาศ ประดิษฐ
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทรเกลี้ยง
นางปุญชิดา ชาติศักดิ์
นางสาวปุญญพัฒน จันสา
นางสาวปุญญพัฒน บุญเกิด
นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณ
นางสาวปุญญารัศมิ์ อนันตธนวัฒน
นางสาวปุญญิศา ทาวสาลี
นางสาวปุญญิศา นอมถวาย
นางสาวปุญญิศา ผุสิตโนดม
นางสาวปุญญิศา รัตตะรมย
นางสาวปุญญิศา สมมิตร
นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ
นางสาวปุญธิดา จิตตรัตน
นางสาวปุณชญา นาคเมือง

๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปุณญาภักดิ์ เพชรชนะ
นางสาวปุณฐิภา โชติปติมน
นางสาวปุณฑทอง ทองกลิ่น
นางสาวปุณฑริกา เภสัชชา
นางสาวปุณณดา จิระจงวัฒนา
นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
นางปุณณัตฌา เตชวงค
นางสาวปุณณิศา ชนะฤทธิชัย
นางสาวปุณธิชา มาเนตร
นางสาวปุณยนุช กกศรี
นางสาวปุณยนุช กาญจนวรรณ
นางสาวปุณยนุช แกวสีใส
นางสาวปุณยนุช พรมเพ็ชร
นางสาวปุณยนุช พิมพา
นางปุณยนุช พุฒกาง
นางสาวปุณยนุชนภัส อินทนุ
นางสาวปุณยวีร เจริญกิตตินุกูล
นางสาวปุณยวีร ชมชื่น
นางสาวปุณยวีร รอดสวัสดิ์
นางสาวปุณยวีร เสือแกว
นางสาวปุณยะฉัตร ถ้ํากลาง
นางปุณยานุช ใจงาม
นางสาวปุณยาพร จันทวงษ
นางสาวปุณรดา รอดแยม
นางปุณศยา ภักดีบุรุษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางปุณศิกาญจน เดชวงศยา
นางปุณิกา ขันทวิชัย
นางสาวปุณิกา วรรณรังษี
นางสาวปุณิกา สีสด
นางปุณิกา อินสุวรรณ
นางปุยฝาย เสพสุข
นางสาวปุริมปรัชญ นุยพิน
นางสาวปุริมปรัชญ หนอคาสุก
นางปูริดา จันทรนวล
นางปูริดา พันหนองแสน
นางเปมิกา ครองระวะ
นางสาวเปมิกา แซวอง
นางเปมิกา บุญชื่น
นางเปมิกา เพชรสวัสดิ์
นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร
นางเปรมจิต ปกกาเล
นางสาวเปรมจิต พานนูน
นางสาวเปรมจิตร โมกขศักดิ์
นางสาวเปรมใจ สุวรรณคีรี
นางสาวเปรมนีย นาคนคร
นางสาวเปรมปวีร ปุลินเลิศพงศ
นางเปรมมิกา ดามูลมาตย
นางสาวเปรมยุดา สุดจํา
นางสาวเปรมรินทร แกวอุดม
นางสาวเปรมฤดี กุลศิริรัตน

๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเปรมฤดี นาคบัว
นางเปรมฤดี พิทักษ
นางสาวเปรมฤดี รักษา
นางเปรมฤทัย สัจจา
นางสาวเปรมวดี จักษุมาตย
นางเปรมวดี พันสีเงิน
นางสาวเปรมวดี เพิ่มทรัพยมงคล
นางสาวเปรมหทัย ไชยวุฒิ
นางเปรุวรรณ กรงทอง
นางสาวเปยทิพย พนาลี
นางสาวไปรมา กุหลาบซอน
นางสาวไปรยา บุบผาโชติ
นางไปรยา มะโนรมย
นางสาวผกา ประเทืองบุญ
นางสาวผกาแกว เอกกานตรง
นางผกาจิตร โคตรทา
นางผกาทิพย ตันยงค
นางสาวผกาทิพย สังฆะมณี
นางสาวผกาพรรณ ลุนลี
นางสาวผกาพันธุ บุญเอื้อ
นางสาวผกาภรณ ปานมา
นางสาวผกามาศ กิตติเจริญโชคชัย
นางสาวผกามาศ จันทรมณี
นางสาวผกามาศ ทรงเย็น
นางสาวผกามาศ แนงแหยม

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

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวผกามาศ พินทอง
นางสาวผกามาศ เฟองฟู
นางสาวผกามาศ รักงาม
นางสาวผกามาศ สาคร
นางสาวผกามาศ สุยอย
นางผกามาศ แสนธุป
นางสาวผกามาศ หมอกมัว
นางสาวผกามาศ หางาม
นางผกามาศ โอภาศ
นางผกามาส สุภาวะ
นางสาวผกามาส หอมกระจุย
นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรติ์
นางสาวผการัตน กลิ่นเกษร
นางสาวผกาวดี ชุมพร
นางสาวผกาวดี ทําลี้
นางผกาวรรณ โชติวัฒนากร
นางสาวผกาวรรณ ผาดํา
นางสาวผกาวัลย วิโรจนประสิทธิ์
นางผดุงศรี ทุมวัน
นางผสุดี ฉีดเสน
นางสาวผองผิว ศรีเรือง
นางผองพรรณ ใจคํา
นางผองพรรณ แสงพรมชารี
นางสาวผองพรรณ หมูหนอง
นางสาวผองเพ็ญ พะชะ

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

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางผองศรี กลางอนันต
นางผองศรี ไชยเพชร
นางสาวผองศรี นิ่มนอม
นางผองศรี เพียรดี
นางสาวผองอําไพ สระเพ็ชร
นางผะอบ จันทชูโต
นางสาวผาณิต ฉ่ําเมืองปกษ
นางสาวผาณิตา ผาสุข
นางสาวผานิช ธงฉิมพลี
นางสาวผานิต นาคลําภา
นางผินนภา โพธิ์มูล
นางสาวผิว อุตขันธ
นางผิวพรรณ ปญญาเอก
นางผุดผาด บุรณะสุทธิ์
นางสาวผุสดาภรณ บัวยอย
นางผุสดี พวงไม
นางสาวฝนเหนือ กันธะวงค
นางฝาตีมะ แสงวิมาน
นางสาวฝารีดา กาเส็มสะ
นางสาวพงศผกา อุนแกว
นางสาวพงษพิศ พลศรี
นางสาวพงษลดา ศรีอักษร
นางพจณีย ทุมรินทร
นางพจณีย ศรีมาศ
นางพจณีย หลิมไทยงาม

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

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพจนา เจนใจ
นางสาวพจนา พลชัย
นางพจนา สังฆะโณ
นางพจนา แสนคํา
นางพจนา อินทรโยธา
นางพจนารถ วิเชียรเทียบ
นางพจนารถ เหมือนสิงห
นางสาวพจนารถ อาแพงพันธ
นางพจนีพร ชาติประสพ
นางสาวพจนีย เคยสนิท
นางสาวพจนีย ทรายงาม
นางสาวพจนีย ทองบุญ
นางสาวพจนีย ปญญาเสน
นางสาวพจนีย พลจันทึก
นางพจนีย อํานา
นางพจมาน จันทรสา
นางสาวพจมาน ผองจิตร
นางพจมาน พิเดช
นางสาวพจมาน ยศอาลัย
นางสาวพจมาน ศรีประเสริฐ
นางสาวพจมาพร คะเลรัมย
นางสาวพจวรรณ รุงรักษา
นางสาวพจวรรณ หนูนารถ
นางสาวพชรกมล พงศพิชญานนท
นางสาวพชรพร คลี่วงค

๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพชรพร วรธรรมอังกูร
นางสาวพชรพรรณ นิมิตมั่น
นางพชรภร ดาราศรี
นางสาวพชรภรณ เชียงสิน
นางพชรมน กํามะณี
นางพชรมน เวชกุล
นางพชรมาศ สิริภัทรพล
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ
นางพชรวรรณ ศรีวิกุล
นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์
นางสาวพณณกร ชื่นชม
นางสาวพณมจรัสกาญจณ
ฤกษฤทธิ์
นางสาวพติยา พิพัฒนศรีโสภณ
นางพนพพร หาญกลา
นางพนมกร พลศิลป
นางสาวพนมพร ค่ําคูณ
นางสาวพนมพร ใจตรง
นางพนมพร อุบลศรี
นางสาวพนมวัลย มีสกุลทิพยานนท
นางสาวพนอ เล็ดรอด
นางสาวพนอจิตร ธนโชติกิติการณ
นางสาวพนัชกร จิตเผือก
นางสาวพนัชกร ทรงรอด
นางพนัชกร พสิมพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗

นางพนัฐดา กลีบมวง
นางสาวพนารัตน กาฉลาด
นางพนารัตน ขัดชุมแสง
นางสาวพนารัตน ไตรธิเลน
นางพนารัตน แมนเมือง
นางสาวพนารัตน หุนเอี่ยม
นางสาวพนารินทร มุงมาตร
นางสาวพนาวรรณ ทองดวง
นางพนาวัลย สุวรรณะ
นางพนิดา กอนคํา
นางพนิดา คําหอม
นางพนิดา จริยา
นางสาวพนิดา เชื้อจีนดี
นางพนิดา โชคพิพัฒนไพบูลย
นางสาวพนิดา ดวงจันทร
นางสาวพนิดา ดําแกว
นางสาวพนิดา เดชโฮม
นางพนิดา ถวิลการ
นางสาวพนิดา ทองหวาน
นางสาวพนิดา ทัตตะทองคํา
นางสาวพนิดา นิลดี
นางพนิดา นูนาเหนือ
นางสาวพนิดา เปยมมีสมบูรณ
นางสาวพนิดา ฝายขันธ
นางพนิดา พราหมณพรม

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพนิดา แมนเมือง
นางสาวพนิดา วิลัยเลิศ
นางพนิดา สีนวล
นางสาวพนิดา สุทธิสวัสดิ์
นางสาวพนิดา สุวรรณมาลา
นางพนิดา อิ่นคํา
นางสาวพนิตตา ฤดีสุขธนกุล
นางสาวพนิตนันท วงศอุดมเลิศ
นางสาวพนิตนาฏ สมบึงกลาง
นางสาวพนิตา รวมธรรม
นางสาวพนิตานันท อนุสรณประชา
นางพมนพร แปนอินทร
นางพยอม เดชสาร
นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงศ
นางสาวพยอม บอนขุนทด
นางสาวพยอม ภูหัวไร
นางสาวพยุดา ชื่นประภากร
นางพเยาว กลิ่นหอม
นางพเยาว ปุญญมาโนชญ
นางสาวพเยาว พลนอก
นางพเยีย มูหะหมัด
นางสาวพเยีย อรรคเศรษฐัง
นางสาวพร ปูแขก
นางสาวพร รัตนารติสัจจกุล
นางสาวพรกนก รอยแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรกมล เกษามูล
นางสาวพรกมล ชางเผือก
นางสาวพรจิต ปกการะนา
นางสาวพรชนก จินะกาศ
นางสาวพรชนก ธรรมกําจัดภัย
นางสาวพรชนก พินทอง
นางสาวพรชนก เรือนแกว
นางสาวพรชนก วงศไชย
นางสาวพรชนก ศรีสุวรรณ
นางสาวพรชนก สมตัว
นางสาวพรชนก แสนพยุห
นางพรชนา สุวรรณจันทร
นางสาวพรชนิตว เกตุมรรค
นางสาวพรชริณทร ราศรี
นางสาวพรชรินทร มาลัย
นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ
นางสาวพรชุลี โชคกิตติพงษ
นางสาวพรณพิชญสินี ไชยภักดี
นางพรณภา นวลคง
นางสาวพรณภา พูนทอง
นางสาวพรทรัพย ไหลงาม
นางสาวพรทิพ กลารอด
นางพรทิพย กมลพรไพศาล
นางพรทิพย กันทวี
นางพรทิพย แกวจุรัตน

๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรทิพย แกวหลอ
นางสาวพรทิพย โกกิลารัตน
นางพรทิพย ขวกเขียว
นางสาวพรทิพย ขวัญงอน
นางสาวพรทิพย เขมคํา
นางสาวพรทิพย เขมนกสิกรรม
นางสาวพรทิพย จํารัสกาย
นางสาวพรทิพย จําลองเพลง
นางพรทิพย ชมภูธวัช
นางสาวพรทิพย ไชยมงคล
นางพรทิพย ตูหมอง
นางสาวพรทิพย ทับทิมทอง
นางสาวพรทิพย ทิพยานนท
นางสาวพรทิพย เทพเสน
นางพรทิพย บรรเทา
นางสาวพรทิพย บัวโคง
นางสาวพรทิพย บุญขํา
นางสาวพรทิพย บุญลอย
นางสาวพรทิพย บุญสรรค
นางสาวพรทิพย บุดดีปอง
นางพรทิพย บุตรบริบูรณ
นางพรทิพย ประทีป ณ ถลาง
นางพรทิพย ผิวสวาง
นางสาวพรทิพย พรหมรี
นางพรทิพย พลประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย พันธจันทร
นางสาวพรทิพย เพ็ชรนิล
นางสาวพรทิพย มาพิทักษ
นางสาวพรทิพย มิ่งสมร
นางพรทิพย มีจาด
นางสาวพรทิพย วิหะกะรัตน
นางพรทิพย ศรีภักดี
นางสาวพรทิพย ศีลแดนจันทร
นางสาวพรทิพย สิงหลา
นางสาวพรทิพย สีผาย
นางสาวพรทิพย สุพรรณโมก
นางพรทิพย สุรัตนะ
นางสาวพรทิพย หงษอาลัย
นางสาวพรทิพย ออนชูศรี
นางพรทิพย ออนดีกุล
นางพรทิพย อาจารสุทธิ์
นางพรทิพย อุปถัมภ
นางพรทิพา บุญประสพ
นางพรทิพา สุทนต
นางพรทิภา พรมดี
นางสาวพรทิรา จินดาประเสริฐ
นางพรทิวา คูณขุนทด
นางสาวพรทิวา จอมพิจิตต
นางสาวพรทิวา ตรีตุนา
นางพรทิวา เตชา

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๒๙๑๘ นางสาวพรทิวา เมืองลือ
๑๒๙๑๙ นางสาวพรทิวา สิงหพันธ
๑๒๙๒๐ นางสาวพรทิวา
หาญวัฒนะพาณิชญ
๑๒๙๒๑ นางพรธิดา เที่ยงออน
๑๒๙๒๒ นางสาวพรธิภา ใจกลา
๑๒๙๒๓ วาที่รอยตรีหญิง พรธิภา
ประพันธบัณฑิต
๑๒๙๒๔ นางสาวพรธิวา วงษสอาด
๑๒๙๒๕ นางสาวพรนภัทร ธุสาวัน
๑๒๙๒๖ นางสาวพรนภัส แทนกระโทก
๑๒๙๒๗ นางสาวพรนภา ขาวประเสริฐ
๑๒๙๒๘ นางสาวพรนภา บุตรวังค
๑๒๙๒๙ นางสาวพรนภา ผลประเสริฐ
๑๒๙๓๐ นางสาวพรนภา พรมกลาง
๑๒๙๓๑ นางสาวพรนภา พันธไชยา
๑๒๙๓๒ นางพรนภา สมบุญ
๑๒๙๓๓ นางสาวพรนภา สาคร
๑๒๙๓๔ นางสาวพรนภา อาจสวาง
๑๒๙๓๕ นางสาวพรนรินทร คําบุญเกิด
๑๒๙๓๖ นางพรนรินทร ปราถนาดี
๑๒๙๓๗ นางพรนรินทร มะโนคํา
๑๒๙๓๘ นางพรนิพา พนะจะโปะ
๑๒๙๓๙ นางสาวพรนิภา เณรเมือง
๑๒๙๔๐ นางพรนิภา ผลาหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์
นางพรนิภา ยอดวัน
นางสาวพรนิภา สะทาน
นางสาวพรนิภา สีหาบง
นางพรประภา ดงเจริญ
นางสาวพรปวีณ ชโยทิต
นางสาวพรปวีณ บรรจง
นางสาวพรปวีณ สะอาด
นางสาวพรผกา แสวงกิจ
นางสาวพรพณา จันทราภิรมย
นางสาวพรพนา จันทรทอง
นางสาวพรพนา รัตนพงษไชย
นางสาวพรพรรณ กลั่นจัตุรัส
นางพรพรรณ กันหมุด
นางพรพรรณ แกวเกิด
นางพรพรรณ คนวัฒน
นางสาวพรพรรณ คลังกลาง
นางพรพรรณ คํามูล
นางพรพรรณ จันทรตน
นางสาวพรพรรณ เจนกระบวน
นางพรพรรณ ตันทะเขตร
นางสาวพรพรรณ เนตรขํา
นางสาวพรพรรณ เปงแกว
นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ
นางสาวพรพรรณ พรมหาชัย

๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรพรรณ พลอาษา
นางสาวพรพรรณ โพธิ์รมเย็น
นางสาวพรพรรณ ภาคพาณิชย
นางสาวพรพรรณ ภูเจริญ
นางสาวพรพรรณ มั่งคั่ง
นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์
นางพรพรรณ ลมวิชัย
นางสาวพรพรรณ วงษศรีญา
นางสาวพรพรรณ เวชชสัสถ
นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพ
นางสาวพรพรรณ สีดาดี
นางสาวพรพรรณ ยางกลาง
นางสาวพรพหัส ถิ่นรัตน
นางพรพัฒน ภาดี
นางพรพิชา ซื่อตรง
นางสาวพรพินารี บอคํา
นางสาวพรพินิจ นาเมืองรักษ
นางพรพิมล กองแกว
นางสาวพรพิมล โกยรัมย
นางสาวพรพิมล คํามะยอม
นางสาวพรพิมล ดีพรม
นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล
นางพรพิมล ถาวรพงศสถิต
นางพรพิมล ทองอุน
นางสาวพรพิมล โทนสูงเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕

นางพรพิมล นอยจินดา
นางพรพิมล นาคปลา
นางพรพิมล ปยภัณฑ
นางสาวพรพิมล พรหมจักร
นางสาวพรพิมล พิมพศรีโคตร
นางสาวพรพิมล เพชรปานกัน
นางพรพิมล โพธิ์ทองนาค
นางพรพิมล มีมุข
นางสาวพรพิมล รัตนะ
นางพรพิมล ละอองเดช
นางพรพิมล ลีทา
นางพรพิมล วงคใหม
นางพรพิมล วงศจันทร
นางพรพิมล วงศแสง
นางสาวพรพิมล สมอ
นางพรพิมล สาระคํา
นางสาวพรพิมล สุขทวี
นางสาวพรพิมล หงษนอย
นางพรพิมล เหมียดไธสง
นางพรพิมล เอียดทวน
นางสาวพรพิรุญ สุขสมบูรณ
นางสาวพรพิรุณ พรมจรรย
นางสาวพรพิล ปญญาดี
นางพรเพชร ใยทอน
นางพรเพ็ญ กรงแกว

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรเพ็ญ ตันสุย
นางสาวพรเพ็ญ พึ่งเพียร
นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา
นางสาวพรเพ็ญ หมุดทอง
นางสาวพรเพ็ญ อินตะนิล
นางสาวพรฟา ทองโสม
นางสาวพรภนา แสนยะ
นางสาวพรภัทรสร แพงแกว
นางพรภินันท วงศกลุม
นางสาวพรภิรมย สายโรจน
นางพรม แกวเลี้ยง
นางพรมราตรี สุทธิแสน
นางสาวพรรณคณา มณฑิราช
นางสาวพรรณณภัทร ตาลปา
นางพรรณทิพพา แซซิ้ม
นางพรรณทิพย ตันมงคลกาญจน
นางสาวพรรณทิพา หัสมา
นางสาวพรรณทิภา เชิงสมอ
นางพรรณทิวา พันธุพิริยะเจตน
นางสาวพรรณธิพา พุทไธสง
นางพรรณธิภา อยูสุข
นางพรรณธิวา หอระเวก
นางสาวพรรณนิภา คําพรมมา
นางสาวพรรณนิภา ทิพยปยสกุล
นางพรรณนิภา เนื้อสีจัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรรณนิภา โมลาขาว
นางสาวพรรณนิภา ศรีทาว
นางสาวพรรณนิภา สามศรี
นางพรรณปพร สุทธิใจ
นางสาวพรรณประภา ใจดี
นางสาวพรรณพนัช กองสุวรรณคีรี
นางพรรณพฤกษา ชัยดินี
นางสาวพรรณพิไล ใจอินปน
นางสาวพรรณภวดี บุญสด
นางพรรณภัชร พีระพัฒนสกุล
นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ
นางสาวพรรณรมณ ภิระ
นางสาวพรรณรัตน ชินพัณณ
นางสาวพรรณรา การะเวก
นางสาวพรรณวดี นวลทอง
นางสาวพรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ
นางสาวพรรณวดี อินทุยศ
นางสาวพรรณวรท เลื่อมใส
นางสาวพรรณวิไล รักวิโรจนสุข
นางสาวพรรณษา รักษผล
นางสาวพรรณสิริ ฟุมเฟอย
นางสาวพรรณิภา เจริญทวี
นางสาวพรรณิภา ชวยมิตร
นางพรรณิภา ชวยเมือง

๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรรณิภา พระพล
นางสาวพรรณิภา แสนนอก
นางพรรณี กางเกต
นางสาวพรรณี กิ่งเล็ก
นางพรรณี เกตุถาวร
นางพรรณี แกววิเชียร
นางสาวพรรณี ทิพวรรณ
นางสาวพรรณี ปกษา
นางพรรณี มนพัทธปริพัตร
นางสาวพรรณี รอดจาย
นางพรรณี วังพฤกษ
นางสาวพรรณี ศรีสุระ
นางสาวพรรณี แสงทวี
นางสาวพรรณี หยังสู
นางพรรณี เอี่ยมอาจ
นางสาวพรรณุกุล พรมทา
นางพรรนิภา จินดาพล
นางสาวพรรนิภา แสนกลา
นางสาวพรรวินท ผลวิเศษชัยกุล
นางสาวพรรษภรณ มูลวงค
นางสาวพรรษรัตน พรมมินทร
นางพรรษวรรณ เสือสิงห
นางสาวพรรษา จําเริญ
นางสาวพรรษา ทาวนู
นางสาวพรรักษ ณรงคฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรรัตน เวียงพลออม
นางสาวพรรัตน หนูศรี
นางพรรัตน อุดมดี
นางสาวพรฤดี ผลประมูล
นางสาวพรฤทัย ราชภักดี
นางสาวพรลภัส ธีรโรจนไพศาล
นางพรลภัส วงศษา
นางพรลภัส เอกตา
นางสาวพรวดี มีเชื้อ
นางสาวพรวรินทร วรโชคชัยรัตน
นางสาวพรวิพัชร ธนาฒยวงศ
นางสาวพรวิภา มธุรส
นางสาวพรวิภา แสงสวาง
นางพรวิมล ไชยสุข
นางสาวพรวิไล ไชยกรณ
นางพรวิไล เทียนสีมวง
นางสาวพรวีนัส สืบพงษ
นางสาวพรวีนัส อัมพวัน
นางสาวพรศิริ โกไศยกานนท
นางสาวพรศิริ ขุนมี
นางพรศิริ นรขุน
นางสาวพรศิริ ปลองมาก
นางสาวพรสวรรค ชัยสมบัติ
นางสาวพรสวรรค ซาเสน
นางพรสวรรค ดุสอน

๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรสวรรค น้ําใจเพชร
นางสาวพรสวรรค มูลสาร
นางพรสิริน เกตุวงค
นางสาวพรสุดา เกษเพ็ชร
นางสาวพรสุดา นามกุณี
นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร
นางสาวพรสุพพัต คงศรี
นางสาวพรสุภา มหาทรัพย
นางสาวพรเสาวณีย ตอสกุล
นางสาวพรโสพิศ อวยชัย
นางสาวพรหมพร เพิ่มพูล
นางสาวพรหมศิริ วงศธนบัตร
นางสาวพรอนันต กาวินาน
นางสาวพรอมวาสนา ถาเพาะ
นางพรอมศรี ทวันเวช
นางสาวพรอัมพา ตอไพบูลย
นางสาวพรอุษา มาเจริญ
นางสาวพรัชนก มอญพูด
นางสาวพราว จริยาคุณาพร
นางพริม เทพทิพย
นางพรีม วันแกว
นางพฤกษชาติ แสวงสุข
นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ
นางพฤษชาติ กลาหาญ
นางพฤษฎี แสนสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพลวดี บุนนาค
นางสาวพลอยกาญจน เพ็งเลา
นางพลอยชนก ทุนไธสง
นางสาวพลอยชมพู รัตนวิชัย
นางสาวพลอยนภัส นงภา
นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย
นางสาวพลอยนิศา ศิลปบุญกลา
นางสาวพลอยบุษร เบ็ญจวรรณ
นางพลอยพิดา ศรีรัตนโชติ
นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร
นางสาวพลอยไพลิน กอนใส
นางสาวพลอยไพลิน นาราด
นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ
นางสาวพลอยไพลิน พิศาลอดิศัย
นางสาวพลอยไพลิน มิ่งทอง
นางสาวพลอยไพลิน มีศิริ
นางสาวพลอยภัทรา
กาญจนเกษตรกุล
นางสาวพลอยรุง ทองทับทิม
นางพลิน ณ วรรณไทย
นางพวงทอง มีระหันนอก
นางพวงผกา กงมนต
นางสาวพวงผกา ไชยชนะ
นางสาวพวงผกา ตาเบา
นางพวงพยอม ขันตีสพังหลวง

๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพวงพลอย พรกระแส
นางสาวพวงพะยอม ภูวัน
นางพวงพิตา รุงพิบูลโสภิษฐ
นางพวงพิศ ทองหีต
นางสาวพวงเพชร นาเมืองรักษ
นางสาวพวงเพชร ผัดกระโทก
นางพวงเพชร พัชรภิญโญภาคย
นางสาวพวงเพชร วงศเวช
นางพวงเพ็ญ กระจางฉาย
นางสาวพวงเพ็ญ จันทรแจม
นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง
นางพวงเพ็ญ หนูขาว
นางพวงรัตน แสงเพชร
นางสาวพวงศิลป เจริญสุข
นางสาวพวงสุดา แสนพันศิริ
นางสาวพวงอินทร คําพวง
นางสาวพอตา ชัยกิจ
นางพะนอ ทิพยพยมราช
นางพะเยาว แกวฉวี
นางพะเยาว อินวันนา
นางสาวพักตรประภา สกุลหงษ
นางสาวพักตรเพียงเพ็ญ ดิษสละ
นางสาวพักตรวิภา กลางสอน
นางสาวพักตรวิภา สวางเพียร
นางพักตรวิภา สามหมอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชชา แกวทอง
นางสาวพัชชา จันมี
นางสาวพัชชา เนตรายนต
นางพัชชา ลาภสิทธิ์
นางพัชชานันท วินิยม
นางพัชชาพร แดงสูงเนิน
นางพัชญชามญชุ กฤติณัฐธนชัย
นางพัชญสิตา ทองสีทอง
นางสาวพัชญา การเร็ว
นางสาวพัชญา อั๋นกลิ่น
นางพัชฎาพร กลับสง รัตนบุรี
นางสาวพัชฎาภรณ บาพิมาย
นางสาวพัชณียา หานะพันธ
นางสาวพัชนันท ทองศรีพันธ
นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญ
นางสาวพัชนี คงเสือ
นางพัชนี แซตัน
นางสาวพัชนี ดวงวันทอง
นางพัชนี ถวิลรักษ
นางสาวพัชมณ สระแกว
นางพัชยา เกตุกลาง
นางพัชยา คําอิสสระ
นางสาวพัชรกรณ จันทโชติ
นางสาวพัชรกรณ ชัยชนะ
นางสาวพัชรกัญญ นันทะชัย

๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชรทิตา อ่ําแจง
นางพัชรทิพย หวยลึก
นางสาวพัชรนภพร นาทราย
นางสาวพัชรนันทน ชัยจันทร
นางสาวพัชรพร คชพรหม
นางสาวพัชรพร สิรินาจ
นางสาวพัชรพร สีดลรัศมี
นางสาวพัชรพรรณ ไขทอง
นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร
นางพัชรพิชา ปาสนธิ์
นางสาวพัชรลดา สีลาด
นางสาวพัชรวลัย บรรเทา
นางสาวพัชรวลัย สมบูรณผล
นางสาวพัชรวลี ทวรรณกุล
นางสาวพัชรา จํารัสบรรณ
นางสาวพัชรา ชูมงคล
นางพัชรา ซุนซัง
นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน
นางสาวพัชรา พงษจํานงค
นางสาวพัชรา เพ็ชรสูงเนิน
นางสาวพัชรา มากโฉม
นางสาวพัชรา รสหอม
นางพัชรา ศิลาเลิศ
สิบเอกหญิง พัชรากร บุญใหญ
นางสาวพัชรากร ผลาไสย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชราพร จุปะมะนัย
นางสาวพัชราพร พงษานิล
นางสาวพัชราพร รวมรักษ
นางสาวพัชราพร สุทธิทักษ
นางสาวพัชราพรรณ พิมพเพชร
นางพัชราภรณ ครุผาด
นางพัชราภรณ จะยันรัมย
นางสาวพัชราภรณ จันทพล
นางสาวพัชราภรณ จันทะลับ
นางสาวพัชราภรณ เจริญสุข
นางสาวพัชราภรณ ถมมะสังข
นางสาวพัชราภรณ ทองมา
นางพัชราภรณ ทัศพงษ
นางพัชราภรณ ธนาไพศาลสิทธิ์
นางสาวพัชราภรณ บุญเรือง
นางสาวพัชราภรณ แปนโพธิ์
นางสาวพัชราภรณ โปรงเจริญ
นางสาวพัชราภรณ เย็นมนัส
นางพัชราภรณ วงศพนิตกุล
นางสาวพัชราภรณ วัฒนา
นางพัชราภรณ วันทอง
นางสาวพัชราภรณ วิทยพัฒน
นางพัชราภรณ วิเศษคุณ
นางสาวพัชราภรณ สาสุข
นางสาวพัชราภรณ หงษเขียว

๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชราภรณ เหมือนศรีเพ็ง
นางสาวพัชราภรณ เหมือนศาสตร
นางสาวพัชราภา เจริญโพธิ์
นางสาวพัชราภา ภักดีเจริญ
นางสาวพัชราภา อริยสุนทร
นางพัชราวรรณ แยมเสมอ
นางพัชริญา ศิริดล
นางสาวพัชริดา ติยะบุตร
นางสาวพัชริดา นิลสุข
นางสาวพัชริตา อุมแกว
นางพัชริน อมรกิจปกรณ
นางพัชรินทร กันดิษฐ
นางพัชรินทร กิ่งจันทร
นางสาวพัชรินทร กิจรุงวัฒนากร
นางสาวพัชรินทร ขันทะยศ
นางพัชรินทร คลองแคลว
นางพัชรินทร คลิ้งโต
นางพัชรินทร คะใจ
นางสาวพัชรินทร คําฉัตร
นางพัชรินทร คํายวง
นางพัชรินทร จันทรเต็ม
นางพัชรินทร ทองไฝ
นางพัชรินทร บํารุงสําราญ
นางสาวพัชรินทร เบญจมพรชัย
นางสาวพัชรินทร ปรือปรัก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรินทร ปนตะกะ
นางสาวพัชรินทร ปนทอง
นางพัชรินทร พรทรานนท
นางสาวพัชรินทร พลอาษา
นางพัชรินทร พันธุเฮง
นางสาวพัชรินทร พิมพา
นางสาวพัชรินทร เพงผล
นางพัชรินทร เพ็ชรนอก
นางพัชรินทร มณีโคตร
นางพัชรินทร ยิ่งโกมล
นางสาวพัชรินทร รุงสวาง
นางสาวพัชรินทร ศรีทาคง
นางสาวพัชรินทร ศิวพรมณฑล
นางพัชรินทร เศียรนอก
นางสาวพัชรินทร สมพงษ
นางสาวพัชรินทร สวางถาวรกุล
นางสาวพัชรินทร สารีพุฒ
นางพัชรินทร สํานักวิชา
นางพัชรินทร สีสด
นางพัชรินทร สุขขํา
นางสาวพัชรินทร สุวรรณศร
นางสาวพัชรินทร อยูดี
นางพัชรินทร อินทนาชัย
นางสาวพัชรินทร อูทอง
นางพัชรี กลัดแกว

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

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรี กอแกว
นางสาวพัชรี กึกขุนทด
นางสาวพัชรี ขวัญศรี
นางพัชรี ขุนมาตย
นางสาวพัชรี คลายอุดร
นางสาวพัชรี เงาทอง
นางสาวพัชรี จันทง
นางพัชรี จันทรงาม
นางสาวพัชรี จันทรเย็น
นางสาวพัชรี จิตประสาร
นางสาวพัชรี จินะแกว
นางสาวพัชรี ชมจันทึก
นางสาวพัชรี ชัยศรี
นางสาวพัชรี ชูบรรจง
นางสาวพัชรี ไชยพฤกษกุล
นางพัชรี ไชยารักษ
นางพัชรี ดวงศรี
นางสาวพัชรี เตปน
นางสาวพัชรี แถวเนิน
นางสาวพัชรี ปามะ
นางสาวพัชรี โปยทอง
นางพัชรี พิมพิลา
นางสาวพัชรี โพธิ์แกว
นางสาวพัชรี ภิรมยไกรภักดิ์
นางสาวพัชรี มั่นการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔

นางสาวพัชรี มาลัยโคตร
นางสาวพัชรี มีสุข
นางสาวพัชรี เรือนมูล
นางพัชรี ฤทธิ์โต
นางสาวพัชรี ลาวิลัย
นางสาวพัชรี วรวาท
นางสาวพัชรี วังกานนท
นางสาวพัชรี แวงวรรณ
นางพัชรี ศรีโถง
นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง
นางสาวพัชรี สมุทรประภูติ
นางสาวพัชรี สระทองหอย
นางพัชรี สารงาม
นางสาวพัชรี สิทธา
นางสาวพัชรี สุขสําราญ
นางพัชรี สุดสวาท
นางพัชรี สุวิชาญเมธี
นางสาวพัชรี แสงทอง
นางสาวพัชรี แสนโสม
นางพัชรี หมุนนุย
นางสาวพัชรี หลักเพ็ชร
นางสาวพัชรี หอมรื่น
นางสาวพัชรี หัดเจริญ
นางสาวพัชรี เหล็กเพ็ชร
นางพัชรีญา สีสงคราม

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชรีพร ขาวประทุม
นางพัชรีพร ชูชาติ
นางสาวพัชรีพร โตะเถื่อน
นางสาวพัชรีพร เที่ยงสมบุญ
นางสาวพัชรีพร ไพรสิงห
นางพัชรีพร ศรีสุธัญญาวงศ
นางสาวพัชรีภรณ ภูคง
นางสาวพัชรีภรณ สองเนตร
นางพัชรีย ขุนปริง
นางสาวพัชรีย ทวีทรัพย
นางสาวพัชรีย ทองโกฏิ์
นางสาวพัชรีย สวางวงษ
นางสาวพัชรียา กานอย
นางพัชรียา ไกยราช
นางพัชรียา ทองบัณฑิต
นางสาวพัชรียา บุญรุง
นางสาวพัชรียา มุมสํา
นางพัชรีวรรณ โฆษร
นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ
นางสาวพัชวิมา จีนหมั้น
นางพัฌนิดา สอนหาจักร
นางสาวพัฐนันท วงษรักษา
นางพัฒชา คําแสน
นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
นางพัฒนชญา วสุนธราธนาฉัตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัฒนนรี ประคองทรัพย
นางสาวพัฒนนรี รักษา
นางพัฒนนรี ลอมโฮม
นางพัฒนนรี วิบูลยเพ็ง
นางพัฒนนรี สรรสอน
นางสาวพัฒนรดา สนั่นเอื้อ
นางพัฒนา ไชยราช
นางพัฒนา โพศาราช
นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น
นางสาวพัฒนี คงไพศาล
นางพัณณชิตา โภคา
นางสาวพัณณชิตา มีบุญ
นางพัณณชิตา วงศวองไว
นางสาวพัณณชิตา วริษฐวัฒนเดโช
นางพัณณชิตา
หัสดินทร ณ อยุธยา
นางพัณณภัสร ปานมาตย
นางสาวพัณณิตา พิมพมาศ
นางสาวพัณณิตา สุขจิตต
นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดี
นางสาวพัณนิดา แตงเพ็ชร
นางสาวพัดชา เรงเทียน
นางสาวพัตรพิมล สิริรุงอนันต
นางพัตราภรณ วงศพรัด
ทีปรักษพันธุ

๑๓๔๑๓
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัทชนันธรณ แกวเจิม
นางสาวพัทธธีรา มงคล
นางสาวพัทธธีรา อูปแกว
นางพัทธนันณ ลุนสะแกวงค
นางพัทธนันท กลิ่นศรีสุข
นางพัทธนันท คณาครุฑ
นางสาวพัทธนันท ใจแสวงทรัพย
นางสาวพัทธนันท บุญชะนะ
นางสาวพัทธนันท บุญมาก
นางพัทธนันท มาตขาว
นางสาวพัทธนันท ศรีไตรเรือง
นางสาวพัทธนันท สวัสดี
นางพัทธนันท หนูเทศ
นางพัทธนันท อนันทะยะ
นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ
นางสาวพัทธวรรณ บุญเทียน
นางสาวพัทธหทัย สุขแสงดาว
นางพัทยา ตาลสันเทียะ
นางสาวพัทยา ทาเกิด
นางสาวพัทยา ฤกษจํานง
นางสาวพัทยา เวียงคํา
นางสาวพัทรนันท ชิตตะวงษ
นางพัทรมน ยอดใจ
นางสาวพัทรีย พวงแกว
นางพัธยา ชิณวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพันทิดา ทาวงษ
นางพันทิพย แปนชุมแสง
นางพันทิพย ผาก่ํา
นางสาวพันทิวา ทีรวม
นางสาวพันธกานต พลอยนิล
นางสาวพันธเครือ เจริญ
นางพันธตะวัน จันทรเพชร
นางพันธทิพย บัววิเชียร
นางสาวพันธทิพย อุนเรือน
นางพันธทิภา วัดกิ่ง
นางสาวพันธทิวา รูปสวย
นางพันธแพง สงชาติ
นางสาวพันธรัชดา เปลือยหนองเข
นางพันธรานันท วงษไทย
นางสาวพันธิภา รัตนประโคน
นางสาวพัลลภา ตุยเต็มวงค
นางสาวพัลลภา ผจงพงศภัค
นางพัสตราภรณ บัญชรมาศพรรณ
นางพัสตราภรณ แผลงรักษา
นางสาวพัสตาภรณ สวรรคพร
นางพัสนันท เดชมณี
นางสาวพัสวรรณ มาตยแทน
นางสาวพัสวีร นาคมุข
นางสาวพาขวัญ คงเสือ
นางพาณี อินมงคล

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๔๖๓ นางสาวพาตีฮะห เดเบาะ
๑๓๔๖๔ นางพานทอง มิ่งชัย
๑๓๔๖๕ วาที่รอยตรีหญิง พานิตตา
แจมจันทร
๑๓๔๖๖ นางสาวพาฝน บูรณธรรม
๑๓๔๖๗ นางพาเพลิน สิงหกลิ่น
๑๓๔๖๘ นางสาวพาราดี เฉี้ยฉุน
๑๓๔๖๙ นางสาวพาอีซะ สามะ
๑๓๔๗๐ นางสาวพิกุล กมลดิลก
๑๓๔๗๑ นางสาวพิกุล ขวัญสูตร
๑๓๔๗๒ นางพิกุล ขีปนวัฒนา
๑๓๔๗๓ นางสาวพิกุล ชูรัตน
๑๓๔๗๔ นางสาวพิกุล ธุวะคํา
๑๓๔๗๕ นางพิกุล นามปดสา
๑๓๔๗๖ นางพิกุล เบาหลอเพชร
๑๓๔๗๗ นางสาวพิกุล แปงใจ
๑๓๔๗๘ นางพิกุล มหาวรรณ
๑๓๔๗๙ นางพิกุล ยิ่งดัง
๑๓๔๘๐ นางพิกุล สระทองจันทร
๑๓๔๘๑ นางสาวพิกุล สุขบูรณ
๑๓๔๘๒ นางสาวพิกุลแกว นวลวรรณ
๑๓๔๘๓ นางสาวพิกุลทอง โตะไธสง
๑๓๔๘๔ นางพิกุลทอง สวางแจง
๑๓๔๘๕ นางสาวพิกุลศรี ชัยชิต
๑๓๔๘๖ นางสาวพิงคฒิฉัตร เมธาธารณกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิจาริณี สุระ
นางสาวพิจิต เหลืองชัยศรี
นางสาวพิจิตรา กุลจรัสอนันต
นางพิจิตรา คํามีสวาง
นางสาวพิจิตรา ทองนู
นางสาวพิจิตรา ทองสน
นางพิจิตรา ศรีอินทยุทธ
นางสาวพิชชาญา เทพอาษา
นางสาวพิชชานันท เงินสยาม
นางสาวพิชชานันท ไชยอัมพรจิตร
นางสาวพิชชาพร คํากังวาฬ
นางพิชชาพร นามบุรี
นางสาวพิชชาภา คามบุศย
นางพิชชาภา เชื้อไทย
นางสาวพิชชาภา ทาววัฒนากุล
นางสาวพิชญชลิดา วงศสิริบวรกุล
นางสาวพิชญธิดา นุยหนู
นางสาวพิชญธิดา สกุลเล็ก
นางพิชญภัสสร เอี่ยมสะอาด
นางสาวพิชญภัสสร สีหธนโชติ
นางสาวพิชญภาณัฏฐ โพธิ์ศรี
นางสาวพิชญสินี คงสุคนธ
นางสาวพิชญสินี จิตตวองไว
นางพิชญสินี ทรงศรี
นางสาวพิชญสินี นิจสุข

๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิชญสินี มีเล
นางสาวพิชญสินี สุนันทพงษ
นางสาวพิชญอร เศวตสุพร
นางพิชญอาภา ทองดี
นางสาวพิชญา เจริญวนิช
นางสาวพิชญา ตริสกุล
นางสาวพิชญา นาไฮ
นางสาวพิชญา วงศแคะหลา
นางสาวพิชญา วีรานุกูล
นางสาวพิชญากร โพธิ์นอก
นางสาวพิชญาณัญ บุตรลานชาง
นางสาวพิชญาดา ธราพร
นางพิชญาภรณ รุงประนมกร
นางพิชญาภัค ไตรภพ
นางพิชญาภัค ระดาดาษ
นางพิชญาภัค รุงโรจนนภาดล
นางพิชญาภา คําสิงห
นางพิชญาภา ไชยวรรณ
นางสาวพิชญาภา พัฒนรดากุล
นางสาวพิชญาภา ฟองคํา
นางสาวพิชญาภา วงษสกุลพิน
นางพิชญาภา วงษสุวรรณ
นางพิชญาภา ศรีหริ่ง
นางสาวพิชญาภา สอนสรอยทอง
นางพิชญาภา เสงี่ยมรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิชญาอร นะราธร
นางสาวพิชดารัตน ถาพร
นางสาวพิชยา ถาบุตร
นางพิชยา ระธารมณ
นางสาวพิชยา เศรษฐธนดล
นางสาวพิชยา สวัสดิ์ผล
นางสาวพิชาภัค ทนเสถียร
นางพิชาภัค บุดดี
นางสาวพิชามญชุ กกเปลือย
นางสาวพิชามญชุ กํามังละการ
นางสาวพิชามญชุ ปนตาเสน
นางสาวพิชามญชุ มวงแกว
นางสาวพิชามญย จันทมุรัง
นางสาวพิชาวดี เหมศิริ
นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
นางพิณฑิญา ขําออน
นางพิณณภัทร พุทธิปา
นางสาวพิณณิตา หนูอินทร
นางสาวพิณทอง เรืองจิรโชติ
นางพิณธิดา แผวพลสง
นางสาวพิณัชนาถ จันทระกระจาง
นางสาวพิตะวัน เนตรทอง
นางสาวพิทยา กันทากาศ
นางพิทยา ฝงชลจิตร
นางพิทยาพร ราชเดิม

๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิทยาภรณ ทารัตน
นางพิทยาภรณ สิทธิสงวนไทย
นางพิทยาภรณ อรชัย
นางพิทยารัตน หวางอุน
นางพิทรยา สุพรรณ
นางพินกมล สังขทอง
นางพินทอง เทกระโทก
นางสาวพินทิพา เทศวิศาล
นางพินพิชญา หุนเภตรา
นางสาวพินิจ ลีอุดม
นางสาวพินิจ สุราช
นางพิบูรณ ปรีสวิง
นางสาวพิพิทยา มีมะจํา
นางพิมจันทร กองสี
นางสาวพิมใจ นัยอรุณ
นางสาวพิมใจ แฮลีย
นางสาวพิมชภักดิ์ ชัยพลเดช
นางพิมนุชา อูดเจริญ
นางพิมปุณยวัจน มาสังข
นางสาวพิมพกมล พลออนสา
นางพิมพจันทร งามภูเขียว
นางสาวพิมพจันทร สุวรรณดี
นางสาวพิมพใจ จามู
นางสาวพิมพใจ จึงอิทธิประเสริฐ
นางพิมพใจ บัวพูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพใจ ผลออน
นางสาวพิมพใจ รสธรรม
นางสาวพิมพใจ วงศวรชาติ
นางสาวพิมพใจ สมศรี
นางสาวพิมพชญา ปรีชาธนเกียรติ์
นางสาวพิมพชนก ธานีวัฒน
นางสาวพิมพชนก มีอินทร
นางพิมพชนก ฤทธิโสม
นางสาวพิมพชนุตม แกวพรายตา
นางสาวพิมพชษา ทาระชัย
นางพิมพญาดา กนกภักดีขจร
นางสาวพิมพญาดา ศิรรัฐพรวัฒนา
นางสาวพิมพณดา บุญสพ
นางสาวพิมพณภัส พลิศรสกุล
นางสาวพิมพธวัล สุวรรณสุระ
นางสาวพิมพธาดา จํานงคบุญรัตน
นางสาวพิมพนารา ชาติกุล
นางสาวพิมพนารา เนื่องจํานงค
นางพิมพนารา มงคลวุฒิวงษ
นางสาวพิมพนารา สิมมะโน
นางสาวพิมพผกา เฉลยชีพ
นางพิมพผกา วงศกัญจะนาพัน
นางพิมพผกา สันจันตา
นางพิมพพร กันธรักษา
นางพิมพพร ตระการจันทร

๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิมพพร เปรมหิรัญ
นางพิมพพรรณ ใจพันธ
นางสาวพิมพพรรณ ยศเมา
นางสาวพิมพพรรณ วิทยาแพทย
นางพิมพพรรณ สมสวย
นางสาวพิมพพา จันทรฤกษ
นางสาวพิมพพาณี นพรัตนธํารง
นางสาวพิมพพิชชา จิตรจันทร
นางสาวพิมพพิชนา ริ้มประพันณี
นางสาวพิมพพิพัชร ทิมเครือจีน
นางสาวพิมพพิมล พันธุรัตน
นางสาวพิมพมาดา นุยหวยแกว
นางสาวพิมพร เกตุพันธ
นางสาวพิมพร ชาวนาน
นางสาวพิมพร พรมเสนา
นางพิมพร วังคะฮาต
นางพิมพรดา เพิ่มพูล
นางสาวพิมพรดา สงชื่น
นางสาวพิมพรรณ หล่ํานอย
นางพิมพฤดี ชัยทอง
นางสาวพิมพลตา ธนพงษไพศาล
นางสาวพิมพลภัส แกวกันหา
นางสาวพิมพลภัส ตนจาน
นางสาวพิมพลภัส พุมพฤกษ
นางสาวพิมพลภัส วาจาสัตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพวลัญช กอนแกว
นางสาวพิมพวิชยา ขยันวงค
นางพิมพสิริ จิตรามวงศ
นางสาวพิมพอนงค ศรีเดช
นางพิมพอร เสรีพัฒนานนท
นางสาวพิมพา คิดเหมาะ
วาที่รอยตรีหญิง พิมพา
พรหมพิทักษ
นางพิมพา เพ็ชรพราว
นางพิมพา อิ่มเอิบ
นางสาวพิมพารัตน สมครอง
นางพิมพิกา ทาโน
นางสาวพิมพิกา พิมพสอน
นางสาวพิมพิชชา ยารังกา
นางสาวพิมพิมล จรเข
นางสาวพิมพิมล จันทรชูกลิ่น
นางสาวพิมพิมล ศรีโชค
นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ
นางสาวพิมพิไล เทพกิจ
นางสาวพิมพิไลย เรือนงาม
นางพิมภลภัส วานิช
นางสาวพิมล บุสดี
นางพิมลจิรา ศรีนามเอ็ม
นางสาวพิมลทิพย จาตุรประเสริฐ
นางพิมลนาฎ ยิ่งยง

๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิมลพร พหลยุทธ
นางสาวพิมลพรรณ ไตรรักษ
นางพิมลพรรณ ทองจรัส
นางสาวพิมลพรรณ นาคฉาย
นางสาวพิมลพรรณ พุทชา
นางพิมลพรรณ เพียสา
นางสาวพิมลพรรณ ศักดิ์คีรีชัย
นางสาวพิมลพรรณ อุตเรือน
นางพิมลพรรณ อุทัยหิรัญทวี
นางพิมลภัทร โพธิ์ศรี
นางสาวพิมลมาศ ยะอนันต
นางสาวพิมลรัตน บังศรี
นางสาวพิมลวรรณ รมวาป
นางสาวพิมลวรรณ หนูแกว
นางสาวพิมลสิริ พลสมัคร
นางสาวพิมศรี วุฒิ
นางพิมสุรางค ทาวภักดี
นางพิยาดา ไชยสินธ
นางพิยาภรณ คูธนพิทักษกุล
นางสาวพิรฌา นิลโฉม
นางสาวพิรญาณ นาคาธร
นางสาวพิรดา ใญยะพงศ
นางสาวพิรดา ธุระเจน
นางพิรพร ประกาสิทธิ์
นางสาวพิรพรรณ วงศพรเพ็ญภาพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙
๑๓๗๑๐

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิราวรรณ คําสุ
นางพิริยา พิบูลบุญวัฒน
นางสาวพิรีภรณ สุขสวาง
นางพิรุณรัตน สุขประดิษฐ
นางสาวพิลดา แซลี้
นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
นางสาวพิไลพร ขาวปลอด
นางพิไลพร คงพรหม
นางสาวพิไลพร พัฒนสระคู
นางสาวพิไลลักษณ สวางแสง
นางสาวพิไลลักษณ หิรัญวิริยะกุล
นางพิไลวรรณ กิ่งมณี
นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ
นางพิศนา สุวรรณพงศ
นางสาวพิศเพลิน ลื่นกลาง
นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
นางพิศมัย ไกยสินธุ
นางสาวพิศมัย แจมจํารัส
นางพิศมัย ตาคม
นางสาวพิศมัย นันเสนา
นางสาวพิศมัย มุงคุณดา
นางสาวพิศมัย ยางงาม
นางพิศมัย สุวรรณสถิตย
นางสาวพิศสมร นอยหลุบเลา
นางสาวพิสมร ผงศรีอัก

๑๓๗๑๑
๑๓๗๑๒
๑๓๗๑๓
๑๓๗๑๔
๑๓๗๑๕
๑๓๗๑๖
๑๓๗๑๗
๑๓๗๑๘
๑๓๗๑๙
๑๓๗๒๐
๑๓๗๒๑
๑๓๗๒๒
๑๓๗๒๓
๑๓๗๒๔
๑๓๗๒๕
๑๓๗๒๖
๑๓๗๒๗
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิสมัย คําผาย
นางพิสมัย คําแหง
นางพิสมัย ชาวนา
นางสาวพิสมัย วงษใหญ
นางพิสมัย ศรีภูธร
นางพิสมัย ศรีสุขา
นางสาวพิไฬภรณ สังวิเศษ
นางสาวพีรญา บํารุงจิตต
นางพีรดา มาริณี
นางพีรนุช สหวงษ
นางสาวพีรพัฒน วิเศษ
นางสาวพีรพิชญา ยุทธไกร
นางพีรภาว จิตตหาญ
นางสาวพีรวรรณ แกวสุกแสง
นางสาวพุฒชาติ ผมหอม
นางสาวพุทธชาด เนินหนู
นางพุทธชาติ เข็มดวง
นางพุทธชาติ ทองนู
นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ
นางสาวพุทธรักษ จันทรเจียม
นางสาวพุทธรักษา กอนแกว
นางพุทธรักษา นอยพานิช
นางสาวพุทธรักษา นามสวัสดิ์
นางพุทธวรรณ พิชัยเชิด
นางสาวพุทธวรรณ มงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพุทธวรรณา จันทรนามอม
นางสาวพุทธวรรณี จันทรนามอม
นางสาวพุทธิกา กาญจนรักษ
นางพุทธิชาต คนอยู
นางพุทธิมน พรมจิ๋ว
นางสาวพุธกันยา ขวัญทอง
นางพุธกานต ถาวร
นางสาวพุธชดี เข็มศิริ
นางสาวพุธสดี พึ่งผล
นางสาวพุมทอง ไชยราช
นางพูนภิรมย โคกพระปรางค
นางพูนศรี กอแกว
นางสาวพูลศรี ปานแกว
นางสาวเพ็ชรชมพู พิชญพันธเดชา
นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา
นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงค
นางเพชรดารินทร พรธนศิษฐ
นางสาวเพชรประกาย สีสิงห
นางสาวเพชรประภาร ชุมสาย
นางสาวเพชรไพรินทร บัวพร
นางสาวเพชรมณี จันทะนี
นางเพชรมณี ปราวงศ
นางเพชรมณียา อุตระ
นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทด
นางสาวเพชรรัตน คําสมจิตร

๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพชรรัตน ไชยชาญรมย
นางสาวเพชรรัตน ปานทรัพย
นางเพชรรัตน ภูพัสกร
นางเพชรรินทร แกวทุน
นางเพชรรุง ธนูสา
นางสาวเพชรลดา คงจุติ
นางสาวเพชรลดา จันเพ็ง
นางสาวเพชรลดา ศรีสารคาม
นางเพชรลัดดา เกษเดช
นางเพชรวศรี กันดี
นางเพชรอําไพ สุขสบาย
นางสาวเพชราภรณ แกวพรม
นางเพชรินทร ภาสดา
นางสาวเพ็ญแข อิ่นคํา
นางเพ็ญจันทร คําคง
นางเพ็ญจันทร เทพสวัสดิ์
นางเพ็ญจิต ชะโลธร
นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณี
นางเพ็ญณี สันเพชร
นางสาวเพ็ญทิพย มากชูชิต
นางเพ็ญทิวา บุญรวม
นางเพ็ญธิภา เคียงพิมาย
นางสาวเพ็ญนพมาศ วุฒิสาร
นางเพ็ญนภัส หีบทาไม
นางสาวเพ็ญนภา แกวตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญนภา คงเฉลิม
นางสาวเพ็ญนภา จันทรมูล
นางเพ็ญนภา ดอกกุลาบ
นางเพ็ญนภา ตรีวิเศษ
นางสาวเพ็ญนภา ตีคาอายุ
นางสาวเพ็ญนภา นาคินชาติ
นางเพ็ญนภา บุญกอน
นางสาวเพ็ญนภา ประธิปคุณ
นางสาวเพ็ญนภา ประโพชะนัง
นางสาวเพ็ญนภา พลับฉิม
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ
นางเพ็ญนภา ลายน้ําเงิน
นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ
นางสาวเพ็ญนภา ศรีษะเสือ
นางเพ็ญนภา สิกขาจารย
นางเพ็ญนภา อรัญสาร
นางเพ็ญนภา อาดํา
นางสาวเพ็ญนิภา ศักดิวงศ
นางสาวเพ็ญนีต ศรีเจริญสุข
นางเพ็ญประภา กําไรงาม
นางเพ็ญประภา จันทรา
นางสาวเพ็ญประภา เชื้อนิด
นางสาวเพ็ญประภา สิระแกว
นางสาวเพ็ญพร จงจิรวงศา
นางเพ็ญพร ฉิมพลี

๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพ็ญพร เดชไธสง
นางเพ็ญพร รักษาสัตย
นางสาวเพ็ญพร ฤทธิหงส
นางสาวเพ็ญพรรณ นามชัยสงค
นางสาวเพ็ญพรรณ เผียดนอก
นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวเพ็ญพักตร ชวยพันธ
นางสาวเพ็ญพักตร นนตระอุดร
นางสาวเพ็ญพักตร ปองแกว
นางเพ็ญพักตร มิ่งวงศธรรม
นางสาวเพ็ญพักตร แวนระเว
นางสาวเพ็ญพักตร สมัครเขตรการ
นางสาวเพ็ญพักตร สังวิบุตร
นางสาวเพ็ญพักตร อินแจ
นางเพ็ญพักตร อุระภา
นางสาวเพ็ญพักติ์ เกตมณี
นางเพ็ญพันธุ ปานแกว
นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร
นางสาวเพ็ญพิชญา กันธะนภี
นางสาวเพ็ญพิชยา ไกลถิ่น
นางสาวเพ็ญพิชา ศิริวงษ
นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตนแกว
นางสาวเพ็ญโพยม ปรัชญาภูมิ
นางเพ็ญภักดิ์ พูนวรรณกุล
นางสาวเพ็ญรัตน เกษมจิตต

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

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญรัตน คัดทะจันทร
นางสาวเพ็ญรุง เรียงจารุสมบูรณ
นางสาวเพ็ญฤดี มณีวรรณ
นางสาวเพ็ญลดา ทูไพเราะ
นางสาวเพ็ญลักษณ
กําธรธนกาญจน
นางสาวเพ็ญวดี ปตนัย
นางเพ็ญศรี แกวเปนทอง
นางสาวเพ็ญศรี ชัยสุวรรณ
นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
นางสาวเพ็ญศรี ประทีปคีรี
นางเพ็ญศรี เมฆบุญเขต
นางสาวเพ็ญศรี รัตนะ
นางเพ็ญศรี สุภาราษฎร
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
นางสาวเพ็ญศรี หลีแกวสาย
นางเพ็ญศรี เห็มสมัคร
นางสาวเพ็ญศิริ จัตุกูล
นางสาวเพ็ญศิริ นิตยสุพรรณ
นางเพ็ญศิริ แผนทอง
นางสาวเพ็ญสิริ นอยสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจง
นางเพทาย เหลืองชัยพร
นางสาวเพรียบพรอม โพธิ์สีดา
นางสาวเพลินจิต ภูบรรพระ

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

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพลินทิพย เสียงเย็น
นางสาวเพลินพิศ นารีจันทร
นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ
นางเพลินพิศ สิทธิราษฎร
นางสาวเพาไพรํา บําเพ็ญผล
นางเพียงกานต คํามูล
นางสาวเพียงกานต อิสระทะ
นางเพียงกิตติ์ ซิมะเลิศสกุล
นางสาวเพียงแข ภานุพงศวรรธกา
นางเพียงจิต ชํานาญ
นางสาวเพียงใจ ประยงคหอม
นางเพียงใจ สุวรรณคล
นางสาวเพียงดาว เมืองคํา
นางสาวเพียงตะวัน มะนาว
นางเพียงพฤทธิ์ งามเนตร
นางสาวเพียงพิศ รุงโรจนชวลิต
นางเพียงเพ็ญ หอมรักษ
นางเพียงฤทัย แกวมีศรี
นางสาวเพียงฤทัย โชติญาณพิทักษ
นางเพียงฤทัย ปองพันธ
นางเพียงฤทัย โรจนสโรจน
นางสาวเพียงฤทัย หันจางสิทธิ์
นางเพียงหทัย จันทรสวางกูล
นางเพียรใจ หมอยหลง
นางสาวเพียรพิณ เรืองรัศมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพียรพิศ ไกรลาศ
นางสาวแพมุกดา บุษรารัตน
นางสาวแพร ญาณเพ็ชร
นางสาวแพรว ทองแกมนาก
นางสาวแพรว บุญพรอมอาษา
นางสาวแพรวนภา กมลรัตน
นางแพรวนภา พุมประดิษฐ
นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร
นางสาวแพรวนภา อุรสนิท
นางสาวแพรวพรรณ กองศิริ
นางสาวแพรวพรรณ ประนมรัมย
นางสาวแพรวพรรณ รวมคิด
นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรี
นางแพรวพรรณ อัปมะเย
นางแพรวไพลิน ศศิทัตต
นางสาวแพรวา ผองแผว
นางสาวไพจิตตรี กรชม
นางสาวไพจิตร คลศิลป
นางสาวไพทยา อุปติมา
นางสาวไพบูรณ วงคแสน
นางไพรจิตร ภิญโญ
นางสาวไพรรัตน จันทรประทัด
นางสาวไพรรัตน สมีดี
นางไพรวรรณ สุทธิ
นางสาวไพรัตน ไตรรัตน

๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไพรัตน ศิลปภูศักดิ์
นางไพรินทร กาญจนพรหม
นางสาวไพรินทร บุญประสพ
นางไพรินทร บุราณรมย
นางสาวไพรินทร รมโพธิ์ชี
นางสาวไพรินทร สายจันทร
นางไพรินทร หวังดี
นางไพรินทร อภิวงคงาม
นางไพรินทร อัครสาร
นางไพรินทร อานนท
นางสาวไพรินทร อินริ้ว
นางสาวไพลิน แกวดก
นางสาวไพลิน ค้ําภูเขียว
นางไพลิน คุมทอง
นางไพลิน จุไร
นางสาวไพลิน ทรงนาศึก
นางสาวไพลิน บุญนา
นางสาวไพลิน เปรมกลม
นางสาวไพลิน สุมังคละ
นางสาวไพวรรณ พิมพทอง
นางสาวไพสน สําราญรมย
นางฟองจันทร กลิ่นสุคนธ
นางสาวฟองจันทร อิ่นติ๊บ
นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล
นางสาวฟากียะห ดอเลาะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙

นางสาวฟาดีรา แวยะโกะ
นางสาวฟาดีละห หะเเว
นางสาวฟาตีมะฮ เจะอาแว
นางฟาตีเมาะ ยามามะลี
นางฟาตีเมาะ ยูโซะ
นางสาวฟาตีเมาะ แยนา
นางสาวฟาตีเมาะ ซูละ
นางสาวฟาตีหมะ เบ็ญฮาวัน
นางสาวฟาเตมา คานสกุล
นางฟาบีละห เหาะมะ
นางสาวฟายดา สะตียา
นางสาวฟารัยดา ยาลี
นางสาวฟาริดา หนูหมาน
นางฟารีดะ อาแวเงาะ
นางสาวฟารีดะห กาเกาะ
นางสาวฟารีดา การีซอ
นางสาวฟารีดา หมุดทอง
นางสาวฟารีดา หลงแดวา
นางสาวฟารียา เจะแต
นางฟาลาตี สูหลง
นางฟาสุดา ระหงษ
นางฟาอีซะ โรมรินทร
นางสาวฟาอีซะห ดอเลาะ
นางฟรฮานา หะนิมะ
นางฟตรี แอสะ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฟูซียะห สาและ
นางสาวเฟาซียะ แซการี
นางสาวเฟองฟา ปองเรือ
นางสาวเฟองฟา สิงหบํารุง
นางเฟองลดา วงศลีธีระกิจ
นางสาวภคกฤตา บุตรน้ําเพชร
นางสาวภคณัท ปยมาดากุล
นางสาวภคนันท ถาวระ
นางภคนันท เปลงศรี
นางภคพร คําภา
นางภคพร ดํารงกุล
นางภคพร ทานา
นางสาวภคพร บุญเกิด
นางภคพร สืบสําราญ
นางสาวภคภัค วรงศิลป
นางสาวภคมณ มหาไม
นางสาวภคมน มณีวรรณ
นางสาวภคมน แสงโรจนศิริกุล
นางสาวภคมน แสงไสย
นางสาวภควดี วรรณวงศ
นางสาวภคอร อํานวย
นางสาวภคินี มีวารา
นางสาวภชสร เพตาเสน
นางสาวภทพร หวงประชากิจ
นางสาวภทรพรรณ กุมภีร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภทรมน จินะเสนา
นางสาวภทรษร มหาสินธ
นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน
นางสาวภนาวรรณ ประกอบดี
นางภนิดา มหากริช
นางภมร มั่งคั่ง
วาที่รอยตรีหญิง ภมรมาส
วงศสวัสดิ์
นางภมรวรรณ เกษโสภา
นางสาวภมรวรรณ แปนทอง
นางสาวภรกัญ รักดี
นางสาวภรณทิพย หวังดี
นางสาวภรณพรรษา บุญเพชร
นางสาวภรณพิมล นพรัตน
นางสาวภรณภัสสรณ จาชัยภูมิ
นางสาวภรณศุมา ฤทธิไกรวรกุล
นางภรณอุษา ศุภมานพ
นางสาวภรณี กองศรี
นางภรณี สีรอด
นางสาวภรทิพย สิ่งที่รัก
นางภรภัทร จันทรเสน
นางสาวภรภัทร วงศสามี
นางสาวภรภัทร สอนศรี
นางภรภัทร อําพันพร
นางสาวภรรชรินทร โลหคํา

๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภรัญพชร รัชตจิรพิสิฐ
นางสาวภริดา ตาชัยภูมิ
นางสาวภริตพร คารมย
นางภริตพร อินทะนัน
นางภรีมรพัฒน ขยันเยี่ยม
นางสาวภลดา ทองยอย
นางสาวภวรัญชน รุจิวีรานันทกุล
นางภวรัญชน อินัง
นางภวิศภา ดอกบัว
นางสาวภัคจิรา เทพนันท
นางสาวภัคจิรา พงษเกษม
นางภัคจิรา มโนปราณีต
นางภัคจีรา ศรีทวีกาศ
นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร
นางสาวภัคญดา แสงสุริย
นางสาวภัคณัฐ เกิดสมบัติ
นางสาวภัคทนัน คําสุริยา
นางภัคธดา วงษสกุล
นางสาวภัคธีมา แกวยม
นางสาวภัคธีมา อองละออ
นางภัคเบญญาภา เมฆอินทร
นางสาวภัคพร วงศบุตตะ
นางสาวภัคภิญญา บัวพันธ
นางสาวภัครดา มากเทพพงษ
นางสาวภัควดี ผลพฤกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัควลัญช ครามวงษ
นางสาวภัควลัญชญ พานนท
นางภัควลัญชญ ศรีนาค
นางสาวภัชชนก ดีพรม
นางภัชชนก สารพัฒน
นางสาวภัชณภา มหาแกว
นางสาวภัชราพร อินทรเกิด
นางภัชราภรณ เกตุบางลาย
นางสาวภัชราภรณ สมแปน
นางสาวภัชราวดี โฉมโสภา
นางภัชรี พันธไชย
นางสาวภัณฑริกา ทรัพยะสิทธิ์
นางภัณฑิรา จงออน
นางสาวภัณฑิรา รามสูต
นางภัณฑิรา วรสันต
นางสาวภัณฑิลา คงบํารุง
นางภัณฑิลา ไมหอม
นางสาวภัตติมา วงคสุวรรณ
นางภัทชราภรณ จิตรตะราญ
นางสาวภัทชรีพร ทองไชย
นางสาวภัททิยา กลิ่นบุหงัน
นางสาวภัททิยา บุญมี
นางภัททิยา บุญสิงหสอน
นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
นางสาวภัททิรา ทองชุม

๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภัททิรา นวมนา
นางสาวภัททิรา สิริรัชดาพร
นางภัททิรา เสียนขุนทด
นางภัททิรา เอี่ยมประโคน
นางสาวภัทธนิตา คูเมือง
นางสาวภัทธวรรณ จันทะกี
นางสาวภัทธานันท มาลานิยม
นางสาวภัทธิยา การมาสม
นางสาวภัทธิรา มาดิษฐ
นางสาวภัทธิรา สายโรจน
นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล
นางสาวภัทร พงษเจริญไทย
นางสาวภัทรกมล เทียมรัตน
นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพล
นางสาวภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย
นางสาวภัทรชนก มั่นคง
นางสาวภัทรชนิดร ฮวดควน
นางภัทรชา ไทยรัตน
นางสาวภัทรดา จํานงประโคน
นางสาวภัทรธีนันท สุวรรณเจริญ
นางสาวภัทรนรินทร ทิพยศิริ
นางภัทรนฤน โพธิ์ทิพยวงษ
นางสาวภัทรนันท แกวรัมย
นางสาวภัทรนันท คํามี
นางสาวภัทรนันท แดนวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรนันท มะณีพันธ
นางภัทรนิษฐ กลิ่นขจรนรัตน
นางสาวภัทรพร การะแบก
นางสาวภัทรพร ปอมสุวรรณ
นางสาวภัทรพร วัชรโชติ
นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ
นางสาวภัทรพิชชา กูลนาม
นางสาวภัทรพิชชา ศรีเทพ
นางภัทรภร จุมพลนอย
นางสาวภัทรภร ทานาโชติ
นางสาวภัทรภร ปถะคามินทร
นางสาวภัทรภร เปรมปรี
นางภัทรภร ผลศิริ
นางสาวภัทรภร พานแกว
นางสาวภัทรภร รังสิกุล
นางสาวภัทรภร วองไว
นางสาวภัทรภร วันชูเพลา
นางสาวภัทรภร สมควร
นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพชญ
นางภัทรภร สุขมาก
นางสาวภัทรภรณ นอยกอ
นางภัทรภรณ ลาวัลย
นางสาวภัทรมน อินไหม
นางภัทรมาส ขวัญกลัด
นางสาวภัทรมาส สุขาภิรมย

๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทรโรบล จันทรดํา
นางสาวภัทรลดา ประมาณพล
นางภัทรวดี เชื้อโนนแดง
นางภัทรวดี ตรีโอษฐ
นางสาวภัทรวดี ประสงคสุข
นางสาวภัทรวดี พินิจทะ
นางสาวภัทรวดี พิมสาร
นางสาวภัทรวดี ภักดี
นางสาวภัทรวดี มะโนเรือง
นางภัทรวดี สถิตยัง
นางสาวภัทรวดี สระทองตัน
นางสาวภัทรวดี สุวรรณดี
นางสาวภัทรวดี สุสุข
นางภัทรวดี อําคา
นางภัทรวรรณ คงสุคนธ
นางสาวภัทรวรรณ บุญพิศ
นางสาวภัทรวลัญช ชมมอญ
นางสาวภัทรศยา ธรรมพากรณ
นางสาวภัทรศยา จันทราวุฒิกร
นางสาวภัทรศรี เชยชอบ
นางภัทรสุภา ทิพยะพร
นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
นางสาวภัทรา จันทรหอม
นางสาวภัทรา ทรัพยสงเสริม
นางภัทรา ทวยภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทรา พลเยี่ยม
นางสาวภัทรา เพ็ชรหงษ
นางสาวภัทรา สระศรีสม
นางสาวภัทรา เสตะบุตร
นางสาวภัทรากร เจนจบ
นางสาวภัทรานิษฐ แกวจันทรเพชร
นางภัทรานิษฐ จันทราช
นางสาวภัทรานิษฐ ชูชื่น
นางสาวภัทรานิษฐ ดิลกกุลวรศิษฐ
นางภัทราพร โคตรวงศ
นางสาวภัทราพร พันธสิวกานต
นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย
นางสาวภัทราพร ศรีออต
นางสาวภัทราพร สังขจารีต
นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาด
นางภัทราพา อาจโสม
นางภัทราภรณ เก็บเกียรติไว
นางสาวภัทราภรณ คงดี
นางสาวภัทราภรณ แจมบุรี
นางภัทราภรณ ปรีเปรม
นางสาวภัทราภรณ สงฆกราณ
นางภัทราภรณ แหลมจริง
นางสาวภัทราภา วงศพันธ
นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์
นางสาวภัทราวดี เครือสีดา

๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทราวดี ชัยยะสมบูรณ
นางสาวภัทราวดี แนงแหยม
นางสาวภัทราวดี มากแสง
นางสาวภัทราวดี สงฆกราณ
นางสาวภัทราวดี อิ่มเสมอ
นางสาวภัทราวรรณ สุขพัฒน
นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
นางสาวภัทริน คูณธาการ
นางสาวภัทริน มณีโชติ
นางสาวภัทรินทร ทยะราษฎร
นางสาวภัทรี สีจุย
นางภัทรี แสงจันทร
นางสาวภัทรีญา แกวพรม
นางภัทรียา มะสมัน
นางสาวภัสนาราวรรณ กุลทอง
นางสาวภัสพินิศา สุนทรชัยธัญศิริ
นางสาวภัสรชนกพร กัมพลกรจรัส
นางสาวภัสรลักษณ ใจขัด
นางภัสรา ชูเสน
นางสาวภัสรา ทิพยลม
นางสาวภัสรา เมืองโคตร
นางภัสรา สาและ
นางภัสราภรณ นาคสูสุข
นางสาวภัสราภรณ โพธิ์พันธุ
นางสาวภัสราภา จันทรเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘

นางภัสราวดี เกตุนะ
นางภัสรินทร นันทาทอง
นางภัสวรรณ กันนา
นางสาวภัสษร ไชยวงค
นางสาวภัสสภร เชิดดี
นางสาวภัสสร ชื่นชม
นางสาวภัสสร สมเกียรติยศ
นางภัสสรา มีโหมด
นางสาวภัสสราพัชร บัวเรียน
นางภัสสิรินทร ตั้งเปยมวรกุล
นางสาวภาคินี จุยสําราญ
นางสาวภาชุนี จันทรไพจิตร
นางภาณี บุญตามชวย
นางสาวภาณี วจีสัจจะ
นางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ
นางภาณุมาศ สุขไมตรี
นางสาวภาณุมาส ควรครู
นางสาวภานิชา เนื่องหลา
นางภานิชา ศิลาชัย
นางสาวภานุมาศ นิลรอด
นางภานุมาศ พูนเพียร
นางภานุมาศ แสงบุตร
นางสาวภาพัชร บุญอุไร
นางสาวภาพิมน สุดงาม
นางสาวภารดี พิกุลทอง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภารดี ศัพทเสวี
นางสาวภาราดา ภูลายยาว
นางภาราดา สระสิงห
นางภาริณี ภิรมยเจียว
นางสาวภาริษา ยศกรธราดล
นางสาวภาลิดา เลอศิลป
นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร
นางสาวภาวนา สมพงษ
นางสาวภาวนาฎ โอภาสรัตนากร
นางสาวภาวนี ไชยศรีมาลย
นางสาวภาวรินทร รัศมีกอบกุล
นางภาวิณี โกสินทร
นางภาวิณี ครุฑปกษี
นางภาวิณี คูณสุข
นางภาวิณี เจริญตน
นางสาวภาวิณี ชูใจ
นางสาวภาวิณี ตวนไธสง
นางภาวิณี นุตเวช
นางสาวภาวิณี ปรีเปรม
นางสาวภาวิณี ปวงเริ่ม
นางภาวิณี ปุงปแกว
นางสาวภาวิณี มะหะมาน
นางสาวภาวิณี โมอุน
นางสาวภาวิณี สรอยคํา
นางสาวภาวิณี อินทรธิราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางภาวิณีย วิกาศ
นางสาวภาวิดา จันทรจุฬา
นางภาวิดี เพ็งจันทร
นางสาวภาวิตา ขุมเงิน
นางสาวภาวินี กระตุดเงิน
นางสาวภาวินี แตงฉ่ํา
นางสาวภาวินี ทิพวรรณ
นางสาวภาวินี เพ็งมาวัน
นางสาวภาวินี โพธิ์สุ
นางสาวภาวินี รวมใหม
นางภาวินี สุจํานงค
นางสาวภาวินี แอสมรัง
นางสาวภาวินีย เศรษฐีพอคา
นางภาษิตา ทํานานอก
นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
นางภิญญดา ขวัญงาม
นางสาวภิญญพิมล กันสุข
นางสาวภิญญาดา วราแสง
นางสาวภิญญาพัชญ ดวงเดช
นางสาวภิญญาพัชญ ทําทาน
นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล
นางสาวภิญญาพัชญ แหวนนาค
นางสาวภิญโญ แปงออน
นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
นางภิญนภา มาตา

๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภิทิตา สยามไชย
นางสาวภิภัสรา ยศอิศวกุล
นางสาวภิรญา สายศิริสุข
นางสาวภิรดา บุญศิริชัย
นางสาวภิรมย ภาคากลา
นางภิรมยพร ระสะครบุรี
นางภิรมยรัตน ดาเหลา
นางสาวภิราภรณ กลางประพันธ
นางภิสพิมพ พันธุโยศรี
นางสาวภีระพร ตะโคตร
นางสาวภุมรินทร ฉิมพาลี
นางภุมรินทร บุญคลอง
นางสาวภุลภญา ทัดแกวมีกลิ่น
นางสาวภูมรินทร ธิวาที
นางภูริตา อารีประชา
นางภูริยา อารียวงศ
นางภูรี ทองยน
นางสาวภูรีวรรณ เพิ่มติ๊บ
นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย
นางสาวภูษณิศา คงสี
นางสาวภูษณิศา สิริรัตนไพศาล
นางภูษิตา กิลัย
นางสาวมฆารุจา อินทวิวัฒน
นางมณฑกานต มาลา
นางสาวมณฑกานต อุปนันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณฑนรรห อุนกันทา
นางสาวมณฑยา เสาวรส
นางสาวมณฑริกา ไตรยสุทธิ์
นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย
นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธุ
นางสาวมณฑา ปานทองคํา
นางสาวมณฑาทิพย โกศลจิตร
นางสาวมณฑาทิพย คงประเสริฐ
นางมณฑาทิพย คีรีสุทธิวงศ
นางมณฑาทิพย ปวงสงา
นางสาวมณฑาทิพย เรืองแกว
นางสาวมณฑาทิพย เหมรัตน
นางสาวมณฑารพ สิงหโตเกษม
นางสาวมณฑิกา พัฒชู
นางสาวมณฑิชา ชาญประโคน
นางสาวมณฑิชา เนตรเจริญ
นางสาวมณฑิยา พุทธรักษา
นางสาวมณฑิรา มารัตน
นางมณฑิรา สีมาพล
นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัส
นางสาวมณฑิรา หลาคําแกว
นางมณฑิรา หันชะนา
นางสาวมณเฑียร คุนาวงษ
นางสาวมณเฑียร เฟองแกว
นางสาวมณทิรา สุขวิสิฎฐ

๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมณธิชา พงษโต
นางมณธิชา แสนพิมพ
นางมณภา ศรีวิสุทธิ์
นางสาวมณัชญา พันทิวากุล
วาที่รอยตรีหญิง มณัญญา
มานะรัชศักดิ์
นางมณัสนันท ปดไชยสง
นางมณิฐชญาณ พินิจ
นางมณี หะมิ
นางสาวมณี อวนเติบ
นางสาวมณีกร ภาชี
นางสาวมณีกานต สิริพัชรสกุล
นางสาวมณีนุช ทํากิน
นางสาวมณีพร วงษาไชย
นางสาวมณีมัญชุ เฉลิมสัตย
นางสาวมณีรัตน กมลพัฒนานันท
นางสาวมณีรัตน กวดขุนทด
นางสาวมณีรัตน คุมวงศดี
นางสาวมณีรัตน จุลทอง
นางมณีรัตน เจริญยุทธ
นางสาวมณีรัตน ธารพานิช
นางสาวมณีรัตน ธินะ
นางสาวมณีรัตน เนียรประดิษฐ
นางสาวมณีรัตน มะสุใส
นางสาวมณีรัตน เรืองวิลัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณีรัตน เวชวรรณ
นางมณีรัตน สมนึก
นางสาวมณีรัตน สะบู
นางสาวมณีรัตน สัจจวิโส
นางมณีรัตน สายทอง
นางสาวมณีรัตน หาญณรงค
นางมณีวงศ เดชกลา
นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย
นางมณีวรรณ เชื้อทอง
นางมณีวรรณ ภูมิภาค
นางสาวมณีวรรณ รานอก
นางมณีวรรณ เสมอใจ
นางมณีวรรณ แสงประเวช
นางสาวมณีวรรณ องอาจ
นางมติกา ยุชิวิวัฒนไชโยกุล
นางสาวมติกาญจน ขาวสะอาด
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน
นางสาวมธุพจน คุยบุตร
นางมธุรดา ทาชาง
นางสาวมธุรดา โยธามาตย
นางสาวมธุรส คงฟก
นางสาวมธุรส ปานไกร
นางมธุรส วสุวัต
นางสาวมธุรส เหมโส
นางสาวมธุรินทร สุทธิเชษฐ

๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมนชนก พุมเพชร
นางสาวมนชยา อรจง
นางสาวมนฑา ยี่สิบ
นางมนฑิรา ศรเกษตริน
นางมนณษภร รัตนวรากร
นางมนตนภา ชุมน้ําคาง
นางสาวมนตปภัส ภูแดนผา
นางสาวมนตรา ยังสบาย
นางมนทกานต จันทรปน
นางสาวมนทกานต อุนแกว
นางมนทกานติ์ ไตรยลักษณ
นางมนทา มีพฤกษ
นางสาวมนทิรา อุปถัมภ
นางสาวมนเทวา มังลา
นางสาวมนธิชา พิศจาร
นางสาวมนธิชา วงวิภาค
นางสาวมนธิญา แซตาง
นางมนธิรา ชวยเกิด
นางมนพร ขวัญชัย
นางมนพร เหมทานนท
นางสาวมนพิชา เหมือนจินดา
นางสาวมนรดา ถิ่นมะไฟ
นางสาวมนรัตน แกวเกิด
นางสาวมนฤดี อนมี
นางมนฤดี โอเดลโล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนสิชา กลาวรางกูร
นางสาวมนสิชา จันทรา
นางสาวมนัชยา สีสะอาด
นางสาวมนัญชยา อิศรางกูล
นางสาวมนัญญา งามวงศวาน
นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา
นางมนัญญา เรืองสุขสุด
นางมนัญญา สมหนองบัว
นางสาวมนัญญา อุปธิ
นางสาวมนัญยา สายซอ
นางสาวมนัทยา สายบัว
นางสาวมนันยา ไฉไลพานิช
นางสาวมนันยา วรรณศรีสวสดิ์
นางสาวมนัสชนก เพ็ชรแกว
นางสาวมนัสชนก มณีจํานงค
นางสาวมนัสชนก เมืองโคตร
นางสาวมนัสชยา ปลีทอง
นางมนัสนันท เกิดเอี่ยม
นางสาวมนัสนันท เบ็ญพาด
นางสาวมนัสนันท โพธิ์ศรี
นางมนัสนันท วงศษาธนภูมิ
นางสาวมนัสนันท สงวนแสง
นางสาวมนัสนันท สารีผล
นางสาวมนัสยา กรุดนาค
นางมนัสยา นภาผอง

๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมนัสรินทร บุญญคง
นางสาวมนัสวัน บุญประเสริฐ
นางมนัสวี ศรีเมือง
นางมนัสวีร สรรพชัยยุทธ
นางสาวมนัสสิยา แจงใจบุญ
นางมนิดา ลาดนาเลา
นางสาวมยีดะห สะมะแอ
นางสาวมยุรฉัตร ฉัตรพุฒิชัย
นางสาวมยุรฉัตร เหลาแค
นางสาวมยุรทิพย อนเทศ
นางสาวมยุรัตน ตั้งวิชัย
นางมยุรัตน ธิสาเวทย
นางสาวมยุรา งามดี
นางมยุรา นิยมเดชา
นางมยุรา ภูมิดินดิบ
นางสาวมยุรา สอนคํา
นางมยุรี ก่ํามอญ
นางมยุรี เกษตรกุลทรัพย
นางสาวมยุรี แกวมณี
นางสาวมยุรี แขคางพลู
นางสาวมยุรี คําแกว
นางสาวมยุรี จันทขาว
นางมยุรี จันทร
นางมยุรี ชมชื่น
นางสาวมยุรี ไชยแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗

นางสาวมยุรี แซตั๊ง
นางสาวมยุรี โตคีรี
นางสาวมยุรี ทบภักดิ์
นางสาวมยุรี ทวีโภค
นางมยุรี ทองภูเหวด
นางสาวมยุรี ทับทิม
นางสาวมยุรี เทือกตา
นางสาวมยุรี บุญฉวี
นางมยุรี บุญพบ
นางสาวมยุรี ปกตะตอง
นางมยุรี มูลเดช
นางมยุรี แมลงภู
นางสาวมยุรี วงษอารี
นางมยุรี วัฒนาวิริยานนท
นางมยุรี ศรีวงษา
นางสาวมยุรี สมบูรณ
นางสาวมยุรี สิงหทอง
นางสาวมยุรี สีลําเนา
นางสาวมยุรี สุขมา
นางมยุรี เหงาโพธิ์
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ
นางมยุรี อินทรอาราม
นางสาวมยุรีย ศรีทรัพย
นางสาวมยุรีย สุดชาติ
นางมยุเรศ จิโน

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมรกต ใจดี
นางมรกต ชมชื่น
นางสาวมรกตวงค เสียงเพราะ
นางสาวมรรยุตา วงษพูล
นางสาวมริษฎดา วันทา
นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์
นางสาวมริสรา แซเบ
นางสาวมรีจิ คงทรัตน
นางสาวมลชยา หวานชะเอม
นางสาวมลฑาทิพย ประสมสุข
นางสาวมลทกาญจน ชุณหเกษม
นางมลทิรา จีนามูล
นางสาวมลทิรา แดงเปนเดิม
นางสาวมลทิรา รัตนบุรี
นางสาวมลทิรา สารบูรณ
นางสาวมลทิรา เอี่ยมสอาด
นางสาวมลธิชา ชูชิต
นางมลธิรา จุลชู
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางมลธิรา สวนเขม
นางสาวมลรวี ทิพยรัตน
นางสาวมลฤดี กมลภพ
นางสาวมลฤดี กัณทวงค
นางสาวมลฤดี เกิดมี
นางสาวมลฤดี แกวพูน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมลฤดี จันทร
นางสาวมลฤดี ชาลาภคํา
นางสาวมลฤดี ธงศรี
นางสาวมลฤดี นิฤมล
นางมลฤดี บุญสถิตย
นางสาวมลฤดี เบาสิน
นางสาวมลฤดี เพ็งสงา
นางมลฤดี วรรณโชติ
วาที่รอยตรีหญิง มลฤดี วิชาศรี
นางมลฤดี สไตน
นางมลฤดี สุดแกว
นางมลฤดี แสงศรีดํา
นางมลฤดี แสนเมือง
นางสาวมลฤทัย ดีเผือก
นางสาวมลสวรรค กาวี
นางสาวมลาตี อาแว
นางมลิวรรณ เฮียงราช
นางสาวมลิวรรณ แนนอุดร
นางมลิวรรณ มูลพรม
นางสาวมลิวัลย ชางพูด
นางสาวมลิวัลย ดอกเตย
นางสาวมลิวัลย ทองดี
นางมวลทกานต พืชโรจน
นางสาวมวลบุปผา มูลสาร
นางมสธร ชาวดร

๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมะนิสา สารวิก
นางมะยุลา ใจสงบ
นางสาวมะลิ ไทยสงฆ
นางมะลิ บุญสิทธิ์
นางมะลิ ไพรบึง
นางสาวมะลิ เรืองแสน
นางมะลิ ฤทธิ์อําพันธ
นางสาวมะลิ อวมเทศ
นางสาวมะลิชาติ ศรีไสว
นางสาวมะลิวรรณ นามคันที
นางสาวมะลิวรรณ ประสมศรี
นางมะลิวรรณ เพ็งภู
นางสาวมะลิวัลย เกลาเกลี้ยง
นางสาวมะลิวัลย เขื่อนปญญา
นางมะลิวัลย จะริรัมย
นางสาวมะลิวัลย ชํานาญ
นางสาวมะลิวัลย ดลภาวิจิต
นางสาวมะลิวัลย ดีหลาย
นางสาวมะลิวัลย บริคุต
นางสาวมะลิวัลย พรนิคม
นางสาวมะลิวัลย แยมพลาย
นางสาวมะลิวัลย วงคชัยคํา
นางสาวมะลิวัลย หงษศรีทอง
นางมะลิสา จิโน
นางสาวมะลิสา ชิตรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมะลิสา สุธารัตน
นางมะลิสา ออนเลิศ
นางมัจฉา ศิริพงศ
นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
นางสาวมัชนก เนียมพูนทอง
นางสาวมัซนีย แซมา
นางสาวมัซรา ละสูสามา
นางสาวมัญชรี สนิทวงศ
นางสาวมัญชิษฐารัตต เพชรเลื่อน
นางสาวมัณฑกา โนนทะเสน
นางมัณฑณา สุภาวงศ
นางมัณฑนา คงขุนทด
นางสาวมัณฑนา คงผดุง
นางสาวมัณฑนา นิตะอินทร
นางสาวมัณฑนา วรรณขันธ
นางสาวมัณฑรี เกตุแกว
นางสาวมัณฑลิกา คงอนันต
นางมัณทนา จํานงคจิตร
นางสาวมัทนกร นอยเมือง
นางมัทนา แกวรัตม
นางสาวมัทนา ชุมเรือน
นางสาวมัทนา ธนันทา
นางสาวมัทนา นิถานานนท
นางสาวมัทนิน เจริญพร
นางมัทนี เสียงเสนาะ

๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมัทนียา แกวหาญ
นางสาวมัทนียา ทองยุน
นางสาวมัทนียา แปะทอง
นางสาวมัทนียา สรงพรมทิพย
นางมัธติกา ศรีหาคลัง
นางสาวมันทนา จันทสิทธิ
นางมันทนา ดายดัสกร
นางสาวมัยซาระห อาลี
นางมัยมูเนาะ สะอา
นางสาวมัลลิกา แกนศรีสุข
นางมัลลิกา คําสันเทียะ
นางมัลลิกา คีรีนิล
นางมัลลิกา ไชยพันธ
นางมัลลิกา ทุมจินดา
นางสาวมัลลิกา บุญพิทักษ
วาที่รอยตรีหญิง มัลลิกา
แมนศรนรา
นางสาวมัลลิกา ศิรานนทการณ
นางสาวมัลลิกา สิทธิบุญมา
นางมัลลิกาณ ไชยสุ
นางสาวมัสตูรอ ดอคา
นางมัสธุรส ผองสุข
นางมัสนะ สีระโก
นางสาวมัสนา หมานเหล็บ
นางสาวมัสนี คงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖

นางสาวมัสยา โซะศิริ
นางสาวมัสยา ลืนงูเขียว
นางมัสลิน คงแกวหนู
นางมัสลิน เครือนวล
นางสาวมัสวารี สามะอาลี
นางสาวมาคอเซาะ สาแล
นางสาวมาฆพันธุ อ่ํานาศิล
นางสาวมาซีตะ หลังจิ
นางสาวมาซีเตาะ กอตา
นางสาวมาซีเตาะ บือสา
นางสาวมาซีเตาะห กูป
นางมาซีเตาะห เจะแต
นางสาวมาซูรา บินซา
นางสาวมาณีรัตน ลังกากาศ
นางสาวมาดา คุมทุกข
นางสาวมาติกา ถินกระโทก
นางมาติกา ประชารักษสกุล
นางมาติกา สิงหปน
นางสาวมาธวรรย อิงแอบ
นางสาวมานิกานต มโนบาล
นางสาวมานิดา เนตรนิล
นางสาวมานิดา พูลวงษ
นางมานิตา เจริญองอาจ
นางสาวมานิสา สมหวัง
นางมานี บุญยงค

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมารศรี ศักดา
นางมาราศรี ชุมเชื้อ
นางสาวมาริน ฟกเถื่อน
นางสาวมาริยา หมุดบินสัน
นางสาวมาริสา ทองคํา
นางสาวมาริสา อินทรามะ
วาที่รอยตรีหญิง มารี มณีอินทร
นางสาวมารีนา แมเราะ
นางสาวมารีมารถ กาดู
นางมารียะ แดงตี
นางสาวมารีเยาะ แซมะแซ
นางสาวมารีเยาะห สะแมง
นางสาวมาเรีย แสงสวาง
นางสาวมาเรียม เดนดารา
นางสาวมาลัย ธารมัติ
นางสาวมาลัย พงษอนันต
นางสาวมาลัย พิมลา
นางสาวมาลัย เฟองคณะ
นางมาลัย สายหลาน
นางสาวมาลัย อินเทพ
นางมาลัยทอง วงคพะนาม
นางสาวมาลัยทิพย ขุนแท
นางสาวมาลัยพร พาลี
นางสาวมาลัยพร สระทองจันทร
นางสาวมาลัยรัตน สุขกาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางมาลัยวรรณ ลัดเลีย
นางสาวมาลา วันทวี
นางสาวมาลาวัลย เขียวแกว
นางสาวมาลิณี จีมสมบูรณ
นางสาวมาลินี แกวยงค
นางมาลินี จันทรแกว
นางสาวมาลินี แซบั๊ก
นางสาวมาลินี ทองชุม
นางสาวมาลินี บุตรประโคน
นางสาวมาลินี รัตนมาลี
นางสาวมาลิสา โพธิสัตย
นางสาวมาลิสา เลิศพฤกษพนา
นางมาลี คําทา
นางสาวมาลี จันทรเลิศ
นางมาลี จันทราสุวรรณ
นางสาวมาลี ทองเจริญ
นางสาวมาลี โทแสง
นางมาลี ปราศจาก
นางสาวมาลี ปนะถา
นางสาวมาลีรัตน พระสมิง
นางสาวมาลีลักษณ ปนกระจัน
นางสาวมาวดี วิชัย
นางสาวมาวาตี ยะโตะ
นางสาวมาศจพรรณ คงเพ็ชร
นางมาศพรรณ พรรณมาตร

๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมาสเตาะ สะแลแม
นางสาวมาสนี อุเซ็ง
นางสาวมาสือนะ อาแซ
นางสาวมิกิ แซหยาง
นางสาวมิ่งกมล ธิโสภา
นางสาวมิ่งกมล หิรัญโรจนธน
นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว
นางสาวมิ่งขวัญ เชื้อมโนชาญ
นางสาวมิ่งขวัญ บุญยง
นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนา
นางสาวมิ่งขวัญ มุงวิชา
นางมิ่งขวัญ วรรณมะกอก
นางมิ่งขวัญ สมาศิลป
นางสาวมิตรสินีย สมบูรณ
นางสาวมินดา เรืองทอง
นางสาวมินตรา กระเปาทอง
นางสาวมินตรา ขอเชื้อกลาง
นางสาวมินตรา ใจศิริ
นางมินตรา ปอกเครือ
นางมินตรารัก พามาสุทธิภัทร
นางสาวมินตา ชนะสิทธิ์
นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
นางสาวมิรันตี พาทอง
นางมิลันตี นาอุนเรือน
นางสาวมีณา กุมารา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมีน เกียรติสํารอง
นางสาวมีนา จันทเขต
นางมีนา ปนตะทา
นางสาวมีนา สันสาคร
นางมีนา สุขชุม
นางมุกดา ครองบุญ
นางสาวมุกดา ทรงไตรย
นางสาวมุกดา วัฒนันท
นางสาวมุกดาวรรณ ไชโยธา
นางมุกดาวัลย สวัสดิ์ศรี
นางสาวมุขดา สีมี
นางมุจลินท ธิยะภูมิ
นางมุจลินท เพชรรัตน
นางสาวมุจลินท แสนแดง
นางมุดตรีกะ กูลหลัง
นางมุทิตา คงแกว
นางสาวมุทิตา มามุ
นางสาวมุทิตา สําเภาเงิน
นางสาวมุทิตา อินกล่ํา
นางสาวมุธิดา สาธุชาติ
นางมุรณีย บินยชากิร
นางสาวมุสลีฮา ลียะ
นางสาวมูนีรา สีระโก
นางสาวมูนีเราะห ดีแม
นางสาวมูนีเราะห พลเกษมพงศ

๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมูไรนะ โตะอิสอ
นางสาวเมฑิณี เมืองเดช
นางสาวเมตตา ซอนกลิ่น
นางสาวเมตตา บุตรสาร
นางเมตตา เรืองวังสรรค
นางเมตตา วงศสกุลเกียรติ
นางสาวเมตตา สารีวงค
นางสาวเมตตา เสือสาน
นางเมทิกา วงคอัญญา
นางสาวเมทิณี สาวพญา
นางสาวเมทินี ใจซื่อ
นางเมทินี มณีโชติ
นางเมทินี รัตนะสิทธิ์
นางเมทินี ลับจันทร
นางเมทินี ศศิประภานนท
นางสาวเมธาพร สาริการณ
นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ
นางสาวเมธาวี ขันตี
นางสาวเมธาวี เชื่อมสมบัติ
นางสาวเมธาวี อินทรคุมวงศ
นางสาวเมธิกานต นนทะสร
นางสาวเมธิญา เฟองศรี
นางสาวเมธิญา อันสีเมือง
นางสาวเมธิณี เกตุเขียว
นางสาวเมธิณี จันทรใส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖

นางสาวเมธินี นันทราช
นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ
นางสาวเมธินี อริยเดช
นางเมธิยา วิชาฮาต
นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
นางสาวเมธิษา มีผล
นางสาวเมภิกา เฉื่อยฉ่ํา
นางเมย อํานวยพันธวิไล
นางเมลดา ทาหลวง
นางเมลดา พักใส
นางสาวเมลดา สุวรรณดี
นางเมษยา ชูชาติ
นางสาวเมษา พูลสวัสดิ์
นางเมษา ศาสตรนิยม
นางสาวไมตรี ทองมี
นางสาวไมมูเนาะ เวาะแห
นางสาวยดา ลีตะกานนทชัย
นางสาวยตนา วิวรรธนโรจน
นางยรรยง เชตุใจ
นางสาวยลพัชร มีเนน
นางสาวยศภัทร วงคจรัส
นางสาวยศยา ภาโสม
นางสาวยศิรินทร เพ็งอําไพ
นางยอดยุพา นพพิบูลย
นางยอแสง จันทรเสน

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยอแสง นาคกระแสร
นางสาวยาตรา เมืองมา
นางสาวยานีลา ลงซูซา
นางสาวยามีรา ยานาน
นางสาวยามีละห เจะซอ
นางยามีละห หมาดเตะ
นางสาวยามีลา ดือราแม
นางยารอดะห เจะเลาะ
นางสาวยารานี เตะ
นางสาวยาริณี จะเรเสะ
นางสาวยารีนี เจะตีแม
นางยาวารี จารู
นางสาวยาวาเฮ ลอมา
นางสาวยาวาเฮ สาแล
นางยิ่งนรา พวกขุนทด
นางยิ่งรัก คนรู
นางสาวยี่หวา ชูแหวน
นางสาวยุกตนันท หวานฉ่ํา
นางสาวยุคนธร จังหาร
นางสาวยุคล รองเมือง
นางสาวยุธิดา เหลาดี
นางสาวยุพดี เข็มอนุสุข อิสมัญ
นางสาวยุพดี เดชเดโช
นางสาวยุพดี บุญเต็ม
นางยุพดี สุดแดง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุพยงค สุรักษา
นางสาวยุพเยาว คนซื่อ
นางสาวยุพเรศ ขาวฉ่ํา
นางสาวยุพเรศ พระวัย
นางสาวยุพา ชิณโคตร
นางยุพา แดงสําอาง
นางสาวยุพา ปดถา
นางสาวยุพา เผือกนิสัย
นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ์
นางสาวยุพา สัมมา
นางสาวยุพา หวยทราย
นางยุพากรณ สุภาพ
นางสาวยุพาพร ชาวแดง
นางสาวยุพาพร มุลนี
นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
นางสาวยุพาพร สินมาห
นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ
นางสาวยุพาพรรณ สาริราช
นางสาวยุพาพรรณ เหลาทองสาร
นางยุพาพรรณ วงษวาน
นางยุพาพักตร คํามูล
นางสาวยุพาพัฒน เหมลา
นางยุพาภรณ นิลาทวงค
นางยุพาภรณ ยอดจันทึก
นางสาวยุพารัตน แกววงษ

๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุพารัตน โชติเนตร
นางสาวยุพารัตน แสนอินทร
นางสาวยุพาเรศ พละศักดิ์
นางสาวยุพาวรรณ กันภัย
นางยุพาวรรณ สมฤทัย
นางสาวยุพิณ ศาลางาม
นางยุพิน เกษโสภา
นางยุพิน เกื้อลาย
นางยุพิน คํารัตน
นางยุพิน ไชยโยราช
นางยุพิน แซมัว
นางยุพิน ตันสุวรรณ
นางสาวยุพิน บุญเทพ
นางสาวยุพิน บุญวิลัย
นางยุพิน พุมจันทร
นางสาวยุพิน โลชัย
นางสาวยุพิน สามสี
นางสาวยุพิน สีเงิน
นางยุพิน อัครพัฒน
นางสาวยุพิน อัฐโส
วาที่รอยตรีหญิง ยุพิน อินธิแสง
นางสาวยุภา บุญสระ
นางสาวยุภาพงษ ทองใบ
นางยุภาพร ศรีโคตร
นางสาวยุภาพร สีหานาท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖

นางสาวยุภาพร โสภากุ
นางยุภารัตน หมดทุกข
นางยุภาวดี กิ่งแกว
นางสาวยุภาวดี เชื้อทอง
นางสาวยุภาวดี มีเสน
นางยุภาวดี วงศสุวรรณ
นางยุมนา ไชยเดช
นางยุรฉัตร รมโพรีย
นางสาวยุรทัศน ผดุงเวียง
นางยุราวรรณ สิงหโต
นางสาวยุรีพร หาญยุทธ
นางยุรีรัตน แผวพลสง
นางยุวดี เกษแกว
นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชา
นางสาวยุวดี แกวสอน
นางสาวยุวดี คําเงิน
นางสาวยุวดี แซตั้ง
นางยุวดี ดุนขุนทด
นางสาวยุวดี ทองวัน
นางสาวยุวดี นาเมือง
นางสาวยุวดี ประกอบแสง
นางยุวดี เพ็งธรรม
นางยุวดี มีลองลอย
นางสาวยุวดี ยะมะกะ
นางสาวยุวดี ยิ้มรอด

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยุวดี วองสกุลกฤษฎา
นางสาวยุวดี สีทองสุก
นางสาวยุวดี สุรินตะ
นางสาวยุวดี สุรี
นางสาวยุวดี สุวรรณ
นางยุวดี เส็งผล
นางสาวยุวดี เสือใหญ
นางยุวดี แสงศรีธูป
นางยุวธิดา กันแกว
นางยุวธิดา คัทเนตร
นางสาวยุวธิดา ใหมกันทะ
นางสาวยุวภา หัดคําหมื่น
นางสาวยุวภา เหลากลม
นางสาวยุวภาภรณ สุระคันธ
นางยุวรัตน บุญทวีวัฒน
นางยุวรี แฮะประโคน
นางสาวยุวเรศ สาโส
นางยุวลักษณ แกวบรรดาล
นางสาวยุวลักษณ แดงศิริ
นางสาวยุวลักษณ รัตนิล
นางยุวลี งบกระโทก
นางสาวยุวลี เฉลิม
นางสาวยุวลี ปลิกเพ็ง
นางสาวยุวะธิดา กิ่งทอง
นางสาวยุวัณฎา ทองดอนโพธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖

นางสาวยุวัลดี จําปาไชย
นางยุวากร ปราศจาก
นางสาวยุไหว ขุนเจริญ
นางยูมารี รักษาศาสน
นางสาวยูรีษา เจะเตะ
นางสาวยูลียะห แมเราะ
นางเย็นจิตร พัฒนี
นางเย็นใจ เคนทวาย
นางเย็นฤดี ตนทอง
นางเยาว ศรีอุดร
นางสาวเยาวดี ดวงอินทร
นางสาวเยาวดี บุญญา
นางสาวเยาวดี มาเกิด
นางสาวเยาวดี รูปพรม
นางสาวเยาวนยศ ถีปรี
นางเยาวนาฎ ศรีนวล
นางเยาวนิตย สุรการ
นางสาวเยาวพร ใจตรง
นางเยาวพร ตรางา
นางสาวเยาวพา พูลโภคา
นางสาวเยาวพา มหานันต
นางสาวเยาวพา สาครเจริญ
นางสาวเยาวภา จันทรเพ็ญ
นางเยาวภา ทิวาพัฒน
นางเยาวภา นพคุณ

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเยาวภา ลันขุนทด
นางสาวเยาวภา เสามะลี
นางสาวเยาวภา เอี่ยมกําแพง
นางสาวเยาวรัตน กระจางเปลง
นางสาวเยาวรัตนา พรรษา
นางสาวเยาวรินทร ยิ้มรอด
นางสาวเยาวรินทร อวมพวง
นางเยาวเรศ แกวมะ
นางสาวเยาวเรศ คงบุญวาส
นางสาวเยาวเรศ ทองบุ
นางสาวเยาวเรศ รัชกฤต
นางสาวเยาวเรศ รุงพันธ
นางสาวเยาวเรศ วรจันทร
นางเยาวเรศ สุริยะมล
นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง
นางสาวเยาวลักษณ กองพิลา
นางเยาวลักษณ กูหะยี
นางสาวเยาวลักษณ โคตรสมบูรณ
นางเยาวลักษณ จอมทอง
นางเยาวลักษณ ชูพูล
วาที่รอยตรีหญิง เยาวลักษณ ชูศรี
นางเยาวลักษณ ตันสกุล
นางเยาวลักษณ ตุมา
นางเยาวลักษณ พิศวิมล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวลักษณ ภูผาภักดี
นางเยาวลักษณ ยะกับ
นางเยาวลักษณ วงคเที่ยง
นางสาวเยาวลักษณ วาหะรักษ
นางสาวเยาวลักษณ เสือบัว
นางสาวโยทะกา แกนการณ
นางโยธกา ชางงาม
นางสาวโยธิกา จันตะมะ
นางสาวโยธิกา เลิศรัตยากุล
นางสาวโยษิตา เกื้อกูล
นางสาวโยษิตา จุลมุสิ
นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ
นางสาวรจนา การะภักดี
นางสาวรจนา คารว
นางสาวรจนา เครือบุตร
นางสาวรจนา จงธรรม
นางรจนา จันทรชวง
นางรจนา จันทรสนาม
นางรจนา จําป
นางรจนา ตับกลาง
นางรจนา ถิ่นขุนเขา
นางรจนา ทรัพยสม
นางรจนา ทองโบราณ
นางสาวรจนา นุชนาด
นางสาวรจนา ปตถา

๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรจนา โปวิชัย
นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
นางสาวรจนา วรรณะ
นางสาวรจนา สังขทอง
นางสาวรจนา หลักดาน
นางรจนา โอภาพ
นางรจเรข ปญญาสิทธิ์
นางสาวรจเรข เหลาลาภะ
นางสาวรชฏ จันพุม
นางสาวรชตภรณ ชัยประภา
นางสาวรชตวรรณ สุขวิญญา
นางสาวรชนิศ หมื่นยงค
นางสาวรชิตา สมสอาด
นางรฐา นะธิศรี
นางสาวรฐา รักษาภักดี
นางสาวรณิดา กัลยาบุตร
นางสาวรณิษฐา ชิดชอบ
นางสาวรดจนา สายสุด
นางสาวรดา ศรีสุข
นางรดา แสวงธรรม
นางรดากานต นามเกต
นางสาวรดานุช กําไลแกว
นางรดาพร บุญพรม
นางสาวรดามณี สายพัฒนะ
นางสาวรดารัตน สระทองดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖

นางสาวรตน ดีอาษา
นางรตวิสา ปาลินทร ลัดดี
นางสาวรติกร กลิ่นประยูร
นางรติกร เฉลิมศรี
นางสาวรติกร มณีฉาย
นางสาวรติชา เดชาสกุล
นางสาวรติชา ศรีโรจน
นางสาวรติพร แขกวันวงค
นางสาวรติพร นารถสกุล
นางรติมัย นึกชม
นางสาวรติมา พระภูจํานงค
นางสาวรติยา สืบวงศรุง
นางรตีกานต เดินแปง
นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร
นางสาวรพีพร ขาวหอม
นางสาวรพีพร ไพรคติภพ
นางสาวรพีพรรณ วงษาชัย
นางสาวรพีพรรณ วันคํา
นางสาวรพีพรรณ หลวงแกว
นางสาวรภัสรดา สักลอ
นางสาวรภีพร ศรีสอาด
นางรมแกว อยูเกิด
นางสาวรมชลี ทวิชัย
นางสาวรมไทร ดีสอน
นางรมมะณี สุทธาคง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรมยมณี อินทรสุวรรณ
นางสาวรมเย็น กุลสุวรรณ
นางสาวรมิดา บุญจันทร
นางสาวรมิดา พลราชม
นางสาวรมิดา แสงจันทร
นางสาวรมิตา ใจอาย
นางรมิตา ปอมยุคล
นางสาวรมินตรา วรงคปกรณ
นางสาวรรินทรธา บุญแนน
นางสาวรฤทัย พิมพรัตน
นางสาวรวมกิจ ตาทอง
นางสาวรวินทนิภา สุปน
นางสาวรวิปรียา ศิริวงศ ณ อยุธยา
นางสาวรวิรฎา สุกใส
นางสาวรวิรัตน วันลิโก
นางสาวรวิวรรณ เวชยางกูร
นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล
นางรวิษฎา ผูนําพล
นางสาวรวิสรา ทองเชื่อม
นางรวีวรรณ ขุนทอง
นางรวีวรรณ คงนวล
นางสาวรวีวรรณ พาชัย
นางสาวรวีวรรณ เมืองรามัญ
นางสาวรวีวรรณ รอดสุวรรณ
นางสาวรวีวัลย เนื่องจํานงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรศนา กิตติวัฒน
นางสาวรศิกานต ขันเดช
นางสาวรษิกา เลาหโกญจนาท
นางรสชรินทร พึ่งออน
นางสาวรสนภา ราสุ
นางรสนันท ตะโฉ
นางรสริน ชาญอักษร
นางรสริน บุญนพ
นางสาวรสริน พันธุ
นางสาวรสริน สบายยิ่ง
นางรสริน สิมงาม
นางสาวรสรินทร กุนทอง
นางสาวรสรินทร ครุธแกว
นางสาวรสรินทร บุญเพ็ง
นางสาวรสรินทร พวงจีน
นางรสรินทิพย คงบริบูรณ
นางสาวรสรินย ฐิติเศรษฐโสภณ
นางสาวรสลิน เกียงขวา
นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญา
นางรสสุคนธ คําแกว
นางสาวรสสุคนธ ปนฉ่ํา
นางสาวรสสุคนธ เพ็งภูบาล
นางสาวรสสุคนธ มุขเงิน
นางรสสุคนธ รุงประนมกร
นางสาวรสสุคนธ สิงหเสนา

๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรสสุคนธ หนูงาม
นางสาวรสสุคนธ เหล็กเพชร
นางสาวรสสุคนธ องอาจ
นางสาวรสสุคนธ อัศวภูมิ
นางสาวรสสุคนธ อาจวิชัย
นางรสสุลี ราชวงศ
นางสาวรสา สําเภาเงิน
นางสาวรสิตา มวงอุดทา
นางสาวรอกี่เยาะ อาแว
นางสาวรอซาดา อาบูดอแล
นางสาวรอซีดะ เตมะ
นางสาวรอซีดะห ดาเรง
นางรอซีดะห หัสนีย
นางสาวรอซียะ เจะโซะ
นางรอซีฮะ ดือราแม
นางรอดียะ นิเส็น
นางสาวรอบียะ มณีหิยา
นางสาวรอฟยะห ตานี
นางรอมละ อะหวัง
นางสาวรอมือละ หะยีตาเละ
นางสาวรอมือละ เจะเลาะ
นางรอยพิมพ มานะวิน
นางสาวรอยเมาะ ดือราแม
นางสาวรอสียะห สาแม
นางรอหะนา ยะโกะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรอฮานา แดมอ
นางรอฮานี ดือราแม
นางสาวรอฮานี มะโซะ
นางสาวรอฮานี ลาเตะ
นางสาวรอฮานี แวอุเซ็ง
นางรอฮานี หัดสกุล
นางสาวรอฮานี อาแว
นางสาวรอฮีมะ สาและ
นางสาวระณา จันทนา
นางสาวระธีพร บุญเสม
นางสาวระเบียบ เขียวไสว
นางสาวระเบียบ โตพิมาย
นางสาวระเบียบ ภาคภูมิ
นางสาวระพีพรรณ ขําเขียว
นางระพีพรรณ ทําเลดี
นางสาวระพีพรรณ อินตะนนท
นางระพีพรรณ อินทมุนี
นางสาวระวิดา เทียมเมฆ
นางสาวระวิวรรณ ทิพยพันธ
นางสาวระวิวรรณ โคตรภูเวียง
นางสาวระวีวรรณ เตชะรัตนมณี
นางสาวระวีวรรณ ทิพยานนท
นางระวีวรรณ พิมพรุน
นางสาวระวีวรรณ วีระเทศ
นางสาวรักชนก บัวปลี

๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรักชนก พลยูง
นางสาวรักชนก พุฒซอน
นางรักชนก แววมณี
นางสาวรักษิกา สุรําวรรณ
นางรักษิณา กิจรักษ
นางรังษี ภูวนัย
นางรังสิญา ชอผูก
นางรังสิมา บัวทอง
นางรังสิมา ผองสวัสดิ์
นางสาวรังสิมา รัตนพันธุ
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย
นางสาวรังสุรางค ทองเงิน
นางรัชเกลา เปรมกมล
นางสาวรัชชดา มะโนวงศ
นางสาวรัชชนก วงศเขียว
นางสาวรัชชิดาภรณ สุภาษร
นางสาวรัชญาพร คําจันทร
นางสาวรัชฎา เพิ่มวิลัย
นางสาวรัชฎา ภุชงคเจริญ
นางสาวรัชฎา ลดาชาติ
นางสาวรัชฎา วงคคําจันทร
นางสาวรัชฎา อุประ
นางสาวรัชฎากร พันธุไพร
นางสาวรัชฎาพร ตนภู
นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖

นางสาวรัชฎาพร พุทซาคํา
นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา
นางรัชฎาพร สูสุข
นางสาวรัชฎาพร อุทธิยา
นางรัชฎาภรณ คําเขื่อง
นางสาวรัชฎาภรณ คําแผน
นางสาวรัชฎาภรณ ถิ่นจันท
นางสาวรัชฎาภรณ ธรรมขันธ
นางรัชฎาภรณ นอยผล
นางสาวรัชฎาภรณ ฝาชัยภูมิ
นางสาวรัชฎาภรณ พานจันทร
นางสาวรัชฏาพร พันธุวรรณ
นางรัชณีกร ทาสมบูรณ
นางรัชณีวรรณ กามกลาง
นางรัชณู บุญรัตน
นางสาวรัชดา จิตสามารถ
นางสาวรัชดา ใจสบาย
นางสาวรัชดา ชัยรัตน
นางสาวรัชดา ไชยมี
นางสาวรัชดา ดําคงแสง
นางรัชดา บุญโต
นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์
นางสาวรัชดา บุราคร
นางสาวรัชดาพร เนียมผาสุข
นางสาวรัชดาพร พลรักษา

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชดาภรณ ถาวร
นางสาวรัชดาภรณ นาคสวัสดิ์
นางรัชดาภรณ ประคองชื่อ
นางสาวรัชดาภรณ ศรีจันทร
นางสาวรัชดาภรณ ศรีชัยตัน
นางสาวรัชดาวดี โถชารี
นางสาวรัชตธร สังขทิพย
นางสาวรัชติกาล โปธา
นางสาวรัชนก กดทรัพย
นางสาวรัชนก กอดิษฐ
นางรัชนก คงเทพ
นางรัชนก ดิษยบุตร
นางสาวรัชนก ธัญญเจริญ
นางรัชนก พุฒดี
นางสาวรัชนก เสพปนคํา
นางสาวรัชนิกร จันทรพิกุล
นางสาวรัชนิดา โพธิมณี
นางสาวรัชนี กามาด
นางรัชนี แกนสิงห
นางสาวรัชนี คําจันทา
นางรัชนี คําเนตร
นางสาวรัชนี งวนกิจ
นางสาวรัชนี จตุรพิสัย
นางสาวรัชนี ชูมณี
นางรัชนี นาคสุข

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

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนี นิลศรี
นางรัชนี บุญเรือง
นางรัชนี บุญเหลือง
นางสาวรัชนี ปาปะเก
นางสาวรัชนี เปาเงิน
นางรัชนี พัสกาลปกษ
นางสาวรัชนี รูปสวย
นางสาวรัชนี วงศเลาหกุล
นางสาวรัชนี ศรีสุดใจ
นางสาวรัชนี ศรีสุวรรณ
นางสาวรัชนี แสนสุข
นางสาวรัชนีกร กิ่งกาน
นางสาวรัชนีกร ใจยา
นางสาวรัชนีกร ภูตันวงศ
นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย
นางสาวรัชนีกร ศรีชุมจันทร
นางสาวรัชนีกุล ขาวสะอาด
นางสาวรัชนีพร แจนโกนดี
นางสาวรัชนีพร ธนนันทวรากุล
นางสาวรัชนีภรณ ศรีหวัง
นางสาวรัชนีย ฉวีรัมย
นางรัชนีย ภายสูงเนิน
นางรัชนีย รอดนิตย
นางสาวรัชนีย สายวรณ
นางรัชนียา มูลชัย

๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชนีวรรณ ขันคํา
นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ
นางรัชนีวรรณ พัฒใหม
นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว
นางรัชยาภรณ ฤกษสงา
นางรัชราภรณ คํามูล
นางสาวรัญชนา ทรงไชย
นางรัญชนา มณีทอง
นางรัญชนา มณีรัตน
นางรัญชนา อนองอาจ
นางสาวรัญชิดา เทศารินทร
นางรัญชิดา ปรางละออ
นางสาวรัฐชดาพร พงษพัฒน
นางรัฐติมา บุตรเติม
นางสาวรัฐธิการ ซุยซวง
นางรัฐนันท รอดสุข
นางสาวรัฐนูญ จันทบูรณ
นางสาวรัฐพร ทิพยมณฑา
นางรัฐพร สุระภา
นางรัฐริน ศรีพันธุเนตร
นางสาวรัฐศิลป หุนดี
นางสาวรัดเกลา สุธรรมแจม
นางรัตฏิมา พลรักษา
นางสาวรัตตรีกาล ดงกันหา
นางสาวรัตติกร บุญประคอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตติกร เรือนเพ็ชร
นางรัตติกรณ คําแกน
นางสาวรัตติกา กรรณิกา
นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง
นางรัตติกาล บุญชื่น
นางสาวรัตติกาล ปราบพาล
นางสาวรัตติกาล พละนาวิน
นางสาวรัตติกาล พวงทอง
นางสาวรัตติกาล ไวจําปา
นางสาวรัตติกาล สายสินธุ
นางสาวรัตตินันท กลัดลอม
นางสาวรัตตินันท รัฐโรจนฐากุล
นางสาวรัตติภรณ ชํานาญ
นางสาวรัตติมากร คําเสียง
นางสาวรัตติยา คงรอด
นางสาวรัตติยา พวงมาลี
นางสาวรัตติยา ยุธยงค
นางสาวรัตติยา วงศสวัสดิ์
นางรัตติยา วรศักดิ์วุฒิพงษ
นางสาวรัตติยา สุวรรณเศรษฐ
นางสาวรัตติยากร โพธิ์ดีตุมคํา
นางสาวรัตติยาพร กาละดี
นางรัตติยาพร มุงดี
นางสาวรัตติยาภรณ นาคโสภา
นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์

๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตนจินันท ไพรดีพะเนาว
นางสาวรัตนชนก เมืองเชียงหวาน
นางสาวรัตนชนิด สายสินธุ
นางสาวรัตนชนิดา อิ่มออง
นางสาวรัตนชนี เด็นหลี
นางสาวรัตนฐาภัทร สังขชัยภูมิ
นางสาวรัตนดา สีแสด
นางสาวรัตนติกาล มูระคา
นางสาวรัตนติยา เรืองสุข
นางสาวรัตนนรี แตงหมี
นางสาวรัตนนรี บุญจันทรศรี
นางสาวรัตนพร คุมแวง
นางรัตนภรณ เหลาดี
นางสาวรัตนวดี เถื่อนโทสาร
นางรัตนวรรณ การประกอบ
นางรัตนวัณณี คําวงษ
นางสาวรัตนศฎาพร โพธิ์สูงสง
นางรัตนา กลิ่นมณี
นางสาวรัตนา กันทะวงค
นางรัตนา กันทาดง
นางสาวรัตนา กาญจนสาลี
นางรัตนา แกววงษา
นางรัตนา ขวัญศิริมงคล
นางรัตนา ขัดสีสกุล
นางรัตนา คําตาบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตนา คํามุงคุณ
นางสาวรัตนา คําแสน
นางรัตนา เงินแจง
นางสาวรัตนา เงินดี
นางสาวรัตนา จันทรประชุม
นางสาวรัตนา เจริญพร
นางรัตนา แจนโกนดี
นางสาวรัตนา ชาญศรี
นางรัตนา ชูจิต
นางสาวรัตนา ไชยภา
นางสาวรัตนา เตมิจะ
นางสาวรัตนา เตือนขุนทด
นางรัตนา ถึงปดชา
นางสาวรัตนา ทองศรีสุข
นางสาวรัตนา นวลศิริ
นางสาวรัตนา นาคมุสิก
วาที่รอยตรีหญิง รัตนา นามไพร
นางสาวรัตนา บํารุงจันทร
นางสาวรัตนา บุตรอุดม
นางรัตนา ปณโคตร
นางสาวรัตนา พงษชะอุมดี
นางรัตนา เพชรชู
นางสาวรัตนา โพธิ์หนองโคก
นางสาวรัตนา มะลัยจันทร
นางสาวรัตนา ยิ้มดวง

๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนา รักษปา
นางสาวรัตนา ฤทธิ์เนียม
นางรัตนา วรินทร
นางสาวรัตนา ศรีใหม
นางสาวรัตนา ศิลปกุล
นางสาวรัตนา ศุภปริญญา
นางสาวรัตนา ศุภวชิรานันท
นางสาวรัตนา สกุลทอง
นางรัตนา สมบัติโพธิ์
นางรัตนา สายยอม
นางสาวรัตนา เสียงสนั่น
นางสาวรัตนากรณ พิมโยธา
นางสาวรัตนานุช จวบแจง
นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร
นางสาวรัตนาพร ชูเกื้อ
นางสาวรัตนาพร บานที
นางสาวรัตนาพร สีมืด
นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน
นางรัตนาภรณ แกวบุตรดี
นางสาวรัตนาภรณ ขันทองคํา
นางสาวรัตนาภรณ ขาวงาม
นางสาวรัตนาภรณ คงยืน
นางสาวรัตนาภรณ จันทรักษ
นางสาวรัตนาภรณ จิตรแจง
นางรัตนาภรณ ไชยเวช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนาภรณ ดีลอม
นางรัตนาภรณ ติ้นซุย
นางสาวรัตนาภรณ ทิพฤาตรี
นางสาวรัตนาภรณ บุญกองชาติ
นางสาวรัตนาภรณ บุญเพ็ง
นางสาวรัตนาภรณ ปะนามะทัง
นางรัตนาภรณ ปญญาแกว
นางสาวรัตนาภรณ ผดุงศิลป
นางสาวรัตนาภรณ พรสีมา
นางสาวรัตนาภรณ พรหมเกตุ
นางสาวรัตนาภรณ พรหมรินทร
นางสาวรัตนาภรณ พลวัน
นางสาวรัตนาภรณ เพ็ชรรัตน
นางสาวรัตนาภรณ ภัทรกุลดุษฎี
นางรัตนาภรณ ภูโสดนิล
นางสาวรัตนาภรณ มวงสวย
นางสาวรัตนาภรณ มะลิวรรณ
นางสาวรัตนาภรณ มาคุม
นางรัตนาภรณ ริกากรณ
นางรัตนาภรณ ฤทธิรงค
นางสาวรัตนาภรณ วงศสายคํา
นางรัตนาภรณ ศรีจําปา
นางสาวรัตนาภรณ ศิริวัฒน
นางสาวรัตนาภรณ สุขประสม
นางสาวรัตนาวดี เขียวอราม

๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตนาวดี จันทรนุน
นางสาวรัตนาวดี ชวยผดุง
นางสาวรัตนาวดี บัวผัด
นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
นางสาวรัตนาวดี พงษธานี
นางสาวรัตนาวดี พงษะพัง
นางสาวรัตนาวดี พินิจมงคลชัย
นางสาวรัตนาวดี วังคํา
นางรัตนาวดี อุทธา
นางสาวรัตนาวรรณ พิชยาปรีชาพล
นางสาวรัตนาวรรณ โพธิ์กิ่ง
นางรัตนาวรรณ มูลอาสา
นางรัตนาวลี แกวเอี่ยม
นางสาวรัตยา ทัศนา
นางสาวรัตยา สอนดี
นางรัติกรานต สายจีน
นางสาวรัติกาล ดอนจันทรทอง
นางรัถิยา แสงปก
นางสาวรับขวัญ สะตือยา
นางสาวรัมภณัฏฐ อภิวัฒนภิญโญ
นางสาวรัลชพัฒน นนภิภัทรพนต
นางรัศนีวรรณ ทองหอ
นางสาวรัศมิ์ชญาภา วัลยวิริยะ
นางสาวรัศมี เกษมสินธุ
นางรัศมี คํามงคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัศมี จันทรนูน
นางรัศมี ธรรมวงศ
นางรัศมี ประพันธ
นางสาวรัศมี ปุยะติ
นางสาวรัศมี พรมสะอาด
นางรัศมี มีเดช
นางสาวรัศมี ริสา
นางสาวรัศมี วงวิลัย
นางสาวรัศมีวรรณ วชิรานุลักษณ
นางสาวรัสมีนี ยูโซะ
นางสาวราตรี คําดี
นางสาวราตรี ใจเที่ยง
นางสาวราตรี ทนกลาหาญ
นางสาวราตรี ทองคํา
นางราตรี ธูปมงคล
นางราตรี นัยนิตย
นางสาวราตรี นารถสมบูรณ
นางสาวราตรี ปานพรหมมาศ
นางสาวราตรี ผลากิจ
นางราตรี พลประเสริฐ
นางสาวราตรี พันธุชา
นางสาวราตรี เพชรหลา
นางราตรี โพธิ์จันทร
นางสาวราตรี รวมวงษ
นางราตรี วิฤทธิ์

๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางราตรี วุนแมสอด
นางสาวราตรี สายเส็น
นางสาวราตรี สุทธหลวง
นางสาวราตรี เสนาปา
นางสาวราตรี หาญนอก
นางสาวรายหานะห อิสอ
นางราลินี ศรีคํา
นางสาวราศรี อนันตมงคลกุล
นางรําพึง ดีสีใส
นางรําพึง มโนศักดิ์
นางสาวรําพึง วรรณศรี
นางสาวรําเพียร นอยเชียงคูณ
นางสาวรําไพ พกกลาง
นางสาวรําไพ เมืองสุข
นางสาวรําไพ วงษศรีทา
นางสาวรําไพ วันเทพ
นางรําภา มะโนเพียว
นางสาวรินแกว มาตยวังแสง
นางสาวรินขวัญ แกวอุนเรือน
นางสาวรินทรณฐา เรวัฒนธนรังษี
นางสาวรินนา รินทะระ
นางสาวรินรดา โยลัย
นางรินรวี ถามูล
นางสาวริฬพิชญ คาขาย
นางรื่นฤดี เจกะบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรุงกมล ล้ําตระกูล
นางสาวรุงกาญจน อารีย
นางสาวรุงเดือน รุงรัตน
นางสาวรุงตะวัน ทาโสต
นางสาวรุงตะวัน หุนเส็ง
นางรุงทิพย กาญจนศรี
นางรุงทิพย แกนดี
นางรุงทิพย ชาติดี
นางสาวรุงทิพย ดวงศรี
นางสาวรุงทิพย บัวศรี
นางสาวรุงทิพย พรรณประดิษฐ
นางสาวรุงทิพย เพ็งพรม
นางรุงทิพย รังษี
นางสาวรุงทิพย สุขเจริญ
นางสาวรุงทิพย อภัยนอก
นางสาวรุงทิวา โกดี
นางรุงทิวา คชปญญา
นางรุงทิวา คําแฝง
นางสาวรุงทิวา เจริญศิลป
นางรุงทิวา ธรรมบํารุง
นางรุงทิวา นวรัตนโลหะนันท
นางสาวรุงทิวา แผนทอง
นางสาวรุงทิวา มหาวรรณ
นางสาวรุงทิวา สุขมาก
นางสาวรุงทิวา สุมมาตย

๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงทิวา หวงประโคน
นางสาวรุงทิวา หอมทอง
นางสาวรุงนภา กระสังข
นางสาวรุงนภา กองนอย
นางสาวรุงนภา แกวกองมา
นางสาวรุงนภา โกสีลารัตน
นางสาวรุงนภา ขํามา
นางสาวรุงนภา ครองธรรม
นางสาวรุงนภา คําแพง
นางรุงนภา คํามงคล
นางรุงนภา คําสอน
นางสาวรุงนภา โคคีรี
นางสาวรุงนภา จันทรเสนา
นางสาวรุงนภา เจริญสุข
นางสาวรุงนภา ชูกร
นางรุงนภา ไชยถาวร
นางรุงนภา ไชยโม
นางรุงนภา ดาวไธสง
นางรุงนภา แดงเดช
นางรุงนภา ทอบอุดม
นางสาวรุงนภา นนทศิริ
นางสาวรุงนภา นาดู
นางรุงนภา บรรเจิดกิจ
นางรุงนภา ปราบแกว
นางสาวรุงนภา ปาสานะโก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖

นางรุงนภา โปป
นางสาวรุงนภา ผาใต
นางสาวรุงนภา ผาวงค
นางรุงนภา ฝายทะจักร
นางสาวรุงนภา พรมวงค
นางรุงนภา พิลาภ
นางรุงนภา เพชรชาย
นางรุงนภา เพลงอินทร
นางรุงนภา เพียสังกะ
นางสาวรุงนภา ฟองสาย
นางรุงนภา มีศรี
นางสาวรุงนภา เมฆวัน
นางสาวรุงนภา เมืองสุข
นางสาวรุงนภา รสภิรมย
นางสาวรุงนภา เรืองหิรัญวนิช
นางสาวรุงนภา ลมพัด
นางสาวรุงนภา วัจนะพันธ
นางสาวรุงนภา วิจิตรวงศ
นางสาวรุงนภา สุธา
นางรุงนภา เสมอมิตร
นางสาวรุงนภา แสงทอง
นางสาวรุงนภา แสนวิโลหา
นางสาวรุงนภา อินทปน
นางสาวรุงนภา อุปไชย
นางรุงนภา ใจกลา

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงนภาภรณ ผูวิเศษ
นางสาวรุงเพชร ทรัพยเจริญ
นางรุงฟา อ่ําดี
นางรุงระวี กุลวงษ
นางสาวรุงระวี เมฆไลย
นางสาวรุงรัตน โชคชัย
นางรุงรัตน เถินบุรินทร
นางรุงรัตน ทวีพงษ
นางรุงรัตน โยทองยศ
นางรุงรัตน เรืองดี
นางสาวรุงรัตน วีรศรุต
นางสาวรุงรัศมี โกศล
นางสาวรุงราตรี พานิช
นางสาวรุงเรือง นันทะวิจิตร
นางสาวรุงฤดี กรอบมุข
นางสาวรุงฤดี อัปมาตย
นางสาวรุงฤทัย เทพใต
นางรุงลาวัลย กลิ่นหอม
นางสาวรุงลาวัลย สุดใจ
นางรุงลาวัลย แจมศรี
นางสาวรุงวิภา มนตทอง
นางสาวรุงแสงทอง จวงสันเทียะ
นางสาวรุงอรุณ กองศรี
นางรุงอรุณ เชญชาญ
นางสาวรุงอรุณ โชติสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖

นางสาวรุงอรุณ นามกอง
นางสาวรุงอรุณ นามภักดี
นางสาวรุงอรุณ บุญประดิษฐ
นางสาวรุงอรุณ มากประยูร
นางสาวรุงอรุณ วงศวิเชียร
นางสาวรุงอรุณ ศรีมันตะ
นางสาวรุงอรุณ สังวาล
นางรุงอรุณ สุเรรัมย
นางสาวรุงอุทัย ผลเกิด
นางสาวรุจณิชา วงคอุบล
นางสาวรุจรินทร อยูนอก
นางสาวรุจเรศ เนตรปญญา
นางสาวรุจาภา แกวพุม
นางสาวรุจาภา ภัทรมาลัยสิริ
นางรุจิกาญจน กันทาใจ
นางรุจิรดา ใจยะสุข
นางสาวรุจิรา เข็มทิพย
นางสาวรุจิรา คําสุภา
นางรุจิรา ดินโคกสูง
นางสาวรุจิรา ดุษฎีไพรวัลย
นางสาวรุจิรา ทองศรีสุข
นางสาวรุจิรา บุตรนาม
นางรุจิรา ปญญาสิทธิ์
นางรุจิรา ภรพิพัฒนกุล
นางรุจิรา มธุรส

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรุจิรา เลิศวรพงศศักดิ์
นางสาวรุจิรา วงศชัย
นางสาวรุจิรา สามเมือง
นางสาวรุจิรา สารีฝน
นางสาวรุจิรา สุริยา
นางรุจิรา หยดยอย
นางสาวรุจิรา เหลาฤทธิ์
นางสาวรุจิรา อินทรมณี
นางรุจิราพร ราชพัฒน
นางรุจิราพร ศรีแสง
นางสาวรุจิราภา นาคะพงษ
นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม
นางสาวรุจิเรข เฟองบางหลวง
นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี
นางรุจิเรศ ทีปะปาล
นางรุจิเรศ รักซอน
นางรุจิลดา กาศรี
นางสาวรุจิลักษณ ปทมนาวิน
นางรุจิษยา รุงเรือง
นางสาวรุจี ใยยั่งยืน
นางสาวรุชดา พงคยี่ลา
นางสาวรุซนานี โดตะเซะ
นางสาวรุวิญา ถือสัตย
นางสาวรุสนานี อาแว
นางสาวรุสนานี อิจิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุสนี ปูลา
นางรุสบีตะห เขร็มสัน
นางสาวรุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง
นางสาวรุสมานี บอซู
นางสาวรุสมินี ลีเดร
นางสาวรุสมีนี หะยียูโซะ
นางรุสลีซา เส็นบัตร
นางรูกายะห กาเจดาแม
นางรูวัยดา ดาตู
นางสาวรูสนานี หะมะ
นางสาวรูฮานา สีเดะ
นางรูฮานิง ดือเระ
นางรูฮานี อารงค
นางสาวเรณุกา ทองวงษเพ็ชร
นางสาวเรณุกา ประสงคดี
นางสาวเรณุกา วนิชพิมลอนันต
นางเรณู กระจายศรี
นางสาวเรณู แกวดํา
นางสาวเรณู คําสัตย
นางสาวเรณู คุณเอนก
นางสาวเรณู เจริญทัศนศิริ
นางสาวเรณู ดีเมืองโขง
นางสาวเรณู นาคทอง
นางเรณู บุญอินทร
นางสาวเรณู บูชา

๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเรณู เบาวรรณ
นางเรณู ผองอําไพ
นางเรณู พรหมเสน
นางเรณู พิลึกรัมย
นางสาวเรณู ฤาชา
นางสาวเรณู สีเพชร
นางสาวเรณู เสาเวียง
นางสาวเรณู หมื่นจันทร
นางสาวเรณู หลักมวง
นางสาวเรณู เหมือนสันเทียะ
นางเรณู อยูสุม
นางสาวเรณู อันลือชัย
นางสาวเรวดี กิจพัฒนาสมบัติ
นางสาวเรวดี ดาวเปยก
นางเรวดี ทิพยปนทอง
นางสาวเรวดี นิลดํา
นางสาวเรวดี โพธิ์มูล
นางสาวเรวดี มากศรทรง
นางสาวเรวดี แยมแสง
นางสาวเรวดี รอดพิบัติ
นางสาวเรวดี รัตนวิจิตร
นางเรวดี สงสุข
นางสาวเรวดี โหนแหยม
นางสาวเรียม เพ็งแจม
นางสาวเรืองอุไร โตประภากร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเรือนขวัญ เหลาเขตกิจ
นางสาวโรสกีมี หะยีอารง
นางโรสนี มูนอมานิง
นางโรสนี สนิ
นางโรฮานา กะลูแป
นางโรฮานา มนูญดาหวี
นางสาวฤดี เชยเดช
นางสาวฤดี เหลืองประเสริฐ
นางฤดีวรรณ ชัยเสนา
นางสาวฤติมา บุญบํารุง
นางสาวฤทธิ์นภา ไชยประภากร
นางสาวฤทัย กองทอง
นางสาวฤทัย โปวานนท
นางฤทัยกัญญา ชูทอง
นางสาวฤทัยชนก สมสวย
นางสาวฤทัยทิพย มานะกิจ
นางฤทัยรัช ภูผันผิน
นางฤทัยรัตน กุศลินมงคล
นางฤทัยรัตน แกวสังข
นางสาวฤทัยรัตน ขวัญเชื้อ
นางฤทัยรัตน แจมมี
นางสาวฤทัยรัตน ชูขันธ
นางสาวฤทัยรัตน เทพวงคษา
นางสาวฤทัยรัตน ปญญาสิม
นางสาวฤทัยรัตน ผลเจริญ

๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฤทัยรัตน วงศกันยา
นางสาวฤทัยรัตน ไวยะกา
นางสาวฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย
นางฤทัยรัตน อยูกําเนิด
นางสาวฤทัยวรรณ กําพล
นางฤทัยวรรณ วงศชนะ
นางสาวฤมล สอนดี
นางสาวลดาวัลย กอนคํา
นางลดาวัลย คําปวน
นางลดาวัลย ทรัพยเจริญ
นางสาวลดาวัลย ทองที่
นางลดาวัลย นาควะรี
นางสาวลดาวัลย ภัทรวิวัฒน
นางสาวลดาวัลย ภูบาล
นางลดาวัลย มระศิริ
นางสาวลดาวัลย เล็กกระจาง
นางสาวลดาวัลย สัตยาพันธุ
นางลภัสกร เลิศสําราญ
นางสาวลภัสรดา กําเนิดรุงรวิน
นางลภัสรดา เกตุเอม
นางสาวลภัสรดา ปทองธนโชติ
นางสาวลภัสรดา รมโพธิ์ขวัญ
นางลภัสรดา ศรีมงคล
นางลภัสรดา ศิริเขตรกิจ
นางสาวลภัสรดา สายหยุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลลนา ลีระพันธ
นางสาวลลิดา กองกรม
นางสาวลลิดา อักษรคง
นางสาวลลิตตา อรรถสมบัติ
นางสาวลลิตา กลั้งกลาง
นางสาวลลิตา เกรียงเจริญศิริ
นางสาวลลิตา ชาวกะมุด
นางสาวลลิตา ชํานาญชาง
นางสาวลลิตา แชมชอย
นางสาวลลิตา ไชยรัตน
นางลลิตา สมศรี
นางลลิตา สายแกวดี
นางลลิตา สุวรรณคาม
นางสาวลลิตา อารียโรจนาภรณ
นางสาวลลิตา อุดรพันธ
นางสาวลลิตา เอียดนุสรณ
นางลอองดาว จิตรจักร
นางสาวลอองดาว พวงกลาง
นางลออทิพย สนธิอัชชรา
นางสาวลออรัตน เครือเนียม
นางสาวละมัย กิติ
นางสาวละมัย แกวกลา
นางสาวละมัย แกวสุวรรณ
นางสาวละมัย จันทร
นางสาวละมัย บุญชวย

๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางละมัย แสงระวี
นางละมัย หนักปอ
นางละมัย เหลือผล
นางสาวละมุล ตาลกุล
นางสาวละออ งามฉวี
นางสาวละออ จันทรชุม
นางละออ จันทรดี
นางละออ เดชสมบูรณรัตน
นางสาวละออ เพ็ญสวัสดิ์
นางละออง เนาวิรัตน
นางสาวละอองดาว นอยหนองหวา
นางสาวละอองดาว สิมมะลิ
นางสาวละอองดาว แสงเพชร
นางสาวละอองดาว อดทน
นางสาวละอองดาว เอี่ยมสอาด
นางละอาย ราคุ
นางสาวละเอียด อมตเวทิน
นางสาวลักขณ มณีวระ
นางสาวลักขณา กอบสาริกรณ
นางสาวลักขณา กําแพงแกว
นางสาวลักขณา กุลวงศ
นางสาวลักขณา ขวัญประเสริฐ
นางสาวลักขณา ชิณพงษ
นางสาวลักขณา ตระกูลชัยศรี
นางสาวลักขณา ทิมจรัส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลักขณา นิลสลับ
นางลักขณา สารปรัง
นางสาวลักขณา หอมจําปา
นางสาวลักคณา เพลียฤทธิ์
นางลักเลห ศรีลุนทอง
นางลักษคณา ลี้ศิริวัฒนกุล
นางสาวลักษณนารา ทองมาก
นางสาวลักษณพร เกตุคง
นางสาวลักษณภัทร โอชารส
นางสาวลักษณอนงค ดงขุนทศ
นางลักษณา จีนแพว
นางลักษณา ดลเสถียร
นางสาวลักษณา เทียวประสงค
วาที่รอยตรีหญิง ลักษณา หงษเส็ง
นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี
นางลักษณียา วงศสมบัติ
นางลักษมณี จาแทนทะรัง
นางสาวลักษมี สายบุตร
นางสาวลักษมีกานต เที่ยงพิมล
นางสาวลักษิกา ธนาสินธ
นางลักษิกา สิงหสุข
นางสาวลัคณา เคางิ้ว
นางสาวลัคนา สมนวนตาด
นางสาวลัญจกร ทองศรีนุน
นางสาวลัดดา กิติพันธ

๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลัดดา เกื้อทาน
นางลัดดา แจมจันทร
นางสาวลัดดา ซาอินทร
นางสาวลัดดา ดีสุก
นางสาวลัดดา ถึงจันทึก
นางสาวลัดดา บุญนาค
นางสาวลัดดา บุญมาวรรณ
นางสาวลัดดา บุญศร
นางสาวลัดดา ปญญาโพธิ์
นางลัดดา ภูปญญา
นางสาวลัดดา มณีเขียว
นางลัดดา มวมขุนทด
นางลัดดา ยศยิ่งยง
นางลัดดา ยูโซะ
นางสาวลัดดา สายพาณิชย
นางสาวลัดดา แสงจันทร
นางสาวลัดดา หนูจุย
นางสาวลัดดา หาสุข
นางสาวลัดดา อยูมาก
นางสาวลัดดารัตน หาสุข
นางสาวลัดดาวรรณ จันทรหุน
นางสาวลัดดาวรรณ รัตนพล
นางสาวลัดดาวรรณ สมเหมาะ
นางลัดดาวรรณ สุดสุข
นางสาวลัดดาวรรณ แสนบัณฑิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา
นางสาวลัดดาวรรณ เพียแกว
นางสาวลัดดาวัลย แกวสะเทือน
นางลัดดาวัลย คชพงษ
นางลัดดาวัลย ใจไว
นางสาวลัดดาวัลย ไตรมณี
นางสาวลัดดาวัลย บุรพวง
นางสาวลัดดาวัลย พงษเขตกรณ
นางลัดดาวัลย ไพเราะ
นางลัดดาวัลย รัตนพล
นางสาวลัดดาวัลย รุมรัตน
นางสาวลัดดาวัลย ลําใย
นางสาวลัดดาวัลย ลิ้มเจริญพรสุข
นางสาวลัดดาวัลย วงศไกรเวท
นางสาวลัดดาวัลย วงศชุม
นางสาวลัดดาวัลย วุฑฒยากร
นางลัดดาวัลย ศรีทาดินแดง
นางสาวลัดดาวัลย ศรีโพธิ์
นางลัดดาวัลย ศรีวรชัย
นางสาวลัดดาวัลย ศรีวิลาศ
นางสาวลัดดาวัลย สิงคลีบุตร
นางสาวลัดดาวัลย สุนันตา
นางลัดดาวัลย สุมาลุย
นางสาวลาตีผะ ลาเตะ

๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลาภเพ็ญ ทองหอม
นางลาวรรณ เจริญสัตย
นางสาวลาวรรณ บัวสาย
นางลาวัณย ณ จําปาศักดิ์
นางสาวลาวัณย เนตรสวาง
นางสาวลาวัลย กันภัย
นางสาวลาวัลย ดาพันธะ
นางลาวัลย ทุมดี
นางสาวลาวัลย บุญยังมี
นางสาวลาวัลย ผูกจันอัด
นางสาวลาวัลย แยมประสงค
นางลาวัลย อุระศิลป
นางสาวลาวียะ บือซา
นางสาวลําจวน สีงาม
นางสาวลําดวน คลองแคลว
นางสาวลําดวน ชาติวิเศษ
นางลําดวน ศรีสุวรรณ
นางสาวลําดวน ศีลธรรม
นางสาวลําเทียน เผาอาจ
นางลําปาง คนรู
นางลําพรรณ เหยียดรัมย
นางลําพันธ พงษศิริกุล
นางลําพิง สุทธวงค
นางลําพึง วงษศิริ
นางสาวลําเพา สุภะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖

นางสาวลําไพ เหรียญตะคุ
นางลําไพร ศรีคุณ
นางลํายอง เอมอยู
นางลําใย คูณสุข
นางลําใย พากุล
นางลําใย แสนขวา
นางลิตา การภักดี
นางสาวลินดา จุฬาวรรณ
นางสาวลินดา ชุมภูศรี
นางสาวลินดา พรมฤทธิ์
นางสาวลินดา มะเย็ง
นางลินดา หวันตาหลา
นางสาวลิบลาวรรณ มะธุระ
นางลีนา หลักทรัพย
นางสาวลีนาร ยูนุ
นางสาวลียาวัลย กวีคุณานนท
นางลีลาวดี จันทรประเสริฐ
นางสาวลีลาวดี บาลี
นางสาวลีลาวดี ปละอุด
นางสาวลีลาวดี สมศรี
นางสาวลุจารี ศรีวงษา
นางสาวลุธฟยะห หะยีวาแม
นางสาวลูกเกตุ ภูษาทอง
นางสาวเลิศฤดี พรุเพชรแกว
นางเลิศลักษณ ไชยบาล

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไลลา เก็มกาแมน
นางสาวไลลา เจะซู
นางสาวไลลา มะหะมะ
นางสาววงคชนิตา ปทมาคม
นางวงคเดือน บุตรฒิยากรัด
นางสาววงจันทร คําพาผง
นางวงจันทร เพ็ชรรัตน
นางวงเดือน คงศิลป
นางวงเดือน ชิตบุญศรี
นางวงเดือน ทองเกลียว
นางสาววงเดือน นพรวีพร
นางวงเดือน ปญญาบุตร
นางสาววงเดือน พุมนอย
นางวงเดือน ศรีจินดา
นางวงเดือน สารพัฒน
นางวงเดือน อุทธบูรณ
นางสาววงเดือน อุปชัย
นางสาววงนภา ประกิ่ง
นางวงศจันทร รุงกลิ่น
นางสาววงศวิไล คําสวัสดิ์
นางวจนพันธ อุนกลม
นางสาววจิรา สังขทอง
นางสาววจี สมทบ
นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ
นางวชิดา สหสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววชิรญาณ ถินอภัย
นางสาววชิรพร นุยจุย
นางสาววชิรา แกวเนตร
นางสาววชิรา สมพงษ
นางสาววชิราภรณ แดงวิชัย
นางสาววชิราภรณ บุญถนอม
นางสาววชิราภรณ วงคธิ
นางวชิราภรณ วรัตถสุวรรณ
นางสาววชิราภรณ สมตน
นางสาววชิราภรณ โอนไธสง
นางสาววชิราภา กุลทอง
นางสาววชิราลักษณ ขันธสีมา
นางสาววณัสนันทร เอื้อประชา
นางวณิชชา นาคสังข
นางสาววณิชชากร จันทรคํา
นางวณิชยา นิยมญาติ
นางวณิตา ขุนแกว
นางสาววธิดา พิทักษทิม
นางวนัชญา ปนทวาย
นางสาววนัชฎา ซุยลอย
นางสาววนัชนันท เอกธนากุล
นางสาววนัชพร พุธพาลี
นางวนัชภรณ ปงพรม
นางสาววนันยา กุลจักร
นางสาววนัสกรณ คงศรี

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

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววนัสนันท โกศล
นางสาววนัสนันท คําแสน
นางวนัสนันท แตงแกว
นางสาววนัสนันทน แกววงศศรี
นางวนัสยา ยิ้มนอย
นางสาววนัสรา สุราฤทธิ์
นางสาววนารัฐ พาคํา
นางวนิชนันท มณฑล
นางสาววนิชยา กาญจนากร
นางสาววนิชา ภาสดา
นางสาววนิดา กัณฑะพันธ
นางสาววนิดา เกตุทอง
นางสาววนิดา เกตุสมบัติ
นางสาววนิดา เกษี
นางวนิดา เกิดนุย
นางสาววนิดา แกวนาหอ
นางวนิดา แกวพิชัย
นางสาววนิดา แกวใส
นางสาววนิดา ไกรสําอาง
นางสาววนิดา คุมสุข
นางวนิดา เครือหงษ
นางสาววนิดา จันจวง
นางสาววนิดา จันทรประทักษ
นางสาววนิดา เจริญรูป
นางวนิดา ฉิมภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวนิดา ทองประเทือง
นางสาววนิดา เนติพัฒน
นางวนิดา บํารุง
นางสาววนิดา บุญมา
นางสาววนิดา ประดิษฐจา
นางวนิดา ผาภุมมา
นางวนิดา พรมนต
นางวนิดา พางาม
นางวนิดา ไมตรีสวัสดิ์
นางสาววนิดา รัตนะ
นางสาววนิดา วันเนาว
นางสาววนิดา ศรีปญญา
นางวนิดา ศรีสุข
นางสาววนิดา สมคํา
นางวนิดา สมศิลา
นางสาววนิดา สมสวัสดิ์
นางสาววนิดา สวนดอกไม
นางสาววนิดา สิมสวัสดิ์
นางสาววนิดา สุวรรณสินธุ
นางสาววนิดา เสือทอง
นางสาววนิดา แสงแกว
นางสาววนิดา แสนศรี
นางสาววนิดา อรุณศรีประดิษฐ
นางสาววนิดา ฮาตระวัง
นางสาววนิตชนัย ยังสุข

๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววนินทร ศรนารายณ
นางวนิภา บุญที่สุด
นางวนุสรา ระบกเวีย
นางสาววยุรี กองเส็ง
นางวยุรีย โชคบรรดาลสุข
นางวรกร สุขเจริญ
นางสาววรกัญญา พิทักษพลานนท
นางวรการ คงชวย
นางสาววรงคกร นิลตีบ
นางสาววรณมนต วงศเสาร
นางสาววรณัฐณิชา ใจหนุน
นางสาววรณัน ขวัญศิริ
นางวรดา โกไสยกานนท
นางสาววรธิดา อัยราชธนารักษ
นางวรนรรณ กอนดวง
นางวรนาฏ สงศิริ
นางวรนารี ภูกลาง
นางวรนิษฐา ชินทวัน
นางสาววรนิษฐา ตรีนาทอง
นางสาววรนุช คลายสุบรรณ
นางวรนุช เจริญสุข
วาที่รอยตรีหญิง วรนุช ชํานาญกิจ
นางสาววรนุช ปานคุม
นางสาววรนุช รักธรรม
นางวรนุช หนางเกษม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรพร วัฒนเหลืองอรุณ
นางสาววรพรรณ วิบูลยสุวรรณ
นางวรภา บางสาลี
นางสาววรรญา นูมหันต
นางวรรญา สิงหทอง
นางสาววรรณกร แกวสอน
นางสาววรรณกร จํานงคผล
นางวรรณกร ชาญเขวา
นางวรรณกร พึ่งเจริญ
นางวรรณกร มวงเขียว
นางวรรณกร โสภา
นางสาววรรณกานต วารินกุด
นางสาววรรณคณา พิมพภูราช
นางสาววรรณฑนา ทองทอดทาน
นางสาววรรณดี จันทรคงทอง
นางสาววรรณดี จันทรสนิทศรี
นางวรรณดี ปานสีนุน
นางสาววรรณดี มาลัยแกว
นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่น
นางสาววรรณทิวา วงศเมือง
นางสาววรรณธยา ขันจันทร
นางสาววรรณธิดา โกยรัมย
นางวรรณธิวา ธรรมโชติ
นางวรรณนภา เรืองเจริญ
นางวรรณนารียา หรือตระกูล

๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณนิดา เดชะบุญ
นางสาววรรณนิดา ฮุยสวง
นางสาววรรณนิภา ฉิมพลี
นางสาววรรณนิภา เพียรพานิช
นางสาววรรณนิภา สบายใจ
นางสาววรรณนิภา หาญวีรกุล
นางสาววรรณนิศา ภูดวงดาด
นางสาววรรณนิษา ฦาชา
นางวรรณนิสา จันทราศรี
นางสาววรรณนิสา โทณะสุต
นางสาววรรณนิสา สะหมาด
นางสาววรรณพร แกวมูล
นางวรรณพร คําหริ่ม
นางวรรณพร นิสยันต
นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม
นางวรรณพร สายแกว
นางวรรณพัชร ชูจันอัด
นางสาววรรณพัชร อริยสุนทร
นางสาววรรณพา หองสุวรรณ
นางสาววรรณเพ็ญ แกวปนทอง
นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุย
นางสาววรรณเพ็ญ อนุกูล
นางสาววรรณภร สีนวลสด
นางวรรณภา กุนนา
นางสาววรรณภา ขุนคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณภา คําสระคู
นางสาววรรณภา เคารพรัตน
นางสาววรรณภา ชํานิสุทธิ์
นางสาววรรณภา ฐานะสุ
นางวรรณภา ดําดี
นางสาววรรณภา เนคมานุรักษ
นางสาววรรณภา บุญใหญ
นางวรรณภา ปลุกใจหาญ
นางวรรณภา มาแสวง
นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน
นางวรรณภา รสชุม
นางสาววรรณภา สายมาตย
นางสาววรรณภา สําลี
นางสาววรรณภา อุตมัง
นางสาววรรณภาพร หอมจําปา
นางสาววรรณยุภา จันทามวง
นางสาววรรณรดา ถาตุย
นางวรรณรดา เสชู
นางวรรณรัฐ ชูสังข
นางสาววรรณรัตน ยิ่งยอม
นางสาววรรณรัตน รุงเรือง
นางสาววรรณรัตน วิชัยกตัญูกุล
นางสาววรรณฤดี หนูอักษร
นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ
นางวรรณวณัฐ บุญมา

๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรรณวนัช พรามเล็ก
นางสาววรรณวรุณ บุญเรา
นางวรรณวลัย กํามะหยี่
นางสาววรรณวษา คงสงากุล
นางสาววรรณวิภา เกษมรัตน
นางสาววรรณวิภา งอยจันทร
นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท
นางสาววรรณวิภา ปะติตัง
นางวรรณวิมล ครองระวะ
นางสาววรรณวิมล บรรลือ
นางสาววรรณวิมล โพธิ์วิจิตต
นางสาววรรณวิโรจน ศรีพุฒ
นางวรรณวิไล ชุตินิรันดร
นางวรรณวิไล โพธิ์เดช
นางวรรณวิไล สุบินดี
นางวรรณวิษา นพสันเทียะ
นางสาววรรณวิสา เจริญมี
นางวรรณวิสา นิยมเดชา
วาที่รอยตรีหญิง วรรณวิสา บุญชวย
นางสาววรรณวิสา
พรรณจันทรแมน
นางวรรณวิสา เลิศไกรอริยกุล
นางสาววรรณวิสา สรรเสริญ
นางสาววรรณวิสา สุดสงวน
นางสาววรรณวิสาข นิยมวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณวิสาข อารามพระ
นางวรรณศร พรมออน
นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน
นางสาววรรณศิริ สดกลาง
นางสาววรรณศิริ อุนขาว
นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นางวรรณหภา ลิ้มลมัย
นางสาววรรณะ สาและ
นางวรรณา กาญจนพรหม
นางสาววรรณา คลายฉิม
นางวรรณา คูคํา
นางสาววรรณา ฉุยประเสริฐสุข
นางสาววรรณา ไชยเพศ
นางสาววรรณา ตั้งศรีสกุลไทย
นางสาววรรณา นิ่มนวล
นางวรรณา เนตรกาศักดิ์
นางวรรณา พรกระจาง
นางวรรณา พุฒละ
นางสาววรรณา เฟองฟู
นางสาววรรณา เภาภาร
นางวรรณา ยีซัน
นางวรรณา วังคีรี
นางสาววรรณา สินสุขภัณฑ
นางสาววรรณา สุริวรรณ
นางสาววรรณา หยวกจุย

๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรรณา เหลาเขตกิจ
นางสาววรรณา อุนคํา
นางวรรณาภรณ จิตรเอก
นางสาววรรณิกา คูณภาค
นางสาววรรณิการ อินทรศิลา
นางสาววรรณิภา ดีแกนทราย
นางสาววรรณิภา นิ่มนวน
นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม
นางสาววรรณิศา ชัยศรี
นางสาววรรณิศา ดีมา
นางสาววรรณิศา วงศฟู
นางวรรณิศา สระทองยอด
นางสาววรรณิศา สารพล
นางวรรณิสา บรรเทา
นางวรรณิสา เฟองฟู
นางสาววรรณี คัฒมาตย
นางวรรณี ทวีทรัพย
นางสาววรรณี บุญเต็ม
นางวรรณี รักไทย
นางสาววรรณี วรรณพักตร
นางสาววรรณี สุขแปน
นางสาววรรณี หงษกลาย
นางวรรดี ซุนเซง
นางวรรทนา รัตนพันธ
นางวรรธนา จงจันทรทา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรธนา ชวยการ
นางสาววรรยุภา ระดาดาษ
นางสาววรรวิสา สุพรม
นางวรรษมน ผกาวรรณ
นางสาววรรษมน เมธีวิวัฒน
นางสาววรรษมล วิรุณพันธ
นางสาววรรษมล อาจเจริญ
นางวรรษิดา สมิธ
นางสาววรรัตน ฉัตรธรรมนาท
นางวรรัตน พลศรีพิมพ
นางวรลักษณ กลุมเหรียญทอง
นางสาววรลักษณ ดอนศิลา
นางสาววรลักษณ บุญค้ํา
นางสาววรลักษณ ปธานราษฎร
นางสาววรลักษณ สุธาเนตร
นางสาววรวรรณ เจริญพันธ
นางสาววรวรรณ แซซิ้ม
นางสาววรวรรณ บัวมี
นางสาววรวรรณ ปนไชย
นางวรวรรณ ศิริเมร
นางสาววรวรรณ สินอําพล
นางสาววรวรรณ หงษกัน
นางสาววรวลัญช กันใจ
นางวรวลัญช โฉมสุข
นางสาววรวลัญช เดชาพูลพิพัฒน

๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรวลัญซ คําเที่ยง
นางสาววรวิมล ทองเยี่ยม
นางวรอนงค พุมโรจน
นางวระกาย เอกศรี
นางสาววรัชยา กิตติโรจนปญญา
นางวรัชยา ขอยแกว
นางวรัชยา ใจซื่อ
นางวรัชยา พริ้งเพลิด
นางวรัญชญา ทอนเทพ
นางวรัญญา กิจแกว
นางวรัญญา จงมั่งคั่ง
นางสาววรัญญา จินโนภาส
นางวรัญญา แดนกาไสย
นางวรัญญา ทองหลอ
นางสาววรัญญา ทิพยกรรณ
นางวรัญญา ธรรมราช
นางสาววรัญญา ธารามาศ
นางสาววรัญญา เธียรเงิน
นางสาววรัญญา ปราบพล
นางสาววรัญญา เปลี่ยนพิพัฒน
นางสาววรัญญา พันธุเสือ
นางวรัญญา เมฆเคลื่อน
นางวรัญญา โรจนาปยาวงศ
นางสาววรัญญา วงศสุวรรณ
นางสาววรัญญา วันนูประถัมภ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรัญญา ศรีพันธ
นางสาววรัญญา ศิริอุดม
นางสาววรัญญา อภัยรัตน
นางสาววรัญญา อัครโคตร
นางสาววรัญญาภัทร วรัญญวัฒนชัย
นางสาววรัญดา แสงชมภู
นางสาววรัญรักษ บุญนอก
นางสาววรัฏฐยา ทวีสุข
นางสาววรัฐยา อันถามนต
นางสาววรัทภสณิชา ล้ําเลิศธนกุล
นางสาววรัทยา ธนูธรรมาคุณ
นางสาววรันธร ยองจา
นางสาววรันธร สุวรรณมุสิทธิ์
นางวรากร ศรีอํารุง
นางสาววรางคณา กาฬภักดี
นางสาววรางคณา ชางทองมะดัน
นางสาววรางคณา นิ่มราศรี
นางสาววรางคณา เปนมูล
นางสาววรางคณา แผนผา
นางวรางคณา ยอดแกว
นางสาววรางคณา วิบูลยเพ็ง
นางสาววรางคณา เสนสม
นางสาววรางคนา จันทะมาศ
นางสาววรางคนางค กลิ่นหอม
นางสาววรางคภัทร ตนศิริ

๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรางครัตน นันทวิจิตร
นางวราทิพย อนุพันธ
นางสาววรานันท จองเดิม
นางสาววรานิษฐ โสภาอนันตวัฒน
นางวราพร แซมมณี
นางวราพร เตื้องวิวัฒน
นางวราพร เนตรสวาง
นางวราพร บรรลังเดช
นางสาววราพร บุญมี
นางสาววราพร ปญญานันวงศ
นางวราพร ปานแมน
นางสาววราพร พงษสุราช
นางสาววราพร พนมวาสน
นางวราพร พรหมศิริ
นางวราพร พลกระจาย
นางวราพร พลราชม
นางวราพร ศรีโพธิ์ชาง
นางสาววราพร แสนแกว
นางสาววราพร โหสิลา
นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุม
นางสาววราภร สุวาท
นางสาววราภรณ กูเมือง
นางสาววราภรณ แกวเจ็ก
นางวราภรณ คงมูล
นางสาววราภรณ คณฑา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววราภรณ จรรยา
นางสาววราภรณ จันทรกระจาง
นางวราภรณ จาวรรณกาศ
นางสาววราภรณ ใจบุญมา
นางสาววราภรณ ชมแกว
นางสาววราภรณ ชองจอหอ
นางสาววราภรณ ชูโชติ
นางสาววราภรณ ไชยคํามิ่ง
นางวราภรณ ณ นคร
นางสาววราภรณ เต็มราม
นางสาววราภรณ ทรงบัณฑิตย
นางสาววราภรณ ทองทับทิม
นางสาววราภรณ นอยสุวรรณ
นางวราภรณ นาคเสรีวงศ
นางสาววราภรณ บุญสง
นางวราภรณ ปญจเนตร
นางสาววราภรณ ปาจะ
นางสาววราภรณ ปานทอง
นางวราภรณ เปยประดิษฐ
นางวราภรณ พรมนิล
นางสาววราภรณ พระนคร
นางสาววราภรณ พัฒนกรด
นางสาววราภรณ พิมพรัตน
นางวราภรณ เพ็ชรรัตน
นางสาววราภรณ มาลี

๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวราภรณ ยะสุคํา
นางวราภรณ รุงสวาง
นางสาววราภรณ เริกวารินทร
นางวราภรณ เรืองเวชภักดี
นางสาววราภรณ ลวงสวาส
นางวราภรณ ลําคํา
นางสาววราภรณ เลขา
นางวราภรณ เลิศขวัญพงษพนา
นางสาววราภรณ วงศไชย
นางสาววราภรณ วงศไชยา
นางสาววราภรณ วัยยาวัตน
นางสาววราภรณ วิสูตรสกุลศักดิ์
นางวราภรณ ศรีนา
นางวราภรณ ศรีสมุทร
นางสาววราภรณ ศรีอาภัย
นางสาววราภรณ เศียรชม
นางสาววราภรณ สงวนเกียรติ
นางสาววราภรณ สิงหคง
นางวราภรณ สิทธิมโนรถ
นางสาววราภรณ สุวรรณเสรี
นางสาววราภรณ เสารโพธิ์งาม
นางสาววราภรณ แสงจันโท
นางวราภรณ แสงปอง
นางวราภรณ แสนเสนาะ
นางสาววราภรณ หงษทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราภรณ หมดดี
นางสาววราภรณ อยูสงค
นางสาววราภรณ ออนนอย
นางวราภัสร ใฝคํา
นางสาววราภา ทองพาศน
นางสาววรารัตน กองชัย
นางสาววรารัตน กอนทอง
นางสาววรารัตน กันเพ็ชร
นางสาววรารัตน กุลวงษ
นางสาววรารัตน เจยเปลี่ยน
นางวรารัตน ดวงทิพย
นางวรารัตน ทานอุทิศ
นางสาววรารัตน นากาศ
นางสาววรารัตน นาพิรุณ
นางสาววรารัตน เลิศแกว
นางสาววรารัตน วงษมา
นางสาววรารัตน ศรีปญญา
นางสาววรารัตน สันติวงษ
นางสาววรารัตน สุธาวา
นางวรารัตน เหลาผา
นางสาววราลักษณ จุลละนันทน
นางวราลักษณ ชางดํา
นางวราลักษณ เต็มสิทธิ์
นางวราลักษณ บัวระบัดทอง
นางสาววราลักษณ เรืองจันทร

๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววราลี ประวัง
นางสาววราลี พิศประดิษฐ
นางสาววราลี สินธุวา
นางสาววราศิริ วงศสุนทร
นางวริณา บุญโกมล
นางวริดา โคตรศรีเมือง
นางสาววริดา ตะวงษ
นางวริทยา เรียนทัพ
นางวรินทพัทร วิเศษเบญจกุล
นางสาววรินทร อูอรุณ
นางสาววรินทรทิพย เลิศพฤกษ
นางวรินทรธาร กิจฉาโณ
นางสาววรินทรนร เอี่ยมสอาด
นางสาววรินทรวิภา ทับมุด
นางสาววรินยุพา มังตะการ
นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุล
นางวริยาพร โพธิ์สุข
นางสาววริศนันท หนุนชู
นางวริศรา กัณหาสรอย
นางสาววริศรา กินูน
นางสาววริศรา โคบํารุง
นางวริศรา นนทะโคตร
นางวริศรา บุญอรัญ
นางสาววริศรา พรมศาสตร
นางสาววริศรา พูนเจริญผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางวริศรา เรียงเรียบ
นางวริศรา สอนเสนา
นางสาววริศรา สิงหฮวบ
นางสาววริศรา หิรัญชาติ
นางสาววริศรา อรุณกิตติพร
นางวริศศรุตา ดวงชัย
นางสาววริศสรัล อธิการวงศเลิศ
นางสาววริษฎา กินไธสง
นางวริษฎา ธนาธีรกุล
นางสาววริษฐา ทรงศักดิ์สุจริต
นางสาววริษา ชีวกานนท
นางวริษา ศรีมิ่งวงค
นางสาววริษา ศรีเลิศ
นางสาววรีภรณ ภูเจริญ
นางสาววรีย สืบสมุท
นางสาววรุณกาญจน นอยผล
นางสาววรุณยุภา เลื่อนแกว
นางวรุณรัตน โมกขจันทร
นางสาววรุณรัตน สะสม
นางสาววรุณี แกวดี
นางวรุนยุพา ประดิษฐทอง
นางสาววโรชา ขวัญเทียน
นางวไรรัตน ชาพรมมา
นางสาววฤณดา กัญญารัตนกมล
นางสาววฤณพร แกวทุง

๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววฤษาย เลิศศิริ
นางสาววลัย ศรีสุข
นางสาววลัยพร โกศัย
นางสาววลัยพร เปรมประคิน
นางสาววลัยพร วีระวงศ
นางสาววลัยพันธ แสงภู
นางสาววลัยภรณ เพ็ชรัตน
นางสาววลัยรัชช ตอรบรัมย
นางสาววลัยรัตน จันทโชติ
นางสาววลัยรัตน นาคสมพงษ
นางสาววลัยลักษณ โกพัฒนตา
นางสาววลัยลักษณ ตั้งเจียมศรี
นางสาววลัยลักษณ ศรีระษา
นางวลัยลักษณ สุรสินธุ
นางวลิดา แกวสงา
นางสาววลินดา พุทธศรีนนท
นางวลินดา วงษแกว
นางสาววลีรัตน การะดี
นางสาววลีรัตน สกุณา
นางวศณิฐฐฌา เล็กลอม
นางวศินี ประเจิดสกุล
นางสาววศินี หนุนภักดี
นางสาววศิยรัศมิก คงจันทร
นางสาววสุรัตน พรมมุณี
นางสาววัจนา โรจนรุงทวี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัจนารัตน หนูนาค
นางสาววัชชิราภรณ ไขแกว
นางสาววัชรา เมษะเลิศพัฒน
นางวัชรา สุขร่ําไป
นางวัชราพร การสูงเนิน
นางสาววัชราพร คงสง
นางสาววัชราพร บางทราย
นางสาววัชราภรณ คนยืน
นางสาววัชราภรณ คําทะเนตร
นางวัชราภรณ จันทรเต็มดวง
นางสาววัชราภรณ จิตยาภาตุ
นางวัชราภรณ ชูเมือง
นางสาววัชราภรณ ไชยขัติย
นางวัชราภรณ ทาชาติ
นางสาววัชราภรณ มาตรา
นางสาววัชราภรณ เมตุลา
นางวัชราภรณ ฤทธิ์บํารุง
นางสาววัชราภรณ สายวงค
นางสาววัชราภรณ สีทา
นางสาววัชราภรณ สุภารี
นางวัชราภรณ แสนใจวุฒิ
นางสาววัชราภรณ แสนนา
นางวัชราภรณ หงคําเมือง
นางวัชรารัตน บุตรหึงษ
นางสาววัชราลักษณ ทองกระจาง

๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัชราวลี มาลา
นางสาววัชริน ขันธะพานิชย
นางสาววัชรินทร เครือเชา
นางสาววัชรินทร จันทรสุวรรณ
นางวัชรินทร ใจเศษ
นางสาววัชรินทร ฉายอรุณ
นางสาววัชรินทร บัวมี
นางวัชรินทร ศรีดามา
นางสาววัชรินทร สุขชัย
นางวัชรินทร สุดสีสังข
นางวัชรี คงศึก
นางวัชรี คําไสยศาตร
นางสาววัชรี เจือจันทร
นางสาววัชรี ไชยบุตร
นางสาววัชรี เทศพุม
นางสาววัชรี บุญนาค
นางวัชรี เรืองขํา
นางวัชรี ศรีสุวรรณ
นางวัชรี แสงเกลา
นางสาววัชรี หิดาวรรณ
นางสาววัชรี อายไชย
นางสาววัชรีพรรณ ยกเทพ
นางสาววัชรีภรณ แกวแสน
นางวัชรีภรณ ใจดีเจริญ
นางสาววัชรีภรณ อุปนันไชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕

นางสาววัชรีย บุดสาเดช
นางวัชรีย รัตโนทัย
นางสาววัชรียา เหล็มหมาด
นางวัญนี เจะมะสาเเล
นางวัฒนา คลี่บุญ
นางวัฒนา ชัยสวัสดิ์
นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ
นางวัฒนา บุญอุน
นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
นางวัฒนา โพธิ์ศรี
นางวัฒนา อินตะนัย
นางวัฒนา อินทเจียด
นางสาววัณณนลัท เดชเดชา
นางสาววันจันทร สวัสดี
นางสาววันชุลี มณีวงษ
นางสาววันซัลมา ปานากาเซ็ง
นางวันดี เกื้อสกุล
นางสาววันดี ชุมคงดํา
นางวันดี ถมปด
นางสาววันดี ในพรม
นางสาววันดี เพชรสหาย
นางวันดี มีสุข
นางสาววันดี สงากอง
นางสาววันดี อินทรสุวรรณ
นางสาววันตนา ทวันเวช

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางวันทกานต ทองหอม
นางสาววันทกานต สมาน
นางวันทนา ขําสอน
นางสาววันทนา เจริญทรัพย
นางสาววันทนา ซามาตย
นางสาววันทนา เนื้อนอย
นางสาววันทนา ปนวงค
นางวันทนา ปาประโคน
นางสาววันทนา พวงแกว
นางวันทนา รองไชย
นางวันทนา ศรีชมภู
นางวันทนา สมหวัง
นางสาววันทนา สระแกว
นางสาววันทนา สิงหนา
นางวันทนา สุขมามอญ
นางสาววันทนา หละหมูด
นางสาววันทนี เจริญสุข
นางสาววันทนี ทาทอง
นางสาววันทนี ประเทืองผล
นางสาววันทนีย แกวทอง
นางวันทนีย จันทรหางหวา
นางวันทนีย โพธิ์แกว
วาที่รอยตรีหญิง วันทนีย
ศรีเมืองแพน
๑๖๔๗๙ นางสาววันทนีย สุวรรณลพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔

นางวันทะนา ยางธิสาร
นางสาววันธินี บัวหอม
นางวันนา ถนอมผล
นางสาววันนา ผักไหม
นางสาววันเพ็ญ กงนอก
นางวันเพ็ญ กาญจนตันติกุล
นางสาววันเพ็ญ เกิดบาง
นางสาววันเพ็ญ คําศรี
นางสาววันเพ็ญ เงาจินดา
นางสาววันเพ็ญ ชมภูโคตร
นางสาววันเพ็ญ ตอธนวงศ
นางวันเพ็ญ ธรรมประชา
นางสาววันเพ็ญ ธาระทาน
นางสาววันเพ็ญ เบ็ญหมาด
นางวันเพ็ญ ปฏิทัศน
นางวันเพ็ญ ปญจจอม
นางสาววันเพ็ญ ผกามาศ
นางสาววันเพ็ญ ฟุงเฟอง
นางวันเพ็ญ มาหยอม
นางวันเพ็ญ วงษรัตนไตยกูล
นางวันเพ็ญ ศิริธนศาสตร
นางสาววันเพ็ญ สิทธิโชติ
นางวันเพ็ญ หนูสีดํา
นางวันเพ็ญ หูมดา
นางสาววันเพ็ญ อนโทน

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววันเพ็ญ อุนหะวงค
นางวันเมษา แกนเรณู
นางวันรพี สนธิบาย
นางวันวิวาห พิพัฒนเยาวกุล
นางวันวิษา ลิ้มไล
นางสาววันวิษา วีระวงษ
นางวันวิษา เหลืองไทย
นางวันวิสา กลิ่นหอม
นางสาววันวิสา ขันเครือ
นางวันวิสา คําแฝง
นางสาววันวิสา จันทรแกว
นางสาววันวิสา จําปาแพง
นางสาววันวิสา ชนะวงศ
นางสาววันวิสา ชัยวิจิตร
นางสาววันวิสา ถนอมพร
นางวันวิสา เทพวงค
นางสาววันวิสา ประสพสุข
นางวันวิสา ศรีสวัสดิ์
นางวันวิสา ศรีสองเมือง
นางวันวิสา สมใจ
นางวันวิสา แสนปง
นางสาววันวิสา เอนก
นางวันวิสาข กลิ่นธูป
นางสาววันวิสาข ดวงสีนวล
นางวันวิสาข ทรัพยมั่น

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

นางสาววันวิสาข ทองติง
นางสาววันวิสาข ทับประโคน
นางสาววันวิสาข บุญพวง
นางวันวิสาข โบกกระณีย
นางสาววันวิสาข พยัฆซอน
นางสาววันวิสาข ภาษี
นางสาววันวิสาข แยมสุข
นางวันวิสาข รากสี
นางสาววันวิสาข สวัสดิ์ลน
นางสาววันวิสาข สาบุญมา
นางสาววันวิสาห ไชยชนะ
นางสาววันศิริ สมบุญ
นางสาววันสุรีย สุวรรณพงษ
นางวันอาตีกะ มานะ
นางสาววัลนิภา อุตวงศษา
นางวัลภา บุตรชา
นางสาววัลภา สมประสงค
นางสาววัลภา สาระรัตน
นางวัลภา อินทรกําเหนิด
นางสาววัลยณภัสร กนกหงษ
นางวัลยนัส นู
นางวัลยลิกา สุรินทราบูรณ
นางวัลยลี สุขงาม
นางสาววัลยา กองแกว
นางสาววัลยา คงเลิศยศ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววัลยา ไชยพรม
นางสาววัลยา แซจิว
นางสาววัลยา ดวงใจ
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางสาววัลยา บุญโอภาส
นางวัลยา พวงสุดรัก
นางสาววัลยา โพธิ์เฮืยง
นางสาววัลยา ภูสุวรรณ
นางวัลยา สิทธิธัญญ
นางวัลยา แสงสวัสดิ์
นางวัลรีญา บุญจิตร
นางสาววัลลภา กรดกลา
นางวัลลภา คึมยะราช
นางสาววัลลภา เจริญศิริ
นางสาววัลลภา พงษาเทศ
นางวัลลภา ภาคเดียว
นางวัลลภา หมื่นมา
นางสาววัลลภาภรณ มาลาชาสิงห
นางวัลลัดดา สุขหรรษา
นางสาววัลลี จันทรี
นางวัสนา เจะสะตํา
นางสาววาชรัตน สอนเครือ
นางวาณีย มาชาตรี
นางสาววาณีรัตน วงศหลาประสพ
นางวาทิณี ศรีเกษม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔

นางสาววาทินี พรายแขวง
นางวาทินี พลีศักดิ์
นางสาววาทินี พูลทรัพย
นางสาววาทินี เวียงวิเศษ
นางสาววาทินี สะกะมณี
นางสาววาทินี เสลราษฎร
นางสาววาทินี อิ่มเอิบ
นางวานิดา ปลื้มภะวัง
นางสาววาภิกา สมพอง
นางสาววายุพา พลศักดิ์ขวา
นางสาววาริน เชิญกลาง
นางสาววาริน อนุญาหงษ
นางวารินทร พรมชัย
นางวารินทร เข็มทอง
นางสาววารินทร ครุฑใจกลา
นางวารินทร ดนมินทร
นางสาววารินทร โพธิ์พันธ
นางวารินทร วงคชัย
นางสาววารินทร สีทะ
นางสาววาริพินทุ จิตตารมย
นางสาววารี ขําหมื่นไวย
นางสาววารี ชุนหวานิช
นางวารี แซมเขียว
นางวารี ประเสริฐทรัพย
นางวารี ลันวงษา

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุล
นางวารียา แกวมุกดา
นางสาววารีรัตน ชายสวัสดิ์
นางวารุณี กาบจันทร
นางสาววารุณี ขันซาย
นางสาววารุณี คําภูลอย
นางสาววารุณี คําวิโรจน
นางวารุณี ไชยเสนา
นางสาววารุณี แซชั้น
นางสาววารุณี ตันอุตม
นางสาววารุณี ทองดี
นางสาววารุณี โทศก
นางวารุณี ผดุงสัตย
นางวารุณี ผมทํา
นางสาววารุณี สะมาแอ
นางวารุณี สังฆะศรี
นางสาววารุณี สังเวียนวงษ
นางสาววารุณี สารถอย
นางวารุณี สุวะจันทร
นางสาววารุณี หงษภู
นางสาววารุณี อภิธนพงศ
นางสาววาลิกา รักยินดี
นางวาสนา กสิวงค
นางวาสนา กองไตรรัตน
นางสาววาสนา เกตุเทียน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔

นางสาววาสนา เกาะแกว
นางสาววาสนา เกิดมงคล
นางสาววาสนา ไกรสอน
นางวาสนา เขียวพุมพวง
นางสาววาสนา คําเทพ
นางวาสนา คําภิระ
นางสาววาสนา คําอุดหนุน
นางสาววาสนา คําเฮือง
นางวาสนา คุมเมือง
นางสาววาสนา คูณสุข
นางสาววาสนา จําปาเทศ
นางสาววาสนา เจริญไทย
นางสาววาสนา ใจระหอย
นางสาววาสนา ฉายฉันท
นางสาววาสนา ชนะศึก
นางวาสนา ไชยทองคง
นางสาววาสนา ไชยพรม
นางสาววาสนา ซายมุสิก
นางสาววาสนา แซลอง
นางสาววาสนา ตนทุน
นางสาววาสนา เตงภูเขียว
นางสาววาสนา แตงเพ็ง
นางสาววาสนา ทองจิบ
นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ
นางวาสนา ทาหิน

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาสนา ทิพพาหา
นางสาววาสนา ทูลเกลา
นางสาววาสนา เที่ยงสุนทร
นางสาววาสนา นวนชุม
นางสาววาสนา โนจะ
นางสาววาสนา บรรเทา
นางสาววาสนา บริบูรณ
นางสาววาสนา บังเกิดลาภ
นางสาววาสนา บางแบง
นางสาววาสนา บึงลอย
นางสาววาสนา บุญจู
นางวาสนา บุราไกร
นางสาววาสนา ประภาษี
นางสาววาสนา ปนไล
นางสาววาสนา ปานเตง
นางสาววาสนา ปาปะโลม
นางสาววาสนา ปุริสา
นางสาววาสนา พุมเพิ่ม
นางสาววาสนา โพธิ์ออง
นางสาววาสนา ภูพวง
นางวาสนา โภคาแสง
นางวาสนา มีบุญ
นางสาววาสนา มีปน
นางสาววาสนา ยะหัตตะ
นางสาววาสนา รัญระนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔

นางวาสนา ริปนโน
นางวาสนา รุงอนุรักษ
นางสาววาสนา วงคเดช
นางสาววาสนา วงคสนิท
นางสาววาสนา วังหอม
นางวาสนา วิเศษสมบูรณ
นางสาววาสนา ศรีมาพันธุ
นางสาววาสนา สมบูรณสิน
นางสาววาสนา สมภักดี
นางสาววาสนา สองเมือง
นางวาสนา สังขมรรทร
นางวาสนา สีหามาตย
นางวาสนา สุขอุดม
นางวาสนา สุทธจิตร
นางสาววาสนา แสงสวาง
นางสาววาสนา หลวงปวน
นางวาสนา หลาสุด
นางวาสนา อาวเจริญ
นางวาสนา เอี่ยมจริง
นางสาววาสนา เอี่ยมปฐม
นางสาววาสนา ฮามไสย
นางสาววาสิฎฐี สุทารส
นางสาววาสิฏฐี ชูโชติ
นางสาววาสิฏฐี ถมจอหอ
นางสาววาสิณี ยอดแกว

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววาสิณี ศิริโสดา
นางสาววาสิตา เมฆสายรุง
นางวาสินี พรมศรี
นางสาววาสินี วิถี
นางสาววิกัลยา ธนบัตร
นางสาววิกาญดา ปทุมสูติ
นางวิกาลดา เหลืองทอง
นางสาววิกูล ใจพลแสน
นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็ม
นางสาววิจิตตรี ภักดี
นางวิจิตร การะเกษ
นางสาววิจิตร ใจมิตร
นางสาววิจิตร แสนคํา
นางสาววิจิตรา กูลหกูล
นางสาววิจิตรา เกียรติเลิศวรากุล
นางสาววิจิตรา แกวนก
นางวิจิตรา จงเกื้อ
นางวิจิตรา จันทกรณ
นางสาววิจิตรา เจริญพรพาณิชกุล
นางสาววิจิตรา ชาเรืองเดช
นางสาววิจิตรา ดวงใจไพรวัลย
นางวิจิตรา ทิพยชิต
นางสาววิจิตรา เปยมอยู
นางสาววิจิตรา พิชญสมบัติ
นางวิจิตรา มากจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓

นางสาววิจิตรา ราชติกา
นางวิจิตรา ศิริวุฒิ
นางสาววิจิตรา เศรษฐี
นางสาววิจิตรา สอนทะ
นางสาววิจิตรา สิมพา
นางสาววิจิตรา สุขรี่
นางสาววิจิตรา สุทิน
นางสาววิจิตรา สุรนันท
นางวิจิตรา แสงสีห
นางสาววิจิตรา หลวงแกว
นางวิจิตรา โอชาอัมพวัน
นางสาววิชชกรณ
ประสูตรแสงจันทร
นางสาววิชชาพร เปลงผิว
นางสาววิชชุดา เปงยะสา
นางสาววิชชุดา ยอดศรี
นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ
นางวิชชุดา อาวรณ
นางสาววิชชุตา คลังกลาง
นางสาววิชชุพร ศรีรักษา
นางสาววิชชุลดา กรุงศรี
นางวิชชุลดา วอแพง
นางวิชญา จางมีศิลป
นางสาววิชญา ธาราวร
นางวิชญา พุมพวง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิชญาดา ปญญามา
นางสาววิชญาดา พานทอง
นางสาววิชญาดา เหลาลือชา
วาที่รอยตรีหญิง วิชญาพร ดีบาง
นางวิชญาพร นาทันตอง
นางสาววิชญาพร พรมสุริย
นางวิชญาพร ศศิพงศธาดากุล
นางสาววิชณี เปรมประยูร
นางวิชดา เผือกจีน
นางสาววิชดาพรรณ อยูคง
นางสาววิชยา กลั่นหุน
นางสาววิชยา ฟูจิตร
นางวิชยาภรณ ระจิตร
นางสาววิชิดา ตึ้งเจริญ
นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ
นางสาววิชิตา สืบทอง
นางสาววิชุดา กิตติภักดี
นางสาววิชุดา ทองหาญ
นางสาววิชุดา ไทยแท
นางสาววิชุดา ปญญาเหลือ
นางสาววิชุดา พรหมคงบุญ
นางสาววิชุดา หอประภัทรพงศ
นางวิชุตา คูณสวัสดิ์
นางสาววิชุตา ผลิผล
นางวิชุตา อับดล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิซานา จารง
นางวิญาดา ประทาน
นางสาววิญาดา สิทธิการ
นางสาววิญารัตน คงจันทร
นางวิณัฏฐา มงคลปพนพัชญ
นางสาววิณิชลักษณ พัทบุรี
นางวิณี ซื่อตรง
นางสาววิดา ภูฆัง
นางสาววิตรีรัตน เกื้อประโคน
นางสาววิตา หลงจิ
นางสาววิทิดา เจริญศรี
นางวิทิต เปรมวัฒนะ
นางสาววิธิยา ตังตกาญจนา
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์
นางวินิดา คหกิจไพศาล
นางวิบูลยลักษณ แสวงหาทรัพย
นางวิพา เหมืองใจมา
นางวิพาดา อินทวิชัย
นางสาววิพาพร เปลี่ยนทองดี
นางวิภัทรณา พรหมมิตร
นางสาววิภา แกววงษา
นางวิภา ทองยศ
นางวิภา เทพพิชัย
นางสาววิภา เทียนขาว

๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิภา บานจะ
นางวิภา ปนหอม
นางสาววิภา แปงนุจา
นางวิภา ลัยนุชพงศ
นางวิภา ศรีสุวรรณ
นางสาววิภา อนันต
นางวิภา อุไสนี
นางสาววิภาจรีย โฆษิตกิตติวงศ
นางวิภาดา กลิ่นดวง
นางสาววิภาดา คําดี
นางวิภาดา ตระกูลเจริญ
นางสาววิภาดา บุญเปง
นางสาววิภาดา ประทานทรัพย
นางวิภาดา ปุราชะธัมมัง
นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทย
นางสาววิภาดา ผลาเลิศ
นางสาววิภาดา ยศสงคราม
นางสาววิภาดา รัตนหวง
นางสาววิภาดา วงศยะรา
นางสาววิภาดา วาปสา
นางสาววิภาดา สายสรรพมงคล
นางสาววิภาดา หลายม
นางสาววิภาทิพย คงดวง
นางสาววิภาพร ขุนทอง
นางวิภาพร ฉัตรทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓

นางสาววิภาพร ทิพยรักษา
นางวิภาพร พูนพิน
นางสาววิภาพร เรืองประทีป
นางวิภาพร เรืองเรื่อ
นางวิภาพร สองสวาง
นางวิภาพร สิงคเวหน
นางวิภาพร สุวรรณหลา
นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยม
นางวิภาพรรณ ชินเพ็ง
นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ
นางวิภาพันธ บุดดี
นางวิภารัตน งานยางหวาย
นางสาววิภารัตน ชูวิชัย
นางวิภารัตน ทายเมือง
นางวิภารัตน นาดี
นางวิภารัตน นามโย
นางสาววิภารัตน ปุสดี
นางวิภารัตน เพียชอ
นางวิภารัตน โพธิสุทธิ์
นางวิภารัตน โยปดทุม
นางสาววิภารัตน ลามทุม
นางสาววิภารัตน สมบูรณผล
นางวิภารัตน สัตยากุล
นางสาววิภารัตน อุปดิษฐ
นางสาววิภาวดี กาฬโอฆะ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิภาวดี ขําชู
นางสาววิภาวดี เต็มพรอม
นางวิภาวดี เพชรคุม
นางวิภาวดี วิเศษฤทธิ์
นางสาววิภาวรรณ แกวมณีวงษ
นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุล
นางสาววิภาวรรณ คันธนาม
นางสาววิภาวรรณ จันทรศิริ
นางวิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล
นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน
นางสาววิภาวิน ภาคีเนตร
นางวิภาวี บุญนาค
นางวิภาวี ศรีหานนท
นางสาววิภาวี อาญาสิทธิ
นางวิภาวี อินทรสุวรรณ
นางวิภาวี อินลี
นางวิภาสิริ สีเดือน
นางวิมพวิภา ไทยพุทรา
นางสาววิมล เกาเอี้ยน
นางสาววิมล แกวประภาส
นางสาววิมล คลายฉิม
นางสาววิมล ไชยมุติ
นางสาววิมล ทองผิว
นางสาววิมล ปวนปนวงค
นางวิมล พันธศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิมล สาดี
นางสาววิมล หลงเส็ม
นางสาววิมลจายา ไขศรี
นางสาววิมลณภัทร เณรหลํา
นางวิมลณัฐ กันทะทํา
นางวิมลทา บูกง
นางสาววิมลทิพย กมลวัฒนานนท
นางสาววิมลทิพย เพ็ชรเพ็ง
นางวิมลพรรณ กล่ําทอง
นางวิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย
นางวิมลพรรณ หมื่นโพธิ์
นางสาววิมลรัตน ชื่นอารมณ
นางวิมลรัตน ชูแกลว
นางวิมลรัตน ทุมเมฆ
นางวิมลรัตน บุตรชาติ
นางวิมลรัตน พิพัฒน
นางสาววิมลรัตน เพ็งสรอย
นางสาววิมลรัตน โมพันธุ
นางสาววิมลรัตน ริจนา
นางสาววิมลรัตน สุดสังข
นางวิมลรัตน แสงขวัญ
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นางวิมลวรรณ ขันติปนดี
นางวิมลวรรณ ชัยวงศ
นางสาววิมลศรี อดทน

๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิมลศิริ ธีระสิริวงษ
นางวิมาลัย จินานิกร
นางสาววิยดา เดชไทย
นางวิยดา ตําตาด
นางสาววิยะดา แกวกอง
นางวิยะดา จ้ํานอก
นางสาววิยะดา ใจอิ่มสิน
นางสาววิยะดา นาคสิน
นางวิยะดา นิลคง
นางวิยะดา บุญชัย
นางวิยะดา ผิวสุข
นางวิยะดา หมูหาญ
นางสาววิยะดา หลวงนอย
นางวิยะดา อินทรนอก
นางวิยะดา เอียดสกุล
นางสาววิยะวรรณ หาดเกลี้ยง
นางสาววิยาพร อินทะสุระ
นางสาววิยุดา เพียรกิจ
นางวิรตา ไชยหาญ
นางสาววิรตา รังทิศา
นางสาววิรมณ แกวศรีสดใส
นางสาววิรยา แกนคํา
นางสาววิรยา เชื่อมทอง
นางวิรวรรณ เสริมชาติเจริญกาล
นางสาววิระญา หลาทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิรังรอง ทวียนตเนรมิตร
นางสาววิรังรอง ทองเทพ
นางสาววิรัชดา หรั่งแร
นางสาววิรัญชนา สุมนทา
นางสาววิรัญญา พรมจักร
นางสาววิรัญรัตน แสนประสิทธิ์
นางสาววิรัณภัทร ปนแกว
นางสาววิรัด ชอดาว
นางสาววิรัตน พิบูลวรรณพงษ
นางสาววิรันตรี โตวัฒนา
นางสาววิรันยา สังวันนา
นางสาววิรัลญา โงกเขา
นางสาววิรัลพัชร มาตรเจริญวงษ
นางวิรัลพัชร มิ่งโอโร
นางวิรัลยุพา พรมโสภา
นางสาววิรากานต ครามสมอ
นางวิรากานต ปนรูป
นางสาววิราชินี จันทรนคร
นางวิราภรณ ทิพรส
นางสาววิราภรณ นุการรัมย
นางวิรารัตน มหาโคตร
นางวิราวรรณ ภาพพิชวงค
นางสาววิราวัลย สารเหลาโพธิ์
นางวิรินญา กุลมะโฮง
นางวิริยะดา จิตพรมมา

๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิริยา ใจเจริญ
วาที่รอยตรีหญิง วิริยา โตะเส็น
นางสาววิริยา พยอม
นางวิริยาภรณ พงษศิลา
นางวิรุณณี สิทธิ
นางสาววิรุณศิริ สารผล
นางวิไรวรรณ รสชา
นางวิลเรียม จันทรทองศรี
นางสาววิลันดา จันทรทะคาม
นางสาววิลัยพร วงชาลี
นางสาววิลัยพร วงศเชียงเพ็ง
นางสาววิลัยวรรณ กองภูเขียว
นางวิลาพร เจียบบุตร
นางสาววิลาวรรณ โคตมะณี
นางสาววิลาวรรณ ฤทธิอา
นางสาววิลาวรรณ ลายน้ําเงิน
นางสาววิลาวรรณ สกุลแกว
นางวิลาวรรณ สนนิ่ม
นางวิลาวรรณ สาพิมาร
นางสาววิลาวรรณ เสนนอก
นางวิลาวรรณ แสงสีเงิน
นางวิลาวรรณ ศรีหาโคตร
นางวิลาวัณย นัยนา
นางสาววิลาวัณย เบิกบาน
นางวิลาวัณย ประสมกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิลาวัณย ประสานจิตร
นางสาววิลาวัณย หอมสินธ
นางสาววิลาวันย มาราช
นางสาววิลาวัลย กันตังกุล
นางสาววิลาวัลย ขันทะ
นางสาววิลาวัลย คําสวาง
วาที่รอยตรีหญิง วิลาวัลย จันทมั่น
นางสาววิลาวัลย ใจคุมเกา
นางสาววิลาวัลย โถบํารุง
นางสาววิลาวัลย บุญขํา
นางวิลาวัลย บุญเรือน
นางวิลาวัลย ปตตังทานัง
นางสาววิลาวัลย พลมงคล
นางสาววิลาวัลย วงควันดี
นางสาววิลาวัลย ศรีบุศกร
นางวิลาวัลย สวางสุรีย
นางสาววิลาวัลย สาคร
นางสาววิลาสิณี วาโย
นางวิลาสินี กนกไกรทรัพย
นางสาววิลาสินี ขนาดนิด
นางสาววิลาสินี ชายพงศ
นางสาววิลาสินี เมืองแมะ
นางวิลาสินี วงศวิไล
นางสาววิลาสินี เสมอ
นางวิลาสินี อุปทุม

๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิไล กะจะวงษ
นางสาววิไล เดชตุม
นางสาววิไล ถาวร
นางสาววิไล บัวผิน
นางสาววิไล เบิกบาล
นางสาววิไล ปรึกษากร
นางวิไล มิภัยทูล
นางสาววิไล รักษาศรี
นางสาววิไลพร ตีบกลาง
นางสาววิไลพร ถาวรโสม
นางสาววิไลพร ทองสาว
นางสาววิไลพร ธีรกีรยุต
นางสาววิไลพร พลรักษา
นางสาววิไลพร ยมนา
นางสาววิไลพร วรนาม
นางสาววิไลพร สาธาอาจ
นางสาววิไลภรณ อินปอ
นางวิไลภรณ อุบลพงษ
นางสาววิไลรักษ ไปวันเสาร
นางวิไลรัตน กุนศรี
นางสาววิไลรัตน จันธิมา
นางสาววิไลรัตน แซเอี้ยว
นางวิไลรัตน ผุโคตร
นางสาววิไลรัตน ฝายดี
นางสาววิไลรัตน ยิ้มไพบูลย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลรัตน รวมออม
นางวิไลลักณ วารีขันธ
นางวิไลลักษณ ขันกสิกรรม
นางสาววิไลลักษณ ขันคํา
นางสาววิไลลักษณ คงแกว
นางสาววิไลลักษณ ดวงใจ
นางสาววิไลลักษณ ดอนดูสถิตย
นางสาววิไลลักษณ ดุระนิกร
นางสาววิไลลักษณ ทาเทพ
นางสาววิไลลักษณ นามวงษษา
นางสาววิไลลักษณ ปลอดเถาว
นางสาววิไลลักษณ ปานทอง
นางวิไลลักษณ ปนแกว
นางสาววิไลลักษณ เพชรสองแสง
นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด
นางสาววิไลลักษณ เมืองนอย
นางวิไลลักษณ ยัง
นางสาววิไลลักษณ วงษลา
นางสาววิไลลักษณ สมพันธ
นางสาววิไลลักษณ สรตรัยอาคม
นางสาววิไลลักษณ อัคฮาด
นางสาววิไลลักษณ อําพัฒน
นางวิไลลักษณ อินธิมา
นางสาววิไลวรรณ กาวิโล
นางวิไลวรรณ กิตติคุณ

๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์
นางวิไลวรรณ ไกรเทพ
นางสาววิไลวรรณ คนขยัน
นางวิไลวรรณ คําดี
นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุข
นางสาววิไลวรรณ ไชยรา
นางวิไลวรรณ ดารา
นางวิไลวรรณ ตะนะโส
นางสาววิไลวรรณ ทองวล
นางสาววิไลวรรณ ทองศรี
นางสาววิไลวรรณ บุญรอด
นางสาววิไลวรรณ พจนารถธํารง
นางวิไลวรรณ พรมพันธใจ
นางวิไลวรรณ พันธมอญ
นางสาววิไลวรรณ รัตนวัน
นางวิไลวรรณ ศรีกุล
นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร
นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ
นางวิไลวรรณ สาระพันธ
นางสาววิไลวรรณ สีแดด
นางวิไลวรรณ สุภเสถียร
นางสาววิไลวรรณ เสารอินทร
นางวิไลวรรณ หนูชู
นางสาววิไลวรรณ หมอจาบ
นางสาววิไลวรรณ ออนละมุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลวรรณ อิสลาม
นางสาววิไลวรรณ ชนะภัย
นางสาววิไลวัลย มาน้ําเที่ยง
นางสาววิไลวัลย วงคมั่น
นางสาววิวรรณรักษ นวอนันตสกุล
นางสาววิวรรธณี สมัครพันธ
นางสาววิศรุตา สวางวงศ
นางสาววิษณี บุตรวงษ
นางวิษณุกร สูงกรม
นางสาววิสณี สีนนตรี
นางวิสา ขานวล
นางสาววิสา บุญเกิ่ง
นางสาววิสา พรหมบุตร
นางสาววิสุ ชวยมณี
นางสาววิสุณีย ทศราช
นางสาววิสุตรา บุญธิศรี
นางสาววิสุนี หยิมการุณ
นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว
นางสาววีณา มดตะนอย
นางสาววีณา ศรีเกียรติ
นางวีณา สิงภา
นางสาววีณา เหลากุล
นางสาววีนัส เกษวัฒนากุล
นางสาววีนัสรินทร พระพงษ
นางวีนา มั่งมี

๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวีนา แมวาโซะ
นางสาววีรญา พวงกําหยาด
นางสาววีรญา หวังใจ
นางสาววีรธิมา เกลี้ยงเสน
นางสาววีรธิมา ครองยุติ
นางวีรนาท ศาลางาม
นางวีรนุช เกงธัญกรรม
นางสาววีรนุช นาโสก
นางสาววีรนุช ปุยภิรมย
นางสาววีรนุช แสงกระจาง
นางสาววีรนุช หลานอย
นางสาววีรนุช อุดมคํา
นางสาววีรพร สีสถาน
นางสาววีรยา นากสุก
นางวีรยา บิลหมัด
นางสาววีรยา ปวงคําคง
นางวีรวรรณ พุงขาว
นางสาววีรวรรณ มีมั่น
นางสาววีรวรรณ รินฤทธิ์
นางสาววีระนันท มนตรี
นางสาววีระนุช คําผล
นางสาววีระวรรณ ยิ่งยืน
นางวีระวรรณ หงษอนันต
นางสาววีระวัลย แกนเมือง
นางสาววีระวัลย จันทรแปน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวีราภรณ สุยา
นางสาววีราวรรณ โฆษิตสุคต
นางสาววีริสรา ศิริเธียรไชย
นางสาววุฒิพร ลูกบัว
นางสาวเวช ศรีจันทรรักษ
นางสาวเวธกา เวสสุวรรณ
นางสาวเวียงพิง หาญเทียม
นางเวียงพิงค แสงอาจ
นางสาวเวียงฟา ไกรกิจราษฎร
นางสาวแวไซฮานี นอรอเอ
นางสาวแวนูรีซา แวจิ
นางแวปาซียะห ดูมิแด
นางสาวแวปาตีเมาะ หามะ
นางแวฟาอีซะห เจะแต
นางแวมารานา การี
นางแวรอสียะ มูดอ
นางสาวแวว สุนทรวารี
นางสาวแววดาว คําหยาด
นางสาวแววดาว ทับลา
นางแววดาว ธรรมมัง
นางสาวแววดาว มะโนพันธ
นางสาวแววดาว รูเพียร
นางสาวแววตา ชางไม
นางสาวแววตา ชุมอิ่ม
นางแววตา ไมหวั่น

๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางแววตา แสวงศรี
นางสาวแววตา เอี่ยมบุญ
นางสาวแววมณี สมบัติ
นางสาวแววมณีวัลย สุยะ
นางแวสะรีปะห หะยีเหาะ
นางสาวศกุนตลา โพธิ์ศรี
นางสาวศกุนิชญ ตรีประทุม
นางสาวศจิภานันต เรืองกระจาย
นางสาวศจี ชนะรัตน
นางสาวศญานันทน ศรีโกศลสิริเลิศ
นางสาวศณัชญาภรณ กุมประสิทธิ์
นางสาวศตพร จันทรเจริญ
นางสาวศตพร แสงพยัพ
นางสาวศนันธฉัตร เปลี่ยนพันธุ
นางศภัษษร ชินบุตร
นางสาวศมนวรรณ ใจหาว
นางศมาพร เทียมโคกกรวด
นางสาวศมาภรณ แกวโต
นางสาวศยามล จัลวรรณา
นางสาวศยามล แยมยิ้ม
นางศยามล หอกุล
นางสาวศรนรินทร เอกทัน
นางสาวศรวณีย ลาเต
นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ
นางสาวศรสวรรค ศักดิ์วัตธัญธร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรัญญา กลิ่นพิกุล
นางศรัญญา กอสุธรรมกุล
นางสาวศรัญญา คงพะเนา
นางศรัญญา คมพยัคฆ
นางสาวศรัญญา คําออ
นางสาวศรัญญา จุลลศรี
นางสาวศรัญญา ไชยมงคล
นางศรัญญา เฒาสีสุราช
นางสาวศรัญญา ทากี้
นางสาวศรัญญา นอยพิมาย
นางศรัญญา นามะเสน
นางศรัญญา บางเหลือง
นางสาวศรัญญา มหาอน
นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร
นางศรัญญา โรยแสง
นางศรัญญา วงศอดิลักษณ
นางสาวศรัญญา วงษประยูร
นางสาวศรัญญา สังขทอง
นางสาวศรัญญา สีสมบัติ
นางสาวศรัญญา ใสแวน
นางสาวศรัญญา หมูสีโทน
นางสาวศรัญญา เอี่ยมใจดี
นางสาวศรัญญาพัชญ โพธิ์ทอง
นางสาวศรัญยา คําสิงหนอก
นางศรัญยา ภูลสวัสดิ์

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

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศรัณยธวัล ตาสาโรจน
นางสาวศรัณยยมล จินจารักษ
นางสาวศรัณยรัชต มีสมบูรณ
นางสาวศรัณยรัชต ศุภรณพานิช
นางศรัณยา ขวัญใจ
นางศรัณยา นอยสงา สเต็กลา
นางสาวศรัณยา สายบัว
นางสาวศรัณยา อินทรภิรมย
นางสาวศรันยพร จอมมงคล
นางสาวศรัลยา อนันตสารโสภณ
นางสาวศรารัตน อินทรประเสริฐ
นางสาวศราลี บรรจง
นางสาวศริญญา กองคูณ
นางสาวศริญญา ลานทอง
นางศริญญา ศูนยประโคน
นางสาวศริณญา พลารักษ
นางสาวศรินญา ปลื้มพวก
นางสาวศรินทร คําเกลี้ยง
นางสาวศรินทรทิพย ขุมทอง
นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ
นางสาวศรินทิพย เชื้อชางเขียน
นางสาวศรินทิพย บุญเติม
นางสาวศรินทิพย บูประเสริฐ
นางสาวศรินทิพย ยูโซะ
นางสาวศรินทิพย รักชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศรินทิพย สุนทรส
นางศรินธร สุขโชติ
นางศรินยา จิตกมลกานต
นางสาวศรินยา วงษชางหลอ
นางสาวศรินยา วัลภะ
นางสาวศรินยา สุทธินนท
นางศรินรัตน จันทร
นางสาวศรินรัตน เย็นพัฒน
นางสาวศริวรรณ บุญรักษา
นางสาวศรีกานดา สุทธิ
นางสาวศรีชล สอดสุข
นางศรีนวล ชิณมาตย
นางสาวศรีนวล บุญมาพิลา
นางสาวศรีนวล พวงภู
นางสาวศรีประไพ ปดทุมฝาง
นางศรีพรรณ เปงดล
นางสาวศรีเพ็ญ ปาลีกุล
นางสาวศรีแพร แกวกองทรัพย
นางสาวศรีแพร บัวสุข
วาที่รอยตรีหญิง ศรีไพร พาลุกา
นางศรีไพรวรรณ บุญชิต
นางศรีไพรวรรณ อานุภาพยิ่งยง
นางศรีฟา บุญยัง
นางสาวศรีมงคล แกวอุทัศน
นางศรีลมัย ทองหนา

๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศรีลําแพน เงินกลั่น
นางสาวศรีวรรณ ยังแกว
นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ
นางสาวศรีวรรณา คงคาสี
นางศรีวาสนา สมตน
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ
นางศรีวิไล กันเรือง
นางสาวศรีวิไล วงศจันทร
วาที่รอยตรีหญิง ศรีวิไลย
คงสามัคคี
นางสาวศรีสกุล ภูระหงษ
นางสาวศรีสงา แถวปดถา
นางศรีสวรรค ชมชื่น
นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆ
นางสาวศรีสุดา จันทรแปลก
นางศรีสุดา ใจอินยศ
นางศรีสุดา ทองลอย
นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี
นางสาวศรีสุดา พันสาสุ
นางศรีสุดา พุฒเขียว
นางศรีสุดา รัตนะ
นางสาวศรีสุดา สุขสนิท
นางศรีสุดา สุมังคะ
นางสาวศรีสุดา อินทรชู
นางศรีสุภา มาอินราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑

นางสาวศรีสุภางค ระเริง
นางศรีไสว สมศรีสุข
นางสาวศรีอัมพร รัตนพาหิระ
นางศรีอํานวย เหลาศรี
นางสาวศรีอุดร ลานสาวงษ
นางสาวศรีอุบล ทองจํารุญ
นางสาวศรุดา ประไวย
นางสาวศรุดา ศรีนาค
นางสาวศลัณยพร ทองถึง
นางสาวศลิษา ถาวร
นางสาวศลิษา แสงเมือง
นางสาวศวิตา ดนตรี
นางศวิตา พัวพัน
นางสาวศศกร ไทยธานี
นางสาวศศธรกนกวรรณ
เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย
นางสาวศศอร วงศบุญ
นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวศศิกร จันน้ําทวม
นางศศิกาญจน ลีสุรพงศ
นางสาวศศิกาญจน หินไธสง
นางศศิกานต ขันทะวงศ
นางสาวศศิกานต ขุนทอง
นางสาวศศิกานต ตุไซร
นางสาวศศิกานต บุญเอี่ยม

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิกานต ผันจะโปะ
นางสาวศศิกานตร วีระวัฒนโยธิน
นางสาวศศิกาล ทานา
นางสาวศศิฉาย จําปาทอง
นางสาวศศิชริญา ดีการ
นางสาวศศิชา แสงดอกไม
นางสาวศศิฌา จันสุ
นางศศิณัฏฐ อินตะ
นางสาวศศิณัฐฐ ศรีบุญเรือง
นางสาวศศิณี จุลรักษ
วาที่รอยตรีหญิง ศศิธร กันใจ
นางสาวศศิธร ขจรจิตต
นางศศิธร ขวัญหลาย
นางสาวศศิธร คนชม
นางสาวศศิธร คลายเจก
นางศศิธร จอมสวาง
นางสาวศศิธร จาภา
นางสาวศศิธร เจะอาแว
นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ
นางสาวศศิธร ชวงบุญศรี
นางสาวศศิธร ชางดําริ
นางสาวศศิธร ชุมคง
นางสาวศศิธร ชูชื่น
นางสาวศศิธร แซหลี
นางสาวศศิธร ตั้งนรกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑

นางศศิธร ตั้งประจักษ
นางศศิธร นาอุดม
นางศศิธร นุชทรวง
นางศศิธร บุญชุม
นางศศิธร บุญสม
นางสาวศศิธร ปานคง
นางศศิธร ผูกจันทร
นางสาวศศิธร พรหมภักดี
นางสาวศศิธร พานิช
นางศศิธร มวงกลาง
นางศศิธร มาเมือง
นางสาวศศิธร แยมยิ้ม
นางศศิธร ฤทธิกุล
นางสาวศศิธร วิจิตรนิมมาน
นางสาวศศิธร ศรีอมรโยธิน
นางสาวศศิธร สมชู
นางศศิธร สมหารวงศ
นางสาวศศิธร สลับเชื้อ
นางสาวศศิธร สะสม
นางสาวศศิธร สายศร
นางสาวศศิธร สุกใส
นางสาวศศิธร สุขศิริ
นางสาวศศิธร สุทิพัฒนโมฬี
นางสาวศศิธร สุริยา
นางสาวศศิธร หรั่งชะเอม

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิธร อินทปญญา
นางศศิธร อินทรเสนี
นางศศิธร อุบลจินดา
นางสาวศศินภา ศรีณรงค
นางสาวศศินันท แกนจันทร
นางศศินันท จิรัตนานนท
นางสาวศศินันท บุตทศ
นางสาวศศินันท ฮะสม
นางศศินา ไทยสาย
นางสาวศศินาถ นุชเกษม
นางสาวศศินิภา มาฟู
นางสาวศศินี ปานพลับ
นางสาวศศิประภา เขียวสอาด
นางสาวศศิประภา ตอวรรณะ
นางสาวศศิประภา ประคองศรี
นางศศิประภา โพลงมี
นางสาวศศิประภา ยาวีระ
นางศศิพร ทรัพยประเสริฐ
นางศศิพัชร ชงโคสันติสุข
นางศศิพันธุ ทศราช
นางศศิพิมพ ดวงคง
นางศศิพิมพ วรรณกูล
นางสาวศศิพิมล ยศภัทรรัมภรดา
นางศศิภรณ ไกรศรี
นางสาวศศิภรณ ผองกมล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕
๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑

นางสาวศศิภัสสร สรรพคุณ
นางสาวศศิภา เอี่ยมสําอางค
นางสาวศศิมา นนทโส
นางสาวศศิมา ศรีสวัสดิ์
นางสาวศศิมาพร คชาชัย
นางศศิมาพร ทาสะอาด
นางสาวศศิมาพร หลักคําพันธ
นางสาวศศิมาภรณ คําไธสง
นางศศิยาพร วิพากยเดชา
นางสาวศศิรภรณ วงษาเวียง
นางสาวศศิลดา มูลเมือง
นางสาวศศิลักษณ ศรีวรรณ
นางสาวศศิวรรณ ควรขุนทด
นางศศิวรา สุขศิริพัฒนพงศ
นางสาวศศิวิมล เกษเจริญ
นางสาวศศิวิมล คุมมัน
นางสาวศศิวิมล จันทรังษี
นางศศิวิมล ชิดเมืองปก
นางสาวศศิวิมล แดงมูล
นางสาวศศิวิมล นาคสุวรรณ
นางสาวศศิวิมล ผลิตาภรณ
นางสาวศศิวิมล พงษไพโรจน
นางสาวศศิวิมล พลเจียก
นางสาวศศิวิมล เพิ่มลาภ
นางสาวศศิวิมล เพียรโชคดี

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิวิมล มณีวระ
นางสาวศศิวิมล ศรีทอง
นางสาวศศิวิมล ศรีบุญมี
นางสาวศศิวิมล โสขุมา
นางสาวศศิวิมล หองแซง
นางศศิวิมล เอี่ยมประชา
นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล
นางศันสนีย อินทรเสนี
นางสาวศันสนีย เกียรติสถิตย
นางศันสนีย จันทรธีระโรจน
นางสาวศันสนีย แชจอหอ
นางสาวศันสนีย แตะยา
นางสาวศันสนีย ทองคํา
นางศันสนีย บังเกิดสุข
นางศันสนีย ผิวทน
นางสาวศันสนีย พรมงาม
นางสาวศันสนีย มีหมู
นางสาวศันสนีย วงศหงษ
นางสาวศันสนีย ศรีสุข
นางสาวศันสนีย ศานติรัตนชัย
นางสาวศานตมล พุมรินทร
นางสาวศานันทินี วงษา
นางสาวศาสตราวรรณ ภูนุช
นางสาวศิชัฏฌา จิตรบุญ
นางศิญาภัสร เลิศดนัยศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗
๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
นางสาวศิธาศินี นินใจ
นางศินีนาถ จันดี
นางสาวศิยาพร สุขเสงี่ยม
นางศิรกาญจน ฉายปาน
นางสาวศิรชานา กาศโอสถ
นางศิรดา ชัยแกน
นางศิรดา นาเบะคุระ
นางสาวศิรดา พันธแตง
นางสาวศิรนริศา โสภากุ
นางศิรประภา จันมนตรี
นางสาวศิรประภา จานาค
นางศิรประภา เจริญกุล
นางสาวศิรประภา อนุลาวัพย
นางสาวศิรภัสสร เกนุย
นางสาวศิรรัตน มีวัฒนะ
นางสาวศิรอินทร วิเชียรไชย
นางสาวศิรัก มโนรัตน
นางสาวศิรัญญา ปาละคะ
นางศิรัญญา เหล็มปาน
นางสาวศิราณี บุญมาก
นางสาวศิราณี ปราบหลอด
นางศิราณี แสงแดง
นางสาวศิราณี แสนกลา
นางศิราธร มณีทอง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิราพร ชวยชะนะ
นางสาวศิราภรณ ยาแกว
นางศิราภรณ สัมฤทธิ์ผอง
นางสาวศิราภรณ ออยทอง
นางศิรารัตน เรือนนาค
นางสาวศิราวรรณ จอมอูป
นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ
นางศิราวรรณ บุตรงาม
นางสาวศิริ สุวรรณปาน
นางศิริกัญญา เอี่ยมกาย
นางสาวศิริกาญจน การตรง
นางสาวศิริกาญจน งาชาง
นางศิริกาญจน บุญชู
นางศิริกาญจนา ไกรอ่ํา
นางศิริกานดา วงษสามารถ
นางสาวศิริกานต หิวานุพงค
นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ
นางสาวศิริกุล จงดี
นางศิริกุล เที่ยงธรรม
นางสาวศิริกุล อินทสิทธิ์
นางศิริขวัญ จิตรบรรจง
นางสาวศิริขวัญ ฉายะบุตร
นางศิริขวัญ ชอบสาร
นางสาวศิริขวัญ นันทะพันธ
นางสาวศิริขวัญ โพธิ์อวม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริขวัญ ราชวงษ
นางสาวศิริขวัญ วรรณา
นางสาวศิริขวัญนภา ปญญา
นางสาวศิริจรรยา ตาคําลือ
นางศิริจรรยา วรรณชัย
นางสาวศิริจันทร วงศศิลปชัย
นางสาวศิริจิตร โททะรินทร
นางศิริญญา เทพแพง
นางสาวศิริญญา ประพัตร
นางศิริญญา เพียรสุขประเสริฐ
นางศิริญญา
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
นางสาวศิริญญา ภิญโญ
นางศิริญญา ศรีจันทรรักขิต
นางสาวศิริญญา สุวรรณโชติ
นางสาวศิริญา สุวรรณศร
นางสาวศิริณทิพย สุวรรณ
นางศิริณา คูณตาแสง
นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ
นางศิริธร ศรีหาวัตร
นางศิรินญา ธนัชกาญจน
นางสาวศิรินทร หอมตลบ
นางสาวศิรินทร อินเขียว
นางสาวศิรินทรทิพย เชียงแรง
นางสาวศิรินทรทิพย ตันชัชวาล

๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิรินทรธร กฤษฎอังกูร
นางศิรินทรรัตน ชัยสุวรรณ
นางศิรินทรรัตน สมัครสมาน
นางสาวศิรินทรา ทองคํา
นางสาวศิรินทรา นวมอินทร
นางสาวศิรินทรา พรมแมน
นางศิรินทา แกวกัลยา
นางศิรินทิพย โคตรภูเขียว
นางศิรินทิพย ทันใจ
นางศิรินทิพย นุนเกลี้ยง
นางศิรินทิพย ปยธรรมวิบูลย
นางสาวศิรินทิพย รุมารถ
นางศิรินทิพย วัฒนวาณิชย
นางศิรินทิพย แสนคํา
นางสาวศิรินทิพย หัสดินรัตน
นางสาวศิรินภา เกตุพันธ
นางสาวศิรินภา แกวกํามา
นางสาวศิรินภา คิดอาน
นางสาวศิรินภา เคานาวัง
วาที่รอยตรีหญิง ศิรินภา จอมปุก
นางสาวศิรินภา ชื่นตา
นางศิรินภา เชื้อสะอาด
นางสาวศิรินภา นาสะอาน
นางสาวศิรินภา บับใหม
นางสาวศิรินภา บุญนําพา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑
๑๗๕๔๒
๑๗๕๔๓
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิรินภา บุญรักษา
นางสาวศิรินภา ปดตาฝาย
นางสาวศิรินภา ภูมิโคกรักษ
นางสาวศิรินภา มางาม
นางศิรินภา มาละ
นางศิรินภา ยะคําปลูก
นางศิรินภา หอมขจร
นางศิรินภา อํานาจ
นางสาวศิรินันท จรตระการ
นางศิรินันท จันทรเพ็ง
นางสาวศิรินันท ทองทรัพย
นางศิรินันท เผื่อแผ
นางสาวศิรินันท อยูชมบุญ
นางสาวศิรินา สุขบิดา
นางสาวศิรินาถ อุดมถิรพันธุ
นางสาวศิรินารี ศรีรักษ
นางศิรินุช ศิวธรรมรัตน
นางสาวศิริเนตร แกงคํา
นางสาวศิริเนตร งามพริ้งศรี
นางสาวศิริประภาพรรณ ตุมวิจิตร
นางสาวศิริปน หมายลึกดี
นางสาวศิริพร กั๊กสูงเนิน
นางสาวศิริพร กาญจนวิภาพร
นางสาวศิริพร ขันการไร
นางสาวศิริพร คําคอนสาร

๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒
๑๗๕๕๓
๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖
๑๗๕๕๗
๑๗๕๕๘
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริพร คําภิหนู
นางสาวศิริพร คํามาก
นางศิริพร คําลอย
นางสาวศิริพร คิ้วยม
นางสาวศิริพร งอมสงัด
นางสาวศิริพร จันทรมณี
นางสาวศิริพร จําปา
นางสาวศิริพร จิ๋วสุวรรณ
นางศิริพร เจิมสวัสดิ์
นางสาวศิริพร ใจประเสริฐ
นางสาวศิริพร ฉิมพลอย
นางศิริพร ชาติมนตรี
นางสาวศิริพร ชูทอง
นางสาวศิริพร ไชยหลอ
นางศิริพร ณ นคร
นางสาวศิริพร ดวงสาพล
นางสาวศิริพร แดงตุย
นางสาวศิริพร เตชนันต
นางศิริพร เตชะธนอิทธิกุล
นางสาวศิริพร เถาวัลแกว
นางศิริพร ทองคณทา
นางสาวศิริพร ทองดอนนอย
นางสาวศิริพร ทองยอย
นางสาวศิริพร นันทรัตน
นางสาวศิริพร บัวเพ็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒
๑๗๕๙๓
๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริพร ปลายสวน
นางสาวศิริพร ปาเชน
นางศิริพร พรมบุตร
นางศิริพร พวงแกว
นางศิริพร พังยะ
วาที่รอยตรีหญิง ศิริพร พันธุงาม
นางสาวศิริพร พิพัฒนอนุสรณ
นางสาวศิริพร พุทธระสุ
นางสาวศิริพร พูนสวัสดิ์
นางสาวศิริพร โพวิลัย
นางสาวศิริพร ไพรวัน
นางศิริพร ไพศาลนิรันดรกุล
นางสาวศิริพร มาลานนท
นางสาวศิริพร มุสิกะวัน
นางศิริพร เมืองดี
นางศิริพร โมมกลาง
นางสาวศิริพร โมลารักษ
นางศิริพร ยอดหลา
นางสาวศิริพร รูกิจนา
นางสาวศิริพร ฤกษดี
นางสาวศิริพร ละนอย
นางสาวศิริพร ลีพิมพ
นางสาวศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ
นางสาวศิริพร ลือจันดา
นางสาวศิริพร ลือภักดีสกุล

๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริพร วอนมณี
นางศิริพร วิสุทธิ์
นางศิริพร ศรีกุลา
นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน
นางสาวศิริพร ศรีผึ้ง
นางสาวศิริพร ศรีภูทอง
นางสาวศิริพร ศรีใสคํา
นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม
นางสาวศิริพร สิทธิวงศ
นางศิริพร สุภาภาพ
นางสาวศิริพร เสรีพาณิชยการ
นางศิริพร แสนศักดิ์
นางสาวศิริพร เหลืองออน
นางสาวศิริพร ออนแกว
นางศิริพร อําพันธศรี
นางสาวศิริพร อุตตมา
นางสาวศิริพรรณ คริสเตียนเซน
นางสาวศิริพรรณ ทัพทะมาตร
นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ
นางสาวศิริพรรณ วงคคําปน
นางสาวศิริพรรณ เสนห
นางสาวศิริพัชน จินนาติ๊บ
นางศิริเพ็ญ ไชยกลาง
นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน
นางศิริภร วาลมูลตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒
๑๗๖๔๓
๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕
๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริภรณ ชางสลัก
นางศิริภรณ ชาติคง
นางศิริภรณ พลเยี่ยม
นางศิริภรณ สุวรรณไตรย
นางศิริภัชรพร ขันเเปง
นางสาวศิริภา โคทนา
นางสาวศิริภา วงษจันทร
นางสาวศิริภาดา เอี่ยมเนตร
นางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพันธ
นางสาวศิริมา แซเขา
นางสาวศิริมา นุยไม
นางสาวศิริมา วจีวงษ
นางศิริมา ศรีหนองบัว
นางสาวศิริยา พิกุล
นางสาวศิริรักษ พินิจนอก
นางศิริรักษ สมพงษ
นางสาวศิริรักษ เหลี่ยมพิทักษ
นางสาวศิริรัตน คําเพิ่ม
นางสาวศิริรัตน เจนใจ
นางสาวศิริรัตน ชาวสําราญ
นางศิริรัตน ไชยขันธ
นางศิริรัตน ไชยมานันต
นางสาวศิริรัตน ดวงจินดา
นางสาวศิริรัตน ดีรอด
นางศิริรัตน ทองโพธิ์ศรี

๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗
๑๗๖๖๘
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริรัตน ทาวเนาว
นางศิริรัตน ทิพยโอสถ
นางสาวศิริรัตน โนจิตร
นางสาวศิริรัตน บุษภา
นางสาวศิริรัตน บูรณเจริญ
นางศิริรัตน ประสิงห
นางศิริรัตน พรรณประภาฉาย
นางศิริรัตน พักโพธิ์เย็น
นางสาวศิริรัตน พันธุรังกา
นางสาวศิริรัตน ภูเขาทอง
นางสาวศิริรัตน ยอดยิ่ง
นางสาวศิริรัตน เรืองฉาย
นางศิริรัตน วงคษา
นางสาวศิริรัตน วงคหนายโกฎ
นางสาวศิริรัตน วงษจันทร
นางสาวศิริรัตน วงษศรี
นางสาวศิริรัตน ศรีเดช
นางสาวศิริรัตน ศรีวิจิตร
นางสาวศิริรัตน สายใจ
นางศิริรัตน สุขสบาย
นางศิริรัตน สุขแสวง
นางสาวศิริรัตน แสนเวียง
นางสาวศิริรัตน อนุพันธ
นางสาวศิริรัตน อริยเกรียงไกร
นางสาวศิริลดา มูเด็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑
๑๗๖๘๒
๑๗๖๘๓
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒
๑๗๖๙๓
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริลักษณ กานตกัมปนาท
นางสาวศิริลักษณ เกียรติญัติอังกูร
นางศิริลักษณ ขันโททอง
นางสาวศิริลักษณ จรีรัตน
นางศิริลักษณ จอมวิชัยยา
นางศิริลักษณ จิ่มอาสา
นางสาวศิริลักษณ ชมแค
นางศิริลักษณ ถนอม
นางสาวศิริลักษณ นาประสิทธิ์
นางศิริลักษณ บุญพิมพ
นางศิริลักษณ ภูถาวร
วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ มีจันโท
นางสาวศิริลักษณ เมียกขุนทด
นางศิริลักษณ รอดดํา
นางสาวศิริลักษณ ลิ้มไพบูลย
นางสาวศิริลักษณ วงศรินทร
นางสาวศิริลักษณ วาปกะ
นางศิริลักษณ วุฒิพรหม
นางสาวศิริลักษณ สืบไทย
นางสาวศิริลักษณ สุดแสวง
นางสาวศิริลักษณ สุรินกอง
นางศิริลักษณ แสนโกศิก
นางสาวศิริลักษณ หุตารมณ
นางศิริวรรณ กาญจนพรหม
นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี

๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗
๑๗๗๑๘
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริวรรณ เขมาชีวะ
นางศิริวรรณ คําตัน
นางสาวศิริวรรณ จันทะจร
นางสาวศิริวรรณ ฉกามานันท
นางสาวศิริวรรณ เซี่ยงเจน
นางศิริวรรณ ณ นาน
นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ
นางสาวศิริวรรณ เต็มวงษ
นางศิริวรรณ ทองพุ
นางสาวศิริวรรณ ทับเกษม
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก
นางสาวศิริวรรณ บุตรพรม
นางศิริวรรณ ปราศภัย
นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ
นางสาวศิริวรรณ ผัดแกว
นางสาวศิริวรรณ พงษสุวรรณ
นางสาวศิริวรรณ เพชรเลิศ
นางสาวศิริวรรณ มากขาว
นางศิริวรรณ เมืองบัวผัน
นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช
นางสาวศิริวรรณ ฤทธิตะมน
นางศิริวรรณ วงศประยูร
นางศิริวรรณ วรรณดี
นางศิริวรรณ วิชัด
นางสาวศิริวรรณ ศรีเสมอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๗๒๖ นางศิริวรรณ สุวรรณรินทร
๑๗๗๒๗ นางสาวศิริวรรณ เสารคํา
๑๗๗๒๘ นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล
นาคทอง
๑๗๗๒๙ นางสาวศิริวรรณ ออนบึงพราว
๑๗๗๓๐ นางสาวศิริวรรณ อินทสโร
๑๗๗๓๑ นางศิริวรรณ เอี่ยมมิ
๑๗๗๓๒ นางสาวศิริวรรณ บิลไชย
๑๗๗๓๓ นางศิริวรรณญา แกวมณี
๑๗๗๓๔ นางศิริวัลย เลิศอุดม
๑๗๗๓๕ นางสาวศิริวิมล กาละศรี
๑๗๗๓๖ นางศิริวิมล ชวยรักษ
๑๗๗๓๗ นางสาวศิริวิมล ธํารงพัฒนารักษ
๑๗๗๓๘ นางศิริวิมล นามศรี
๑๗๗๓๙ นางสาวศิริวิมล บุญศรี
๑๗๗๔๐ นางสาวศิริวิมล ใบตัน
๑๗๗๔๑ นางสาวศิริวิมล โพธิ์ไข
๑๗๗๔๒ นางศิริสุข พงษผา
๑๗๗๔๓ นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ
๑๗๗๔๔ นางสาวศิริโสภา มะติยะภักดิ์
๑๗๗๔๕ นางศิริอนงค นัดไทยสงค
๑๗๗๔๖ นางสาวศิริอร โมราอรรต
๑๗๗๔๗ นางสาวศิโรรัฐ ชูพรอม
๑๗๗๔๘ นางสาวศิโรรัตน จันตะคาด
๑๗๗๔๙ นางสาวศิโรรัตน ชอยกระโทก

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

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิโรรัตน ชัยศิริ
นางสาวศิลาพรรณ ตรีวัฒนานนท
นางสาวศิลาลักษณ กุมารสิทธิ์
นางศิวดาติ์ เสียงล้ํา
นางสาวศิวนาถ บุตรวงษ
นางสาวศิวปรียา สิมโนนมวง
นางศิวพร กาจันทร
นางสาวศิวพร ชัยเจริญ
นางสาวศิวพร ชัยหมอน
นางศิวพร ไชยเดช
นางสาวศิวพร นววงศานันต
นางศิวพร นอมระวี
นางสาวศิวพร ปนณรงค
นางสาวศิวพร พันศร
นางสาวศิวพร สนธิเมือง
นางสาวศิวพร สรอยทอง
นางศิวพร สิงหภูวนาถ
นางสาวศิวพร เสณะเปรม
นางศิวพร แสงพลาย
นางสาวศิวพร หอมดวง
นางสาวศิวภรณ โสภา
นางสาวศิวมาศ ศิลปหัสดี
นางสาวศิวรัตน เพ็ชรเขียว
นางศิวรา ศิริวรรณ
นางสาวศิวะพร ปองปาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒
๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙

นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม
นางศิวัตรา พลรักษ
นางศิวากร คําสนิท
นางสาวศิวาพร ค่ํายัง
นางสาวศิวาพร ไชยพยอม
นางสาวศิวาพร ผลพานิช
นางศิวาพร ผางละมัย
นางสาวศิวาพร หลาเชียงของ
นางสาวศิวาลัย บํารุงนอก
นางสาวศิวิมล ณะกองดี
นางสาวศิวิลัย สําเภา
นางศิวิไล ยอดฉิม
นางศิษฎี เกตุนิ่ม
นางสาวศิฬารัตน จันทรสอน
นางสาวศุกัญญา ทองทราย
นางสาวศุจินธร ชมภู
นางสาวศุถิกา เชตนุช
นางศุทธวดี มะลาศูนย
นางศุทธินี พินญาหาญ
นางสาวศุธาดา บุญทา
นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน
นางสาวศุภกัญญา ผาสุข
นางศุภกาญจน ขวัญหลี
นางสาวศุภกาญจน บัวเรือง
นางสาวศุภกานต ทินบุตร

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา
นางศุภณิชา วุฒิชาติ
นางสาวศุภธิดา กวาวสิบสาม
นางสาวศุภนัส เสาศิริ
นางสาวศุภนิช มีขันหมาก
นางศุภนิดา เพ็ชรศรีทอง
นางสาวศุภผล ตาเทพ
นางสาวศุภพิชชากานต
ศรีประเสริฐ
นางศุภพิชญ สมใจ
นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ
นางศุภมาศ นันทิโค
นางสาวศุภมาศ อุตลาด
นางสาวศุภมาส แกวเกลื่อน
นางสาวศุภมาส จิรกอบสกุล
นางศุภรดา จันทรโสดา
นางสาวศุภรดา พันธุโท
นางศุภรดา รัตนชโวทัย
นางสาวศุภรดา อภิชัย
นางสาวศุภรัตน ชํานาญผา
นางศุภรัตน ชํานิธุระการ
นางสาวศุภรัตน วัฒนา
นางศุภรัตน ศิริพยัคฆ
นางสาวศุภรัตน ศิริมาก
นางสาวศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒนกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภรา ทนุพันธ
นางสาวศุภรา บุญรอด
นางสาวศุภรางค แสงหิรัญ
นางสาวศุภลดา ชอบคุย
นางสาวศุภลักษ แกวสากล
นางศุภลักษณ กอบการดี
นางสาวศุภลักษณ เกิดวันเอี่ยม
นางสาวศุภลักษณ คําขยาย
นางสาวศุภลักษณ ใบบัว
นางสาวศุภลักษณ ประทุมมี
นางศุภลักษณ ปะโคทัง
นางศุภลักษณ พรมเสน
นางศุภลักษณ มาตขาว
นางสาวศุภลักษณ ลีฬหคุณากร
นางสาวศุภลักษณ สระมุณี
นางสาวศุภลักษณ สังสุทธิ์
นางศุภลักษณ สุริยะ
นางสาวศุภลัคน ภิรมยภักดิ์
นางศุภวรรณ คลองใจ
นางศุภวรรณ จันทราเขต
นางสาวศุภวรรณ จันทิ
นางสาวศุภวรรณ ชอผกา
นางสาวศุภวรรณ นาคเกษม
นางสาวศุภวรรณ นิลศรี
นางสาวศุภวรรณ นุมพูล

๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศุภวรรณ ประทาน
นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ
นางสาวศุภวรรณ พุทธิวงษ
นางสาวศุภวรรณ โพธิ์ยา
นางศุภวรรณ ยงกุล
นางสาวศุภวรรณ ฤทธิคุปต
นางสาวศุภศรี ดวงแสง
นางศุภสุตา ชัยวงษ
นางสาวศุภสุตา ชุมนิรัตน
นางศุภสุตา มีกระมลเวช
นางศุภสุตา เมฆวัน
นางศุภัทรชา วงคสวาง
นางศุภัทสา สุทธิพูน
นางสาวศุภัสรา ดวงปลี
นางศุภางครัตน วงษสมบูรณ
นางสาวศุภานัน กลางประพันธ
นางสาวศุภานัน จันเหลือง
นางศุภานัน ทิศอุดร
นางสาวศุภาพิชญ นะรารัมย
นางศุภาพิชญ แยมปลื้ม
นางศุภาพิชญ วิงประโคน
นางสาวศุภารัตน กวยาวงศ
นางสาวศุภารี คลองดี
นางสาวศุภาวดี แซเตียว
นางศุภาวดี ดวงปน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภาวรรณ ผลสงา
นางสาวศุภาวรรณ พาลแกว
นางศุภาวีร ชื่นบาน
นางสาวศุภาวีร เมืองหลวงหนาย
นางสาวศุภิสรา บุทธิจักร
นางสาวศุภิสรา ศรีโคตร
นางสาวศุภิสรา เสือทอง
นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
นางสาวศุภิสรารัตน บัวสวัสดิ์
นางศุลิษา สยมพงศ
นางสาวศุษมา เกษสา
นางเศวตาภรณ มาศเมืองงาม
นางสาวโศจยา ดวงสิน
นางสาวโศจิภา เรียนกิ่ง
นางสาวโศจิรา บุญซิ่ววงษ
นางสาวโศภิตรา คําเถื่อน
นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา
นางสาวโศภิษฐ ผดุงโภค
นางสาวโศรดา ธนากัญฑ
นางษณียภรณ วงศนอย
นางสาวษิญาภา พรมโสภา
นางสาวษิริมิดต บางเขม็ด
นางสาวษุรพีฐ บุญคง
นางสาวสกนจัน โคตรพัฒน
นางสาวสกลรัศศ บุญเรือง

๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗
๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสกลสุภา สุมาลี
นางสาวสกายดาว จงเจริญ
นางสกาวเดือน ขัดเรือน
นางสาวสกาวเดือน พลรักษ
นางสาวสกาวเดือน สอนงาย
นางสาวสกาวเดือน สําเนียง
นางสกาวเดือน อินตะวิน
นางสาวสกาวรัตน ถาวรยิ่ง
นางสาวสกาวรัตน พานทอง
นางสกาวรัตน มณีรัตนโรจน
นางสาวสกาวรัตน มณีวรรณ
นางสาวสกุณา รอดเกตุ
นางสาวสกุณา เรืองทิพย
นางสาวสกุณา วงศใหญ
นางสกุลเกษ เขตคํา
นางสกุลทอง ทองหลอ
นางสาวสกุลยา ผลบุญ
นางสกุลยา ลาผาน
นางสาวสกุลรัตน ไพรธรฤทธิ์
นางสาวสคณพัฒน ศรีมณีรัตน
นางสงกรานต เกตุบุญมี
นางสาวสงกรานต บุญหนา
นางสงกรานต ศิริชู
นางสงกรานต อาวุธพันธ
นางสาวสงเมือง ตังทนาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑
๑๗๙๔๒
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสงวน เลื่องลือ
นางสาวสจิณี คาดกระโทก
นางสจีรัตน สิงทะยม
นางสาวสญามล ทองขาว
นางสดใส เจริญรัมย
นางสาวสติธร เชื้อนุม
นางสาวสถิตย จันดี
นางสาวสถิตยพร ดีมงคล
นางสาวสถิตยพร ปญจะขันธ
นางสถิรลักษณ ศรีเสนา
นางสนทนา บุญกัณหา
นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ
นางสนธยา มั่นแสง
นางสาวสนธยา วิบูลยศิลป
นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี
นางสาวสนธินี ผิวแกว
นางสาวสนธิยา โกมลเปริน
นางสาวสนอง ซาเสน
นางสนองรัก เพชรประกอบ
นางสนิฎา พระเสนา
นางสาวสนิตา เต็มพรอม
นางสาวสบัณฑิตา พูลพิพัฒน
นางสาวสบาไพ เย็นใจ
นางสาวสไบทิพย จันทรพัชรินทร
นางสาวสไบพร คําภิรมย

๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗
๑๗๙๖๘
๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒
๑๗๙๗๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสปน สุทธิประภา
นางสาวสมกมล ปราณประดิษฐ
นางสาวสมกมล ลาภบริสุทธิศักดิ์
นางสาวสมกมล หมั่นวิชา
นางสาวสมควร แสงสวาง
นางสาวสมคิด ควบคุม
นางสมคิด ทองชมภู
นางสมคิด พรหมศรี
นางสมคิด ศรีถาการ
นางสมคิด ศิลาโชติ
นางสาวสมจิต ตุนแยง
นางสมจิต สมีราย
นางสาวสมจิตร คงเจริญ
นางสาวสมจิตร คะเสนา
นางสาวสมจิตร จันทรเปา
นางสาวสมจิตร จินาวรณ
นางสมจิตร เหมือนวงษธรรม
นางสาวสมเจตน ใชชาง
นางสาวสมใจ แกวกําเนิด
นางสาวสมใจ ขจรบุญ
นางสมใจ คงสี
นางสมใจ คําพลอย
นางสาวสมใจ ธนเกียรติมงคล
นางสาวสมใจ พรหมโยธา
นางสมใจ โพธิ์สามตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๗๔
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙
๑๗๙๘๐
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘

นางสาวสมใจ ยอดปราง
นางสมใจ ยามชวง
นางสมใจ สุขมณี
นางสาวสมใจ แสงอรุณ
นางสาวสมใจ เหมบุตร
นางสมถวิล เจนดง
นางสมถวิล นามวัง
นางสาวสมถวิล บุญชิต
นางสาวสมถวิล สายสุพรรณ
นางสมทรง นิ่มแสวงกุล
นางสาวสมนึก จันทรเศรษฐี
นางสาวสมนึก โพธิ์แกว
นางสาวสมนึก รังศรี
นางสมบัติ จันทรวงศ
นางสมบัติ ทองคําชู
นางสาวสมบัติ สาระไกร
นางสาวสมบัติทิพย คําเพ็ชร
นางสมบุญ กลัดคราม
นางสมบูรณ งูนิ่ม
นางสมบูรณ เทียนปญจะ
นางสาวสมบูรณ มณีฉ่ํา
นางสาวสมบูรณ ลาภถาวร
นางสาวสมปอง โกซิน
นางสมปอง บุษบง
นางสมปอง ปานเมือง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมปอง ศรีพูล
นางสมปอง สุภาลี
นางสาวสมปอง อูอรุณ
นางสมผล โคกลือชา
นางสมพงษ สนธิพัก
นางสาวสมพร เกตสุวงษ
นางสาวสมพร ทําประเสริฐ
นางสาวสมพร ทิพยโพธิ์
นางสาวสมพร พินธุโท
นางสาวสมพร พิลาลี
นางสมพร พูนขุนทด
นางสมพร โพธิ์ศาลาแสง
สิบเอกหญิง สมพร สีตาล
นางสาวสมพร สุนันทธาตรี
นางสาวสมพร อัครพัฒน
นางสาวสมพร อาจศรี
นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี
นางสมพิธ ติวสันต
นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรม
นางสาวสมพิศ แปงการิยา
นางสาวสมพิศ พรรดา
นางสมพิศ วงษประเทศ
นางสาวสมพิศ ศรีชมภู
นางสาวสมพิศ สุนทรหาญ
นางสมพิศ องอาจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕
๑๘๐๔๖
๑๘๐๔๗

นางสมพิส ประสงคศิลป
นางสาวสมเพียร แกววารี
นางสมภาร ใสยสัตย
นางสาวสมมาตร บุญราก
นางสมยงค นาสุข
นางสาวสมร แพงสอน
นางสาวสมรรัตน
จันทรากานตานันท
นางสมรวย แซภู
นางสมรส หาญณรงค
นางสาวสมรัก สุขญาณกิจ
นางสาวสมรักษ อินทนุพัฒน
นางสาวสมฤดี แกวกําพล
นางสาวสมฤดี แจงขาว
นางสาวสมฤดี ตราชู
นางสาวสมฤดี โนนใหญ
นางสมฤดี พิมพพงษ
นางสาวสมฤดี เลี่ยมทอง
นางสมฤดี ศรีเพ็ญ
นางสมฤดี สรอยสีดํา
นางสมฤดี สิมงาม
นางสมฤดี สุทธิคุณ
นางสาวสมฤทัย คงงาม
นางสมฤทัย จิราพงษ
นางสมฤทัย ณ ระนอง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔
๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗
๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑
๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสมฤทัย รสฉ่ํา
นางสาวสมฤทัย ออนรัมย
นางสาวสมลักษณ แกวระยา
นางสาวสมลักษณ แกวโรจน
นางสมวน ซอนกลิ่น
นางสาวสมศรี เขียวประแดง
นางสาวสมศรี ตุนจิตร
นางสมศรี ประกอบศรี
นางสมศรี ปลื้มใจ
นางสาวสมศรี หมาดสตูล
นางสมสกุล ริ่มไทยสงค
นางสาวสมหญิง บุษดี
นางสมหมาย จันศรี
นางสาวสมหมาย ไหลริน
นางสมหมาย อยูสอาด
นางสมหมาย อาคะนัย
นางสาวสมหมาย เอกพิทักษกุล
นางสมักดิ์ ทวีขวัญ
นางสาวสมัญญา มณีงาม
นางสาวสมัย ลาสุวรรณ
นางสมานจิต จิตจร
นางสมาพร ทองเหมย
นางสาวสมาพร หัสชัย
นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ
นางสมาภรณ นวมปฐม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมิตานัน เถาเอี่ยม
นางสาวสมิตานันท พาขุนทด
นางสาวสมิหรา ประเสริฐลาภ
นางสาวสยามล ครุธนิมิตร
นางสาวสยุมพร บัวบุศย
นางสยุมพร ศรีวรรณ
นางสาวสยุมพร แสงทอง
นางสยุมพร แสนชาติ
นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
นางสรชา แซอึ้ง
นางสรญา เมนบางผึ้ง
นางสาวสรญารักษ ปานดํา
นางสาวสรมน วิสุทธสุนทร
นางสาวสรยา เมฆมังกร
นางสรอย ชะริทอง
นางสาวสรอยดาว กาทอง
นางสรอยนภา โรจนหิรัญญกุล
นางสรอยนัดดา ใจคง
นางสรอยฟา ทัดศรี
นางสาวสรอยสุนี ไชยศรีษะ
นางสาวสรัญญา ปุกปนกาศ
นางสาวสรัญญา มากเลาะเลย
นางสรัญญา ศรีสุวรรณ
นางสรัญญา โสภาลุน
นางสาวสรัญญา หอมชะเอม

๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสรัลชนา กางออนตา
นางสรัลยา สุทธรัตน
นางสาวสราญจิตร วงษทองดี
นางสราภรณ แดงอาจ
นางสาวสรารัตน เดชะวงศ
นางสรารัตน ศรีชาลี
นางสราลักษณ จันทะรักษา
นางสาวสราลี ตุภะสกุล
นางสาวสราลี สุทธิศาสตร
นางสราลี เส็นฤทธิ์
นางสาวสราวดี เคนหวด
นางสริญญา กาญจนรังษี
นางสริญญา อินทรนุช
นางสาวสริตา บุญชาติ
นางสาวสริตา วิทยา
นางสาวสริน อรมสันตสุขศรี
นางสรินธร แสงอรุณ
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
นางสรินยา พระจันทรศรี
นางสรินยา พฤศชนะ
นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา
นางสาวสรินยา หนูชัยแกว
นางสาวสโรชา กาวี
นางสาวสโรชา คลายพันธุ
นางสาวสโรชา แซวกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖
๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗

นางสาวสโรชินี โสพิศวง
นางสาวสฤณี ผิวผอง
นางสาวสลักจิตร บุญแถม
นางสาวสลักบดี หมั่นธุระ
นางสลักฤทัย แสงเขียว
นางสาวสลิตา สอนสวัสดิ์
นางสาวสลินลา วัฒนุญาณ
นางสลิลทิพย แพงผา
นางสาวสลิลรัตน ดวงทองกุล
นางสาวสวนันท โพธิ์งาม
นางสาวสวนิต โอภิธากรณ
นางสาวสวนีย ใยสุวงศ
นางสวยสม ปนเกตุ
นางสาวสวรรยา ทินจอง
นางสวริน เลิศเกษม
นางสวรินทร เสาะไธสง
นางสาวสวรินทร อวนคํา
นางสาวสวลี รวมวงศ
นางสาวสวิตตา ขักขะโร
นางสาวสสิธร ผสมทรัพย
นางสหนันท ปญญา
นางสาวสหราช งามเมืองปก
นางสาวสะใบทิพย ขุนอําไพ
นางสาวสะใบทิพย วงษยี่
นางสะไบทิพย แสนทวีสุข

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙
๑๘๑๕๐
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓
๑๘๑๕๔
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสะไบภรณ นันสุนีย
นางสาวสะรียา สะและหมัด
นางสังวร บุญมา
นางสาวสังวรณ กลิ่นชื่น
นางสาวสังวาลย งามนวล
นางสาวสัจจสินา การะเกต
นางสาวสัณธานี คุณะชัย
นางสัณหสิตา จันทนาวิวัฒน
นางสาวสัณหสิตา เถื่อนสันเทียะ
นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
นางสาวสันศนีย กุลพรหม
นางสันศินีย หงษเวียง
นางสัมฤทธิ์ มุมขุนทด
นางสาวสากีนะ สาเหมา
นางสากียะห กาซอ
นางสาวสากีเราะห มามะ
นางสาคร ขัดสี
นางสาวสาคร คีรีวงศ
นางสาคร พัชรคําสุดที
นางสาคร ศิริเขตต
นางสาธนี ประดินิธิ์
นางสาวสาธิตา บุญเคลือบ
นางสาวสาธิยา นาคเปา
นางสาธิยา แสงดี
นางสาวสาธิยา หมวกแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗

นางสาวสานะ ยีหมะ
นางสาวสาปนะห ดารากัย
นางสาปูเราะ นิแว
นางสาวสาพิตี ขอออ
นางสาวสาพูรอ ปาแว
นางสาวสายขวัญ สุวรรณวงศ
นางสาวสายจิตรา คงวิจิตร
นางสายใจ กระธง
นางสายใจ ขันยศ
นางสาวสายใจ ไบระหมาน
นางสายใจ เพชรตะกั่ว
นางสายใจ วลีเรืองรอง
นางสาวสายใจ ศรีบุญ
นางสายใจ สุกคุม
นางสายใจ หวานแท
นางสายชล ธนบูรณรุงโรจน
นางสาวสายชล ปญทีโป
นางสาวสายชล เรียงสันเทียะ
นางสายชล วัฒนเกษกรณ
นางสาวสายชล แสงภู
นางสาวสายชล อินสวาง
นางสายทอง นันทะพันธ
นางสายทอง บุญเลี้ยง
นางสายทิพย ชูชาง
นางสายทิพย เพชรรัตน

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕
๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสายทิพย มามี
นางสาวสายน้ําผึ้ง ใจวงคเปง
นางสายบัว นิโรธ
นางสาวสายผล พุทธรักษา
นางสาวสายฝน กออิสละ
นางสาวสายฝน เกิดสุข
นางสาวสายฝน ขําเขมร
นางสายฝน จันทา
นางสาวสายฝน เนียมสม
นางสาวสายฝน ประดับแกัว
นางสาวสายฝน ปะติเก
นางสายฝน มหานาม
นางสายฝน วังกาวรรณ
นางสาวสายฝน สุทะนัง
นางสายฝน แสนฟอง
นางสาวสายฝน แสนอินตา
นางสายฝน อกแผ
นางสาวสายฝน อัมรี
นางสาวสายพิณ ขวัญทองยิ้ม
นางสายพิณ ขวัญเมือง
นางสาวสายพิณ ถือบุญ
นางสาวสายพิณ มะโนรัตน
นางสาวสายพิณ ยกกลิ่น
นางสาวสายพิน คงเพ็ชร
นางสาวสายพิน ทองวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗
๑๘๒๒๘
๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒
๑๘๒๓๓
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายพิน มุลทากุล
นางสาวสายพิน ราชลํา
นางสายรุง ถานุ
นางสาวสายรุง ภาระพันธ
นางสาวสายรุง ตุมมวง
นางสายรุง ธนู
นางสาวสายรุง เปลี่ยวจิตร
นางสาวสายรุง โพธิ์พงษ
นางสายรุง แมนหมาย
นางสายรุง อยูคร
นางสาวสายลม มิตรกูล
นางสาวสายวารินทร เยาวรัตน
นางสายสมร ศิริศักดิ์
นางสาวสายสวาท เสารทอง
นางสาวสายสวาสดิ์ นันพิลา
นางสายสุณี พรมอวบ
นางสาวสายสุณี มีปดมา
นางสาวสายสุดา จันทะแจม
นางสาวสายสุดา ตราบดี
นางสาวสายสุดา มีโชค
นางสาวสายสุดา แสงปญญา
นางสาวสายสุนี ชาติโสม
นางสาวสายสุนีย เจริญทรัพย
นางสายสุนีย ชํานาญกิจ
นางสาวสายสุนีย ไชยสุข

๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายหยุด นามวงศ
นางสายใหม ลิ่มวลี
นางสายไหม ดาบทอง
นางสาวสายอรุณ แกวสุข
นางสาวสารภี ไชยมาตร
นางสารภี พลเดช
นางสาวสาริกา ธรรมรักษา
นางสาวสาริณี มณีเนียม
นางสาริณี อนมงคล
นางสาวสารินี ไชยวงค
นางสารินี หงษสี
นางสาวสาริศา ไชยสมบัติ
นางสาวสาริศา ตาไฝ
นางสาวสาริศา ทวีตา
นางสาวสารี นพรัตน
นางสาวสารีปะห มีซา
นางสาวสารีฟะ มานิ
นางสาวสารีฟะห เจะยามา
นางสารีย เบ็ญจมาศ
นางสารีย วงศกุลวิจิตร
นางสาวสารียะห ซาซู
นางสาโรมา หัดกาเจ
นางสาวสาลิน รามเรือง
นางสาลินี ชูศรี
นางสาลินี ทองทรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗

นางสาวสาลินี เพ็งอุดม
นางสาลินี เย็นใจ
นางสาลินี สัจจะเขตต
นางสาวสาลินี สิทธิสาร
นางสาลินี หงษทอง
นางสาวสาลิพร เจริญรูป
นางสาลี่ ขุนทอง
นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ
นางสาลี่ ศรีโชติ
นางสาวสาลีนา ลานง
นางสาวสาลีฮะห ตาเยะ
นางสาวสาวรีย ดําเรือง
นางสาวสาวิณี กะตะศิลา
นางสาวิณี ปทมเสถียรชัย
นางสาวสาวิณี สิทธิชัย
นางสาวสาวิณี เฮประโคน
นางสาวสาวิตตรี หอมหวล
นางสาวสาวิตรา ชูแกว
นางสาวสาวิตรี กวยทะวิมล
นางสาวิตรี กองสอน
นางสาวิตรี เกษรสิทธิ์
นางสาวสาวิตรี แกวโสม
นางสาวสาวิตรี ขันทะ
นางสาวิตรี ชุนศักดิ์
นางสาวิตรี ดวงสุข

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรีหญิง สาวิตรี ตันคําแดง
นางสาวิตรี ถีระแกว
นางสาวสาวิตรี นวมนิ่ม
นางสาวิตรี นาคกล
นางสาวสาวิตรี บรรเทาวงษ
นางสาวิตรี บํารุงรส
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
นางสาวิตรี บุญประโคน
นางสาวสาวิตรี บุญเลิศ
นางสาวสาวิตรี ประทุมตรี
นางสาวสาวิตรี ปลื้มเนตร
นางสาวสาวิตรี พงษไพบูลย
นางสาวิตรี พัฒนาเวช
นางสาวสาวิตรี พัศชะสีห
นางสาวสาวิตรี พูนทองหลาง
นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็ง
นางสาวสาวิตรี เภาเส็น
นางสาวสาวิตรี มวงพรวน
นางสาวสาวิตรี มะโนรส
นางสาวสาวิตรี มะปราง
นางสาวสาวิตรี มูลยอง
นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ
นางสาวิตรี รัตนะยามะ
นางสาวสาวิตรี รุงศิริ
นางสาวิตรี ละเอียด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวิตรี วงศน้ําคํา
นางสาวิตรี ศรีกัณหา
นางสาวสาวิตรี ศรีอนันต
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นางสาวสาวิตรี สีขาว
นางสาวสาวิตรี สุขสมพนารักษ
นางสาวิตรี สุริยาวงษ
นางสาวสาวิตรี โสภณ
นางสาวิตรี อินทสะโร
นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง
นางสาวสาวิตรี อุปนิ
นางสาวสาวียะห วาฮะ
นางสําเนียง แกวกอนนอย
นางสาวสําเภา เครื่องกัณฑ
นางสาวสําเภา เยี่ยมรัมย
นางสาวสํารวม มงคลทอง
นางสาวสํารวม สนพิพัฒน
นางสํารวย เฟองอิ่ม
นางสาวสําราญ คําลอย
นางสําราญ สิงหเจริญ
นางสาวสําเรียน จินดารอง
นางสําลี จําปาทอง
นางสาวสําลี แซลิ้ม
นางสิชล เรืองเกิด
นางสิตานัธร ไชยราช

๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิตานันท ชาญประโคน
นางสิตานันท ยาทะเล
นางสาวสิตาพัชญ ไชยอําพรวัชร
นางสาวสิตาพัชญ สารสิทธิ์
นางสาวสิธิภรณ งามโฉมฉิน
นางสินทัย ไชยเสริฐ
นางสินาภรณ จันสุตะ
นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล
นางสาวสินีนาฎ เฟองทอง
นางสินีนาฎ มีทิศ
นางสาวสินีนาฏ จีระสุข
นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนา
นางสาวสินีนาฏ มีศรี
นางสินีนาฏ สุทธิประทีป
นางสาวสินีนาฏ ออนเถื่อน
นางสินีนาถ งามสงา
นางสินีนุช พูลพัฒนา
นางสาวสินีนุช วานิช
นางสาวสินีรินทร ภาระไฟ
นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข
นางสาวสิปาง ชวยคุม
นางสาวสิภชา จิตติศีดา
นางสาวสิมมะลี พิมพกรรณ
นางสาวสิยาพร ทิพยพินิจ
นางสิยาพัฐ เอี่ยมอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔
๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิรณัฐ ยงพฤกษา
นางสิรนาฏ ชักชวนดี
นางสาวสิรภัทร สิทธานนท
นางสิรัญญา ศรีภูธร
นางสาวสิริกร กองมิตรชัย
นางสิริกร บุญทัน
นางสิริกร ปนแหลม
นางสิริกร รัศมี
นางสิริกร สินสม
นางสิริกัญญามญฐ สายใหญ
นางสาวสิริกาญ ชมวงษ
นางสาวสิริกาญจน จันทรเรือง
นางสาวสิริกาญจน บุญเจริญ
นางสิริกานดา พุฒตาล
นางสาวสิริกานต เบหลงตรี
นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล
นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐ
นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง
นางสิริจรรยา สุรินทร
นางสาวสิริญญา เบี้ยสองดวง
นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล
นางสาวสิริญาดา กิตติรัตนทรัพย
นางสาวสิริญาพร มุกดา
นางสาวสิริณัฏฐ จันทรังศรี
นางสาวสิริทิพพา บุญธรรม

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

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิริธนา จําปาหอม
นางสาวสิรินทรรดา จุฑามณีพงษ
นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง
นางสิรินทรา อุสุพันธ
นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ
นางสิรินยา คงประสม
นางสาวสิรินรัตน ประทุม
นางสาวสิรินันท มาลัยแดง
นางสาวสิรินันท ฤทธิ์บํารุง
นางสิรินาถ กาญจนวณิชย
นางสาวสิรินาถ แกวเมือง
นางสิรินาถ โควจิริยะพันธุ
นางสิรินาถ จงหวัง
นางสาวสิรินาถ ธงศิลา
นางสิรินาถ บัวหลวง
นางสาวสิรินาถ สมแสง
นางสาวสิรินาถ สวางพิทักษ
นางสาวสิรินุส ปรางทอง
นางสาวสิริปรียา พูลสวัสดิ์
นางสาวสิริพนา เพียงตา
นางสาวสิริพร จินา
นางสาวสิริพร ฉ่ําเฉื่อย
นางสาวสิริพร ทวมไทย
นางสิริพร ทองดี
นางสาวสิริพร บํารุงเกาะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐
๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริพร บุญหนุน
นางสาวสิริพร ผลจันทร
นางสาวสิริพร พิสุราช
นางสาวสิริพร โมราบุตร
นางสิริพร รอดวิจิตร
นางสาวสิริพร รัตนมุง
นางสิริพร ศึกษากิจ
นางสาวสิริพร เอี่ยมสําลี
นางสาวสิริพรรณ ศรีสุข
นางสาวสิริพิม พรมมา
นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต
นางสิริภัทร แสงบุญ
นางสิริภา ปลาทอง
นางสาวสิริภา สงคราม
นางสิริมณี วรรณโคตร
นางสาวสิริมา ไชยโชติ
นางสาวสิริมา ทรงหอม
นางสิริมา พวงศรี
นางสิริมา มิ่งเมือง
นางสาวสิริมา วงษนรินทร
นางสิริมา วันนุกูล
นางสิริมาต ธรรมรัง
นางสาวสิริมาส ถาวร
นางสาวสิริยากร ชูพันธ
นางสิริยากร ตุงคะศิริ

๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสิริยากร รูปญญา
นางสาวสิริยากร สีมาพล
นางสาวสิริยากรณ ศิลานนท
นางสิริยาณี บุนนาค
นางสาวสิริยาพร บุษบิน
นางสาวสิริยาภรณ นันทบุตร
นางสาวสิริรัญญา บุญลอ
นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร
นางสิริรัตน คําจินะ
นางสาวสิริรัตน โชติรัตน
นางสิริรัตน ฝกบัว
นางสิริรัตน สุขโข
นางสาวสิริรัตน หอมชื่นชม
นางสิริรัตนาพร อุนใจ
นางสิริลดา ภูขันธ
นางสาวสิริลักข เทวาพิทักษ
นางสาวสิริลักษณ แซตั้น
นางสาวสิริลักษณ ทนุกุล
นางสิริลักษณ โพธิบุตร
นางสิริลักษณ ภัทรเวียงกาญจน
นางสาวสิริลักษณ มายอง
นางสาวสิริลักษณ สาริกา
นางสาวสิริวรรณ ทิพยพินิจ
นางสาวสิริวรรณ บํารุงศิริ
นางสาวสิริวรรณ พุกหนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิริวรรณ เลิศประเสริฐ
นางสาวสิริวรรณ วรวิชวลิตวัชระ
นางสาวสิริวรรณ ศรีเพียรวงศ
นางสาวสิริวรรณ อุนใจวิวัฒน
นางสาวสิริวิภา รอดเสวก
นางสาวสิริวิมล จันทรบุญ
นางสิริวิมล ทะมาดี
นางสาวสิริวิมล บุตรอินทร
นางสาวสิริวิมล พวงมาลา
นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ
นางสาวสิริโสภา ดวงแกว
นางสาวสิริโสภา เดชเกตุ
นางสาวสิริโสภาพันธุ ปานมีศรี
นางสาวสิริอร ศิริญาณ
นางสาวสิรี ประสงคสุข
นางสาวสิรีธร ลําจวน
นางสิรีนาถ วันนา
นางสิรีรัศมิ์ สิริหาญนธี
นางสาวสิลิลทราทิพย สดมพฤกษ
นางสาวสิวลี บุญวัฒน
นางสาวสิวาลัย สวัสดิ์รักษา
นางสาวสิวิกา โพธิ์ชุม
นางสาวสิวินีย สุวรรณ
นางสีดา มณีกูล
นางสีดา สารรัตนะ

๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสีตี อาดตันตรา
นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา
นางสาวสีตีซอปเยาะ มือแยบาสอ
นางสีตีฝาตีเมาะ อํามาตย
นางสาวสีนวล รอดนอย
นางสาวสีแพรว คําเผี่ยน
นางสีวลีฟาตีมา จันทรทอง
นางสีวิกา คลายนอย
นางสุกฤตา จังพนาสิน
นางสุกฤตา ชัยวิเศษ
นางสาวสุกฤตา สมอวม
นางสาวสุกฤตา โสมล
นางสาวสุกัญญา กวยทอง
นางสาวสุกัญญา กายแกว
นางสุกัญญา เกตุประเสริฐ
นางสุกัญญา เกียรติเกาะ
นางสาวสุกัญญา แกวกอง
นางสาวสุกัญญา แกวพิม
นางสาวสุกัญญา แกวมณี
นางสาวสุกัญญา ไกรสุต
นางสาวสุกัญญา ขันอาษา
นางสาวสุกัญญา เขตจัตุรัส
นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
นางสาวสุกัญญา คล้ําจีน
นางสาวสุกัญญา คําวัตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗

นางสาวสุกัญญา จันทรงาม
นางสาวสุกัญญา จันทรสวาง
นางสุกัญญา จันทรสุวรรณ
นางสาวสุกัญญา จาดี
นางสาวสุกัญญา จํานงพรม
นางสาวสุกัญญา จําปาทอง
นางสุกัญญา เจิมถาวร
นางสาวสุกัญญา ฉัตรแกว
นางสาวสุกัญญา ชอบรัก
นางสุกัญญา ชาฤทธิ์
นางสาวสุกัญญา ชูเกียรติ
นางสุกัญญา ชูวงษ
นางสุกัญญา ดีเลิศ
นางสุกัญญา เดียวสุรินทร
นางสาวสุกัญญา ไตรสําราญ
นางสุกัญญา ทรงกลด
นางสุกัญญา ทองกลาง
นางสาวสุกัญญา เทาศิริ
นางสุกัญญา ธรรมดา
นางสุกัญญา นอยคนดี
นางสุกัญญา นาคสัมฤทธิ์
นางสาวสุกัญญา นาคอน
นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ
นางสาวสุกัญญา นามแกว
นางสาวสุกัญญา นิ่มพันธุ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุกัญญา เนื้อจันทา
นางสาวสุกัญญา บองเขายอย
นางสาวสุกัญญา บางปา
นางสาวสุกัญญา บุญฉิม
นางสาวสุกัญญา บุญธรรม
นางสุกัญญา ปวงมาทา
นางสาวสุกัญญา ปาตะวงค
นางสาวสุกัญญา ปนปก
นางสาวสุกัญญา ปุนปุย
นางสุกัญญา ปุริเกษม
นางสาวสุกัญญา ผกาภิวัฒน
นางสาวสุกัญญา ผิวขํา
นางสุกัญญา ผิวดํา
นางสาวสุกัญญา พูลกสิ
นางสุกัญญา พูลธนะ
นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง
นางสุกัญญา โพชะกะ
นางสาวสุกัญญา ไพบูลยกิจกุล
นางสาวสุกัญญา เฟองประเสริฐ
นางสาวสุกัญญา ภูรักษา
นางสุกัญญา มะโนโฮง
นางสุกัญญา มะมิง
นางสาวสุกัญญา มัทธุรี
นางสุกัญญา มาตราวงค
นางสาวสุกัญญา มารอด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗

นางสาวสุกัญญา มาลีหวล
นางสาวสุกัญญา มิ่งมูล
นางสาวสุกัญญา เมืองแก
นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ
นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย
นางสาวสุกัญญา เริ่มรัตน
นางสาวสุกัญญา ลัดกลาง
นางสุกัญญา ลาออต
นางสุกัญญา โลกาวิทย
นางสาวสุกัญญา วรรณโส
นางสาวสุกัญญา วิริยะอารี
นางสาวสุกัญญา วีระจันทร
นางสุกัญญา เวชรัตน
นางสุกัญญา ศรศักดา
นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง
นางสุกัญญา ศรีประเสริฐ
นางสุกัญญา ศิขินารัมย
นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ
นางสาวสุกัญญา สัพโส
นางสุกัญญา สายวงค
นางสุกัญญา สารรัตน
นางสาวสุกัญญา สีปูน
นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน
นางสาวสุกัญญา สุดสายออ
นางสาวสุกัญญา สุนทร

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุกัญญา สุวรรณดี
นางสุกัญญา แสงแกว
นางสุกัญญา หนูเจริญ
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
นางสาวสุกัญญา หลิมแดง
นางสาวสุกัญญา หอมทวนลม
นางสาวสุกัญญา หานวิลัย
นางสุกัญญา เหมืองสอง
นางสาวสุกัญญา เหล็มนุย
นางสาวสุกัญญา ไหมทอง
นางสาวสุกัญญา อุนแกว
นางสุกัญญา เฮงนอย
นางสุกัญนิการ กลมกลอม
นางสาวสุกันญา ขันทองดี
นางสุกันยา ชุมภูกุล
นางสุกันยา บุตรโคตร
นางสาวสุกัลญา ขุนธน
นางสาวสุกัลยา ขําเถื่อน
นางสาวสุกัลยา คงมา
นางสาวสุกัลยา จันทรภาโส
นางสุกัลยา ธีวีระปญญา
วาที่รอยตรีหญิง สุกัลยา วงษแกว
นางสุกัลยา เวชสิทธิ์
นางสุกัลยา สําราญรมย
นางสาวสุกานดา แกวกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗

นางสาวสุกานดา เจนวิจารณ
นางสาวสุกานดา ชัยปลัด
นางสุกานดา เตโพธิ์
นางสาวสุกานดา ทานาลาด
นางสาวสุกานดา นิลสุข
นางสาวสุกานดา เภอรักษ
นางสาวสุกานดา มีสุขศรี
นางสาวสุกานดา โรมวิลาส
นางสุกานดา สมพงษ
นางสุกานดา สรอยพิมาย
นางสุกานดา สังฆกูล
นางสาวสุกานดา สายวารี
นางสาวสุกานดา สุขสวาง
นางสาวสุการดา เลหกล
นางสาวสุขใจ สิงสาโร
นางสาวสุขราศี จันทรปุน
นางสาวสุขศิริ ซายน้ําจืด
นางสุขสันต ปะนัดตา
นางสาวสุขสันต พลสูงเนิน
นางสาวสุขุม พุทธเส็ง
นางสาวสุขุมาภรณ กุณฑล
นางสาวสุขุมาภรณ เกษรจรุง
นางสาวสุขุมาลย พนิชการ
นางสาวสุคนทิพย เทศทํา
นางสาวสุคนธ เฮ็งสันเทียะ

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุคนธทิพย สมไทย
นางสาวสุคนธรักษ ยกเทพ
นางสุคนธา เกื้อกอบ
นางสาวสุคนธา บุญลือ
นางสุคนธา โพธิ์ทอง
นางสาวสุจรรยจิรา ตามจิตเจริญ
นางสาวสุจรรยา โชติชวง
นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแกว
นางสุจารี ตุมนิลกาล
นางสาวสุจารีย เกิดสุวรรณ
นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ
นางสาวสุจิตตรา อุปนันท
นางสาวสุจิตตา เจะยอ
นางสุจิตตา รูปสูง
นางสาวสุจิตรตา จําปาจันทร
นางสาวสุจิตรา กอนเงิน
นางสาวสุจิตรา เกตพันธ
นางสุจิตรา จันกวด
นางสาวสุจิตรา จินะวงศ
วาที่รอยตรีหญิง สุจิตรา แจงไข
นางสุจิตรา ชลธาร
นางสาวสุจิตรา ชวงโชติ
นางสุจิตรา ชวยเชื้อ
นางสาวสุจิตรา ติงสา
นางสุจิตรา ทําบุญสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗

นางสุจิตรา ไทยรักษา
นางสาวสุจิตรา นาคนารี
นางสาวสุจิตรา บัวเงิน
นางสาวสุจิตรา บุตรดี
นางสาวสุจิตรา ปญญารักษ
นางสาวสุจิตรา พรานไพร
นางสาวสุจิตรา พวงจันทึก
นางสุจิตรา พันธศรี
นางสาวสุจิตรา ภิรมยนิล
นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน
นางสุจิตรา มุงตุย
นางสาวสุจิตรา รินเพ็ง
นางสาวสุจิตรา โรมรัน
นางสาวสุจิตรา วรินทร
นางสุจิตรา ศรีจันทร
นางสุจิตรา สิงหทอง
นางสาวสุจิตรา สุณา
นางสาวสุจิตรา สุดเกตุ
นางสุจิตรา สุทธสอน
นางสาวสุจิตรา สุวลักษณ
นางสุจิตรา เสือดวง
นางสาวสุจิตรา แสงมณี
นางสาวสุจิตรา แสงเรือง
นางสาวสุจิตรา อินตะกัน
นางสุจิตรา อินอําพร

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุจิตราภรณ ไพศรี
นางสุจิตวดี องคะศาสตร
นางสุจินดา คงกรุด
นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ
นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริ
นางสาวสุจินต อินทมะโน
นางสาวสุจิรัตน ตั้งจิตโชคชัย
นางสาวสุจิรา ปาทาน
นางสาวสุจิรานันท บุญเถิง
นางสุจิราภรณ บํารุงราษฎร
นางสาวสุจิราภรณ มวงเงิน
นางสุใจ ศรีไชย
นางสาวสุชญา เพชรนอย
นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล
นางสุชญา เหลาสมบูรณ
นางสาวสุชญา เอื้อสุขเกษม
นางสาวสุชญาภัค กฤษหวาง
นางสาวสุชัญญา ชายทวีป
นางสาวสุชัญญา ลุนาวงค
นางสาวสุชัญญา วาป
นางสาวสุชัญญา สุจิตตกุล
นางสุชัญญาณัฏฐ จันทรประทุม
นางสาวสุชัญสินี สีหะวงษ
นางสาวสุชาดา กระสุนรัมย
นางสุชาดา กาสุรงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓
๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙
๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗

นางสาวสุชาดา แกวพิกุล
นางสุชาดา จวงพานิช
นางสุชาดา จันทรตน
นางสุชาดา ชื่นตา
นางสาวสุชาดา ตันติจิตจารุ
นางสุชาดา ตุงคนาคร
นางสาวสุชาดา ถินแพ
นางสาวสุชาดา ทองอยู
นางสาวสุชาดา นัยติ๊บ
นางสาวสุชาดา บินยามัน
นางสาวสุชาดา บุบผา
นางสาวสุชาดา ปาณะศรี
นางสุชาดา เปลี่ยนสนิท
นางสุชาดา พันธุฉนวน
นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล
นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ
นางสาวสุชาดา โพธิ์ทอง
นางสาวสุชาดา ภักดี
นางสาวสุชาดา มนตพลับ
นางสาวสุชาดา ยันประโคน
นางสุชาดา เรืองเทพ
นางสุชาดา วรพันธพานิช
นางสาวสุชาดา วองไว
นางสาวสุชาดา ศรีนาค
นางสาวสุชาดา ศรีพูล

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๔๘
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒
๑๘๗๕๓
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘
๑๘๗๕๙
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุชาดา สมิงทะยาน
นางสาวสุชาดา สุขบํารุงศิลป
นางสาวสุชาดา แสงเดือน
นางสาวสุชาดา แสนใจอิ
นางสุชาดา เหมะตระกูลชัย
นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน
นางสาวสุชาดา อาจวิชัย
นางสาวสุชาดา อิงอาจ
นางสาวสุชาดา อุนเทียนโสม
นางสุชาดา อุนธุโร
นางสาวสุชาดา อูเงิน
นางสาวสุชานัน บุญยบุตร
นางสุชานันท แพงดี
นางสาวสุชานาฎ สุวรรณพิบูลย
นางสาวสุชาพร ประเสริฐชาติ
นางสาวสุชาวดี ศรีโกศล
นางสาวสุชาวลี บุญชวย
นางสาวสุชิน ทิงิ้วงาม
นางสุชิรา อิ่มสุข
นางสาวสุชิราภรณ เรืองเดช
นางสาวสุชิลา ตองออน
นางสาวสุชีรา แกวหนองแก
นางสาวสุชีรา รุงมณีกิจเจริญ
นางสาวสุชีรา ศุภพิมลวรรณ
นางสุญดา เนตระชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๗๓
๑๘๗๗๔
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗
๑๘๗๗๘
๑๘๗๗๙
๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุญาณี ฉิมอ่ํา
นางสุฐิลักษณ กัณฑสุภัค
นางสาวสุฑรัตน โสพักตร
นางสาวสุฑารัตน ทองเกลี้ยง
นางสาวสุณัฏฐา สุขแสง
นางสาวสุณัฐชา โนจิตร
นางสาวสุณัฐชา พิมสารี
นางสาวสุณิษา สานา
นางสุณิสา จันตะวงค
นางสุณิสา พันธทิพย
นางสาวสุณิสา พิมพพันธ
นางสุณิสา ละฎาพันธุ
นางสุณิสา สปลเลอร
นางสุณี ศรีมูล
นางสุณีภัสร คํามะลุนพัฒนะกูล
นางสาวสุณีรัตน คงไขศรี
นางสาวสุณีรัตน รัดกุม
นางสาวสุณีรัตน สมอาง
นางสุณีวรรณ แกวเครือศรี
นางสุดคนึง ปกปด
นางสาวสุดใจ กองปา
นางสาวสุดใจ เกริงรัมย
นางสุดา เกรียงไกรรุง
นางสาวสุดา เข็มทอง
นางสาวสุดา ธุวภัทร

๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุดา ปวนเทียน
นางสุดา พลชัย
นางสาวสุดา ภักดีอิ่ม
นางสาวสุดา สุวรรณชาตรี
นางสุดา หลําหละ
นางสุดา แอมอุตม
นางสาวสุดากาญจน รัตนสุข
นางสาวสุดากาญจน
ลีลานุเกษมพงศ
นางสุดาจันทร หินกลาง
นางสาวสุดาทิพย เลขยัน
นางสุดาบัณฑิต สุดชารี
นางสุดาพร เขตคํา
นางสาวสุดาพร พันสีทา
นางสุดาพร พูลหนาย
นางสาวสุดาพร เพชรรัตน
นางสาวสุดาพร โพธิ์ศรี
นางสาวสุดาพร รางทอง
นางสาวสุดาพร สุดใจ
นางสุดาพร หาญจริง
นางสุดาพรรณ เพ็งจันทร
นางสาวสุดายงค พุฒจันทร
นางสาวสุดารักษ พยัคฆมะเริง
นางสุดารักษ ยมจินดา
นางสุดารัตน กลัดขวัญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖

นางสาวสุดารัตน คนหลัก
นางสาวสุดารัตน เงินปาน
นางสุดารัตน จันทบาล
นางสุดารัตน จันทรเจริญ
นางสาวสุดารัตน ใจอาสา
นางสุดารัตน เชื้อศรี
นางสาวสุดารัตน แซโซง
นางสุดารัตน ดวงนุม
นางสาวสุดารัตน เทพผาย
นางสาวสุดารัตน เทียมจันทร
นางสาวสุดารัตน นาคเมา
นางสาวสุดารัตน ประกอบดี
นางสาวสุดารัตน ปานทอง
นางสาวสุดารัตน เปนมงคล
นางสาวสุดารัตน พิบูลยสังข
นางสาวสุดารัตน พูลสุข
นางสุดารัตน ภักดี
นางสุดารัตน ลําลอง
นางสาวสุดารัตน วันทอง
นางสาวสุดารัตน ศิลปศร
นางสาวสุดารัตน สมตาเตะ
นางสุดารัตน สุขสมบูรณ
นางสาวสุดารัตน สุดชารี
นางสาวสุดารัตน สุริเย
นางสาวสุดารัตน สุสิคง

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุดารัตน โสสุด
นางสาวสุดารัตน หนาหู
นางสุดารัตน หลายเจริญ
นางสาวสุดารัตน หอมไกรลาศ
นางสุดารัตน อริยะศิริวงศ
นางสาวสุดารัตน อะหลีแอ
นางสุดารัตน อุตเลิศ
นางสาวสุดารัตน อูปเสาร
นางสาวสุดาลักษณ พรหมวิหาร
นางสาวสุดาลักษณ โพธิกุดไสย
นางสุดาวรรณ ชัยหงษา
นางสาวสุดาวัลย การนา
นางสาวสุดาวัลย แซเตียว
นางสาวสุดาวัลย นวมจิตร
นางสาวสุดาวัลย ศรีทอง
นางสาวสุดาวัลย ศรีเพชร
นางสาวสุดาวัลย ศรีลาพัฒน
นางสาวสุติมา ไชยบํารุง
นางสุติมา สุขฟุง
นางสาวสุทธดา พรหมชมพู
นางสาวสุทธดา หนูปลอด
นางสาวสุทธยา สายเพ็ชร
นางสุทธาทิพย อินทะนิน
นางสุทธาสินี คูเจริญทรัพย
นางสาวสุทธิกาญจน จันทรทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุทธิกานต ตาจะนะ
นางสาวสุทธิกานต อินทรวงษโชติ
นางสาวสุทธิกุล มโน
นางสาวสุทธิชา ขันธวิทยา
นางสาวสุทธิชา พูลสวัสดิ์
นางสุทธิณี ไมสูง
นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติ
นางสาวสุทธิดา สุทธิ
นางสุทธินันท คํามา
นางสาวสุทธินันท อุปเสน
นางสาวสุทธินี ดีพลงาม
นางสุทธินี แสงแสน
นางสาวสุทธิพร ทีฮาน
นางสาวสุทธิพรรณ เนียมสันเทียะ
นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน
วาที่รอยตรีหญิง สุทธิรักษ แสงกลา
นางสาวสุทธิรัตน เกดุก
นางสาวสุทธิรัตน ทรัพยแกวยอด
นางสุทธิรา สมเนียม
นางสาวสุทธิลักษณ แขงขัน
นางสาวสุทธิลักษณ ตรองใจ
นางสาวสุทธิลักษณ วิมานรัตน
นางสาวสุทธิลักษณ สรอยสูงเนิน
นางสาวสุทธิลักษณ สายนาค
นางสุทธิวรรณ ชัยนาคิน

๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘
๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุทธิวรรณ ลามีนนท
นางสาวสุทธิวรรณ สุขโข
นางสุทธิสา พุทธซอน
นางสาวสุทธีรา โคงาม
นางสุทราทิณีย มิตรดี
นางสุทัศษา อินมณี
นางสุทานีย พลนามอินทร
นางสุทิชา ชุมชอบ
นางสาวสุทิน ยิ่งชูรส
นางสาวสุทิศา ฤทธิอา
นางสุทิศา สวางใจ
นางสาวสุทิสา ชีวัน
นางสาวสุทิสา เรืองกันท
นางสาวสุธนี แดงวิไล
นางสาวสุธรรม ยาริมูล
นางสาวสุธางศรัตน โพธิ์งาม
นางสาวสุธาทิพย เกิดเดช
นางสาวสุธาทิพย เกิดศิริ
นางสุธาทิพย แจมหมอ
นางสุธาทิพย ทวีเมือง
นางสาวสุธาทิพย ทองใบ
นางสาวสุธาทิพย ลักษณะจันทร
นางสาวสุธาทิพย สกุลพานิชย
นางสาวสุธาทิพย สุวรรณมวง
นางสุธาทิพย แสงงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙
๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖

นางสาวสุธาพร คิสาลัง
นางสุธามาศ เที่ยงศรี
นางสุธามาศน สุขเสพย
นางสาวสุธารส วรนาม
นางสาวสุธารักษ เพ็ชรอําไพ
นางสาวสุธารัตน ทรงสงา
นางสาวสุธารัตน มณีรัตน
นางสาวสุธาริณี อนงนุช
นางสุธารินี อสิพงษ
นางสาวสุธาลินี แฟมไธสง
นางสุธาวรรณ หัสนันท
นางสาวสุธาวัลย อัตตโชติ
นางสาวสุธาสินี กอนใจ
นางสาวสุธาสินี กิ่งสกุล
นางสาวสุธาสินี คัยนันทน
นางสาวสุธาสินี คุมพะเนียด
นางสาวสุธาสินี โคตรชนะ
นางสาวสุธาสินี ฉิมงาม
นางสาวสุธาสินี เตงภูเขียว
นางสาวสุธาสินี ทองแกว
นางสาวสุธาสินี บุญคั่ง
นางสาวสุธาสินี บุญปรุง
นางสาวสุธาสินี บูรณะศิริศิลป
นางสุธาสินี ผิวไหมคํา
นางสาวสุธาสินี รักแตง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุธาสินี รัมมะญาณ
นางสาวสุธาสินี สิงหประโคน
นางสุธาสินี เสนห
นางสุธาสินี หาญรักษ
นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร
นางสาวสุธาอร สีแดง
นางสาวสุธิชา จบศรี
นางสุธิดา กงแกนทา
นางสุธิดา คําวิชัย
นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์
นางสุธิดา ประมัยพิมพ
นางสาวสุธิดา ปองนอก
นางสาวสุธิดา พรมแสง
นางสาวสุธิดา ภูมิวัลย
นางสาวสุธิดา ศรีภักดี
นางสุธิดา สอนนํา
นางสาวสุธิดา สอสุวรรณ
นางสาวสุธิดา สุวินทรากร
นางสาวสุธิดา แสงงาม
นางสาวสุธิดา เหลาสิงห
นางสาวสุธิดา อิงคะวะระ
นางสุธิตา ศรีบุญนาค
นางสุธินันท งามเกรียงไกร
นางสาวสุธินันท เลิศกมลวรรธน
นางสาวสุธินี แจมจํารัส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุธินี ศรีมาศ
นางสุธินีย สุขใจ
นางสาวสุธิมนต บุญมา
นางสุธิมา เทศถมยา
นางสุธิมา สมถะธัญการ
นางสาวสุธิรา บุญยะวัตร
นางสาวสุธิศา เกตุแกว
นางสุธิศา ทองคํา
นางสาวสุธิสา กรุดเนียม
นางสาวสุธี บัวพูล
นางสาวสุธีกานต ขวัญพัทลุง
นางสุธีกานต ทัพนาค
นางสาวสุธีญญา วิรุฬหลาวัณย
นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม
นางสาวสุธีรา รอดชื่น
นางสาวสุธีรา วิเศษสมบัติ
นางสาวสุธีรา สทานพล
นางสาวสุธีรา สูภัยพาล
นางสาวสุธีรา หลาจันทร
นางสาวสุนทราทิพย แปนทอง
นางสุนทราวดี กมลเศษ
นางสาวสุนทรี ขันตีสาย
นางสาวสุนทรี คงสําราญ
นางสาวสุนทรี ใจมั่น
นางสาวสุนทรี เตียงกูล

๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘
๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒
๑๙๐๑๓
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนทรี นาคประเสริฐ
นางสาวสุนทรี สมคํา
นางสาวสุนทรี สวนจันทร
นางสุนทรี สื่อสาร
นางสุนทรี สุขุประการ
นางสาวสุนทรี แสงอุไร
นางสาวสุนทรี ออนสุวรรณ
นางสาวสุนทรีพร อําพลพร
นางสาวสุนทรีย แกวกันไทย
นางสุนทรีย รชตเฉลิมโรจน
นางสาวสุนทรียา ศรีวรขันธ
นางสุนันฑา ไกรยศ
นางสาวสุนันท ขวัญศิริ
นางสุนันท เฉลิมวัน
นางสาวสุนันท ฝอยหิรัญ
นางสุนันท พระวงศ
นางสาวสุนันท ภูดี
นางสุนันทกานต มอนไธสง
นางสาวสุนันทธิษา อังโชติพันธ
นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม
นางสุนันทา กาบตุม
นางสาวสุนันทา จรัสปรีดาลาภ
นางสาวสุนันทา จิตตมั่น
นางสุนันทา ชํานาญกิจ
นางสาวสุนันทา ชํานาญทาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุนันทา เชื้อฉ่ําหลวง
นางสาวสุนันทา ดอนผา
นางสุนันทา ตะพัง
นางสุนันทา ตังสุข
นางสาวสุนันทา บุญมา
นางสุนันทา บุญเรืองศรี
นางสาวสุนันทา ปติทโน
นางสาวสุนันทา เผือกรักษา
นางสาวสุนันทา พูลคุม
นางสาวสุนันทา ภัทธิยากูล
นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน
นางสาวสุนันทา รอดโต
นางสาวสุนันทา เลอสวรรควารี
นางสุนันทา เลิศวิบูลยลักษณ
นางสาวสุนันทา วงษจําปา
นางสุนันทา ศิริเดชไชยวงศ
นางสาวสุนันทา ศิลปวิเศษ
นางสุนันทา สืบบุก
นางสาวสุนันทา สุขเกษม
นางสุนันทา สุขปลั่ง
นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐ
นางสาวสุนันทินี หาดเพ็ชร
นางสาวสุนันธิณีย มวงเนียม
นางสาวสุนานาถ พรวิบูลภาค
นางสุนารี จิตตสุทธิผล

๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนารี ชินรัตน
นางสาวสุนารี เรืองแกว
นางสาวสุนารี ศรีคงรักษ
นางสาวสุนารี โสภารักษ
นางสาวสุนารี หัทยา
นางสุนิจฐา ประเสริฐแกว
นางสุนิดา ใบบัว
นางสุนิดา ศรีสมบัติ
นางสุนิต ทินบุตร
นางสุนิตย คําปอง
นางสาวสุนิตยา ศรีรักยิ้ม
นางสุนิตา ฉัตรทอง
นางสุนิภา คําภิระแปง
นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล
นางสาวสุนิศา ตุมศรียา
นางสาวสุนิศา พุมนอย
นางสาวสุนิศา อุดมเดช
นางสุนิษฐา เจริญวิทยธนเดช
นางสาวสุนิษา บุญชุม
นางสุนิษา พูลศรี
นางสุนิษา สิมาวัน
นางสาวสุนิสา เข็มนาค
นางสุนิสา เจี้ยงเต็ม
นางสาวสุนิสา ชาวขมิ้น
นางสุนิสา ชุมมงคล

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

นางสาวสุนิสา ทรงทอง
นางสาวสุนิสา นรสิงห
นางสุนิสา นิลฉวี
นางสาวสุนิสา นิลบุตร
นางสาวสุนิสา เนียมแสง
นางสาวสุนิสา บุญชัย
นางสาวสุนิสา มหายศ
นางสาวสุนิสา มิทานนท
นางสาวสุนิสา วงคนอย
นางสุนิสา วงศศรีรักษา
นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร
นางสาวสุนิสา ศิริอุดม
นางสาวสุนิสา สวัสดี
นางสุนิสา สุขสําราญ
นางสาวสุนิสา สุขหมั่น
นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์
นางสาวสุนิสา โสรมรรค
นางสุนิสา อินทนนท
นางสุนีย แกวไฝ
นางสาวสุนีย ขัติยะ
นางสุนีย ตาคํา
นางสาวสุนีย ทองดอนเหมือน
นางสาวสุนีย ปงปงกา
นางสาวสุนีย โพธิ์กาวิล
นางสุนีย มีศรี

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุนีย หยีมะเหร็ม
นางสาวสุนีรัตน จันทรรัก
นางสาวสุนีรัตน พงษประสิทธิ์
นางสุนีรัตน ศิริเกตุ
นางสุเนตร ศรีวสุทธิ์
นางสาวสุเนตร หวยอําพัน
นางสุบรรณ ชัยรัตน
นางสุประดา สวางปาน
นางสาวสุประวีณ ชีวสุขานนท
นางสุประวีณ เวียงสุข
นางสาวสุปราณี แกวขุมเหล็ก
นางสาวสุปราณี ขันทะสอน
นางสุปราณี คําแกว
นางสาวสุปราณี ทองดอนนอย
นางสาวสุปราณี ทีลา
นางสาวสุปราณี แบบทอง
นางสาวสุปราณี พิชัยคํา
นางสาวสุปราณี ยันตะเคียน
นางสุปราณี รอดศรี
นางสาวสุปราณี รัตนคูศิริ
นางสาวสุปราณี ลามู
วาที่รอยตรีหญิง สุปราณี ศรีสุราช
นางสุปราณี ศิริวัฒนวิมล
นางสาวสุปราณี เศษโถ
นางสุปราณี สาระเศรษฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖

นางสุปราณี สุวรรณฉวี
นางสุปราณี แสนตรามาส
นางสาวสุปราณี หีมเขียว
นางสุปราณี หุนเอียด
นางสาวสุปราณีต ปานมา
นางสาวสุปรานี เจริญวัย
นางสุปรีดา บุญจุน
นางสุปรียา เพ็งเจริญ
นางสาวสุปญญา ชาติ
นางสาวสุปญญา วงศสัมฤทธิ์
นางสุปาณิตา ไชยเสน
นางสาวสุปาณี ตั้นเลง
นางสาวสุพจนา ยุติวงษ
นางสาวสุพนิดา ตาแกว
นางสุพร มากคํา
นางสาวสุพรทิพย จินตนชูติกร
นางสุพรทิพย ดิษสร
นางสุพรทิพย เปยปลูก
นางสาวสุพรพรรณ วงษไร
นางสุพรรณ พรมภักดี
นางสุพรรณ รวมเจริญ
นางสาวสุพรรณ สุทธวงค
นางสาวสุพรรณ สุวรรณชาตรี
นางสาวสุพรรณ แดงอํา
นางสุพรรณ เรืองสุวรรณ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุพรรณ สวางศรี
นางสาวสุพรรณณี กลางกั้น
นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี
นางสุพรรณพร เที่ยงธรรม
นางสาวสุพรรณวดี จันทรสงแสง
นางสาวสุพรรณษา ชะเวียตะคุ
นางสาวสุพรรณษา พวงวงษ
นางสาวสุพรรณษา บุญศิริ
นางสาวสุพรรณา สะบก
นางสาวสุพรรณิกา คําภูษา
นางสุพรรณิการ แกวกลาง
นางสาวสุพรรณิการ ศิริคํา
นางสาวสุพรรณิการ อนุวงศ
นางสุพรรณี กันหมอง
นางสาวสุพรรณี กาทอง
นางสาวสุพรรณี เกตุอยู
นางสุพรรณี แกนบุดดี
นางสาวสุพรรณี แกวกระจาย
นางสาวสุพรรณี แกววิเชียร
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
นางสาวสุพรรณี คงดี
นางสาวสุพรรณี แจมใส
นางสุพรรณี ชูรักษ
นางสุพรรณี โชติกุล
นางสุพรรณี ดวงเคน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖

นางสาวสุพรรณี ดีเหมือน
นางสาวสุพรรณี ทรัพยทน
นางสาวสุพรรณี นามวงษ
นางสาวสุพรรณี บุญญาวิเศษ
นางสุพรรณี บุตรดา
นางสาวสุพรรณี ปดความลับ
นางสุพรรณี พรมสีใหม
นางสาวสุพรรณี พลอยแดง
นางสุพรรณี แพสอาด
นางสุพรรณี โพธิ์กระจาง
นางสุพรรณี มณฑาทิพย
นางสุพรรณี มิ่งมูล
นางสาวสุพรรณี ราชคํา
นางสุพรรณี รุงเรือง
นางสาวสุพรรณี สมงาม
นางสาวสุพรรณี สืบศิริ
นางสุพรรณี สุขทอง
นางสาวสุพรรณี สุขมา
นางสุพรรณี สุขสถาพรชัย
นางสุพรรณี สุขแสง
นางสาวสุพรรณี สุนทรแต
นางสุพรรณี เสนชัย
นางสุพรรณี เสาใบ
นางสุพรรณี อุนวงษ
นางสาวสุพรรนิภา ดาวเรือง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐
๑๙๒๒๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุพรรษา กรอกสําโรง
นางสาวสุพรรษา เกิดสูง
นางสุพรรษา แกวปยะทรัพย
นางสาวสุพรรษา คงศรี
นางสุพรรษา คลี่เกษร
นางสาวสุพรรษา งามเขียว
นางสาวสุพรรษา จันสุก
นางสาวสุพรรษา ชลสาคร
นางสุพรรษา ชัยสุรินทร
นางสาวสุพรรษา แซเหลี้ยว
นางสาวสุพรรษา ทองนิ่ง
นางสุพรรษา ทับทิมไทย
นางสาวสุพรรษา บุตรโยธี
นางสาวสุพรรษา บุโฮม
นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ
นางสุพรรษา ประทับศักดิ์
นางสาวสุพรรษา พงษเกษม
นางสาวสุพรรษา พลขันธ
นางสาวสุพรรษา ภาษี
นางสาวสุพรรษา มาลา
นางสาวสุพรรษา มีหลง
นางสาวสุพรรษา รักษาษร
นางสาวสุพรรษา รุงสวาง
นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ
นางสุพรรษา ศุภสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพรรษา สัปทน
นางสุพรรษา สุขสมบูรณ
นางสาวสุพรรษา สุรินทร
นางสาวสุพรรษา หุนธานี
นางสุพรรษา ออนละมุล
นางสาวสุพรรษา เอียดดํา
นางสาวสุพลา สวางแกว
นางสาวสุพวารี เรืองบํารุง
นางสาวสุพัจนา นามประดิษฐ
นางสุพัชชา โรจนวรรัตน
นางสาวสุพัชตรา อุนอารมณเลิศ
นางสุพัชนีวัลย แข็งขัน
นางสาวสุพัชรกิจ อรามศรี
นางสาวสุพัชรินทร มีวงษ
นางสุพัญชิษา เงินเนื้อดี
นางสาวสุพัฒณา มีโชค
นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี
นางสาวสุพัฒตา สมเกศ
วาที่รอยตรีหญิง สุพัฒนชยา ชูแกว
นางสาวสุพัฒนา สุภาพ
นางสาวสุพัตรษร รุงเรือง
นางสาวสุพัตรา กองสิงห
นางสาวสุพัตรา กาสิงห
นางสุพัตรา เกรัมย
นางสาวสุพัตรา เกียรติบํารุง

๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑
๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพัตรา แกวแกมเกษ
นางสาวสุพัตรา โกมลมุสิก
นางสาวสุพัตรา ขันทอง
นางสุพัตรา ขันธปราชญ
นางสาวสุพัตรา เขื่อนเพชร
นางสุพัตรา คงพินิจ
นางสาวสุพัตรา ครประสี
นางสุพัตรา คําลือ
นางสาวสุพัตรา จันตะพรมมา
นางสาวสุพัตรา จันทรกระจาง
นางสาวสุพัตรา จันทรแดง
นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญ
นางสาวสุพัตรา จุยจํานงค
นางสุพัตรา เจริญศักดิ์
นางสุพัตรา ฉลาดเลิศ
นางสาวสุพัตรา ชลไพร
นางสุพัตรา ชางปลิว
นางสุพัตรา ชูสิทธิ์
นางสุพัตรา เชื้ออินทร
นางสาวสุพัตรา ตาดมวง
นางสุพัตรา เทพมาลาพันธศิริ
นางสาวสุพัตรา นาคยอด
นางสาวสุพัตรา นามวงค
นางสุพัตรา ประภาศรี
นางสุพัตรา ปากรพรหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๗๒
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนเจริญ
นางสาวสุพัตรา เพ็ชรประพันธ
นางสาวสุพัตรา ภักดีสวัสดิ์
นางสุพัตรา ยังสุข
นางสุพัตรา เยาวนิช
นางสาวสุพัตรา รมโพธิ์ภักดี
นางสาวสุพัตรา รักษวงษ
นางสุพัตรา รักสวน
นางสุพัตรา เรืองพิศาล
นางสาวสุพัตรา ลามพัฒน
นางสาวสุพัตรา วงคแสงนอย
นางสาวสุพัตรา วงศยี
นางสาวสุพัตรา วงษมณฑา
นางสุพัตรา ศรีจันทร
นางสาวสุพัตรา ศรีดา
นางสุพัตรา ศิริรัตนพงษ
นางสุพัตรา ศิลารักษ
นางสุพัตรา สะสมทรัพย
นางสาวสุพัตรา สาละวัน
นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศษา
นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร
นางสุพัตรา หมัดลาเตะ
นางสาวสุพัตรา อยูบานคลอง
นางสุพัตรา อันฐาเชษ
นางสุพัตรา อันฤดี

๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘
๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพัทธินันทน จันทรพุฒ
นางสาวสุพัทยา วัดวง
นางสาวสุพาณี วงศเสนา
นางสุพานิจ บุญเขม
นางสาวสุพาพร สุพงษ
นางสาวสุพาภรณ เพ็ชพวง
นางสาวสุพิชชา จันทรสมบัติ
นางสุพิชชา เสริมแสง
นางสาวสุพิชฌาย จันทรพวง
นางสาวสุพิชฌาย นราทอง
นางสาวสุพิชฌาย ลิ้มตระกูลไทย
นางสุพิชฌาศ บํารุงนอก
นางสุพิชญชญา เยี่ยงวิญู
นางสาวสุพิชญชญาณ ยืนยงแสน
นางสุพิชญนันท พวงประทิน
นางสาวสุพิชญา กลั่นนุรักษ
นางสุพิชญา กันทะวงค
นางสาวสุพิชญา แกววิจิตร
นางสาวสุพิชญา ไกรกล
นางสาวสุพิชญา จันทพันธ
นางสุพิชญา จันทรแจง
นางสาวสุพิชญา ตั้งธรรม
นางสุพิชญา เทพกิจ
นางสาวสุพิชญา พลสิทธิ์
นางสาวสุพิชญา สุวรรณศักรสิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพิชญาภัค ปญญาพันธ
นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒา
นางสาวสุพิณ วิจิตรจั่น
นางสุพิณ สินธุบุญ
นางสาวสุพิดา แยมนิ่มนวล
นางสาวสุพิน จันทรธิมาน
นางสุพินทิพย ธรรมจักร
นางสาวสุพินิจ อัตมาตร
นางสาวสุพิยดา มาทฤทธิ์
นางสุพิศ พูลแสง
นางสุพิศ ไวยประสิทธิ์
นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ
นางสุพีชา นาคนวล
นางสุพีชา เสมียนรัมย
นางสุพีรรญา ปญญาคํา
นางสาวสุพีลาภ ลําภา
นางสุภชาดา ธนธรรมนนท
นางสาวสุภณิดา ระนําไทยสงฆ
นางสาวสุภดา ตาปราบ
นางสุภนิดา นาราศรี
นางสาวสุภรณี ภูมิภาค
นางสุภรัตน ชนะหาญ
นางสาวสุภลักษ พยัคฆพล
นางสุภลักษ พานผา
นางสาวสุภลักษณ ทองจันทร

๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐
๑๙๓๕๑
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภลักษณ สถิตไชยนนท
นางสาวสุภวรรณ เฟองฟู
นางสาวสุภวรรณ วงศยะรา
นางสาวสุภศรี ชุมแกว
นางสาวสุภักคธนัน ถาวรพัฒน
นางสาวสุภัค แซซื้อ
นางสาวสุภัค แซเฮง
นางสาวสุภัค เทพสิงห
นางสาวสุภัค ปุตามา
นางสาวสุภัค พันธพุทธ
นางสาวสุภัค มั่นศรี
นางสาวสุภัค วงศภักดี
นางสาวสุภัค หะแว
นางสุภัคจิตา บางแบง
นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสําอางค
นางสุภัคชญา นันทิพัฒนพงศ
นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ
นางสาวสุภัคสิริ จารวัธน
นางสาวสุภัชญา ชัยรัตนะเวโรจน
นางสาวสุภัทตรา กองโพธิ์
นางสาวสุภัทตรา เกษร
นางสุภัทตรา เพ็ชรเพ็ง
นางสาวสุภัททรา ทองเปลี่ยน
นางสาวสุภัททิรา เฮียงราช
นางสาวสุภัทร ดอนพรไพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖

นางสุภัทร นครสุข
นางสาวสุภัทรณิชา อภิชาติ
นางสาวสุภัทรรัชต สิงหาเวช
นางสาวสุภัทรา กาวินา
นางสาวสุภัทรา ทับชม
นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ
นางสุภัทรา พรหมสิทธิ์
นางสาวสุภัทรา ศรีเจริญ
นางสาวสุภัทรา ศรีออน
นางสาวสุภัทรา สายกระสุน
นางสาวสุภัทรา แสงลุน
นางสุภัทรียา นิ่มเจริญ
นางสาวสุภัทวดี รัตนไพร
นางสาวสุภัสตรา ฝายสงค
นางสุภัสตรา วงคอินพอ
นางสาวสุภัสสร คอนสิงห
นางสาวสุภัสสร จันทรังษ
นางสาวสุภัสสร เทพดี
นางสุภัสสร สมนึก
นางสาวสุภัสสร สุภาพ
นางสุภัสสรา เตอุตะลวง
นางสาวสุภัสสรา พรหมบุตร
นางสุภา ครุฑเงิน
นางสุภา จิตตรีพล
นางสาวสุภา พรมสุริย

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภา ภาคจัตุรัส
นางสาวสุภาคิณี อภิชัย
นางสาวสุภาคินี อินทรนาก
นางสุภาณี ไกรเทพ
นางสาวสุภาณี เครืออนันต
นางสุภาณี บัวประทุม
นางสาวสุภาณี รัตนสุวรรณ
นางสาวสุภาณี วงคปวน
นางสาวสุภาณี วงษสิงห
นางสุภาณีย กูลเรือน
นางสาวสุภาณีย แสงไพทูรย
นางสาวสุภานัน ปริยานุชพรหมา
นางสาวสุภานัน ปญญาใหญ
นางสาวสุภานิตย เพชรเสนหกุล
นางสาวสุภานิตา ตํารารัมย
นางสุภานี แกวอุดร
นางสาวสุภานี สุวรรณมิตร
นางสุภาพ โกเสยโยธิน
นางสุภาพ พลภักดี
นางสุภาพ โสภาพุฒ
นางสุภาพ ไสวเวียง
นางสาวสุภาพร กิ้มบุญจิ๋ว
นางสุภาพร เกิดศาสตร
นางสุภาพร ขจัดโรคา
นางสาวสุภาพร คงสําคัญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาพร คําชมภู
นางสาวสุภาพร คําศิริ
นางสาวสุภาพร เคนซาพู
นางสุภาพร จะรา
นางสาวสุภาพร จํานงค
นางสาวสุภาพร ฉั่วพันธ
นางสาวสุภาพร ชัยจันทา
นางสุภาพร ชิณวัฒน
นางสุภาพร เชาวแพทย
นางสุภาพร แซงโคตร
นางสาวสุภาพร แซฮอ
นางสุภาพร ดานวังขวา
นางสุภาพร ตนกันยา
นางสาวสุภาพร เตชะดง
นางสาวสุภาพร เตชะลือ
นางสาวสุภาพร ทองจันทร
นางสาวสุภาพร ธรศรี
นางสุภาพร นอสูงเนิน
นางสุภาพร นาโตนด
นางสาวสุภาพร นิรันดรรัตนกิจ
นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย
นางสุภาพร บรรฐาน
นางสุภาพร บัวบาน
นางสาวสุภาพร ปรัชญาเดชากุล
นางสุภาพร ปานเพชร

๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙
๑๙๔๖๐
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรีหญิง สุภาพร โปธาตุ
นางสุภาพร พยัคประโคน
นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช
นางสาวสุภาพร พุมเพ็ชร
นางสาวสุภาพร ภิรมยเมือง
นางสุภาพร ภูเพ็งใจ
นางสาวสุภาพร มณีโชติ
นางสาวสุภาพร มีอาษา
นางสาวสุภาพร ยิ้มกลิ่น
นางสุภาพร ราชา
นางสาวสุภาพร ริยาพันธ
นางสุภาพร วงศสูง
นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตร
นางสาวสุภาพร ศุภชัยทิวารัตน
นางสาวสุภาพร สงขาว
นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์
นางสุภาพร สวางไพรวัลย
นางสุภาพร สิงหยอง
นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล
นางสาวสุภาพร สุขีทัศน
นางสาวสุภาพร สุทนต
นางสุภาพร สุวรรณละออง
นางสาวสุภาพร แสงลับ
นางสุภาพร แสงวุธ
นางสาวสุภาพร หลวงปน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕
๑๙๔๗๖
๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐
๑๙๔๘๑
๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕
๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕

นางสาวสุภาพร ออดทรัพย
นางสาวสุภาพร ออนนอมดี
นางสาวสุภาพร อํานาจรัตน
นางสุภาพร อุนประชา
นางสาวสุภาพร เอี้ยงเจียม
นางสุภาพรรณ แกวคําแสน
นางสาวสุภาพรรณ คิดดี
นางสาวสุภาพรรณ บุญสิมมา
นางสาวสุภาพรรณ พงษเกษม
นางสุภาพรรณ สายสินธุ
นางสาวสุภาพรรณ สุขทอง
นางสุภาภรณ กีตา
นางสาวสุภาภรณ กุฎีพันธ
นางสาวสุภาภรณ แกวสุฟอง
นางสาวสุภาภรณ
โกสียรัตนาภิบาล
นางสาวสุภาภรณ แขงขัน
นางสุภาภรณ เครื่องสาย
นางสุภาภรณ จอมคําสิงห
นางสุภาภรณ จันทรกลม
นางสุภาภรณ จันทรพงษ
นางสุภาภรณ ชวยอินทร
นางสาวสุภาภรณ ดีธรรมมา
นางสาวสุภาภรณ ตรีรักษา
นางสาวสุภาภรณ ธรรมสอน

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑
๑๙๕๐๒
๑๙๕๐๓
๑๙๕๐๔
๑๙๕๐๕
๑๙๕๐๖
๑๙๕๐๗
๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐
๑๙๕๑๑
๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาภรณ นามเผา
นางสุภาภรณ บรรเทิง
นางสาวสุภาภรณ บริคุต
นางสุภาภรณ บุญทศ
นางสุภาภรณ บุญปก
นางสุภาภรณ บุตรหมีน
นางสาวสุภาภรณ ปะรุมรัมย
นางสาวสุภาภรณ พรมจักร
นางสุภาภรณ พาดทองหลาง
นางสุภาภรณ พิมพันธ
นางสุภาภรณ แพเพชร
นางสุภาภรณ ยินดี
นางสุภาภรณ ริยาพันธ
นางสาวสุภาภรณ รุงโรจน
นางสุภาภรณ เรืองสิทธิ์
นางสุภาภรณ วงษทองดี
นางสุภาภรณ ศรีทิพย
นางสาวสุภาภรณ สันติสกุลชัย
นางสาวสุภาภรณ สารนอก
นางสาวสุภาภรณ สาริบุตร
นางสาวสุภาภรณ สีมาวัน
นางสุภาภรณ สีหะวงษ
นางสุภาภรณ แสงจันทรเพ็ญกุล
นางสาวสุภาภรณ หารปรี
นางสาวสุภามาศ วงศฉลาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕

นางสุภามาศ เอี่ยมละมัย
นางสาวสุภารัช หมอนเมือง
นางสาวสุภารัฐ บุญสรอย
นางสาวสุภารัตน จิตถา
นางสาวสุภารัตน จิตรวิรัตน
นางสาวสุภารัตน ชวงบัญญัติ
นางสุภารัตน เชื้ออินทร
นางสาวสุภารัตน ไชยธงรัตน
นางสาวสุภารัตน พวงทอง
นางสุภารัตน วรรณวัตน
นางสาวสุภารัตน วีรวัฒนา
นางสาวสุภารัตน สมศักดิ์
นางสาวสุภารัตน สัมมาชีพ
นางสาวสุภารัตน สินไชย
นางสุภารัตน อยูชาติประเสริฐ
นางสาวสุภารัตน อั่นแตง
นางสาวสุภารัตน อึ้งถาวรดี
นางสุภาลักษณ แกวเคลือบ
นางสาวสุภาลักษณ เคาคนธ
นางสุภาลักษณ เทพวงค
นางสาวสุภาลักษณ โสพันนา
นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา
นางสาวสุภาลินี คุณขยัน
นางสาวสุภาวดี กองเกิด
นางสาวสุภาวดี กุลแกว

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ
นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน
นางสุภาวดี ขิงหอม
นางสุภาวดี คงแกว
นางสาวสุภาวดี คงเสนะ
นางสาวสุภาวดี ฆองคํา
นางสาวสุภาวดี จวนเผา
นางสาวสุภาวดี จันสุก
นางสาวสุภาวดี เจริญจิตร
นางสาวสุภาวดี ชัยดา
นางสุภาวดี โชติสน
นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ
นางสาวสุภาวดี เดชสุวรรณรัศมี
นางสาวสุภาวดี ตันใจ
นางสาวสุภาวดี ติงสะ
นางสาวสุภาวดี ทัศมี
นางสาวสุภาวดี นะวงค
นางสาวสุภาวดี บําเพ็ญ
นางสุภาวดี บุญญานุรักษ
นางสาวสุภาวดี ปรกแกว
นางสาวสุภาวดี ประเสริฐ
นางสุภาวดี พงศภูริปราการ
นางสุภาวดี พุฒทองหลาง
นางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก
นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้ํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐
๑๙๕๘๑
๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔
๑๙๕๘๕
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕

นางสุภาวดี ลารินทา
นางสาวสุภาวดี ศรีทร
นางสาวสุภาวดี สมบูรณ
นางสุภาวดี สาระวิทย
นางสาวสุภาวดี สีมาพล
นางสุภาวดี สืบเนียม
นางสาวสุภาวดี แสนภักดี
นางสาวสุภาวดี เอียดสี
นางสุภาวรรณ ภาวิสิทธิ์
นางสุภาวรรณ มั่นธรรม
นางสุภาวิณี เลี่ยมนางรอง
นางสาวสุภาวิณี อุปละ
นางสาวสุภาวิตรี บุญเวิน
นางสาวสุภาศรี โขมะพัฒน
นางสาวสุภาศิริ ไสยกิจ
นางสาวสุภาษิตรา พรมโลกา
นางสุภิญญา ไชยรัตน
นางสาวสุภิญญา นครวงษ
นางสาวสุภิญญา สินน้ําคํา
นางสุภิญญา สุโข
นางสาวสุภิดา เหลาลาภะ
นางสุภิตา หงษโต
นางสาวสุภินันท ไชยธานี
นางสาวสุภิศา แสงอาวุธ
นางสาวสุเภตรา เสนาธรรม

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑
๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุมณฑา จริยา
นางสุมณฑา มานะเดช
นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน
นางสาวสุมณี สังขพุก
นางสาวสุมนตทิพย ธรรมชาติ
นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท
นางสาวสุมนมานต อมรมุนีพงศ
นางสุมนา แสนเสนา
นางสาวสุมลฑา รามเทพ
นางสุมลทิพย ฐิติกวานนท
นางสาวสุมลทิพย อินทโชติ
นางสาวสุมลมาศ ศรีบัวงาม
นางสุมัทนา ลือคําหาร
นางสุมัธนา สรอยสน
นางสาวสุมาพร ดิลกโชคบํารุง
นางสาวสุมาภรณ เสือทอง
นางสุมามาลย ยศพล
นางสุมามาศ พรหมสุวรรณ
นางสาวสุมาริน คงศิลา
นางสาวสุมารินทร สุวรรณคร
นางสุมารี งามสอน
นางสาวสุมาลี กันธุ
นางสุมาลี แกนอินทร
นางสาวสุมาลี คีรีผจญ
นางสาวสุมาลี จุฑาผิว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุมาลี เตะหมะ
นางสาวสุมาลี ทราบรัมย
นางสาวสุมาลี ทองเผือก
นางสุมาลี เทพดุสิต
นางสาวสุมาลี ธารทองขจรไกร
นางสาวสุมาลี ประทุมวิง
นางสุมาลี ประเสริฐสัง
นางสุมาลี พลหงษ
นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย
นางสุมาลี เพิ่มพูล
นางสาวสุมาลี มีทองหลาง
นางสาวสุมาลี ยามาเจริญ
นางสาวสุมาลี ยืนยั่ง
นางสุมาลี ศรณรินทร
นางสาวสุมาลี ศรีรัตน
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
นางสาวสุมาลี แสงโคตร
นางสาวสุมาลี หลีจิ
นางสาวสุมาลี อินทะนะ
นางสุมิตตา หล่ําจันทึก
นางสาวสุมิตรา โกธรรม
นางสุมิตรา แลบุญมา
นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร
นางสาวสุมินตรา ปนทอง
นางสุเมตตา แสนกลา

๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุไมตรี มหาวรรณ
นางสาวสุรนุช ประชุมชน
นางสาวสุรภา อารามพงษ
นางสุรภี ประโลม
นางสุรรัตน โชตนวีรภัทร
นางสุรัจชา จํานงควงศสกุล
นางสาวสุรัชดา จันทรเพชร
นางสุรัชนา ระกุล
นางสาวสุรัชวดี ประนันท
นางสาวสุรัชศินี พิมคะลี
นางสาวสุรัญชนา ศิริสมบัติ
นางสุรัญญา ชัยโยชน
นางสาวสุรัตน ธูปทอง
นางสุรัตนดา อนุธรรม
นางสุรัตนวดี บัวเพชร
นางสาวสุรัตนา นวนบริบูรณ
นางสาวสุรัสวดี นาจิตร
นางสุรัสวดี มณี
นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง
นางสุรางค สุทธิ
นางสาวสุรางค อุสาหะ
นางสาวสุรางคณา ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุรางคนา รัตนเศรณี
นางสาวสุรางครัตน พงษกลิ่น
นางสาวสุรางครัตน วรรหา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุราณี ผุยขันธ
นางสาวสุรายยา มะดีเยาะ
นางสาวสุรารักษ พนะสันต
นางสุราลัย บุราณเดช
นางสาวสุริกร เกตุหอม
นางสุริชา ซึ่งรัมย
นางสุรินทร หมื่นคําสี
นางสาวสุรินทร พลสวาง
นางสาวสุรินทร ศรีอินทร
นางสาวสุรินทรพร ดินวงศ
นางสาวสุรินพร กางออนตา
นางสาวสุริยา เพราเพราะ
นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียร
นางสุริรัชต ดีลน
นางสุริวรรณ ประสม
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต
นางสาวสุริศรา นามหงษา
นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรีญมาศ วศินพาณิชย
นางสาวสุรีญา สุดสมัย
นางสุรีบะ หนิมุสา
นางสาวสุรีพร จิตตเอื้อ
นางสาวสุรีพร ไชยสถาน
นางสาวสุรีพร ทิพยยาน
นางสาวสุรีพร เปรมปรีดิ์

๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔
๑๙๗๑๕
๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุรีพร มงคลธนวัฒน
นางสาวสุรีพร ยิ่งสุข
นางสุรีพร วีระอาชากุล
นางสาวสุรีพร ศรีกอก
นางสาวสุรีภรณ สนอวม
นางสาวสุรีย ฆองแกว
นางสาวสุรีย ไชยชนะ
นางสาวสุรีย ตาวัง
นางสุรีย นันคํา
นางสุรีย รุงทิม
นางสุรียนิภา พรมทา
นางสุรียพร แข็งขันธ
นางสุรียพร คุมวงษ
นางสุรียพร ใจผอง
นางสุรียพร นาคนิ่ม
นางสาวสุรียพร บุญชื่น
นางสาวสุรียพร บุญมามาก
นางสาวสุรียพร ปาเจริญ
นางสุรียพร รินสกุล
นางสาวสุรียพร รุงกําจัด
นางสุรียพร หรัญรัตน
นางสุรียพร อยูสําราญ
นางสาวสุรียพร อินไชย
นางสุรียพันธ ชัยศักดิ์
นางสาวสุรียพิชา เปนสูงเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑
๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕

นางสุรียมาศ พุฒลา
นางสุรียวรรณ กังแฮ
นางสาวสุรียวรรณ แกวมาตย
นางสาวสุรียวรรณ ศรีนันท
นางสาวสุรียวัล มะโนโฮง
นางสาวสุรียวัลย ไวยิ่งยุทธ
นางสาวสุรียาวรรณ จันสด
นางสาวสุรีรักษ หิรัญแยม
นางสาวสุรีรัตน กลิ่นหอม
นางสาวสุรีรัตน กองนิมิตร
นางสาวสุรีรัตน โกษาจันทร
นางสาวสุรีรัตน งานแข็ง
นางสาวสุรีรัตน เจริญทรง
นางสุรีรัตน เชียงทอง
นางสุรีรัตน โชติวิชาศิริกุล
นางสาวสุรีรัตน นกลอย
นางสาวสุรีรัตน บุญประเสริฐ
นางสาวสุรีรัตน บุญมั่น
นางสุรีรัตน บุตรโคษา
นางสาวสุรีรัตน ประภาเมือง
นางสาวสุรีรัตน ปานงาม
นางสาวสุรีรัตน ผองราษี
นางสาวสุรีรัตน พรมคําตัน
นางสาวสุรีรัตน พลอาษา
นางสาวสุรีรัตน วองไว

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุรีรัตน วันสารัมย
นางสาวสุรีรัตน ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุรีรัตน สอนสินลา
นางสาวสุรีรัตน หมีภู
นางสาวสุรีรัตน ออนสี
นางสาวสุรีรัตน อิฐรัตน
นางสาวสุรีวัลย ขันสัมฤทธิ์
นางสาวสุรีวัลย คีรีคช
นางสาวสุรีวัลย แปงการิยา
นางสาวสุรีวัลย ภูมิพันธ
นางสุรีวัลย สงวนให
นางสุเรียม วงศฟู
นางสาวสุไรดา ดิเยาะ
นางสุลักขณา ทองเนียม
นางสาวสุลักขณา อุณวงศ
นางสุลักษณ มุสิกโปดก
วาที่รอยตรีหญิง สุลัดดา พรหมลิ
นางสาวสุลัดดาวัลย อัฐนาค
นางสาวสุลานนท มีแสวง
นางสาวสุลาวรรณ ดําริใจจริง
นางสุลาวัลย เปนเครือ
นางสาวสุลาวัลย อินทรกอ
นางสาวสุลําไพ พวงทวี
นางสาวสุลําไพ พวงทวี
นางสาวสุลิตรา ทรงกรด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘
๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑
๑๙๗๙๒
๑๙๗๙๓
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕

นางสุลีรัตน ชื่นอารมณ
นางสาวสุไลนี นากอ
นางสุวคนธ สุขเจริญ
นางสาวสุวจี แกวคํา
นางสุวณี วรเสฏฐฐากูร
นางสาวสุวดี จักรคํา
นางสาวสุวดี หนูฤทธิ์
นางสุวปรียา อารีศิริ
นางสุวพร ตนพันธ
นางสุวพิชญ คุณวิสิฐสิริ
นางสาวสุวภรณ วุฒิจูรีพันธุ
นางสาวสุวภัทร ฉายชูวงษ
นางสาวสุวภัทร ชวนอยู
นางสาวสุวภัทร ทองสายธาร
นางสุวรรณ ชูประทีป
นางสุวรรณดี กะหมายสม
นางสาวสุวรรณดี ฉ่ําโสฬส
นางสุวรรณนา ตันติสาโร
นางสาวสุวรรณนิตย นิสัยมั่น
นางสุวรรณภา รักษาชน
นางสุวรรณรักษ มาสุข
นางสุวรรณา กาญจนโกมล
นางสุวรรณา กิจติยา
นางสุวรรณา โกราเมศ
นางสุวรรณา ขวัญทอง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๙๖
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุวรรณา ชื่นดวง
นางสาวสุวรรณา ชูชัย
นางสาวสุวรรณา แซกรัมย
นางสาวสุวรรณา ทรัพยประโคน
นางสาวสุวรรณา เทพประสิทธิ์
นางสาวสุวรรณา เทียบมา
นางสาวสุวรรณา บานนบ
นางสาวสุวรรณา บุญวิก
นางสุวรรณา ปานัง
นางสาวสุวรรณา ผานอย
นางสุวรรณา มณีมัย
นางสาวสุวรรณา มีครู
นางสาวสุวรรณา สรวมศิริ
นางสุวรรณา สังขทอง
นางสาวสุวรรณี แกวบัวเคน
นางสุวรรณี คงสวัสดิ์
นางสุวรรณี ใจซื่อ
นางสาวสุวรรณี ทองแดง
นางสุวรรณี ทองตั้ง
นางสาวสุวรรณี บุญทัน
นางสาวสุวรรณี โพธิ์ศรี
นางสาวสุวรรณี ภักดีแกว
นางสุวรรณี สพานทอง
นางสุวรรณี สมฤทธิ์
นางสาวสุวรรดี สังขปาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔
๑๙๘๔๕

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุวรินทร เกริกเกียรติศรี
นางสาวสุวรีย เพิ่มศิริ
นางสุวลักษณ ชมภูจันทร
นางสาวสุวลี สาคํา
นางสาวสุวลี แสงเหม
นางสาวสุวัชชา นุมสุข
นางสาวสุวัฒนา แสงขุรัง
นางสาวสุวัยบะห มะดิเยาะ
นางสาวสุวา จํารูญ
นางสุวาณี มั่นเรืองเดช
นางสาวสุวารินน รักลีลาวัฒน
นางสาวสุวารี เนตรพลับ
นางสุวารี พูนพงศา
นางสาวสุวารี เมตรพรมราช
นางสุวารี สุดชฎา
นางสุวารีย โกมลศรี
นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน
นางสาวสุวิกา แสนปญญา
นางสาวสุวิจยา มุลทา
นางสาวสุวิชญา คงสุข
นางสาวสุวิชญา สละชั่ว
นางสาวสุวิชา แกวบุญพะเนา
นางสาวสุวิชา พูลจนะกิจ
นางสาวสุวิญชา สวัสดี
นางสุวิญญา พันลํา

๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุวิญญาณ ทิพประเสริฐ
นางสาวสุวิดา แกวพิทักษ
นางสุวิภา สมรูป
นางสาวสุวิมล นพตลุง
นางสาวสุวิมล นวลทะวัน
นางสุวิมล ประกาศวุฒิชน
นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ
นางสาวสุวิมล พลคํามาก
นางสุวิมล พลอยแหวน
นางสุวิมล พันละหาน
นางสาวสุวิมล มิ่งมูล
นางสาวสุวิมล ฤกษอนันต
นางสาวสุวิมล สาวะภู
นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
นางสาวสุวิมล สุวรรณจิตต
นางสุวิมล เสลกูล
นางสาวสุวิมล หนองชาง
นางสุวิมล อินทรชัย
นางสาวสุวิมล อิ่มสําราญ
นางสุวิมล อุปมัย
นางสาวสุวิมล อูไทย
นางสุวีรยา ชุติวัฒนโสภณ
นางสาวสุวีรยา ทองประดิษฐ
นางสาวสุไวบะ มามุ
นางสาวสุไวยะ วาเหตโดย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๗๑ นางสาวสุสรรค ไชโยรักษ
๑๙๘๗๒ นางสุหรรษา หมั้นยืน
๑๙๘๗๓ วาที่รอยตรีหญิง สุอรรัตน
พลายแกว
๑๙๘๗๔ นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย
๑๙๘๗๕ นางสุอัญชนา ศรีลาชัย
๑๙๘๗๖ นางสาวสุไฮนี ดามาอู
๑๙๘๗๗ นางสาวสูไบดะ อาแว
๑๙๘๗๘ นางสาวสูรรีดา ตอแลมา
๑๙๘๗๙ นางสาวสูไรดา ดอเลาะ
๑๙๘๘๐ นางสาวสูไวบะห โมง
๑๙๘๘๑ นางเสริมสุข จอยทองมูล
๑๙๘๘๒ นางเสรีรัตน ยอดสรรเสริญ
๑๙๘๘๓ นางสาวเสวิกา อุนมะดี
๑๙๘๘๔ นางเสารแกว จีนบุญมี
๑๙๘๘๕ นางเสาวคนธ ชื่นเทศ
๑๙๘๘๖ นางสาวเสาวคนธุ ศิริภักดิ์
๑๙๘๘๗ นางสาวเสาวณา วังเวงจิตต
๑๙๘๘๘ นางสาวเสาวณี ทองออน
๑๙๘๘๙ นางเสาวณี ฤทธิสุนทร
๑๙๘๙๐ นางเสาวณี วุฒิจารีเลิศสกุล
๑๙๘๙๑ นางสาวเสาวณีย จันตะ
๑๙๘๙๒ นางสาวเสาวณีย ทองเมือง
๑๙๘๙๓ นางสาวเสาวณีย ทาปุย
๑๙๘๙๔ นางสาวเสาวณีย ลีลาศ

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเสาวณีย สันพิมาย
นางสาวเสาวณีย สิทธิจันทร
นางสาวเสาวณีย อิ่มจิต
นางสาวเสาวตรี นุมนวม
นางสาวเสาวนิต ปงกาวงศ
นางสาวเสาวนิตย ชูแกว
นางสาวเสาวนิตย สอนใจ
นางสาวเสาวนี หนูฤทธิ์
นางสาวเสาวนีย กุลทอง
นางสาวเสาวนีย เกษะโกศล
นางสาวเสาวนีย เกิดดวง
นางสาวเสาวนีย ขลิบหิรัญ
นางสาวเสาวนีย เจริญผล
นางสาวเสาวนีย ชาญชาง
นางสาวเสาวนีย บุญประสพ
นางเสาวนีย ปรีชานนท
นางสาวเสาวนีย พรหมมาหลา
นางเสาวนีย มะลิมาตย
นางเสาวนีย มัชฌประมาณกุล
นางสาวเสาวนีย มูลคํา
นางสาวเสาวนีย ศรีอินทร
นางสาวเสาวนีย สระศรีสม
นางสาวเสาวนีย สอนแหยม
นางสาวเสาวนีย สังขวร
นางสาวเสาวนีย เสนขวัญแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔

นางสาวเสาวนีย หนูเอียด
นางเสาวภา ใจกลา
นางสาวเสาวภา ไชยสุวรรณ
นางสาวเสาวภา ผาพองยุน
นางสาวเสาวภา พุทธรักษา
นางสาวเสาวภา พูลสวัสดิ์
นางเสาวภา รัตนิยะ
นางสาวเสาวภา สมจิตร
นางสาวเสาวภาค จันทรคง
นางสาวเสาวภาคย ศรีโยธา
นางสาวเสาวรส ชูมนต
นางสาวเสาวรส บุญสม
นางเสาวรส ภาระกิจ
นางเสาวรส ภูทอง
นางสาวเสาวรส สันปาแกว
นางเสาวรส สําราญใจ
นางสาวเสาวรส สิงหสังข
นางเสาวรักษ ปาเกลือ
นางสาวเสาวรัตน จันเหลือง
นางเสาวรัตน วิชัย
นางเสาวรี เที่ยงตรง
นางเสาวรี สามารถกุล
นางสาวเสาวลักษณ กองเงิน
นางสาวเสาวลักษณ กันทะษา
นางสาวเสาวลักษณ กัลยา

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเสาวลักษณ คลองมดคัน
นางเสาวลักษณ ควรชม
นางสาวเสาวลักษณ คําภูผง
นางสาวเสาวลักษณ เฉลิมภาค
นางสาวเสาวลักษณ ชัยสอน
นางสาวเสาวลักษณ ญาณพันธุ
นางสาวเสาวลักษณ ณ รังษี
นางสาวเสาวลักษณ ณ รังษี
นางเสาวลักษณ แตมพิมาย
นางสาวเสาวลักษณ ทองจันทร
นางเสาวลักษณ ทองหมื่น
นางเสาวลักษณ เทียนสวัสดิ์
นางเสาวลักษณ นบนอบ
นางสาวเสาวลักษณ นานคงแนบ
นางสาวเสาวลักษณ นาลาด
นางสาวเสาวลักษณ บุบผาสังข
นางสาวเสาวลักษณ ผาใหญ
นางสาวเสาวลักษณ พนะสันต
นางสาวเสาวลักษณ พรหมจันทร
นางสาวเสาวลักษณ พรหมชนะ
นางสาวเสาวลักษณ เพ็ชรกาศ
นางเสาวลักษณ ภักดีภักดิ์
นางสาวเสาวลักษณ มูลมา
นางสาวเสาวลักษณ ไมแกนสาร
นางสาวเสาวลักษณ รื่นมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวลักษณ ลุนระวรรณ
นางเสาวลักษณ วรชิน
นางเสาวลักษณ วัชรพาณิชย
นางสาวเสาวลักษณ ศรีจันทรนวน
นางสาวเสาวลักษณ ศรียะพันธุ
นางสาวเสาวลักษณ สวางศรี
นางเสาวลักษณ สาระมณี
นางเสาวลักษณ แสงสะอาด
นางเสาวลักษณ หลักดี
นางสาวเสาวลักษณ หัสการดี
นางเสาวลักษณ อิ่นแกว
นางเสาวลี อยูดี
นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร
นางสาวแสงแข คงหวยรอบ
นางสาวแสงจันทร กัปโก
นางสาวแสงจันทร เกลอะมู
นางสาวแสงจันทร มาหลวง
นางแสงจันทร ศรีสุทธา
นางสาวแสงจันทร สุขจิต
นางสาวแสงดาว เกตุดี
นางแสงดาว เขตบรรพต
นางสาวแสงดาว จันทรเต็ม
นางแสงดาว โฉมฉาย
นางสาวแสงดาว ทองเหมือน
นางสาวแสงดาว พรหมมาศ

๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙
๒๐๐๐๐
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวแสงดาว ลาภใหญ
นางสาวแสงเดือน คลองแหง
นางแสงเดือน คําภูแกว
นางสาวแสงเดือน โคตรสีลา
นางแสงเดือน จันทรศรี
นางแสงเดือน แจมทุง
นางแสงเดือน ทองดอนแฝง
นางสาวแสงเดือน บุญยืน
นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรี
นางแสงเดือน วงษมณี
นางแสงเดือน วันทอง
นางสาวแสงเดือน สระสําราญ
นางแสงเดือน สุวรรณคีรียง
นางสาวแสงเดือน อูปแกว
นางสาวแสงเทียน พระมุลลิลา
นางสาวแสงเทียน วรชิน
นางสาวแสงภูษิดา เจริญหลาย
นางสาวแสงมณี วงศคูณ
นางแสงรวี เปลากระโทก
นางสาวแสงระวี โคกครุฑ
นางสาวแสงระวี บุออน
นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร
นางสาวแสงอรุณ เกลื่อนกลาด
นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา
นางแสงอรุณ บุญยิ้ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕
๒๐๐๒๖
๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔
๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแสงอรุณ รุงกระดี่
นางสาวแสงอาทิตย เรืองสวาง
นางแสงอุษา จินดาพรรณ
นางแสนชาดา มุมวงค
นางสาวแสนสิริ รุงโรจนหิรัญญา
นางสาวโสพิศ ทองรอด
นางสาวโสพิศ สงประสพ
นางสาวโสพิศ เหล็มหมาด
นางโสภา เกิดสมนึก
นางสาวโสภา คําวุน
นางสาวโสภา ประกอบธรรม
นางโสภา แปลนดี
นางโสภา ลําพูน
นางโสภา สุทธิกาศนีย
นางโสภา อวมพัฒน
นางสาวโสภาภรณ แซเต็ง
นางสาวโสภาวรรณ ศรีปญญา
นางสาวโสภิดา เพชรกูล
นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดิ์
นางสาวโสภิดา วงษเนียม
นางสาวโสภิดา วิเชียรรัตน
นางโสภิดา หมื่นอักษร
นางโสภิต อวรรณา
นางสาวโสภิตนภา กําลังมาก
นางสาวโสภิตา คําดวง

๒๐๐๔๕
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโสภิตา สมบูรณ
นางโสภี เจะสอเหาะ
นางโสมรัศมิ์ เพิ่มดี
นางสาวโสมสุดา วิจิตรพันธุ
นางโสรญา จันหวา
นางสาวโสรญา มุเสะ
นางสาวโสรยา เรืองสุด
นางสาวโสรัจจ บุญชวย
นางสาวใสนะ เจะโกะ
นางสาวไสว แปนจันทร
นางสาวหงษทอง พันทะ
นางหงษฟา พานแกว
นางสาวหงษหยก เรืองศรี
นางสาวหงสนภพันธ
นภัสธัญพันธ
นางสาวหงสหยก สุกิจปรีชา
นางหทยา เตชนันท
นางสาวหทัยกาญจน ชัยวิรัช
นางสาวหทัยกาญจน ตันกอง
นางหทัยกาญจน ทองหอม
นางหทัยกาญจน สองแสงจันทร
นางสาวหทัยกานต ปลุกใจหาญ
นางสาวหทัยกานต เลขานุกิจ
นางหทัยการณ อินทมาตร
นางหทัยคนึง วิเศษคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖
๒๐๐๗๗
๒๐๐๗๘
๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔
๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางหทัยชนก กัลปชัย
นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค
นางหทัยชนก ดอกบัว
นางสาวหทัยชนก ตระกูลจําลอง
นางสาวหทัยชนก ทรัพยพันแสน
นางสาวหทัยชนก วงศกาฬสินธุ
นางสาวหทัยทิพย จัตุเรศ
นางสาวหทัยทิพย ทองรักษ
นางสาวหทัยทิพย อดกลั้น
นางสาวหทัยทิพย อัถะบูรณ
นางหทัยธร ปนะเจริญ
นางสาวหทัยนุช นนทะวิชัย
นางสาวหทัยนุช สมัน
นางสาวหทัยพันธน หงษเจ็ด
นางสาวหทัยรัตน จงไพบูลย
นางสาวหทัยรัตน จําปเรือง
นางสาวหทัยรัตน ใจซื่อกุล
นางสาวหทัยรัตน ใจแพง
นางสาวหทัยรัตน ชูศรีนาค
นางสาวหทัยรัตน ตันหยง
นางสาวหทัยรัตน บัวขจร
นางสาวหทัยรัตน มาเพลิง
นางสาวหทัยรัตน ศักดิ์ดี
นางสาวหทัยรัตน สมานมิตร
นางสาวหทัยรัตน สุขศีลล้ําเลิศ

๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓
๒๐๑๐๔
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวหทัยรัตน สุรามาตร
นางหทัยรัตน เสี้ยมสอน
นางสาวหทัยรัตน อุมอารมย
นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
นางสาวหนึ่งฤทัย แกวสีดา
นางสาวหนึ่งฤทัย คําสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย
นางสาวหนึ่งฤทัย ตั้งถิ่น
นางสาวหนึ่งฤทัย เทพพิทักษ
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญถาวร
นางหนึ่งฤทัย ปนชัย
นางสาวหนึ่งฤทัย พวงผกา
นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็ญสมบูรณ
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีแกว
นางหนึ่งฤทัย สินชัย
นางหนึ่งฤทัย อุเทศ
นางหนึ่งหทัย ปานทอง
นางสาวหนูคิด ภูน้ําสี
นางสาวหนูแดง หันทยุง
นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ
นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทย
นางหนูรักษ สิงหคู
นางสาวหนูเวียง กรุณา
นางสาวหภาภรณ บุญปลูก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕
๒๐๑๒๖
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙
๒๐๑๓๐
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔
๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางหมะซง มูซอ
นางสาวหมานฟา วงศทองใบใหญ
นางสาวหยดชลิน กุดโอภาส
นางสาวหยาดฝน เผียนอก
นางสาวหยาดฝน ลือโฮง
นางสาวหยาดฝน สิงหทร
นางสาวหยาดพิรุณ แจมศรีจันทร
นางสาวหยาดพิรุณ ทาคํา
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม
นางหยาดพิรุณ สระแกว
นางสาวหยาดพิรุณ สิงขรณ
นางสาวหยาดพิรุณ แสงทอง
นางหยาดฟา พรพล
นางสาวหยาดอัมรินทร ศิริขันธ
นางสาวหรรษา คงทอง
นางหรรษา เจริญสิน
นางสาวหรรษา ชวงเทียมหงส
นางหรรษา ทริชาติ
นางหรรษา พุฒตาล
นางสาวหฤทย อันไธสง
นางหฤทัย นวลศรี
นางสาวหฤทัย บุญมี
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน
นางสาวหฤทัย โพนสัย

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๐๑๔๔ นางสาวหฤทัย ยอดแกว
๒๐๑๔๕ นางสาวหฤทัย เริงชัยภูมิ
๒๐๑๔๖ นางหฤทัย เวชศาสตร
เนตรจรัสแสง
๒๐๑๔๗ นางสาวหฤทัย สุขแสง
๒๐๑๔๘ นางหฤทัยชนก ภูกองไชย
๒๐๑๔๙ นางสาวหฤษฎี ทองสัมฤทธิ์
๒๐๑๕๐ นางสาวหลาดี สัมพันธสินกอ
๒๐๑๕๑ นางหัชญา สุวรรณดี
๒๐๑๕๒ นางสาวหัตถยา อุดมทรัพย
๒๐๑๕๓ นางสาวหัทยา จันทรมุณี
๒๐๑๕๔ นางสาวหัทยา สุดยอด
๒๐๑๕๕ นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย
๒๐๑๕๖ นางหัสดาภรณ มีกุล
๒๐๑๕๗ นางสาวหัสยา นิ่มโชคชัยเจริญ
๒๐๑๕๘ นางสาวหัสยา ศรีแมน
๒๐๑๕๙ นางสาวหัสฤทัย ธิมา
๒๐๑๖๐ นางสาวหิรัญญา วงคปนตา
๒๐๑๖๑ นางสาวเหมยพิมพ ชุมพูเมืองชื่น
๒๐๑๖๒ นางสาวเหมือนจันทร คําหมอน
๒๐๑๖๓ นางสาวเหมือนใจ สระทองยอด
๒๐๑๖๔ นางสาวแหวนพลอย โพธิ์ศิริ
๒๐๑๖๕ นางสาวไหมซาเราะห เตงชู
๒๐๑๖๖ นางสาวฬุจินันท พงษนา
๒๐๑๖๗ นางสาวองคชนิตา สวัสดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๑๖๘ นางสาวอจลญา
ไพโรจนเพชรายุทธ
๒๐๑๖๙ นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค
๒๐๑๗๐ นางอชิรญา บุญมา
๒๐๑๗๑ นางอชิรญา อนันตรักษ
๒๐๑๗๒ นางสาวอชิรศา แสงกระจาง
๒๐๑๗๓ นางสาวอชิรา อุนแกว
๒๐๑๗๔ นางอณัญญา เขียวเชื้อ
๒๐๑๗๕ นางสาวอณัญลักษณ แจงวัง
๒๐๑๗๖ นางสาวอณัศยา คําตา
๒๐๑๗๗ นางสาวอณานิการ บุญเจียม
๒๐๑๗๘ นางสาวอโณทัย นันแพง
๒๐๑๗๙ นางอโณทัย ศรีษะคํา
๒๐๑๘๐ นางสาวอดิพร อินทบํารุง
๒๐๑๘๑ นางสาวอติกานต โชติสวัสดิ์
๒๐๑๘๒ นางอติกานต บุญเฟอง
๒๐๑๘๓ นางอตินิภา วิเศษวงษา
๒๐๑๘๔ นางสาวอทิตยา ขาวคม
๒๐๑๘๕ นางสาวอทิตยา ชวนรัมย
๒๐๑๘๖ นางสาวอทิตยา เทียนอําไพ
๒๐๑๘๗ นางอทิตยา ธรรมสินธิ์สุโน
๒๐๑๘๘ นางสาวอทิตยา ธาราฉัตร
๒๐๑๘๙ นางสาวอทิตยา บัวงาม
๒๐๑๙๐ นางสาวอทิตยา ไพโรจน
๒๐๑๙๑ นางสาวอทิตยา หมัดโตะปาน

๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑
๒๐๒๐๒
๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗
๒๐๒๐๘
๒๐๒๐๙
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอทิตยา ฮูลู
นางสาวอทิตา โคตรสมบัติ
นางสาวอธิชล อาสาสันติ
นางอธิชา คะประสบ
นางอธิชา สอนลา
นางสาวอธิตญา ทวีจิตต
นางสาวอธิพร ผาสุขถิน
นางสาวอธิพร พรสุดาชัย
นางอธิภรณ โพธิ์นอก
นางอธิษฎา ภัยมณี
นางสาวอนงค กิ่งภูเขา
นางสาวอนงค คงวรรณะ
นางอนงค จันทนะผะลิน
นางอนงค ถาวรกาย
นางอนงค โทขัน
นางอนงค ปนตาวงศ
นางสาวอนงค โพธิ์ไพจิตร
นางสาวอนงค สิงหสนั่น
นางสาวอนงค หอมขจร
นางสาวอนงค อ่ําแจม
นางสาวอนงคทิพย ขันทอง
นางสาวอนงคนาฏ สุขกลับ
นางสาวอนงคนารถ จันทรชนะ
นางอนงคนุช นครไชย
นางอนงคพรรณ ณ พัทลุง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕
๒๐๒๒๖
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓
๒๐๒๓๔
๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอนงคภัทร วัฒนอมรศักดิ์
นางอนงครักษ โตปตะ
นางอนงครัตน กรนุม
นางอนงครัตน ศรีนอ
นางอนงคลักษณ คงสง
นางอนงคลักษณ ใจกระจาง
นางสาวอนงนาฎ บรรหาร
นางอนงรักษ คําสะไมล
นางสาวอนงลักษณ ปนแกว
นางอนงลักษณ วงศคํา
นางอนงลักษณ เศรษฐศักดิ์อําพล
นางสาวอนรรฆพร สุพิมพานนท
นางสาวอนรรฆมณี พรมเพชร
นางอนัญจนา ประทุมสาย
นางสาวอนัญญา แกวเกตุ
นางอนัญญา สมมุติ
นางสาวอนัญญา อินทรภักดิ์
นางอนัญญา อินทรสุภา
นางสาวอนัญลักษณ ไมหรือ
นางสาวอนันตญา ทองธรรมชาติ
นางสาวอนันตญา มั่นคง
นางสาวอนันตยา หลอพิมพ
นางสาวอนิตยา บัวสุนทร
นางสาวอนินทิตา บุญนะ
นางสาวอนิสา สังขเจริญ

๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙
๒๐๒๖๐
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอนิสา สิเดะ
นางสาวอนุกูล สงกรด
นางสาวอนุชิดา สีนาค
นางอนุตตรา รักษาวงศ
นางสาวอนุธิดา พรมภักดี
นางสาวอนุธิดา พัฒนมะณี
นางสาวอนุมา รอบคอบ
นางสาวอนุรักษ ทิพยมณี
นางอนุรี สาริก
นางสาวอนุศรา พูลคุม
นางสาวอนุศรา หิงสันเทียะ
นางอนุษา มีรสล้ํา
นางสาวอนุสรณ เด็ดขาด
นางสาวอนุสรา กมุทชาติ
นางสาวอนุสรา กี้ติ๊ก
นางสาวอนุสรา เกตุแกว
นางสาวอนุสรา จิตรโคตร
นางสาวอนุสรา ชวนรัมย
นางสาวอนุสรา ชุมคํา
นางสาวอนุสรา ไชยปญญา
นางอนุสรา ปานานนท
นางสาวอนุสรา พันธุเดช
นางสาวอนุสรา โพธิ์พา
นางสาวอนุสรา ลุงกี่
นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖
๒๐๒๗๗
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔
๒๐๒๘๕
๒๐๒๘๖
๒๐๒๘๗

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอนุสรา สิงหโต
นางสาวอนุสรา แสนพาน
นางสาวอนุสสรา อินเนียม
นางอนูร ออนหวาน
นางสาวอโนชา เกษกรณ
นางอโนชา จิระรัตนพิศาล
นางสาวอโนเชาว แกวกูลฑล
นางสาวอโนทัย สุฤทธิ์
นางสาวอโนทัย เสนเผือก
นางอพิณยา สัมมา
นางอภัณตรี อินทวงค
นางสาวอภันตรี มณีโสภณ
นางสาวอภัยพร สิลารักษ
นางอภัสนันท สงคลังธนพัฒน
นางอภัสสร ฉิ่งเล็ก
นางสาวอภิชญา พงษสมบูรณ
นางอภิชญา พลประเสริฐ
นางสาวอภิชญา รังสฤษฎพิพัฒน
นางสาวอภิชญา สังขจันทร
นางอภิชญา หนูทวี
นางสาวอภิชญาณา
ภิญโญธานาโชติ
๒๐๒๘๘ นางสาวอภิชนาฎ มีประกอบ
๒๐๒๘๙ นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒ
๒๐๒๙๐ นางอภิญญา กระมล

๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕
๒๐๒๙๖
๒๐๒๙๗
๒๐๒๙๘
๒๐๒๙๙
๒๐๓๐๐
๒๐๓๐๑
๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐
๒๐๓๑๑
๒๐๓๑๒
๒๐๓๑๓
๒๐๓๑๔
๒๐๓๑๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอภิญญา กลัดงิ้ว
นางอภิญญา แกวทอง
นางสาวอภิญญา แกวประเสริฐ
นางสาวอภิญญา แกวใส
นางสาวอภิญญา ขุนเรศ
นางอภิญญา เขียวออน
นางอภิญญา เงาศรี
นางสาวอภิญญา จํานงค
นางอภิญญา เจริญกิจ
นางอภิญญา ใจงาม
นางสาวอภิญญา ใจชื้น
นางอภิญญา ชุมเมืองเย็น
นางอภิญญา ชูดํา
นางอภิญญา ชูวา
นางสาวอภิญญา เดชกุญชร
นางสาวอภิญญา ตัสมัย
นางอภิญญา ทะแกลวพันธุ
นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา
นางอภิญญา นพสุวรรณ
นางสาวอภิญญา นิมิตประทุม
นางสาวอภิญญา บุญแกว
นางสาวอภิญญา บุญจง
นางอภิญญา บุตรสิม
นางอภิญญา ประชุมรักษ
นางสาวอภิญญา ปานชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๓๑๖
๒๐๓๑๗
๒๐๓๑๘
๒๐๓๑๙
๒๐๓๒๐
๒๐๓๒๑
๒๐๓๒๒
๒๐๓๒๓
๒๐๓๒๔
๒๐๓๒๕
๒๐๓๒๖
๒๐๓๒๗
๒๐๓๒๘
๒๐๓๒๙
๒๐๓๓๐
๒๐๓๓๑
๒๐๓๓๒
๒๐๓๓๓
๒๐๓๓๔
๒๐๓๓๕
๒๐๓๓๖
๒๐๓๓๗
๒๐๓๓๘
๒๐๓๓๙
๒๐๓๔๐

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอภิญญา พรมมาวัน
นางสาวอภิญญา ภูนพคุณ
นางสาวอภิญญา มะโนคํา
นางสาวอภิญญา มั่นคง
นางสาวอภิญญา ยารังษี
นางสาวอภิญญา ลิงเพ็ชร
นางอภิญญา สิตีหะมะ
นางอภิญญา สุวรรณทรัพย
นางสาวอภิญญา แสนวิชัย
นางสาวอภิญญา หาญมานพ
นางสาวอภิญญา อรัญศักดิ์
นางสาวอภิญญา อาจวิชัย
นางสาวอภิญญากรณ ขุนวิเศษ
นางสาวอภิญญาลักษณ คนชม
นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศ
นางอภิญา ทองสง
นางสาวอภิณหพร มานิ่ม
นางสาวอภินันท นาดี
นางอภินันท สีขํา
นางสาวอภิมาศ พงศาปาน
นางสาวอภิรดา ทั่นเสง
นางสาวอภิรดา ประสพสม
นางอภิรดี คุณประทุม
นางอภิรดี สาบุง
นางสาวอภิรดี สาริกา

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

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอภิรดี อยูดี
นางอภิรมย ธรรมมา
นางสาวอภิรยา แกวสาร
นางสาวอภิฤดี นวลหงษ
นางอภิฤดี ภูรอด
นางสาวอภิวดี เมิดไธสง
นางสาวอภิวรรณ กันวิเชิญ
นางอภิวันทน คําผง
นางสาวอภิวัลย มาสชรัตน
นางอภิศรา แสงโพธิ์ดา
นางสาวอภิสรา กังสังข
นางสาวอภิสรา เคนคม
นางอภิสรา ชูปญญา
นางอภิสรา บทกระโทก
นางอภิสรา มากศรี
นางสาวอมร คงสง
นางสาวอมรทิพย ศุภสุทธิรางกูล
วาที่รอยตรีหญิง อมรพรรณ
กําแพงเมือง
นางอมรพรรณ อินทรตะสืบ
นางสาวอมรพันธ มากมีทรัพย
นางอมรมาส โอภาษี
นางสาวอมรรัตน กระดาษ
นางสาวอมรรัตน กองสู
นางอมรรัตน เกษมรัตนพร

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

นางสาวอมรรัตน เกินกลาง
นางอมรรัตน ไกรฤกษ
นางสาวอมรรัตน คณานิตย
นางอมรรัตน คําหมาย
นางสาวอมรรัตน คําหอม
นางสาวอมรรัตน จิตณรงค
นางอมรรัตน จิติ
นางสาวอมรรัตน ชมัฆพงษ
นางอมรรัตน ชวยดวง
นางอมรรัตน ชีพนุรัตน
นางสาวอมรรัตน
โชคตระกูลเกียรติ
นางสาวอมรรัตน ไชยตะมาตย
นางอมรรัตน ดรพล
นางสาวอมรรัตน ทองดี
นางสาวอมรรัตน ทองถึง
นางสาวอมรรัตน บัวอิ่น
นางอมรรัตน บุญมาศ
นางสาวอมรรัตน ปานเพชร
นางสาวอมรรัตน ปาลวัฒน
นางสาวอมรรัตน พจนา
นางอมรรัตน พรมมี
นางสาวอมรรัตน พลไชย
นางสาวอมรรัตน พลหาญ
นางสาวอมรรัตน พิมพะ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๘๙
๒๐๓๙๐
๒๐๓๙๑
๒๐๓๙๒
๒๐๓๙๓
๒๐๓๙๔
๒๐๓๙๕
๒๐๓๙๖
๒๐๓๙๗
๒๐๓๙๘
๒๐๓๙๙
๒๐๔๐๐
๒๐๔๐๑
๒๐๔๐๒
๒๐๔๐๓
๒๐๔๐๔
๒๐๔๐๕
๒๐๔๐๖
๒๐๔๐๗
๒๐๔๐๘
๒๐๔๐๙
๒๐๔๑๐
๒๐๔๑๑
๒๐๔๑๒
๒๐๔๑๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอมรรัตน เพ็งหนู
นางอมรรัตน ภิญญะโพธิ์
นางอมรรัตน ภูจอม
นางอมรรัตน ภูมิภูเขียว
นางสาวอมรรัตน มะลิวัลย
นางสาวอมรรัตน มาตรวงษ
นางสาวอมรรัตน มานะวัฒนากิจ
นางสาวอมรรัตน มุสิกะโรจน
นางอมรรัตน เมืองจันทร
นางสาวอมรรัตน ยวงสุวรรณ
นางสาวอมรรัตน ยะรินทร
นางสาวอมรรัตน เรืองไสยพร
นางสาวอมรรัตน เรืองออน
นางสาวอมรรัตน ลัดดากุล
นางสาวอมรรัตน วงศจันทร
นางอมรรัตน วงษมิตร
นางสาวอมรรัตน วัชรสินธุ
นางสาวอมรรัตน ศรมยุรา
นางสาวอมรรัตน ศิริอมรพรรณ
นางสาวอมรรัตน สมสะอาด
นางสาวอมรรัตน สุดใจ
นางอมรรัตน โสดาคําแสน
นางอมรรัตน หิรัญรัตน
นางอมรรัตน อาจพันธ
นางสาวอมรรัตน อินทรปรางค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๑๔
๒๐๔๑๕
๒๐๔๑๖
๒๐๔๑๗
๒๐๔๑๘
๒๐๔๑๙
๒๐๔๒๐
๒๐๔๒๑
๒๐๔๒๒
๒๐๔๒๓
๒๐๔๒๔
๒๐๔๒๕
๒๐๔๒๖
๒๐๔๒๗
๒๐๔๒๘
๒๐๔๒๙
๒๐๔๓๐
๒๐๔๓๑
๒๐๔๓๒
๒๐๔๓๓
๒๐๔๓๔
๒๐๔๓๕
๒๐๔๓๖
๒๐๔๓๗
๒๐๔๓๘

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรรัตน อุทิศสุนทร
นางสาวอมรรัตน เฮประโคน
นางสาวอมรา ขวดบา
นางอมรา ไชยดํา
นางสาวอมรา นวลศิริ
นางสาวอมรา โพธิ์ทอง
นางอมรา วิชาชัย
นางอมราพร รักเพชร
นางอมราภัสร บุณยสิทธิ์เศวต
นางอมราวดี ทองขาว
นางสาวอมฤตา โอมณี
นางอมลยา เกาะสูงเนิน
นางอมลวรรณ แกวโสม
นางอมลวรรณ ใจหวัง
นางสาวอมลวรรณ ปตตาทะสัง
นางสาวอมาวสี พูลมาก
นางสาวอมาวสี ศีติสาร
นางอรกมล อุทรักษ
นางสาวอรกานต วิระกา
นางสาวอรจิรา มีศรี
นางอรจิรา ยอดคํา
นางสาวอรจิรา สิทธิวัง
นางสาวอรจิฬา พวงมะนาว
นางสาวอรฉัตร พรมจุล
นางอรฉัตร สุขนิตย

๒๐๔๓๙
๒๐๔๔๐
๒๐๔๔๑
๒๐๔๔๒
๒๐๔๔๓
๒๐๔๔๔
๒๐๔๔๕
๒๐๔๔๖
๒๐๔๔๗
๒๐๔๔๘
๒๐๔๔๙
๒๐๔๕๐
๒๐๔๕๑
๒๐๔๕๒
๒๐๔๕๓
๒๐๔๕๔
๒๐๔๕๕
๒๐๔๕๖
๒๐๔๕๗
๒๐๔๕๘
๒๐๔๕๙
๒๐๔๖๐
๒๐๔๖๑
๒๐๔๖๒
๒๐๔๖๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรช ระวะรักษ
นางอรชพร ญานสวาง
นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม
นางอรชร คําศรี
นางสาวอรชร จั่นมณี
นางอรชร ถาคํา
นางสาวอรชร สืบสาว
นางสาวอรชา แกวบุญชู
นางอรชา ชูเชื้อ
นางสาวอรชา ประสาทชัย
นางสาวอรชา หงษเพชร
นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวอรชุมา แกวกัลยา
นางอรชุมา เอื้อเฟอ
นางอรญา ปาไหน
นางสาวอรณภัค ธ.น.สํา
นางสาวอรณัชชา เปอะโพ
นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ
นางสาวอรณิช เขตขยัน
นางสาวอรณิช ศศิบุตร
นางอรณิชชา มูลเครือคํา
นางสาวอรณิชา เลี่ยนชอบ
นางสาวอรณิชา วงศมณีวรรณ
นางสาวอรทัย คลายสอน
นางสาวอรทัย คุมกัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๖๔
๒๐๔๖๕
๒๐๔๖๖
๒๐๔๖๗
๒๐๔๖๘
๒๐๔๖๙
๒๐๔๗๐
๒๐๔๗๑
๒๐๔๗๒
๒๐๔๗๓
๒๐๔๗๔
๒๐๔๗๕
๒๐๔๗๖
๒๐๔๗๗
๒๐๔๗๘
๒๐๔๗๙
๒๐๔๘๐
๒๐๔๘๑
๒๐๔๘๒
๒๐๔๘๓
๒๐๔๘๔
๒๐๔๘๕
๒๐๔๘๖
๒๐๔๘๗

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรทัย จันเรือง
นางอรทัย จารุศิริวัฒนา
นางสาวอรทัย จิตรสมัคร
นางสาวอรทัย เจียมประยูร
นางสาวอรทัย ใจภักดี
นางสาวอรทัย ชัยศร
นางสาวอรทัย ชุมภู
นางอรทัย ชุมภูคํา
นางสาวอรทัย แซจง
นางสาวอรทัย เดือนขาว
นางอรทัย ตะมะพุทธ
นางสาวอรทัย ตุมจิบ
นางสาวอรทัย ทะบุญ
นางสาวอรทัย ธรรมนาม
วาที่รอยตรีหญิง อรทัย บัวจันทร
นางสาวอรทัย บุญเส็ง
สิบตํารวจโทหญิง อรทัย
พัฒนธีรสิริ
นางอรทัย พิมพโคตร
นางสาวอรทัย ฟองสุวรรณ
นางสาวอรทัย ภาสดา
นางสาวอรทัย มวงศรี
นางสาวอรทัย รุงเรือง
นางอรทัย เรืองเอียด
นางสาวอรทัย วรรณสร

๒๐๔๘๘
๒๐๔๘๙
๒๐๔๙๐
๒๐๔๙๑
๒๐๔๙๒
๒๐๔๙๓
๒๐๔๙๔
๒๐๔๙๕
๒๐๔๙๖
๒๐๔๙๗
๒๐๔๙๘
๒๐๔๙๙
๒๐๕๐๐
๒๐๕๐๑
๒๐๕๐๒
๒๐๕๐๓
๒๐๕๐๔
๒๐๕๐๕
๒๐๕๐๖
๒๐๕๐๗
๒๐๕๐๘
๒๐๕๐๙
๒๐๕๑๐
๒๐๕๑๑
๒๐๕๑๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรทัย วิเศษ
นางสาวอรทัย เวียงแกว
นางอรทัย ศิริพยาบาล
นางอรทัย สุขสินชัย
นางอรทัย หมื่นแกวคราม
นางสาวอรทัย หังษาบุตร
นางอรทัย อินแกว
นางสาวอรทัย แอมรัมย
นางสาวอรทิรา รัตนพงษโสภิต
นางอรไท เตจะ
นางอรไท มอมพะเนาว
นางอรธิดา สวาง
นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ
นางสาวอรนภา พุทธวรรณ
นางอรนภา ศรีสุข
นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์
นางสาวอรนันท มาสตูล
นางสาวอรนันท สมแรง
นางอรนิชา แมนทรง
นางอรนุช กุณา
นางสาวอรนุช ไตยราช
นางสาวอรนุช นามปญญา
นางสาวอรนุช บอทรัพย
นางสาวอรนุช มุธุสิทธิ์
นางอรนุช ยอดออน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๑๓
๒๐๕๑๔
๒๐๕๑๕
๒๐๕๑๖
๒๐๕๑๗
๒๐๕๑๘
๒๐๕๑๙
๒๐๕๒๐
๒๐๕๒๑
๒๐๕๒๒
๒๐๕๒๓
๒๐๕๒๔
๒๐๕๒๕
๒๐๕๒๖
๒๐๕๒๗
๒๐๕๒๘
๒๐๕๒๙
๒๐๕๓๐
๒๐๕๓๑
๒๐๕๓๒
๒๐๕๓๓
๒๐๕๓๔
๒๐๕๓๕
๒๐๕๓๖
๒๐๕๓๗

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรนุช เรียงแหลม
นางสาวอรนุช เรือนคํา
นางอรปภัส ยิ่งไทย
นางสาวอรพร สุทธิเนียม
นางสาวอรพรรณ คํากาศ
นางสาวอรพรรณ จันทนา
นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม
นางสาวอรพรรณ เจิมธานี
นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม
นางสาวอรพรรณ เตชนันท
นางสาวอรพรรณ เทพทิตย
นางสาวอรพรรณ นันติ
นางสาวอรพรรณ บุญมาก
นางอรพรรณ ปงสนิทย
นางสาวอรพรรณ เพ็ชดํา
นางสาวอรพรรณ มัคศรีพงษ
นางอรพรรณ มีเมล
นางอรพรรณ เริญตะขิล
นางสาวอรพรรณ ฤกษเปรมปรี
นางสาวอรพรรณ วรรัตนญานนท
นางสาวอรพรรณ ศรีวงคษา
นางสาวอรพรรณ สงสังข
นางอรพรรณ สวนจันทร
นางอรพรรณ สุขกําเนิด
นางอรพรรณ สุขประเสริฐ

๒๐๕๓๘
๒๐๕๓๙
๒๐๕๔๐
๒๐๕๔๑
๒๐๕๔๒
๒๐๕๔๓
๒๐๕๔๔
๒๐๕๔๕
๒๐๕๔๖
๒๐๕๔๗
๒๐๕๔๘
๒๐๕๔๙
๒๐๕๕๐
๒๐๕๕๑
๒๐๕๕๒
๒๐๕๕๓
๒๐๕๕๔
๒๐๕๕๕
๒๐๕๕๖
๒๐๕๕๗
๒๐๕๕๘
๒๐๕๕๙
๒๐๕๖๐
๒๐๕๖๑
๒๐๕๖๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรพรรณ สุริยะวงค
นางสาวอรพรรณ อุทัยศรี
นางสาวอรพัชรีวรรณ โสรัมย
นางสาวอรพิณ คํายา
นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑ
นางสาวอรพิน วงศชูวรรณ
นางสาวอรพินท ดาศรี
นางอรพินท ธรรมลี
นางสาวอรพินท นัคราจารย
นางอรพินท ประพันธสุข
นางอรพินท วงคเทเวช
นางอรพินท วงศรส
นางสาวอรพินท สังขฉิม
นางอรพินท อุดมกุลวารี
นางสาวอรพินทร เชื้อนาค
นางอรพินธุ โสมภีร
นางอรพิมล คําสีแกว
นางสาวอรมณี ยะคํานะ
นางสาวอรยา ชัยสุข
นางสาวอรยา เทโวขัติ
นางอรยา ภาระจํา
นางสาวอรรฆภา ออนนอม
นางอรรถยา จันทรพางาม
นางอรฤดี หอมสมบัติ
นางสาวอรลักษณ บุรัญบุญดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕๖๓
๒๐๕๖๔
๒๐๕๖๕
๒๐๕๖๖
๒๐๕๖๗
๒๐๕๖๘
๒๐๕๖๙
๒๐๕๗๐
๒๐๕๗๑
๒๐๕๗๒
๒๐๕๗๓
๒๐๕๗๔
๒๐๕๗๕
๒๐๕๗๖
๒๐๕๗๗
๒๐๕๗๘
๒๐๕๗๙
๒๐๕๘๐
๒๐๕๘๑
๒๐๕๘๒
๒๐๕๘๓
๒๐๕๘๔
๒๐๕๘๕
๒๐๕๘๖
๒๐๕๘๗

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรลักษณา ทิพยรักษ
นางสาวอรวดี ไชยเสนา
นางสาวอรวรรณ แกวหนูนวล
นางสาวอรวรรณ ขยันงาน
นางอรวรรณ คลายฤทธิ์
นางอรวรรณ จงวัฒนา
นางสาวอรวรรณ จันทรสวัสดิ์
นางสาวอรวรรณ จิตประไพ
นางสาวอรวรรณ จุลมวง
นางสาวอรวรรณ ชิณวงค
นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุด
นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห
นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ
นางสาวอรวรรณ นาเหนือ
นางสาวอรวรรณ นิตยแสวง
นางสาวอรวรรณ บรรพต
นางอรวรรณ ปรีชาชาญ
นางสาวอรวรรณ เปรมบํารุง
นางอรวรรณ เปยสวน
นางสาวอรวรรณ ผันผาย
นางสาวอรวรรณ ผิวเกลี้ยง
นางสาวอรวรรณ พลคลาย
นางสาวอรวรรณ พวงกันยา
นางสาวอรวรรณ พิมพแกว
นางสาวอรวรรณ พุฒพิมพ

๒๐๕๘๘
๒๐๕๘๙
๒๐๕๙๐
๒๐๕๙๑
๒๐๕๙๒
๒๐๕๙๓
๒๐๕๙๔
๒๐๕๙๕
๒๐๕๙๖
๒๐๕๙๗
๒๐๕๙๘
๒๐๕๙๙
๒๐๖๐๐
๒๐๖๐๑
๒๐๖๐๒
๒๐๖๐๓
๒๐๖๐๔
๒๐๖๐๕
๒๐๖๐๖
๒๐๖๐๗
๒๐๖๐๘
๒๐๖๐๙
๒๐๖๑๐
๒๐๖๑๑
๒๐๖๑๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรวรรณ เพ็งพันธ
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา
นางสาวอรวรรณ ฟอนงามดี
นางสาวอรวรรณ ภูสวัสดิ์
นางสาวอรวรรณ มั่นศรี
นางอรวรรณ มีมั่น
นางสาวอรวรรณ ยิ่งใหญ
นางสาวอรวรรณ รักรู
นางสาวอรวรรณ รุงเพ็ง
นางสาวอรวรรณ แรกรูด
นางอรวรรณ ลัคษร
นางอรวรรณ โลมโคกสูง
นางสาวอรวรรณ วงษทรงยศ
นางอรวรรณ ศรีอักษร
นางสาวอรวรรณ สัจจาวงศวณิชย
นางอรวรรณ สายคําฟู
นางอรวรรณ สีนิล
นางสาวอรวรรณ เสนาะเสียง
นางสาวอรวรรณ อันไชยบุญ
นางอรวรรณ อําพนธ
นางสาวอรวรรณ อินสะคู
นางสาวอรวรา แสงสุขสวาง
นางสาวอรษา เกมกาแมน
นางสาวอรษา คชสิทธิ์
นางสาวอรษา สงงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๖๑๓
๒๐๖๑๔
๒๐๖๑๕
๒๐๖๑๖
๒๐๖๑๗
๒๐๖๑๘
๒๐๖๑๙
๒๐๖๒๐
๒๐๖๒๑
๒๐๖๒๒
๒๐๖๒๓
๒๐๖๒๔
๒๐๖๒๕
๒๐๖๒๖
๒๐๖๒๗
๒๐๖๒๘
๒๐๖๒๙
๒๐๖๓๐
๒๐๖๓๑
๒๐๖๓๒
๒๐๖๓๓
๒๐๖๓๔
๒๐๖๓๕
๒๐๖๓๖
๒๐๖๓๗

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรษา สาระศาลิน
นางอรสา กางทะวร
นางอรสา จันทะชาลี
นางสาวอรสา ดีพลู
นางอรสา ตั้งเรืองตระกูล
นางสาวอรสา เนื่องอุตม
นางอรสา เปลงใส
นางอรสา เพ็ชรฆาต
นางสาวอรสา ยวนจิต
นางสาวอรสา ยิ้มฉาย
นางสาวอรสา สวางวงค
นางสาวอรสา หนูมงกุฏ
นางสาวอรสิณียาพ ศรีสองเมือง
นางสาวอรสิริพิมพ บริหารธนโชติ
นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต
นางสาวอรอนง เพ็งสกุล
นางสาวอรอนงค เกตุเผือก
นางอรอนงค แกวนอก
นางสาวอรอนงค คงสิบ
นางอรอนงค คัดทะจันทร
นางสาวอรอนงค เคางิ้ว
นางอรอนงค เจือมา
นางสาวอรอนงค แดงนุย
นางสาวอรอนงค ทองทวี
นางสาวอรอนงค นวลตาล

๒๐๖๓๘
๒๐๖๓๙
๒๐๖๔๐
๒๐๖๔๑
๒๐๖๔๒
๒๐๖๔๓
๒๐๖๔๔
๒๐๖๔๕
๒๐๖๔๖
๒๐๖๔๗
๒๐๖๔๘
๒๐๖๔๙
๒๐๖๕๐
๒๐๖๕๑
๒๐๖๕๒
๒๐๖๕๓
๒๐๖๕๔
๒๐๖๕๕
๒๐๖๕๖
๒๐๖๕๗
๒๐๖๕๘
๒๐๖๕๙
๒๐๖๖๐
๒๐๖๖๑
๒๐๖๖๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรอนงค นอยคํายาง
นางสาวอรอนงค บุญปก
นางอรอนงค บุญมี
นางสาวอรอนงค พิมพร
นางสาวอรอนงค พุฒนวล
นางอรอนงค สวางกุล
นางอรอนงค อุดหนุน
นางอรอมล แกวมหาคุณ
นางอรอมล ชนะชู
นางสาวอรอรุณ มีเพียร
นางสาวอรอุมา กงไกรราช
นางสาวอรอุมา เกษามูล
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์
นางสาวอรอุมา คงทิพย
นางสาวอรอุมา ชักแสง
นางสาวอรอุมา ชูเลิศ
นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ
นางสาวอรอุมา ทิพยสุวรรณ
นางสาวอรอุมา นิลละออ
นางอรอุมา นิสสัยมั่น
นางสาวอรอุมา บุญไทย
นางสาวอรอุมา ปลัดสงข
นางอรอุมา ปองหมู
นางสาวอรอุมา ปาสาใน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๖๖๓
๒๐๖๖๔
๒๐๖๖๕
๒๐๖๖๖
๒๐๖๖๗
๒๐๖๖๘
๒๐๖๖๙
๒๐๖๗๐
๒๐๖๗๑
๒๐๖๗๒
๒๐๖๗๓
๒๐๖๗๔
๒๐๖๗๕
๒๐๖๗๖
๒๐๖๗๗
๒๐๖๗๘
๒๐๖๗๙
๒๐๖๘๐
๒๐๖๘๑
๒๐๖๘๒
๒๐๖๘๓
๒๐๖๘๔
๒๐๖๘๕
๒๐๖๘๖
๒๐๖๘๗

นางสาวอรอุมา ภูสุวรรณ
นางสาวอรอุมา โยกันยา
นางสาวอรอุมา ไลกสิกรรม
นางอรอุมา ศรีนาทม
นางสาวอรอุมา สรางนอก
นางอรอุมา สังขงาม
นางสาวอรอุมา สุขแดง
นางสาวอรอุรา นภาพันธ
นางสาวอรอุไร จังปฏิพัทธ
นางสาวอรอุษา คําดวง
นางอรอุษา ไชยวัตร
นางสาวอรอุษา ถีวันดี
นางอรอุษา มหาสุวรรณ
นางสาวอรอุษา ศรีกนก
นางสาวอรอุษา ศิริรัตน
นางสาวอรัญญา กากแกว
นางสาวอรัญญา จันทรดํา
นางสาวอรัญญา โตคางพลู
นางอรัญญา นรมัตถ
นางสาวอรัญญา บุงเสนห
นางสาวอรัญญา บูรณนัช
นางสาวอรัญญา เปลงวัน
นางสาวอรัญญา พุมพวง
นางสาวอรัญญา พูลดําริห
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๘๘
๒๐๖๘๙
๒๐๖๙๐
๒๐๖๙๑
๒๐๖๙๒
๒๐๖๙๓
๒๐๖๙๔
๒๐๖๙๕
๒๐๖๙๖
๒๐๖๙๗
๒๐๖๙๘
๒๐๖๙๙
๒๐๗๐๐
๒๐๗๐๑
๒๐๗๐๒
๒๐๗๐๓
๒๐๗๐๔
๒๐๗๐๕
๒๐๗๐๖
๒๐๗๐๗
๒๐๗๐๘
๒๐๗๐๙
๒๐๗๑๐
๒๐๗๑๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรัญญา ลับแล
นางอรัญญา วงศาโรจน
นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรือง
นางสาวอรารัตน กอนจําปา
นางสาวอริชนันท เชื้อชัยอนันต
นางสาวอริญญา พิศร
นางสาวอริตา กระตายจันทร
นางสาวอรินทรา ปริยชานิ
นางอริยภรณ แผนแกว
นางสาวอริยาวรรณ
วิจิตราธนารัตน
นางสาวอริศรา ขามคุลา
นางอริศรา จันทยุทธ
นางอริศรา ชัยชวลิต
นางสาวอริศรา ดูดิง
นางสาวอริศรา บัวเจริญ
นางสาวอริศรา ปองศรี
นางอริศรา สงสวัสดิ์
นางอริศรา หงษทอง
นางสาวอริศษรา อุมสิน
นางสาวอริษรา พึ่งเกษม
นางสาวอริษา จรุญ
นางสาวอริษา แยมลอย
นางสาวอริสต ไกรงาม
นางสาวอริสรา ทวีศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๑๒
๒๐๗๑๓
๒๐๗๑๔
๒๐๗๑๕
๒๐๗๑๖
๒๐๗๑๗
๒๐๗๑๘
๒๐๗๑๙
๒๐๗๒๐
๒๐๗๒๑
๒๐๗๒๒
๒๐๗๒๓
๒๐๗๒๔
๒๐๗๒๕
๒๐๗๒๖
๒๐๗๒๗
๒๐๗๒๘
๒๐๗๒๙
๒๐๗๓๐
๒๐๗๓๑
๒๐๗๓๒
๒๐๗๓๓
๒๐๗๓๔
๒๐๗๓๕
๒๐๗๓๖

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอริสรา ปนใจ
นางอริสรา พันธุพาณิชย
นางอริสรา วิเชียรสมร
นางอริสรา หามะ
นางสาวอริสา คําคุณนา
นางสาวอรียา สมใจ
นางอรุณ ปวีร สิทธิปกร
นางอรุณ เยาวนารถ
นางสาวอรุณ ลอมวงษ
นางอรุณฉาย วิฑูรยพันธ
นางอรุณนภา จามจุรี
นางสาวอรุณประไพ แกวคูณ
นางอรุณรัตน แกนจันทร
นางสาวอรุณรัตน โพธิ์ออง
นางอรุณรัตน มัฏฐาพันธ
นางสาวอรุณรัตน สําลีดานกลาง
นางสาวอรุณโรจน จินตประยูร
นางอรุณลักษณ แมนเมือง
นางอรุณวรรณ สาขาสุวรรณ
นางอรุณวรรณ เองฉวน
นางสาวอรุณศรี เทวโรทร
นางสาวอรุณศรี โทรเลข
นางสาวอรุณศรี ลมมนตรี
นางสาวอรุณศรี อายมาศนอย
นางสาวอรุณศิริ ธราธรกุล

๒๐๗๓๗
๒๐๗๓๘
๒๐๗๓๙
๒๐๗๔๐
๒๐๗๔๑
๒๐๗๔๒
๒๐๗๔๓
๒๐๗๔๔
๒๐๗๔๕
๒๐๗๔๖
๒๐๗๔๗
๒๐๗๔๘
๒๐๗๔๙
๒๐๗๕๐
๒๐๗๕๑
๒๐๗๕๒
๒๐๗๕๓
๒๐๗๕๔
๒๐๗๕๕
๒๐๗๕๖
๒๐๗๕๗
๒๐๗๕๘
๒๐๗๕๙
๒๐๗๖๐
๒๐๗๖๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรุณี กุลรัตน
นางสาวอรุณี คงเกษม
นางสาวอรุณี จันทรสิทธิ์
นางสาวอรุณี จําปานิล
นางอรุณี ตะนอย
นางอรุณี ตานอย
นางสาวอรุณี ทัพซาย
นางสาวอรุณี ธัญญเจริญ
นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมิ
นางอรุณี เบ็ญฮา
นางอรุณี พานทอง
นางสาวอรุณี มาศักดิ์
นางสาวอรุณี ไลทิม
นางสาวอรุณี ศรีทองออน
นางอรุณี สังขแกว
นางสาวอรุณี สิงหใจมา
นางสาวอรุณี โสภา
นางอรุโณทัย ชางเพชร
นางสาวอรุโณทัย พิสสมัย
นางสาวอลงกรณ แกวสุข
นางอลงกรณ ไวยมิตรา
นางสาวอลิศรา คิดชอบ
นางอลิศรา ดีเจริญ
นางสาวอลิศรา รังผึ้ง
นางอลิศรา รัศมีพงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๖๒
๒๐๗๖๓
๒๐๗๖๔
๒๐๗๖๕
๒๐๗๖๖
๒๐๗๖๗
๒๐๗๖๘
๒๐๗๖๙
๒๐๗๗๐
๒๐๗๗๑
๒๐๗๗๒
๒๐๗๗๓
๒๐๗๗๔
๒๐๗๗๕
๒๐๗๗๖
๒๐๗๗๗
๒๐๗๗๘
๒๐๗๗๙
๒๐๗๘๐
๒๐๗๘๑
๒๐๗๘๒
๒๐๗๘๓
๒๐๗๘๔
๒๐๗๘๕
๒๐๗๘๖

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอลิศรา อองศรี
นางอลิศา กิ่งจันทร
นางสาวอลิษรา หอมจําปา
นางอลิษา ชื่นนิรันดร
นางอลิษา ดือราแม
นางอลิษา ทัดระเบียบ
นางอลิษา นุสหรี
นางสาวอลิษา สืบสิงห
นางสาวอลิษา หาดนิล
นางอลิษา อาวุธเพชร
นางสาวอลิสสา บุญชวย
นางสาวอลิสา ชินวงศโชติพันธ
นางอลิสา ยูโซะ
นางอลิสา ราชวัตร
นางอลิสา วีระนอย
นางสาวอลิสา สุจริต
นางสาวอลิสา หลวงคลัง
นางสาวอลิสา อินทรประเสริฐ
นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล
นางสาวอวยพร นารินทร
นางสาวอวยพร อิศรเดช
นางสาวอวันณา สีบัว
นางสาวอวัสดา สมจิตร
นางออ สงแพง
นางสาวออนจิต เทียนแกว

๒๐๗๘๗
๒๐๗๘๘
๒๐๗๘๙
๒๐๗๙๐
๒๐๗๙๑
๒๐๗๙๒
๒๐๗๙๓
๒๐๗๙๔
๒๐๗๙๕
๒๐๗๙๖
๒๐๗๙๗
๒๐๗๙๘
๒๐๗๙๙
๒๐๘๐๐
๒๐๘๐๑
๒๐๘๐๒
๒๐๘๐๓
๒๐๘๐๔
๒๐๘๐๕
๒๐๘๐๖
๒๐๘๐๗
๒๐๘๐๘
๒๐๘๐๙
๒๐๘๑๐
๒๐๘๑๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางออมใจ สิทธิตั้งเจริญกุล
นางสาวออมใจ สุทธิวารี
นางสาวออมดาว แดงทองดี
นางออมเดือน มุงเอื้อมกลาง
นางสาวออมเดือน วงศวิไลพิสิฐ
นางสาวออมทอง สุกรอดรู
นางออมนภา เอื้อยฉิมพลี
วาที่รอยตรีหญิง ออมฤทัย ใจทอง
นางสาวออมสุดา วรรณโคตร
นางสาวออมหทัย เขียนพลกรัง
นางสาวออย ยั่นทั่ง
นางสาวออย สวัสดิ์รักษา
นางสาวออยใจ แกวประเสริฐ
นางสาวออยใจ คําสระ
นางสาวออยใจ ธาตุทอง
นางสาวออยทิพย กันยามา
นางสาวออยทิพย บรรดิ
นางสาวออยทิพย รินคําแดง
นางออระวิมล สุขโข
นางสาวอะติมา เหมนแกว
นางสาวอักษราภัค วงศอนันต
นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ
นางสาวอัครจรรยา มังคลาด
นางสาวอัครวรรณ เผือกผอง
นางอัฆณีญา ทิพยกองลาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๑๒
๒๐๘๑๓
๒๐๘๑๔
๒๐๘๑๕
๒๐๘๑๖
๒๐๘๑๗
๒๐๘๑๘
๒๐๘๑๙
๒๐๘๒๐
๒๐๘๒๑
๒๐๘๒๒
๒๐๘๒๓
๒๐๘๒๔
๒๐๘๒๕
๒๐๘๒๖
๒๐๘๒๗
๒๐๘๒๘
๒๐๘๒๙
๒๐๘๓๐
๒๐๘๓๑
๒๐๘๓๒
๒๐๘๓๓
๒๐๘๓๔
๒๐๘๓๕
๒๐๘๓๖

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอังคณา ชาติกุล
นางสาวอังคณา ดาวาส
นางอังคณา ทับประเสริฐ
นางอังคณา ที่ภักดี
นางสาวอังคณา นะที
นางสาวอังคณา แนบสําโรง
นางสาวอังคณา บรรลือ
นางสาวอังคณา พิชยดนย
นางอังคณา เมืองแกว
นางสาวอังคณา รักษวงษ
นางสาวอังคณา เรืองภักดิ์
นางอังคณา วงคฝน
นางอังคณา วชิระพรไชย
นางอังคณา วอนเพียร
นางสาวอังคณา วิรามสมบัติกุล
นางสาวอังคณา หนูสม
นางสาวอังคณา อินทรพรหม
นางสาวอังคณา ฮั่นตระกูล
นางอังคณาภรณ นันตาเครือ
นางอังคณี ลอมจันทร
นางสาวอังคนา เปลงวาจา
นางอังคนา ผิวนวล
นางอังคนาง บุญศิริ
นางอังคนี นุหมุดหวัง
นางสาวอังคมาศ นันทสมบัติ

๒๐๘๓๗
๒๐๘๓๘
๒๐๘๓๙
๒๐๘๔๐
๒๐๘๔๑
๒๐๘๔๒
๒๐๘๔๓
๒๐๘๔๔
๒๐๘๔๕
๒๐๘๔๖
๒๐๘๔๗
๒๐๘๔๘
๒๐๘๔๙
๒๐๘๕๐
๒๐๘๕๑
๒๐๘๕๒
๒๐๘๕๓
๒๐๘๕๔
๒๐๘๕๕
๒๐๘๕๖
๒๐๘๕๗
๒๐๘๕๘
๒๐๘๕๙
๒๐๘๖๐
๒๐๘๖๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอังคิณี ไชยศิลป
นางอังจิมา ทองจีน
นางสาวอังวิภา ผูกพันธ
นางอังศนา สุขาภิรมย
นางอังศุมาลิน ทองพลัด
นางสาวอังศุมาลิน นิยม
นางสาวอังศุมาลิน มารุงเรือง
นางอังศุมาลี บุญรอดอยู
นางสาวอังศุมาลี โพธิ์ศรีทอง
นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง
นางสาวอังสนา สมบัติแกว
นางอังสานา โทโม
นางสาวอังสุนีย สุวรรณชัย
นางสาวอังสุมารินทร สาตตะคุ
นางสาวอัจจิมา จองศักดิ์
นางอัจจิมา จันทรนามวงค
นางสาวอัจจิมา บํารุงนา
นางสาวอัจจิมา ศรีงาม
นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
นางสาวอัจฉรา กาศโอสถ
นางอัจฉรา คําชุม
นางสาวอัจฉรา คําสอน
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
นางสาวอัจฉรา ฉ่ํามณี
นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๘๖๒
๒๐๘๖๓
๒๐๘๖๔
๒๐๘๖๕
๒๐๘๖๖
๒๐๘๖๗
๒๐๘๖๘
๒๐๘๖๙
๒๐๘๗๐
๒๐๘๗๑
๒๐๘๗๒
๒๐๘๗๓
๒๐๘๗๔
๒๐๘๗๕
๒๐๘๗๖
๒๐๘๗๗
๒๐๘๗๘
๒๐๘๗๙
๒๐๘๘๐
๒๐๘๘๑
๒๐๘๘๒
๒๐๘๘๓
๒๐๘๘๔
๒๐๘๘๕
๒๐๘๘๖

นางสาวอัจฉรา ดีสูงเนิน
นางอัจฉรา ตาคํา
นางสาวอัจฉรา ทองลือ
นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่น
นางอัจฉรา ประดับกรณ
นางสาวอัจฉรา ประภูสี
นางสาวอัจฉรา เปดทอง
นางสาวอัจฉรา เผากัน
นางสาวอัจฉรา ไฝมณี
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
นางสาวอัจฉรา พวงอก
นางอัจฉรา พอสาร
นางอัจฉรา พัฒนดานสกุล
นางสาวอัจฉรา ภาคี
นางสาวอัจฉรา ภาษีทํา
นางสาวอัจฉรา ยศศักดิ์ศรี
นางสาวอัจฉรา ศรีสวัสดิ์
นางสาวอัจฉรา ศรีเสน
นางสาวอัจฉรา สารคํา
นางสาวอัจฉรา สุนันตา
นางสาวอัจฉรา สุลักษณะ
นางสาวอัจฉรา อยูดี
นางอัจฉรา อาภาศิริกุล
นางสาวอัจฉรา อินทรกฤษณ
นางอัจฉรา อินทรแดน

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๘๗
๒๐๘๘๘
๒๐๘๘๙
๒๐๘๙๐
๒๐๘๙๑
๒๐๘๙๒
๒๐๘๙๓
๒๐๘๙๔
๒๐๘๙๕
๒๐๘๙๖
๒๐๘๙๗
๒๐๘๙๘
๒๐๘๙๙
๒๐๙๐๐
๒๐๙๐๑
๒๐๙๐๒
๒๐๙๐๓
๒๐๙๐๔
๒๐๙๐๕
๒๐๙๐๖
๒๐๙๐๗
๒๐๙๐๘
๒๐๙๐๙
๒๐๙๑๐
๒๐๙๑๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร
นางอัจฉราพร บุญอุดหนุน
นางสาวอัจฉราพร เปรียบกลา
นางอัจฉราพรรณ ประวันเน
นางสาวอัจฉราพรรณ ปองทองคํา
นางสาวอัจฉราพรรณ พาไสย
นางสาวอัจฉราภรณ ใจกอนแกว
นางสาวอัจฉราภรณ ชามนตรี
นางสาวอัจฉราภรณ ไชยมาศ
นางอัจฉราภรณ ไชยรัตน
นางอัจฉราภรณ บุญผองศรี
นางสาวอัจฉราภรณ ผลรินทร
นางสาวอัจฉราภรณ ภิรมยรักภักดี
นางอัจฉราภรณ ศรีวะรมย
นางอัจฉราภรณ อุดมเสียง
นางอัจฉรารัตน สุวรรณพัฒน
นางสาวอัจฉรารัตน เเข็งเเรง
นางอัจฉราวดี ทิพนัส
นางอัจฉราวดี รสานนท
นางสาวอัจฉราวดี สีมันตะ
นางสาวอัจฉราวรรณ จุฬานันท
นางสาวอัจฉราวรรณ แนบเพ็ชร
นางสาวอัจฉริยา ณรงคกูล
นางสาวอัจฉริยา นาคอาย
นางสาวอัจฉริยา ปาระพิมพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๑๒
๒๐๙๑๓
๒๐๙๑๔
๒๐๙๑๕
๒๐๙๑๖
๒๐๙๑๗
๒๐๙๑๘
๒๐๙๑๙
๒๐๙๒๐
๒๐๙๒๑
๒๐๙๒๒
๒๐๙๒๓
๒๐๙๒๔
๒๐๙๒๕
๒๐๙๒๖
๒๐๙๒๗
๒๐๙๒๘
๒๐๙๒๙
๒๐๙๓๐
๒๐๙๓๑
๒๐๙๓๒
๒๐๙๓๓
๒๐๙๓๔
๒๐๙๓๕
๒๐๙๓๖

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉริยา ศรนรินทร
นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร
นางสาวอัจฉริยาภรณ ขันทอง
นางสาวอัจฉริยาภรณ รักตลาด
นางสาวอัจฉริยาภรณ วองไว
นางสาวอัจฉรีย เทศนุย
นางสาวอัจฉรียา แสงอรุณ
นางสาวอัจนา ปญญาครอง
นางอัจมาลย เทพลักษณ
นางสาวอัจราภรณ เกตุแกว
นางสาวอัฉรา แสงศรี
นางสาวอัฉราพร โตทวี
นางอัฉราภรณ คงแปน
นางอัฉริยา มงคลวาท
นางสาวอัชฌา พงษธรรม
นางสาวอัชราภรณ ศรีกาญจน
นางอัชราภรณ สุขแสวง
นางอัชราภรณ อนุรักษ
นางสาวอัญคนา หัสรังค
นางสาวอัญชดา เขียวอุไร
นางสาวอัญชนา คําสอด
นางสาวอัญชนา แซจิว
นางสาวอัญชนา ผลอุดม
นางสาวอัญชนา มณีโชติ
นางอัญชนา ศุภภัควรุจา

๒๐๙๓๗
๒๐๙๓๘
๒๐๙๓๙
๒๐๙๔๐
๒๐๙๔๑
๒๐๙๔๒
๒๐๙๔๓
๒๐๙๔๔
๒๐๙๔๕
๒๐๙๔๖
๒๐๙๔๗
๒๐๙๔๘
๒๐๙๔๙
๒๐๙๕๐
๒๐๙๕๑
๒๐๙๕๒
๒๐๙๕๓
๒๐๙๕๔
๒๐๙๕๕
๒๐๙๕๖
๒๐๙๕๗
๒๐๙๕๘
๒๐๙๕๙
๒๐๙๖๐
๒๐๙๖๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชนา แสงบุญเรือง
นางสาวอัญชนา อินทรกําแหง
นางอัญชรา สีพล
นางสาวอัญชลาภรณ มีศรี
นางสาวอัญชลินทร ใจเที่ยง
นางสาวอัญชลี กลิ่นเพ็ง
นางสาวอัญชลี กันอุปทว
นางสาวอัญชลี กาปญญา
นางสาวอัญชลี กาฝาก
นางอัญชลี เกตุดี
นางสาวอัญชลี แกวนอย
นางสาวอัญชลี ขันเงิน
นางสาวอัญชลี ขุนแกว
นางสาวอัญชลี คงเมือง
นางสาวอัญชลี ครุธงาม
นางสาวอัญชลี คําทอง
นางสาวอัญชลี เครือบุญ
นางสาวอัญชลี จันทมงคล
นางอัญชลี จันทรสุข
นางสาวอัญชลี จาตา
นางสาวอัญชลี แจงดี
นางอัญชลี ชุมกมล
นางสาวอัญชลี ชูชวย
นางสาวอัญชลี แซดาน
นางอัญชลี ตาบุรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๖๒
๒๐๙๖๓
๒๐๙๖๔
๒๐๙๖๕
๒๐๙๖๖
๒๐๙๖๗
๒๐๙๖๘
๒๐๙๖๙
๒๐๙๗๐
๒๐๙๗๑
๒๐๙๗๒
๒๐๙๗๓
๒๐๙๗๔
๒๐๙๗๕
๒๐๙๗๖
๒๐๙๗๗
๒๐๙๗๘
๒๐๙๗๙
๒๐๙๘๐
๒๐๙๘๑
๒๐๙๘๒
๒๐๙๘๓
๒๐๙๘๔
๒๐๙๘๕
๒๐๙๘๖

นางอัญชลี นพวรรณ
นางสาวอัญชลี เนียมสิน
นางอัญชลี บุญยงค
นางสาวอัญชลี บุญฤทธิ์
นางอัญชลี บุญหนัก
นางสาวอัญชลี ประดับ
นางสาวอัญชลี ปุกคาม
นางอัญชลี พรหมเสน
นางสาวอัญชลี พลมนตรี
นางสาวอัญชลี พันธมาต
นางสาวอัญชลี พิกุลศรี
นางสาวอัญชลี พุทธะ
นางสาวอัญชลี พูลสวาง
นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน
นางสาวอัญชลี มงคลแท
นางสาวอัญชลี มั่นนอย
นางสาวอัญชลี มาลัยหวล
นางสาวอัญชลี โยธาทิพย
นางอัญชลี รอดเสน
นางอัญชลี รอบคอบ
นางสาวอัญชลี ราชบุตร
นางสาวอัญชลี วงษาเคน
นางสาวอัญชลี แวววับศรี
นางสาวอัญชลี ศรชัย
นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๘๗
๒๐๙๘๘
๒๐๙๘๙
๒๐๙๙๐
๒๐๙๙๑
๒๐๙๙๒
๒๐๙๙๓
๒๐๙๙๔
๒๐๙๙๕
๒๐๙๙๖
๒๐๙๙๗
๒๐๙๙๘
๒๐๙๙๙
๒๑๐๐๐
๒๑๐๐๑
๒๑๐๐๒
๒๑๐๐๓
๒๑๐๐๔
๒๑๐๐๕
๒๑๐๐๖
๒๑๐๐๗
๒๑๐๐๘
๒๑๐๐๙
๒๑๐๑๐
๒๑๐๑๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัญชลี ศรีจันทร
นางสาวอัญชลี ศรีดวง
นางสาวอัญชลี ศรีนคร
นางสาวอัญชลี ศรีนาราง
นางสาวอัญชลี ศรีรุงเรือง
นางสาวอัญชลี ศรีวิชัย
นางอัญชลี ศรีสงคราม
นางสาวอัญชลี ศรีสุราช
นางสาวอัญชลี ศรีแสวง
นางอัญชลี ศิริจรรยา
นางสาวอัญชลี ศิริวุฒิ
นางอัญชลี เศรษฐทรัพยทวี
นางสาวอัญชลี สกุลอินทร
นางอัญชลี สวัสดิ์ไชย
นางอัญชลี สันหลักษณ
นางสาวอัญชลี สารนา
นางอัญชลี สุนยานัย
นางสาวอัญชลี อินทรไทร
นางอัญชลี อุสาหะกานนท
นางสาวอัญชลีพร อภินันทนถิระ
นางอัญชัน ธนะวงศ
นางสาวอัญชานา นิ่มอนุสสรณกุล
นางสาวอัญชิษกาญจน โพธิ์ศรี
นางสาวอัญชิสา แกววิเศษ
นางสาวอัญชิสา ชินชาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๑๒
๒๑๐๑๓
๒๑๐๑๔
๒๑๐๑๕
๒๑๐๑๖
๒๑๐๑๗
๒๑๐๑๘
๒๑๐๑๙
๒๑๐๒๐
๒๑๐๒๑
๒๑๐๒๒
๒๑๐๒๓
๒๑๐๒๔
๒๑๐๒๕
๒๑๐๒๖
๒๑๐๒๗
๒๑๐๒๘
๒๑๐๒๙
๒๑๐๓๐
๒๑๐๓๑
๒๑๐๓๒
๒๑๐๓๓
๒๑๐๓๔
๒๑๐๓๕
๒๑๐๓๖

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัญชิสา บุญรัตน
นางสาวอัญชิสา สารีบุตร
นางสาวอัญชิสา สุจริต
นางสาวอัญชุลี แสงวิลัย
นางสาวอัญญรัตน ศักดิรัตน
นางอัญญานี ตะเขียว
นางสาวอัญญารัตน คํากอน
นางสาวอัญญารัตน นาถเหนือพงษ
นางสาวอัญญารินทร พรมชัย
นางอัญฐิฐา คําเปรม
นางสาวอัญตรา ทุมทอง
นางอัญทิกา แกนอินทร
นางอัญธิกา วิชัยกุล
นางอัญธิญา ทองออน
นางสาวอัญภัทร มาปสสา
นางสาวอัญมณี ธรรมธร
นางสาวอัญรัตน ออนละออ
นางอัญรินทร คงพัฒนวัชรพร
นางสาวอัญรินทร ธีระสิทธิ์กิตติ
นางอัญลิตา ธรรมวงค
นางสาวอัฐภรณ โอชาอัมพวัน
นางสาวอัณณญาลักษณ ภูมิพันธ
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ
นางสาวอันติกา ศรีอภิชาติ
นางสาวอันทิรา แกวประดับ

๒๑๐๓๗
๒๑๐๓๘
๒๑๐๓๙
๒๑๐๔๐
๒๑๐๔๑
๒๑๐๔๒
๒๑๐๔๓
๒๑๐๔๔
๒๑๐๔๕
๒๑๐๔๖
๒๑๐๔๗
๒๑๐๔๘
๒๑๐๔๙
๒๑๐๕๐
๒๑๐๕๑
๒๑๐๕๒
๒๑๐๕๓
๒๑๐๕๔
๒๑๐๕๕
๒๑๐๕๖
๒๑๐๕๗
๒๑๐๕๘
๒๑๐๕๙
๒๑๐๖๐
๒๑๐๖๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอันธิกา มูลสืบ
นางอันธิยา ภูมิไธสง
นางสาวอัปสร พึ่งภพ
นางสาวอัมชนา สํารวมจิต
นางสาวอัมพร กมลเลิศ
นางอัมพร คงประมูล
นางสาวอัมพร คิดการ
นางอัมพร ฉายบุ
นางสาวอัมพร ชัยวาปน
นางสาวอัมพร ชุนถนอม
นางสาวอัมพร เทียนเถาวัลย
นางสาวอัมพร นามณี
นางสาวอัมพร ผุยวันดี
นางสาวอัมพร ฝนอุด
นางสาวอัมพร พลสิทธิ์
นางอัมพร ยุวงค
นางสาวอัมพร รุงอินทร
นางอัมพร ศรีบุรินทร
นางอัมพร ศรีภูมิ
นางสาวอัมพร สินทร
นางสาวอัมพร อยูเมี่ยง
นางสาวอัมพวัน ดวนเดิน
นางสาวอัมพวัน ลายพยัคฆ
นางสาวอัมพาพรรณ จั่นจีน
นางสาวอัมพิกา อินบานผือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๐๖๒
๒๑๐๖๓
๒๑๐๖๔
๒๑๐๖๕
๒๑๐๖๖
๒๑๐๖๗
๒๑๐๖๘
๒๑๐๖๙
๒๑๐๗๐
๒๑๐๗๑
๒๑๐๗๒
๒๑๐๗๓
๒๑๐๗๔
๒๑๐๗๕
๒๑๐๗๖
๒๑๐๗๗
๒๑๐๗๘
๒๑๐๗๙
๒๑๐๘๐
๒๑๐๘๑
๒๑๐๘๒
๒๑๐๘๓
๒๑๐๘๔
๒๑๐๘๕
๒๑๐๘๖

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัมภา ทารินทร
นางอัมภา สมเย็น
นางอัมภา สังคง
นางสาวอัมภาพร โพธิ์แดง
นางสาวอัมภาพร สงเนียม
นางสาวอัมรา กะมะโน
นางสาวอัมรา สัตยพันธ
นางอัมรินทร เหม็นตนสาย
นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร
นางสาวอัยลีซาห มะดิง
นางอัลิปรียา ปงหลา
นางสาวอัศริยา แสงแป
นางอัษณา ดารากัย
นางสาวอัสนีดา สาแม
นางสาวอัสมะ เจะดาฮิง
นางอัสมะ ทนุวงษ
นางอัสมะ กาแม
นางอัสมีซา ภัยชํานาญ
นางสาวอัสมียะห ตาเละ
นางอาจรีย ปนโต
นางสาวอาจารี ฉัตรมณี
นางสาวอาจารี หวายคํา
นางอาจารีย สุขจิตร
นางอาจิณ พูลสําราญ
นางสาวอาชิรญาณ เกษสุวรรณ

๒๑๐๘๗
๒๑๐๘๘
๒๑๐๘๙
๒๑๐๙๐
๒๑๐๙๑
๒๑๐๙๒
๒๑๐๙๓
๒๑๐๙๔
๒๑๐๙๕
๒๑๐๙๖
๒๑๐๙๗
๒๑๐๙๘
๒๑๐๙๙
๒๑๑๐๐
๒๑๑๐๑
๒๑๑๐๒
๒๑๑๐๓
๒๑๑๐๔
๒๑๑๐๕
๒๑๑๐๖
๒๑๑๐๗
๒๑๑๐๘
๒๑๑๐๙
๒๑๑๑๐
๒๑๑๑๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอาซีซะ หมันหลี
นางอาซีซะห มะแซ
นางอาซีซะห สหะวัน
นางสาวอาซียัน หะ
นางอาซีเยาะ ดือราแม
นางสาวอาซีเยาะ มะระนะ
นางสาวอาซีเยาะ สะมะแต
นางสาวอาซีลา มาลอบูงอ
นางอาตีกะ จะปะกิยา
นางสาวอาตีรา นุยเด็น
นางสาวอาทิตตยา พุมพิบูลย
นางอาทิตยา กุหลาบแกว
นางสาวอาทิตยา โกงกาง
นางสาวอาทิตยา คณะใน
นางอาทิตยา จินาวงค
นางสาวอาทิตยา ชางแกว
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร
นางอาทิตยา ติวุตานนท
นางสาวอาทิตยา ทองปลอด
นางสาวอาทิตยา ทันงาน
นางสาวอาทิตยา เนาวประดิษฐ
นางสาวอาทิตยา วุฒนาม
นางอาทิตยา ศักดิ์จันทร
นางอาทิตยา สุดสุข
นางอาทิตยาภา ชาบุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๑๒
๒๑๑๑๓
๒๑๑๑๔
๒๑๑๑๕
๒๑๑๑๖
๒๑๑๑๗
๒๑๑๑๘
๒๑๑๑๙
๒๑๑๒๐
๒๑๑๒๑
๒๑๑๒๒
๒๑๑๒๓
๒๑๑๒๔
๒๑๑๒๕
๒๑๑๒๖
๒๑๑๒๗
๒๑๑๒๘
๒๑๑๒๙
๒๑๑๓๐
๒๑๑๓๑
๒๑๑๓๒
๒๑๑๓๓
๒๑๑๓๔
๒๑๑๓๕
๒๑๑๓๖

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาทิตา แดงเรือง
นางสาวอาทิตา วรสุทธิ์พิศาล
นางสาวอาทิติยาภา พลแกว
นางสาวอาทิพร โมสืบแสน
นางอานันธาพร ปานหมื่นไวย
นางสาวอานีซะ เตมะ
นางสาวอานีซะห ยายอ
นางอานีซา สนิทสํานาน
นางอานีญา เปรมใจ
นางสาวอานีตา บูรอดียา
นางอานีตา มะยา
นางสาวอาพร พูนแกว
นางอาพัฒนษร ธุระชาติ
นางสาวอาพันธชนก สวนจันทร
นางสาวอาพาพร สิงวิเศษ
นางสาวอาฟฟะห เปาะสานิ
นางสาวอาภร บุญลับ
นางสาวอาภรณ กุลเส็ง
นางอาภรณ คูฮุด
นางสาวอาภรณ จันทะภาโส
นางอาภรณ ชาวสระไคร
นางสาวอาภรณ ญานวัฒนะ
นางอาภรณ ทองใสพร
นางอาภรณ นิ่มคํา
นางอาภรณ นิลวานิช

๒๑๑๓๗
๒๑๑๓๘
๒๑๑๓๙
๒๑๑๔๐
๒๑๑๔๑
๒๑๑๔๒
๒๑๑๔๓
๒๑๑๔๔
๒๑๑๔๕
๒๑๑๔๖
๒๑๑๔๗
๒๑๑๔๘
๒๑๑๔๙
๒๑๑๕๐
๒๑๑๕๑
๒๑๑๕๒
๒๑๑๕๓
๒๑๑๕๔
๒๑๑๕๕
๒๑๑๕๖
๒๑๑๕๗
๒๑๑๕๘
๒๑๑๕๙
๒๑๑๖๐
๒๑๑๖๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอาภรณ บุญญฤทธิ์
นางสาวอาภรณ ประเสริฐไทย
นางสาวอาภรณ ปานเคลือบ
นางอาภรณ พุทธศรี
นางอาภรณ ศรีบุญเรือง
นางสาวอาภรณ สายจันดี
นางสาวอาภรณ แอแดง
นางอาภัสรา สิงหมณี
นางสาวอาภัสรา เสนาธรรม
นางสาวอาภัสสร กลางประพันธ
นางสาวอาภัสสราณี ออนอาย
นางอาภา กุลพสุมนต
นางสาวอาภา บุตดี
นางสาวอาภากร รักษขจีกุล
นางสาวอาภาพร เจือพานิช
นางสาวอาภาพร บุญทา
นางสาวอาภาพร สีทา
นางสาวอาภาพร แสงประสิทธิ์
นางอาภาภรณ ชูอรุณ
นางอาภาภรณ ดวงเจริญ
นางอาภาภรณ เดชะ
นางสาวอาภาภรณ ทองคําดี
นางอาภาภรณ ภูวันนา
นางอาภาภรณ วงศขัน
นางสาวอาภาภิรมย ศรีวิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๑๖๒
๒๑๑๖๓
๒๑๑๖๔
๒๑๑๖๕
๒๑๑๖๖
๒๑๑๖๗
๒๑๑๖๘
๒๑๑๖๙
๒๑๑๗๐
๒๑๑๗๑
๒๑๑๗๒
๒๑๑๗๓
๒๑๑๗๔
๒๑๑๗๕
๒๑๑๗๖
๒๑๑๗๗
๒๑๑๗๘
๒๑๑๗๙
๒๑๑๘๐
๒๑๑๘๑
๒๑๑๘๒
๒๑๑๘๓
๒๑๑๘๔
๒๑๑๘๕
๒๑๑๘๖

นางสาวอาภาศิริ โกฏิสิงห
นางสาวอามิตตา มีแกว
นางอามีนะ ทองดํา
นางอามีนา หมันหมาด
นางสาวอามีเนาะ กาซา
นางอามีเนาะ กามา
นางสาวอามีเนาะ สานิ
นางสาวอามีเนาะ หมันหลิน
นางสาวอามีเนาะ อาเกะ
นางอามีเนาะ กาโฮง
นางสาวอามีเนาะ บือแน
นางอารดา สิงหวิบูลย
นางอารมย สุขกรม
นางสาวอารยวราพร ภูกองชัย
นางสาวอารยา กันตพงษ
นางสาวอารยา จันทรศรี
นางสาวอารยา นาโควงค
นางสาวอารยา บัววัฒน
นางอารยา บุญชวย
นางสาวอารยา ผลประพฤติ
นางอารยา พยัคฆพันธ
นางสาวอารยา วาปเน
นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์
นางสาวอารยา แสงชาวนา
นางอารยา อนุรักษ

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๘๗
๒๑๑๘๘
๒๑๑๘๙
๒๑๑๙๐
๒๑๑๙๑
๒๑๑๙๒
๒๑๑๙๓
๒๑๑๙๔
๒๑๑๙๕
๒๑๑๙๖
๒๑๑๙๗
๒๑๑๙๘
๒๑๑๙๙
๒๑๒๐๐
๒๑๒๐๑
๒๑๒๐๒
๒๑๒๐๓
๒๑๒๐๔
๒๑๒๐๕
๒๑๒๐๖
๒๑๒๐๗
๒๑๒๐๘
๒๑๒๐๙
๒๑๒๑๐
๒๑๒๑๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอารยา อุทธาพงษ
นางสาวอารฮัม แวดอเลาะ
นางอารัญ ปอมมารดอน
นางสาวอารายา ประสาน
นางสาวอาริญา ใจกลา
นางอาริยา เขียวรัตน
นางสาวอาริยา ภิรมศรี
นางอาริศรา เศษจําปา
นางอาริษา กรรขํา
นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ
นางสาวอาริสา สุปน
นางอารี โคพิชัย
นางอารี ทรงกรด
นางสาวอารี ทองราช
นางสาวอารี บาวแดง
นางอารี อมรอาจหาญ
นางอารีณี เภอโสะ
นางสาวอารีนา เจะดอเลาะ
นางสาวอารีย น้ําใจดี
นางสาวอารีย พรหมนิมิตร
นางอารีย พรหมรักษ
นางอารีย รัตนพันธ
นางสาวอารีย วรรณรังษี
นางสาวอารีย หมองศิริ
นางสาวอารีย หมอยาดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๑๒
๒๑๒๑๓
๒๑๒๑๔
๒๑๒๑๕
๒๑๒๑๖
๒๑๒๑๗
๒๑๒๑๘
๒๑๒๑๙
๒๑๒๒๐
๒๑๒๒๑
๒๑๒๒๒
๒๑๒๒๓
๒๑๒๒๔
๒๑๒๒๕
๒๑๒๒๖
๒๑๒๒๗
๒๑๒๒๘
๒๑๒๒๙
๒๑๒๓๐
๒๑๒๓๑
๒๑๒๓๒
๒๑๒๓๓
๒๑๒๓๔
๒๑๒๓๕
๒๑๒๓๖

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอารียพร ไชยอํามาตย
นางอารียรัตน ไชยธรรม
นางสาวอารียรัตน ประเสริฐศรี
นางสาวอารียรัตน ศิลปสูงเนิน
นางสาวอารียลักษณ อุดมแกว
นางอารียวรรณ ราษฎรดุษดี
นางสาวอารียา บุญยงค
นางสาวอารียา ปแหล
นางสาวอารียา แพนาค
นางสาวอารียา ศรีคําขัติ
นางสาวอารียา ศิริบุญยประสิทธิ์
นางสาวอารียา หวังแจม
นางสาวอารีรัตน เกตุสุทัศน
นางอารีรัตน เกิดดี
นางอารีรัตน แกวนวล
นางอารีรัตน แกวอินทร
นางสาวอารีรัตน คุมเดช
นางอารีรัตน จันโท
นางอารีรัตน เชื่อมชิต
นางอารีรัตน ดาวดวง
นางสาวอารีรัตน ปลอดนคร
นางอารีรัตน ปองมณีวงศ
นางอารีรัตน ปญญาวิภาส
นางสาวอารีรัตน พรมถา
นางอารีรัตน แพงยา

๒๑๒๓๗
๒๑๒๓๘
๒๑๒๓๙
๒๑๒๔๐
๒๑๒๔๑
๒๑๒๔๒
๒๑๒๔๓
๒๑๒๔๔
๒๑๒๔๕
๒๑๒๔๖
๒๑๒๔๗
๒๑๒๔๘
๒๑๒๔๙
๒๑๒๕๐
๒๑๒๕๑
๒๑๒๕๒
๒๑๒๕๓
๒๑๒๕๔
๒๑๒๕๕
๒๑๒๕๖
๒๑๒๕๗
๒๑๒๕๘
๒๑๒๕๙
๒๑๒๖๐
๒๑๒๖๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอารีรัตน มะโนชัย
นางสาวอารีรัตน ยิ้มเยี่ยมสุข
นางอารีรัตน ลพทองคํา
นางสาวอารีรัตน ศรีชมภู
นางสาวอารีรัตน ศรีเอี่ยม
นางสาวอารีรัตน สวนหลวง
นางสาวอารีรัตน สิทธิการ
นางสาวอารีรัตน สูงสมสกุล
นางอารีรัตน อินทนนท
นางอารีลักษณ ซึ่งพรม
นางอารีวรรณ กัลยา
นางสาวอารีวรรณ แกวขาว
นางสาวอารีวรรณ คงควร
นางอารีวรรณ แผอํานาจ
นางสาวอาลิตา กาญจนวราธร
นางสาวอาลียะ แกวสลํา
นางสาวอาวีศรี นิลเจียระไน
นางสาวอาศีละฮ ตันยีนายู
นางอาอิฉะ เส็นหมาด
นางสาวอาอีซะห มะลี
นางสาวอาอีดะ แลมะ
นางอาแอเสาะ อาแด
นางสาวอํานวยพร ตุงคบุรี
นางอํานาจ ทองตาม
นางอําพร เกลี้ยงกลม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๖๒
๒๑๒๖๓
๒๑๒๖๔
๒๑๒๖๕
๒๑๒๖๖
๒๑๒๖๗
๒๑๒๖๘
๒๑๒๖๙
๒๑๒๗๐
๒๑๒๗๑
๒๑๒๗๒
๒๑๒๗๓
๒๑๒๗๔
๒๑๒๗๕
๒๑๒๗๖
๒๑๒๗๗
๒๑๒๗๘
๒๑๒๗๙
๒๑๒๘๐
๒๑๒๘๑
๒๑๒๘๒
๒๑๒๘๓
๒๑๒๘๔
๒๑๒๘๕

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําพร คงเจริญ
นางอําพร คําเอี่ยม
นางอําพร จิตตะ
นางอําพร จุตติ
นางสาวอําพร ชัยปะละ
นางอําพร ตรัยตรึงตรีคูณ
นางสาวอําพร ปนฟอง
นางสาวอําพร วิชาชัย
นางสาวอําพร ศรีครินทร
นางสาวอําพร ศรีทอง
นางสาวอําพรพรรณ โยตะพงษ
นางสาวอําพรรณ กันทวงค
นางอําพรรณ เรืองวัฒนานนท
นางอําพัน ขับสนิท
นางสาวอําพา ยะไม
นางอําพาวรรณ จดคํา
นางอําไพ คณะเมฆ
นางอําไพ ฉิมงาม
นางอําไพ นิลเกิดเย็น
นางสาวอําไพ บุญมาเทพ
นางสาวอําไพ ฟูไฝติ๊บ
นางอําไพ ลินใจ
นางสาวอําไพ แสงสุข
นางสาวอําไพพรรณ
ศรัณภัครพงศ

๒๑๒๘๖
๒๑๒๘๗
๒๑๒๘๘
๒๑๒๘๙
๒๑๒๙๐
๒๑๒๙๑
๒๑๒๙๒
๒๑๒๙๓
๒๑๒๙๔
๒๑๒๙๕
๒๑๒๙๖
๒๑๒๙๗
๒๑๒๙๘
๒๑๒๙๙
๒๑๓๐๐
๒๑๓๐๑
๒๑๓๐๒
๒๑๓๐๓
๒๑๓๐๔
๒๑๓๐๕
๒๑๓๐๖
๒๑๓๐๗
๒๑๓๐๘
๒๑๓๐๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอําภา กาวิละพันธ
นางสาวอําภา เซงประเสริฐ
นางสาวอําภา นอยสนิท
นางอําภา บริบูรณ
นางสาวอําภา ยามา
นางสาวอําภา ศรีวงคราช
นางอําภา สวางชัยพร
นางสาวอําภา แสงระวี
นางสาวอําภาพร วงษพันตรี
นางสาวอําภาพร แสงแกว
นางสาวอําภาพร แสงเพ็ชร
นางสาวอิงควราพัชร
อาทิตยเจริญชัย
นางอิงดาว วิจิตรปญญา
นางอิงอร สุทธดิส
นางสาวอิชิยา มีชนะ
นางสาวอินทรแปลง อบอุน
นางอินทรวินันท ภูดิทเดชวัฒน
นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจาทรัพย
นางสาวอินทิรา ตากใบ
นางสาวอินทิรา นอยอาง
นางสาวอินทิรา ภูมิสูง
นางสาวอินทิรา สังขอุดม
นางสาวอินทิรา หนูเทศ
นางสาวอินทีวร ชัยกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๑๐
๒๑๓๑๑
๒๑๓๑๒
๒๑๓๑๓
๒๑๓๑๔
๒๑๓๑๕
๒๑๓๑๖
๒๑๓๑๗
๒๑๓๑๘
๒๑๓๑๙
๒๑๓๒๐
๒๑๓๒๑
๒๑๓๒๒
๒๑๓๒๓
๒๑๓๒๔
๒๑๓๒๕
๒๑๓๒๖
๒๑๓๒๗
๒๑๓๒๘
๒๑๓๒๙
๒๑๓๓๐
๒๑๓๓๑
๒๑๓๓๒
๒๑๓๓๓
๒๑๓๓๔

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอินทุพร มาทสุวรรณ
นางสาวอินทุอร ดีวังทอง
นางสาวอินธิรา จันทา
นางสาวอินธิรา ดํารงกุล
นางอิฟฟต กาเดร
นางสาวอิฟฟาณีย หะยีลาเปะ
นางสาวอิ่มทิพย อาจปกษา
นางสาวอิริยาภรณ นิโรรัมย
นางสาวอิศรา ใจสอน
นางสาวอิศรา นราวงค
นางสาวอิศรา บุญงาม
นางสาวอิศราพร สารปรัง
นางอิษฎาภรณ ตันกูล
นางสาวอิสยาภรณ บุญมาก
นางสาวอิสยาห ถือสยม
นางสาวอิสรา โตะยีโกบ
นางอิสรา ธริญาติ
นางสาวอิสราพร นาราษฎร
นางสาวอิสราภรณ พรหมภูวัลย
นางสาวอิสราภรณ อภิวงคงาม
นางสาวอิสราภา วันเย็น
นางสาวอิสราวรรณ จันทรเพ็ญ
นางสาวอิสริญาภรณ โชคแสน
นางสาวอิสรีย ดานพิชิตชัยศ
นางอิสรีย ตรีสุวรรณ

๒๑๓๓๕
๒๑๓๓๖
๒๑๓๓๗
๒๑๓๓๘
๒๑๓๓๙
๒๑๓๔๐
๒๑๓๔๑
๒๑๓๔๒
๒๑๓๔๓
๒๑๓๔๔
๒๑๓๔๕
๒๑๓๔๖
๒๑๓๔๗
๒๑๓๔๘
๒๑๓๔๙
๒๑๓๕๐
๒๑๓๕๑
๒๑๓๕๒
๒๑๓๕๓
๒๑๓๕๔
๒๑๓๕๕
๒๑๓๕๖
๒๑๓๕๗
๒๑๓๕๘
๒๑๓๕๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอิสรีย บุญเลิศ
นางอิสรีย พิมลสิงห
นางสาวอิสรีย วงคง
นางอิสรีย สุขะ
นางสาวอิสรียา สินบํารุง
นางสาวอิสสริยา ภมรพล
นางสาวอิสสริยา วงศศิวัฒนาภร
นางอุชญา สังแสตมป
นางอุดมพร ตั้นซู
นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ
นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา
นางอุดมลักษณ นพพิบูลย
นางสาวอุดมลักษณ โนวุฒิ
นางสาวอุดมลักษณ ผสมทรัพย
นางอุทรทิพย คุณสุทธิ์
นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย
นางสาวอุทัยวรรณ ไกรกิจราษฎร
นางอุทัยวรรณ ขาววงษ
นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
นางสาวอุทัยวรรณ มีชนะ
นางอุทัยวรรณ แสงทอง
นางอุทัยวรรณ มีธรรมโชติ
นางสาวอุทัยวัลย อุนแกว
นางอุทุมพร เกิดมงคล
นางอุทุมพร จิตรแสวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๓๖๐
๒๑๓๖๑
๒๑๓๖๒
๒๑๓๖๓
๒๑๓๖๔
๒๑๓๖๕
๒๑๓๖๖
๒๑๓๖๗
๒๑๓๖๘
๒๑๓๖๙
๒๑๓๗๐
๒๑๓๗๑
๒๑๓๗๒
๒๑๓๗๓
๒๑๓๗๔
๒๑๓๗๕
๒๑๓๗๖
๒๑๓๗๗
๒๑๓๗๘
๒๑๓๗๙
๒๑๓๘๐
๒๑๓๘๑
๒๑๓๘๒
๒๑๓๘๓
๒๑๓๘๔

นางอุทุมพร โตเอี่ยม
นางสาวอุทุมพร บุญชวย
นางสาวอุทุมพร บุญรอด
นางอุทุมพร ปญญาบุญ
นางอุทุมพร ปตถา
นางอุทุมพร มอญกอดแกว
นางสาวอุทุมพร มีเนตร
นางอุทุมพร วรนาม
นางสาวอุทุมพร หงษศรี
นางอุธร ผิวทวี
นางอุนจิตร บึงไกร
นางสาวอุนเรือน ศรีทับทิม
นางอุบล เครือธนกุล
นางสาวอุบล ซิวตาวงศ
นางสาวอุบล ตะสนท
นางสาวอุบล มะนาวหวาน
นางสาวอุบล หายหัดถี
นางสาวอุบลพรรณ บัวติ๊บ
นางอุบลพรรณ สิทธิถาวร
นางอุบลพันธ มงคลสุภาพงษ
นางสาวอุบลรัตน เจตินัย
นางอุบลรัตน เจะสะแลแม
นางสาวอุบลรัตน บุญปน
นางอุบลรัตน มอญรัต
นางอุบลรัตน สังขสําราญ

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๘๕
๒๑๓๘๖
๒๑๓๘๗
๒๑๓๘๘
๒๑๓๘๙
๒๑๓๙๐
๒๑๓๙๑
๒๑๓๙๒
๒๑๓๙๓
๒๑๓๙๔
๒๑๓๙๕
๒๑๓๙๖
๒๑๓๙๗
๒๑๓๙๘
๒๑๓๙๙
๒๑๔๐๐
๒๑๔๐๑
๒๑๔๐๒
๒๑๔๐๓
๒๑๔๐๔
๒๑๔๐๕
๒๑๔๐๖
๒๑๔๐๗
๒๑๔๐๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุบลรัตน สิงสา
นางสาวอุบลรัตน อวนคํา
นางสาวอุบลวรรณ กาทุง
นางสาวอุบลวรรณ กามขุนทด
นางอุบลวรรณ เกิดสุวรรณ
นางอุบลวรรณ ทองลือ
นางสาวอุบลวรรณ บุญเจียม
นางสาวอุบลวรรณ สัจจาสัย
นางอุบลวรรณ เหรียญทอง
นางสาวอุไบดะ เหตุหาก
นางสาวอุมรีย เหมกุสุมา
นางอุมาทิพย กุศลสุข
นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน
นางสาวอุมาพร เกิดผล
นางสาวอุมาพร แขงขัน
นางอุมาพร คงเกตุ
นางสาวอุมาพร จารยรัตน
นางอุมาพร จําปาแดง
นางสาวอุมาพร ดอกบัว
วาที่รอยตรีหญิง อุมาพร
บรรจงเสนา ณ อยุธยา
นางสาวอุมาพร บุญเปยก
นางสาวอุมาพร ปาระธรรม
นางอุมาพร พันสอิ้ง
นางอุมาพร แพงไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๐๙
๒๑๔๑๐
๒๑๔๑๑
๒๑๔๑๒
๒๑๔๑๓
๒๑๔๑๔
๒๑๔๑๕
๒๑๔๑๖
๒๑๔๑๗
๒๑๔๑๘
๒๑๔๑๙
๒๑๔๒๐
๒๑๔๒๑
๒๑๔๒๒
๒๑๔๒๓
๒๑๔๒๔
๒๑๔๒๕
๒๑๔๒๖
๒๑๔๒๗
๒๑๔๒๘
๒๑๔๒๙
๒๑๔๓๐
๒๑๔๓๑
๒๑๔๓๒
๒๑๔๓๓

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุมาพร รักศรี
นางสาวอุมาพร ลามคํา
นางสาวอุมาพร สารพัฒน
นางสาวอุมาพร สินปรุ
นางอุมาพร ออนคํา
นางอุมาพร เพ็ญสุภา สุมารลัน
นางอุมาภรณ แกวนารี
นางอุมาภรณ เชตุใจ
นางอุมาภรณ ริยาพันธ
นางอุมาริน ศรีอุดร
นางสาวอุมารินทร ชาวยี่สาร
นางอุมารินทร แผงออน
นางสาวอุมาวดี วงษมิตร
นางสาวอุมาวดี วุฒินาม
นางสาวอุมาวดี เส็นอุมา
นางอุรัยนา นิลสมุทร
นางสาวอุราภรณ ใสสอง
นางสาวอุรารัตน แกวศิลา
นางอุรารัตน มาธิ
นางอุราลักษณ แสงคํา
นางอุรินทร ขันแข็ง
นางอุไร กงแกว
นางสาวอุไร จันทรเจา
นางสาวอุไร ฤทธิเพชร
นางสาวอุไร วงคําแกว

๒๑๔๓๔
๒๑๔๓๕
๒๑๔๓๖
๒๑๔๓๗
๒๑๔๓๘
๒๑๔๓๙
๒๑๔๔๐
๒๑๔๔๑
๒๑๔๔๒
๒๑๔๔๓
๒๑๔๔๔
๒๑๔๔๕
๒๑๔๔๖
๒๑๔๔๗
๒๑๔๔๘
๒๑๔๔๙
๒๑๔๕๐
๒๑๔๕๑
๒๑๔๕๒
๒๑๔๕๓
๒๑๔๕๔
๒๑๔๕๕
๒๑๔๕๖
๒๑๔๕๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุไร สวัสดี
นางอุไร สัญวงค
นางสาวอุไร เส็มหยง
นางสาวอุไรภรณ พวงมาลัย
นางสาวอุไรภรณ เรืองฤทธิ์
นางอุไรมา หะมะ
นางอุไรรัตน คําวัฒนา
นางสาวอุไรรัตน มากนุย
นางสาวอุไรรัตน รัตนหิรัญ
นางอุไรลักษณ ชนะชัย
นางสาวอุไรวรรณ
กิตติกุลประเสริฐ
นางสาวอุไรวรรณ กุลีชวย
นางสาวอุไรวรรณ คลายนาค
นางอุไรวรรณ ชาญกัน
นางสาวอุไรวรรณ แซโงว
นางสาวอุไรวรรณ เต็งชัยภูมิ
นางสาวอุไรวรรณ เทียนทอง
นางอุไรวรรณ บัวสิม
นางอุไรวรรณ บุญชูรัตนภาพ
นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา
นางอุไรวรรณ ปานคง
นางสาวอุไรวรรณ ปจิตร
นางสาวอุไรวรรณ พลเตชะ
นางสาวอุไรวรรณ พินิจพานิชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๕๘
๒๑๔๕๙
๒๑๔๖๐
๒๑๔๖๑
๒๑๔๖๒
๒๑๔๖๓
๒๑๔๖๔
๒๑๔๖๕
๒๑๔๖๖
๒๑๔๖๗
๒๑๔๖๘
๒๑๔๖๙
๒๑๔๗๐
๒๑๔๗๑
๒๑๔๗๒
๒๑๔๗๓
๒๑๔๗๔
๒๑๔๗๕
๒๑๔๗๖
๒๑๔๗๗
๒๑๔๗๘
๒๑๔๗๙
๒๑๔๘๐
๒๑๔๘๑
๒๑๔๘๒

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุไรวรรณ มวงศรีจันทร
นางสาวอุไรวรรณ เวียงยางกุง
นางอุไรวรรณ ศรีถนัด
นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์
นางสาวอุไรวรรณ สอนแสง
นางสาวอุไรวรรณ สุสม
นางสาวอุไรวรรณ แสงศรีจันทร
นางสาวอุไรวรรณ หงษวิเศษ
นางสาวอุไรวรรณ หงษศรี
นางอุไรวรรณ เหลาจิตร
นางอุไรวรรณ ออนคํา
นางอุไรวรรณ อินทวงษ
นางอุไรวรรณ อุดมอมรรัตน
นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช
นางสาวอุไรวัลย สมร
นางอุลัย ชัยนาง
นางสาวอุลัยพร สิงหขัน
นางอุลัยพร หินซุย
นางสาวอุลัยพร เอี่ยมสะอาด
นางอุลัยวรรณ ศรีไสย
นางอุไลย พูวันนา
นางสาวอุศณีย สมภา
นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ
นางอุษณี พรมศร
นางสาวอุษณี วงษตระกูลพัด

๒๑๔๘๓
๒๑๔๘๔
๒๑๔๘๕
๒๑๔๘๖
๒๑๔๘๗
๒๑๔๘๘
๒๑๔๘๙
๒๑๔๙๐
๒๑๔๙๑
๒๑๔๙๒
๒๑๔๙๓
๒๑๔๙๔
๒๑๔๙๕
๒๑๔๙๖
๒๑๔๙๗
๒๑๔๙๘
๒๑๔๙๙
๒๑๕๐๐
๒๑๕๐๑
๒๑๕๐๒
๒๑๕๐๓
๒๑๕๐๔
๒๑๕๐๕
๒๑๕๐๖
๒๑๕๐๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุษณีย โฉมฉิน
นางอุษณีย บางมวง
นางสาวอุษณีย บุญเรืองนาม
นางอุษณีย ผุยรอด
นางสาวอุษณีย ภัสสรวัฒน
นางสาวอุษณีย ภูมิพันธุ
นางสาวอุษณีย ยิ่งสกุล
นางอุษณีย ยี่ยวน
นางสาวอุษณีย โยธินะเวคิน
นางอุษณีย รอดมา
นางสาวอุษณีย รําไพ
นางอุษณีย เลี้ยวศิริวัฒนกุล
นางอุษณีย วงษบุญเพ็ง
นางสาวอุษณีย สีเหลืองออน
นางอุษณีษ บุญทัศโร
นางอุษณีษ ศรีสม
นางสาวอุษณีษ ออนแท
นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ
นางอุษา คูตระกูล
นางอุษา ไชยลือชา
นางสาวอุษา ดําริธรรมาภรณ
นางสาวอุษา ผาสุข
นางสาวอุษา เผือกนาง
นางสาวอุษา พลดี
นางสาวอุษา ยิ้มพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๐๘
๒๑๕๐๙
๒๑๕๑๐
๒๑๕๑๑
๒๑๕๑๒
๒๑๕๑๓
๒๑๕๑๔
๒๑๕๑๕
๒๑๕๑๖
๒๑๕๑๗
๒๑๕๑๘
๒๑๕๑๙
๒๑๕๒๐
๒๑๕๒๑
๒๑๕๒๒
๒๑๕๒๓
๒๑๕๒๔
๒๑๕๒๕
๒๑๕๒๖
๒๑๕๒๗
๒๑๕๒๘
๒๑๕๒๙
๒๑๕๓๐
๒๑๕๓๑
๒๑๕๓๒

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุษา ระกาพันธุ
นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์
นางสาวอุษา สมจิต
นางสาวอุษา สมัตถะ
นางสาวอุษา สัตยซื่อ
นางสาวอุษา สุขปฏิภาค
นางสาวอุษา ออนศรี
นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร
นางสาวอุษารัตน พุมไม
นางสาวอุษารัตน อามุตตาภรณ
นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
นางสาวอุสณี กายแกว
นางสาวอุสา มากสมบูรณ
นางอุสุมา เชิดฉาย
นางสาวอูมีกลาซง ยูโซะ
นางสาวเอกปภาดา ปกรณพิมุข
นางสาวเอมจิตร พงษรื่น
นางสาวเอมจิตร แวงทัย
นางเอมฤดี โพธิจักร
นางสาวเอมวดี เส็งเตี้ยม
นางสาวเอมอร จันทรขุนทด
นางเอมอร แจมแจง
นางสาวเอมอร ดาศรี
นางสาวเอมอร เดชไธสง
นางเอมอร แดงนอย

๒๑๕๓๓
๒๑๕๓๔
๒๑๕๓๕
๒๑๕๓๖
๒๑๕๓๗
๒๑๕๓๘
๒๑๕๓๙
๒๑๕๔๐
๒๑๕๔๑
๒๑๕๔๒
๒๑๕๔๓
๒๑๕๔๔
๒๑๕๔๕
๒๑๕๔๖
๒๑๕๔๗
๒๑๕๔๘
๒๑๕๔๙
๒๑๕๕๐
๒๑๕๕๑
๒๑๕๕๒
๒๑๕๕๓
๒๑๕๕๔
๒๑๕๕๕
๒๑๕๕๖
๒๑๕๕๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเอมอร ผามี
นางเอมอร เรืองปญญาธรรม
นางสาวเอมอร โลหิต
นางสาวเอมอร เสือปรางค
นางสาวเอมอร แสงทาว
นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร
นางสาวเอราวัณ แกวตะวัน
นางเอวิกา จันทวงษ
นางสาวเอษนีย เพ็ชรณรงค
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
นางสาวเอี่ยมศิริ ธิยะ
นางสาวเอื้อการย จอมภา
นางเอื้องขวัญ สารักษ
นางสาวเอื้องดอย ซาเสน
นางเอื้องทิพย สารสิทธิ์
นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ
นางเอื้องฟา ฉวีวงศ
นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร
นางสาวเอื้อมพร ส่ําประเสริฐ
นางสาวเอื้อมพร สิทธิสาร
นางเอื้ออารี กันพล
นางสาวแอซะห ดอเลาะ
นางสาวแอน สุขะจิระ
นางสาวแอนนา พูนวศินมงคล
นางแอนนา เหล็กตั๋ว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๕๘
๒๑๕๕๙
๒๑๕๖๐
๒๑๕๖๑
๒๑๕๖๒
๒๑๕๖๓
๒๑๕๖๔
๒๑๕๖๕
๒๑๕๖๖
๒๑๕๖๗
๒๑๕๖๘
๒๑๕๖๙
๒๑๕๗๐
๒๑๕๗๑
๒๑๕๗๒
๒๑๕๗๓
๒๑๕๗๔
๒๑๕๗๕
๒๑๕๗๖

นางสาวแอมจิรา จันทรลี้
นางสาวแอมวรา เกียรติศิริ
นางโอบบุญ โสรัจจ
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางไอนา สะโต
นางสาวไอยริณ บุญเรือง
นางสาวไอริญ ชัยเสนหาญ
นางสาวฮัฟเสาะห เจะมะ
นางฮัสหมะ สมารา
นางสาวฮาซานะ หลงสมัน
นางสาวฮาซียะห มะสาแม
นางสาวฮาดีบะห โตะลากอ
นางสาวฮาดียา ลาเตะ
นางสาวฮาดีหมะ แวดะสง
นางฮานัน ซือรี
นางฮานิสอาซีรา มะตาเฮ
นางสาวฮานีซะ นากาแฮ
นางฮานีซะห พวงนุน
นางสาวฮานีซา ดอเลาะ

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๗๗
๒๑๕๗๘
๒๑๕๗๙
๒๑๕๘๐
๒๑๕๘๑
๒๑๕๘๒
๒๑๕๘๓
๒๑๕๘๔
๒๑๕๘๕
๒๑๕๘๖
๒๑๕๘๗
๒๑๕๘๘
๒๑๕๘๙
๒๑๕๙๐
๒๑๕๙๑
๒๑๕๙๒
๒๑๕๙๓
๒๑๕๙๔
๒๑๕๙๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฮานีฟะฮ แวดาราแม
นางสาวฮาบีบะ ปากบารา
นางสาวฮาปอเสาะ บาเหะ
นางฮามีดะ เกษา
นางฮามีดะ ชุมสาแหละ
นางฮามีดะห กานา
นางสาวฮามีนะห นักรํา
นางสาวฮายาตี อารง
นางฮารีบะ ยาอีด
นางฮาลีเมาะ กาซา
นางสาวฮาลีเมาะ สะมะแอ
นางสาวฮาลีเมาะห แวลีเมาะ
นางสาวฮาลีเมาะห สามะ
นางฮาสนะ หะยียูโซะ
นางฮาสะนะ เจะเละ
นางฮาสีมะ นุยเด็น
นางฮุสนา เจะเลาะ
นางสาวฮุสนา หมะประสิทธิ์
นางสาวฮุสนา หะยีซําซูดิน

