เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๗)
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 ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๗,๓๔๙ ราย)
๙๐๒๖ นางสาวนิชาภา เชื้อขํา
นางสาวน้ําฝน ศรีบาล
๙๐๒๗ นางสาวนิชาภา บุรีกาญจน
นางสาวน้ําฝน ศุภนาม
๙๐๒๘ นางสาวนิชาร ขุนศรี
นางน้ําฝน แสนทวีสุข
๙๐๒๙ นางสาวนิชารักษ อัศวชัยไพศาล
นางสาวน้ําฝน อินทรเมือง
๙๐๓๐ นางนิฎฏิญากรณ ศรีพยัคฆ
นางสาวน้ําเพชร แจมทอง
๙๐๓๑ นางสาวนิฐิกาญจน สามพิมพ
นางสาวน้ําเพชร เพ็ชรภู
๙๐๓๒ นางสาวนิดติยา หอมหวล
นางสาวน้ําฟา เขื่อนเกา
๙๐๓๓ นางนิดา คําสา
นางสาวน้ํารินทร กอนเพชร
๙๐๓๔ วาที่รอยตรีหญิง นิดา เปยวงค
นางสาวน้ําออย ถะเกิงผล
๙๐๓๕ นางสาวนิดา วัฒนเศรษฐานันท
นางน้ําออย สําเนียงเพราะ
๙๐๓๖ นางสาวนิตชรา ลาดพิลา
นางสาวน้ําออย หอมไมหาย
๙๐๓๗ นางสาวนิตญา อักษรดี
นางนิกษา สงเรือง
๙๐๓๘ นางสาวนิตติกรณ สังคะสี
นางสาวนิกูล อิทธิเตชสี
๙๐๓๙ วาที่รอยตรีหญิง นิตติกา แสงสวัสดิ์
นางสาวนิจตยา จันรุน
๙๐๔๐ นางสาวนิตติยา ตุนกระโทก
นางนิชธาวัลย โยธากุล
๙๐๔๑ นางสาวนิตติยา เบาทอง
นางสาวนิชนันท พวงพิพัฒน
๙๐๔๒ นางสาวนิตติยา พุทธากุล
นางสาวนิชนันท เสนีกาญจน
๙๐๔๓ นางสาวนิตนิภา เสนาฤทธิ์
นางนิชาดา เจะโนะ
๙๐๔๔ นางสาวนิตยรดี เอื้ออภิสิทธิ์วงค
นางสาวนิชานันท บุรวัชระไชย
๙๐๔๕ นางนิตยา กรวยทอง
นางสาวนิชานันท รักไทย
๙๐๔๖ นางสาวนิตยา เกษตระชนม
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ
๙๐๔๗ นางนิตยา คันธิยงค
นางสาวนิชาภัทร เชวงกิจไพศาล
๙๐๔๘ นางสาวนิตยา คําสิงห
นางสาวนิชาภา กุลโชติเจริญพง
๙๐๔๙ นางสาวนิตยา จันตะตึง
นางสาวนิชาภา เครือแวงมล
๙๐๕๐ นางสาวนิตยา จันทรสงเคราะห
นางสาวนิชาภา เจริญรวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕

นางสาวนิตยา จันทรสิงห
นางนิตยา ชายจอหอ
นางนิตยา ชาวขุนทด
นางสาวนิตยา ชินทะนา
นางนิตยา โชคอํานวย
นางสาวนิตยา ไชยมหา
นางนิตยา ซาวลี้แสน
นางสาวนิตยา ฑีฆะ
นางสาวนิตยา ดวงจันทรทิพย
นางสาวนิตยา ดวงบุบผา
นางนิตยา เตยออน
นางสาวนิตยา ถนอมศักดิ์
นางนิตยา ถาสอสุด
นางนิตยา ทุมปด
นางสาวนิตยา ธงสีนาค
นางนิตยา ธรรมนาม
นางสาวนิตยา นภากาศ
นางสาวนิตยา นาคอินทร
นางนิตยา นาชัยโชติ
นางสาวนิตยา บัวแกว
นางสาวนิตยา บุตรศิริ
นางนิตยา บูรพาพรพันธ
นางสาวนิตยา พงษเกษม
นางสาวนิตยา พันธจันทร
นางสาวนิตยา พุมเพิ่ม

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิตยา เพ็ชรพันธ
นางนิตยา เพลากระโทก
นางนิตยา เพี้ยบุญมาก
นางสาวนิตยา มะโดด
นางสาวนิตยา มาลัย
นางสาวนิตยา ยศจันทร
นางนิตยา ยางธิสาร
นางสาวนิตยา เรือนมะกอก
นางสาวนิตยา วงควุฒิ
นางสาวนิตยา วงคอินทร
นางสาวนิตยา วงศสมานใจ
นางนิตยา วจีรัตนสกุล
นางนิตยา ศรีวัลลภ
นางนิตยา ศรีวิเศษ
นางสาวนิตยา ศิริวาปวงศ
นางสาวนิตยา สมภา
นางสาวนิตยา สักแสน
นางนิตยา สิงตะนะ
นางสาวนิตยา สีกอน
นางสาวนิตยา สุดยอด
นางสาวนิตยา สุราราช
นางนิตยา เสารทอง
นางสาวนิตยา หงษพัฒน
นางสาวนิตยา หนูเส็ง
นางสาวนิตยา หอมกรุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕

นางสาวนิตยา เหลาะจิ
นางสาวนิตยา อนันตา
นางนิตยา อนันทกาญจน
นางนิตยา ออนนิวัฒนานนท
นางสาวนิตยา อัฏฏะวัชระ
นางนิตยา อาจใจ
นางสาวนิตยา อาจเดช
นางสาวนิตยา อุนทา
นางสาวนิตรญา ปนะเต
นางสาวนิตสรา ศรีครินทร
นางสาวนิตสรา เสนพันธุ
วาที่รอยตรีหญิง นิตา อินตัน
นางนิติยา กอเกียรติสิริ
นางสาวนิติยา จันทะสี
นางสาวนิติยา ทองเฟอง
นางนิติยา เพ็งพาจร
นางสาวนิติยา สระเกษ
นางสาวนิติยา แสนอุบล
นางนิทยา ธิเขียว
นางสาวนิธิดา พลายแกว
นางสาวนิธิตา สังขขาว
นางสาวนิธินันท ธัชธนพิพัฒน
นางสาวนิธินันท พานิชพิบูลย
นางสาวนิธิมา นอยนิล
นางสาวนิธิวดี แกวนาค

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิธิวดี วีเกต
นางสาวนิธิวรรณ นุชนอย
นางสาวนิพัทธา ศรีสุข
นางสาวนิพาดา รอดดี
นางสาวนิพาพร บัวคํา
นางสาวนิพาพร วอแพง
นางนิภา จุยดอนกลอย
นางสาวนิภา ไชยมงคล
นางสาวนิภา ตรีแจมจันทร
นางนิภา มานทอง
นางนิภา วุฒิมานพ
นางนิภา อิ่มชมชื่น
นางนิภากร สิทธิโภชน
นางสาวนิภาดา พรมเมือง
นางสาวนิภาธร มุลกุณี
นางสาวนิภาพร กองบาง
นางสาวนิภาพร แกวศรี
นางสาวนิภาพร แกวสมนึก
นางสาวนิภาพร คํามุงคุณ
นางนิภาพร จันทรอิน
นางสาวนิภาพร ซุยหลวง
นางนิภาพร ดวงทอง
นางนิภาพร แตงแกว
นางสาวนิภาพร นพเกลา
นางสาวนิภาพร นาราช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕

นางสาวนิภาพร บุษบง
นางสาวนิภาพร พงศสุธีธรรม
นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ
นางสาวนิภาพร รุงเปา
นางนิภาพร ลุยทอง
นางสาวนิภาพร วิชชุปญญกุล
นางนิภาพร ศรีเพชร
นางนิภาพร ศิระวงษ
นางสาวนิภาพร สรอยมี
นางนิภาพร สุขเศรษฐ
นางสาวนิภาพร สุวันวงศ
นางสาวนิภาพันธ ทองมณี
นางสาวนิภาภรณ บุตรชา
นางสาวนิภาภรณ พวงปญญา
นางนิภาภรณ แสนสุข
นางสาวนิภาภัทร บุญนวม
นางนิภาภัทร พรหมดนตรี
นางสาวนิภารัตน กลาใจ
นางสาวนิภารัตน โชคเหมาะ
นางสาวนิภารัตน นรักษมาก
นางสาวนิภารัตน มลีรัตน
นางสาวนิภารัตน สามะ
นางสาวนิภาวรรณ แกวตา
นางสาวนิภาวรรณ ชูวงษ
นางสาวนิภาวรรณ ดวงชัย

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิภาวรรณ ทองวิเศษ
นางนิภาวรรณ ยามา
นางนิภาวรรณ ศรีทาพักตร
นางนิภาวรรณ ศิริบูรณ
นางสาวนิภาวรรณ สรหงษ
นางสาวนิ่มนวล ศิริจันทรเพ็ญ
วาที่รอยตรีหญิง นิ่มนุช ผองใส
นางสาวนิ่มอนงค ราชประสิทธิ์
นางสาวนิยตา เมืองทิพย
นางนิยากร เพ็งเนียม
นางสาวนิรชา ชนะประเสริฐ
นางสาวนิรชา มุสิกะ
นางนิรฌา พัฒนไพศรี
นางสาวนิรดา ดวงเดือน
นางสาวนิรมล ไชยโคตร
นางสาวนิรมล นาคเอม
นางสาวนิรมล เรืองงาม
นางสาวนิรมล วงศตุน
นางสาวนิรมล ศรีชารู
นางสาวนิรมล ศรีเทพ
นางสาวนิรมล หนุนวงษ
นางสาวนิรมล หนูวงษ
นางสาวนิรมล อินทรประดิษฐ
นางนิรมล เอกกะทัน
นางสาวนิรอสนี นิมะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิรักษา ตวนชะเอม
นางนิรัชดาวรรณ ไตรราช
นางสาวนิรัญชลา ทับพุม
นางสาวนิรัตนดา ยิ่งยวด
นางสาวนิรัตนตา ปานประเสริฐแสง
วาที่รอยตรีหญิง นิรันดร ปตถาทุม
นางนิริญดา วรรณสิงห
นางสาวนิรุสนีย เจะบู
นางนิเรศน เนืองนอง
นางสาวนิโรบล ไชยยนต
นางนิฤมล ธรรมณี
นางสาวนิลนุช ทวีรัตน
นางสาวนิลประภา สินพากร
นางสาวนิลมล โคตรแสง
นางนิลยามาศ ณ ศฤงคราญ
นางนิลรัตน มูลเจริญ
นางสาวนิลวรรณ จันธิดา
นางนิละนัน ดอนสวาง
นางสาวนิลามัย ภูพนาสวัสดิ์
นางนิลาวรรณ จันชีวินทย
นางนิลาวัลย ฝากกลาง
นางสาวนิลาวัลย เพิ่มผล
นางนิลุบล ชูสอน
นางสาวนิลุบล รูปหมอก
นางสาวนิลุบล วรสาร

๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิลุบล สิทธิบุญมา
นางสาวนิโลบล ทองวิเศษ
นางสาวนิโลบล เหลามี
นางสาวนิว ตาคม
นางสาวนิศมา เพชรโรจน
นางสาวนิศา บุญสง
นางสาวนิศา ภูแดง
นางสาวนิศา สุนิล
นางสาวนิศา อินทา
นางนิศากร จันทรแดง
นางสาวนิศากร ชมภูนุช
นางนิศากร โพธิ์บัณฑิต
นางสาวนิศากร เลาหเรืองรองกุล
นางนิศากร เลิศสุดยอด
นางสาวนิศากร เวงวิถา
นางนิศากร หาระคุณ
นางสาวนิศาชล พรมพัฒน
นางสาวนิศาชล วาทา
นางสาวนิศานาถ ปรียาจิตต
นางนิศานาถ มวงเกตุ
นางนิศานาถ สนธยางกูร
นางสาวนิศานาถ สัณฐมิตร
นางสาวนิศารัตน เชาวปรีชา
นางนิศารัตน ทองคง
นางนิศารัตน ทาพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิศารัตน สิทธิปลื้ม
นางนิศารัตน เหลาพนัสสัก
นางสาวนิศารัตน อุตสาห
นางสาวนิษฐเนตร เกียรติอุปถัมภ
นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพร
นางสาวนิษา สายสินธุ
นางสาวนิสา ดอมพรหมมะ
นางนิสากร โคตรตา
นางสาวนิสากร ตะหมัง
นางนิสาคร เกิดทอง
นางสาวนิสานาถ สงรักษ
นางสาวนิสารัตน ไชยชนะ
นางสาวนิสารัตน ฟุงขจร
นางสาวนิอร สิงหนอก
นางสาวนีรนาท แสงนาค
นางนีรนุช แกวรอด
นางสาวนีรนุช สลอดสุข
นางสาวนีรนุช อินทกูล
นางสาวนีรนุช อุดมโคตร
นางสาวนีราวรรณ จันทรดี
นางสาวนุจนารถ บุญรอด
นางสาวนุจรินทร งามขํา
นางสาวนุจรินทร ศรียา
นางสาวนุจรี เจะมิน
นางสาวนุจรีย รอดประสิทธิ์

๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนุจิรา ทาราทิพย
นางสาวนุชจรินทร นฤภัย
นางสาวนุชจรินทร ปรีชากุล
นางสาวนุชจรินทร แสงอรุณ
นางสาวนุชจรินทร หลีกทุกข
นางสาวนุชจรินทร อยูดี
นางสาวนุชจรี แกวภา
นางนุชจรี แพงนคร
นางสาวนุชจรี สมพงษ
นางสาวนุชจรีย เงินคํามูล
นางสาวนุชจรีย แจมกมล
นางสาวนุชจรีย หุนเจริญ
นางสาวนุชจลี สุขแจม
นางนุชจะรีย รัตติโชติ
นางสาวนุชจารี คลองดี
นางนุชจิรา แจมกระจาง
นางสาวนุชจิรา ทะมานนท
นางสาวนุชชัยนี สงาบานโคก
นางสาวนุชชา คลองณรงค
นางสาวนุชชาวีฐ โมงขุนทด
นางสาวนุชญา ตะลิดโณ
นางสาวนุชฎา พิมพภาเรีย
นางสาวนุชนภา คําผา
นางนุชนันท ปนตะ
นางสาวนุชนา เรืองโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕

นางสาวนุชนาฎ จันลาศรี
นางสาวนุชนาฎ เฉยบํารุง
นางสาวนุชนาฎ โพธิสอน
นางนุชนาฎ มีธรรมะ
นางสาวนุชนาฏ กฤติยาเมธากุล
นางสาวนุชนาฏ ทองอันตัง
นางสาวนุชนาฏ เส็งเจริญสุข
นางสาวนุชนาต กรแกว
นางสาวนุชนาถ แกวทอง
นางสาวนุชนาถ คงจัง
นางสาวนุชนาถ โคตะแวง
นางสาวนุชนาถ จันทมาศ
นางสาวนุชนาถ จูงใจ
นางนุชนาถ ทดกลาง
นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนาถ มุงหาผล
นางสาวนุชนาถ วิเศษสัตย
นางสาวนุชนาถ โอษฐงาม
นางสาวนุชนารถ ใจเย็น
นางนุชนารถ เฟอรโฮฟ
นางนุชนารถ ศิริพรหม
นางนุชริน ชุดชา
นางนุชรินทร ธิประเทศ
นางสาวนุชรินทร พุทธศรีเมือง
นางสาวนุชรี ไชยเนตร

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุชรี บัวชุม
นางนุชรี ศรีแสน
นางนุชรี สงคําภา
นางสาวนุชรี ออนชวย
นางสาวนุชรีย ทิมวงษ
นางสาวนุชรีย ผึ้งคุม
นางสาวนุชลี ชัยริมกวง
นางนุชลี ดีคํา
นางนุชศรา สุดใจ
นางสาวนุชศรินทร เตาะแป
นางนุชษรา สุดใจ
นางสาวนุชสรา พิณพาทย
นางสาวนุทรี มงคล
นางสาวนุรไอซา ดิง
นางสาวนุรฮายาตี ดาตูมะดา
นางนุรัตน ประสมศรี
นางนุไรน หัสการบัญชา
นางสาวนุวีร นุชสวัสดิ์
นางสาวนุศรา เบ็ญหมัน
นางสาวนุศรา อิ่มสมบัติ
นางสาวนุสรา กลิ่นหอม
นางสาวนุสรา เฉียบแหลม
นางสาวนุสรา ทองอินทร
นางสาวนุสรา รามทัศน
นางสาวนูรฟาตีนะห หมีนโสะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕

นางสาวนูรมา นิสาและ
นางนูรมา เวชประสิทธิ์
นางสาวนูรมีลาฮ อีแต
นางสาวนูรฮามีมี ซาซู
นางนูรัยณา ลอเด็ง
นางสาวนูรีชัน เจะหนิ
นางนูรีดา ปูเตะ
นางสาวนูรีน นุกูล
นางนูรีนา เพ็ชยาวา
นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็น
นางสาวนูรีฮัน ฮะเเว
นางสาวนูฤตา เส็นจิต
นางสาวเนจรินทร ธรรมคันที
นางสาวเนตรชนก ตูลเพ็ง
นางเนตรชนก ผดุงศักดิ์
นางสาวเนตรชนก พันธุนาค
นางเนตรชนก ยอดเชียงคํา
นางสาวเนตรนภา แกวภิภพ
นางเนตรนภา เขียวหวาน
นางเนตรนภา เทียนสมใจ
นางสาวเนตรนภา บุญวงศ
นางสาวเนตรนภา บุญอวน
นางสาวเนตรนภา ราชแลนด
นางสาวเนตรนภา เวียงคํา
นางสาวเนตรนภา สิงหเดช

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเนตรนภา แสงกลา
นางสาวเนตรนภา อินยะ
นางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ
นางสาวเนตรนิภา ปญญานันท
นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน ตนจาน
นางสาวเนตรวารีย หนูสงค
นางสาวเนตรศราง อํานวยนาถพงศ
นางสาวเนติกาญจน ปกษาศร
นางสาวเนติมา ยิ้มแยม
นางเนติมา โสะหาบ
นางสาวเนาวพร บุญตา
นางเนาวรัตน จันทรมาลี
นางเนาวรัตน ปราณีตพลกรัง
นางเนาวรัตน วรรณภาดา
นางเนาวรัตน สัมพันธ
นางเนาวลักษณ เกริ่นกระโทก
นางเนืองนิตย เสนสอน
นางสาวแนววนา จรจรัส
นางสาวโนรฮีดายะห กาโฮง
นางโนรี สลีมีน
นางสาวโนรีตา เกปน
นางสาวบงกช จันทรสุข
นางบงกช วิจบ
นางสาวบงกชรัตน เจริญทวี
นางบรรจง เลื่อมใส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕

นางสาวบรรณพร มังกร
นางสาวบรรณรฐา ทองสุบรรณ
นางบริมาส กัลยา
นางบังอร คชเถื่อน
นางบังอร คมขุนทด
นางบังอร ฉิมมะณี
นางบังอร ชอลําดวน
นางบังอร ดานกระโทก
นางสาวบังอร ทศมาตร
นางสาวบังอร นุพิมพ
นางบังอร ประทุม
นางสาวบังอร พรพิรุณโรจน
นางสาวบังอร มูลโพธิ์
นางบังอร ศรีสุข
นางสาวบังอร สองแสง
นางสาวบังอร แสนแกว
นางสาวบัญชา พงษพล
นางสาวบัณฐิตา บอเพ็ชร
นางสาวบัณฑิตา กลาวิเศษ
นางบัณฑิตา เข็มดี
นางสาวบัณฑิตา ธรรมรักษ
นางบัณฑิตา เพิ่มพูล
นางบัณฑิตา มียัง
นางบัณฑิตา สีหะวงษ
นางสาวบัวแกว คําหอมกุล

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบัวตอง ดาทอง
นางสาวบัวทอง อินทรถา
นางสาวบัวบาน คําฝน
นางสาวบัวเรียน อุดม
นางสาวบัวเลียน พรมแกว
นางสาวบัวหนิม ธนจรัสสกุล
นางบํารุง หาญสุวรรณ
นางสาวบุชิตา วงศทองดี
นางสาวบุญจิรรักษ ศรีเมือง
นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท
นางสาวบุญชวย ไสยสุคนธ
นางบุญชู งามขํา
นางสาวบุญญธิดา ศรีโชค
นางบุญญา อุปนันท
นางบุญญาดา นวมดวง
นางสาวบุญญาดา ศรีสอง
นางบุญญาดา อินทพันธ
นางสาวบุญญานี ใหญยง
นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง
นางบุญญาพร ตุนเฟอย
นางบุญญาพร แผลงฤทธิ์
นางสาวบุญญาพัชร อธิลาภ
นางสาวบุญญารัตน บุตรทา
นางสาวบุญญารัตน มีฮิ่น
นางบุญฑริยา ไตรศรีสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕

นางบุญตา ดวนสันเทียะ
นางสาวบุญถม อินทรถา
นางสาวบุญทวี สุโคตร
นางสาวบุญนิสา ธิมาทาน
นางบุญมี ชาวนา
นางสาวบุญยงค ชวยหาญ
นางสาวบุญยวีร วรพงศพิมล
นางสาวบุญรวม พูลนอย
นางบุญรัตน ตะวังทัน
นางบุญรัตน เตจะนา
นางสาวบุญเรือน เหลาแสงไทย
นางบุญสม นาคนวล
นางสาวบุญสวย สุนทะวงษ
นางบุญสอน บุญมี
นางสาวบุญสิตา ชูโชติ
นางบุญหลาย สารผล
นางสาวบุญอิ่ม สุขนิ่ม
นางสาวบุณณดา ยอดแกว
นางสาวบุณยนุช ประมูลมาก
นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สําเร็จ
นางสาวบุณยวีร พวงดี
นางสาวบุณยาวีย เหลามี
นางสาวบุตรตรี บานบุรี
นางสาวบุบผา ไตรบุตร
นางบุปผา จําปาทอง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุปผา มงคลวิบูลยผล
นางบุปผา ไวยพารา
นางบุไรวรรณ บิลโตะแหละ
นางบุศยา พรหมสิทธิ์
นางสาวบุศรอ สะตี
นางสาวบุศรา กุลานุสนธ
นางบุศรา มาลีแกว
นางบุศราคัม เรืองดํา
นางสาวบุศรินทร การสมอรรถ
นางสาวบุศรินทร ธีระศักดิ์สกุลชัย
นางสาวบุศรินทร พิมพล
นางบุษกร แกวพิทักษ
นางสาวบุษกร คําเกตุ
นางสาวบุษกร เงินงาม
นางสาวบุษกร ปาปะขา
นางสาวบุษกร มีสัตย
นางสาวบุษณี บุษบก
นางสาวบุษดี มณียอย
นางสาวบุษดี ยวงเอี่ยมใย
นางบุษนีย ภูมิภมร
นางสาวบุษบง เครือวงค
นางสาวบุษบง ภูกันสาด
นางบุษบรรณ แกวขาว
นางสาวบุษบา กรุดประโคน
นางสาวบุษบา แกวมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษบา พรมจันทร
นางบุษบา พรมมีเดช
นางบุษบา สุทธิมาศ
นางสาวบุษบาวัลย พรมงาม
นางบุษยพรรณ ปนไชย
นางสาวบุษยมาศ ตางจงราช
นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ
นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม
นางสาวบุษยมาศ เรืองนารี
นางบุษยมาส นวนงาม
นางสาวบุษยา กาญจนสําเริง
นางสาวบุษยา ขุนจํานงค
นางสาวบุษยา จุลมุสิก
นางบุษยา แชมโชติ
วาที่รอยตรีหญิง บุษยา นาโคกูล
นางบุษยา ภักดีเรือง
นางสาวบุษยา ลิมปทีปราการ
นางบุษยา หาญมานพ
นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู
นางสาวบุษรา พาคํา
นางสาวบุษรา ลายทอง
นางสาวบุษรา แสงกันยา
นางบุษรา หินเหล็ก
นางสาวบุษราคัม กัมพลานนท
นางสาวบุษราคัม แข็งแรง

๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุษราคํา อิ่มเจือ
นางสาวบุษราพรรณ โรมรัน
นางสาวบุษราภรณ รุงประสาท
นางสาวบุหงา แจมใส
นางสาวบุหงา หมัดอะหลี
นางสาวบุหงา หมาดเส็น
นางสาวบุหลัน จุลทะกอง
นางสาวบูชิตา อินทรจันทร
นางสาวบูรณา แกนจํารูญ
นางสาวบูลยา เนขุนทด
นางสาวเบญจพร ขําภูเขียว
นางเบญจพร ฐานสมุทร
นางสาวเบญจพร ทัศนศรี
นางสาวเบญจพร ปรมสุข
นางสาวเบญจพร มานะพันธ
นางเบญจพร สมภักดี
นางสาวเบญจพร สุคนธร
นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา
นางสาวเบญจภรณ จิตรู
นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษกุล
นางสาวเบญจมาพร จันทิพย
นางสาวเบญจมาภรณ งามยิ่ง
นางสาวเบญจมาภรณ พันธศิริ
นางสาวเบญจมาภรณ เมฆาพันธุ
นางสาวเบญจมาภรณ สอนวัฒนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบ็ญจมาภรณ ทองรักษ
นางสาวเบ็ญจมาภรณ บุญสรอย
นางสาวเบญจมาศ โกศล
นางสาวเบญจมาศ ไกรเลิศ
นางสาวเบญจมาศ ใจรัตน
นางเบญจมาศ ไชยณุรักษ
นางสาวเบญจมาศ ตอพันธ
นางเบญจมาศ แถวอุทุม
นางเบญจมาศ ทองจา
นางสาวเบญจมาศ ทองบอ
นางเบญจมาศ ทอนแสง
นางเบญจมาศ เทียนทองดี
นางเบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล
นางสาวเบญจมาศ เบ็ญเจิด
นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ํา
นางเบญจมาศ ภัสสรพิสุทธิกุล
นางเบญจมาศ มาศโอสถ
นางเบญจมาศ ยงเขตรกิจ
นางสาวเบญจมาศ วรรณปะเข
นางสาวเบญจมาศ สังขดวง
นางสาวเบญจมาศ สีทา
นางสาวเบญจมาศ แสงสวาง
นางสาวเบญจมาศ หลักบุญ
นางเบ็ญจมาศ มูโต
นางสาวเบญจมาส กันเสน

๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเบ็ญจรักษ ใจเอิบ
นางสาวเบญจรัตน บุญประเสริฐ
นางสาวเบญจรัตน หงษจุย
นางสาวเบญจรัตน อุปนันท
นางสาวเบญจลักษณ จงปตนา
นางเบญจวรรณ กมลรัตน
นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี
นางสาวเบญจวรรณ ขณะรัตน
นางสาวเบญจวรรณ คําไท
นางเบญจวรรณ คุมวงษ
นางสาวเบญจวรรณ ชาวสาน
นางสาวเบญจวรรณ ชํานิ
นางสาวเบญจวรรณ ดุลนีย
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
นางเบญจวรรณ ทองแฉง
นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี
นางเบญจวรรณ บุญจัน
นางสาวเบญจวรรณ บุญยง
นางสาวเบญจวรรณ บุญวิจิตร
นางเบญจวรรณ ปนดี
นางสาวเบญจวรรณ พรมหาคํา
นางเบญจวรรณ ภมะราภา
นางสาวเบญจวรรณ เรืองศรี
นางสาวเบญจวรรณ วรรณบุตร
นางสาวเบญจวรรณ วันนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญจวรรณ วิบูลยกูล
นางสาวเบญจวรรณ วิเศษกุล
นางสาวเบญจวรรณ ศรีวะลม
นางสาวเบญจวรรณ สอนทวี
นางสาวเบญจวรรณ สุขสี
นางเบญจวรรณ หมื่นจร
นางสาวเบญจวรรณ วงษจันทร
นางเบ็ญจวรรณ ดิษฐาน
นางสาวเบญจาภา เบญจธรรมธร
นางเบญจาลักษณ นรินนอก
นางสาวเบญญทิพย อินทรงาม
นางสาวเบญญา โชคชัยพรรักษ
นางเบญญา นพพิบูลย
นางสาวเบญญาภา แกวคําตา
นางสาวเบญญาภา คงประสม
นางสาวเบญญาภา ดีจอม
นางสาวเบญญาภา บุญเลิศ
นางสาวเบญญาภา ภักดี
นางสาวเบญญาภา มูลลีขิต
นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล
นางสาวเบญญาภา สีนุสิทธิ์
นางเบญญาภา หาญบัวแกว
นางสาวเบญญาภา เหลี่ยมแฉง
นางสาวเบญธสร มาทิพย
นางสาวโบปนัดดา สีทํามา

๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปกรณรดา ภาระพงษ
นางสาวปกิตตา แซแดง
นางสาวปคุณา แยมชู
นางสาวปฎาชมัย ทองชุมนุม
นางปฏิญญา จิตประสงค
นางสาวปฏิญญา บุญมี
นางสาวปฏิญญา สารโท
นางสาวปฏิมากาญจน แสนโสภาวัน
นางปฏิมาพร อินทรเรือง
นางสาวปฐมพร ฟูใจ
นางปฐมพรสวรรค นาควาด
นางสาวปฐมาพร ปนสันเทียะ
นางปฐมาวดี มะโนรัตน
นางสาวปฐมาวดี มูลวัน
นางสาวปฐมาวดี อินแพง
นางปณริญ ปญญารัตน
นางปณิญชญาณ สุขนุช
นางสาวปณิฏฐนันท อนันตะวัน
นางสาวปณิดา ใจดี
นางสาวปณิดา ทองเต็ม
นางสาวปณิดา ปนทนา
นางปณิดา ภูหองเพชร
นางสาวปณิดา รอดทัศนา
นางสาวปณิดา สําเภานนท
นางปณิตตรา มะโนสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕

นางปณิตา เชิดชู
นางปณิตา ทิพยมาก
นางปณิตา นาจําปา
นางสาวปณิตา สุดรอด
นางปณิธฑิตา ชวาฤทธิ์
นางสาวปณิธิ เจริญรักษ
นางสาวปณิธิตา คําศรี
นางสาวปทิตตา งอมสระคู
นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา
นางสาวปทิตตา นครังสุ
นางสาวปทิตตา โบราณ
นางสาวปทิตตา เพ็งเที่ยง
นางสาวปทิตตา ฟกออน
นางสาวปทิตตา โสมล
นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห
นางปทุมพร บุญขาว
นางปทุมมา คําสวัสดิ์
นางสาวปทุมมาศ ฉิมทะเล
นางปทุมรัตน จั่นลา
นางสาวปทุมวดี สุขจันดี
นางสาวปนวรรณ ภูรินทรากุล
นางสาวปนัฎดา สองประสม
นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ
นางสาวปนัดณิดา อุนเรือน
นางสาวปนัดดา กองวงษ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปนัดดา กอนทรัพย
นางสาวปนัดดา กิ่งโพธิ์
นางปนัดดา กิตติรัตนโกวิทย
นางสาวปนัดดา แข็งการ
นางสาวปนัดดา คําจันทร
นางสาวปนัดดา เครือแกว
นางสาวปนัดดา จันทรสมุทร
นางสาวปนัดดา เฉียดสระนอย
นางสาวปนัดดา นกแกว
นางสาวปนัดดา เนียมหมวด
นางสาวปนัดดา ประทุมชมภู
นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ
นางสาวปนัดดา ปนะกาโพธิ์
นางสาวปนัดดา พระสวาง
นางสาวปนัดดา เพชรฉวี
นางสาวปนัดดา เรียนไธสง
นางปนัดดา เรืองเกิด
นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ฤดี
นางปนัดดา วิระวัฒน
นางสาวปนัดดา เวลาดี
นางปนัดดา สมณะ
นางสาวปนัดดา สาริคา
นางสาวปนัดดา สุขยิ่ง
นางสาวปนัดดา สุคันธเมศ
นางปนัดดา เสืออุดม

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

นางสาวปนัดดา หลินเจริญ
นางสาวปนัดดา เหมือนสุวรรณ
นางสาวปนัดดา อุสาหกิจ
นางสาวปนัสยา แกนพล
นางปนิศราณัชช จันทรนวล
นางสาวปนุศรา เฉียดไธสง
นางสาวปพิชญา จีนอิ่ม
นางสาวปพิชญา ชาลีวรรณ
นางสาวปพิชญา แพงปอง
นางปพิชญา วรรณปกสิน
นางสาวปพิชญาดา ไชยลังกา
นางสาวปภรรษ ภิรมยญา
นางสาวปภัชญา เฉียบแหลม
นางสาวปภัชญา มีเพชร
นางปภัชญา อุบลออน
นางสาวปภัสรา อุดมสิน
นางสาวปภัสสร เจริญพิสัยสุข
นางปภาดา บุญชนะ
นางปภาดา ปะสิริ
นางสาวปภาดา พรมนัส
นางสาวปภาดา เอี่ยมนอย
นางสาวปภาภรณ ขยันจิตต
นางสาวปภาวรา เต็งวีระกุล
นางสาวปภาวรินทร รวมเงาะ
นางสาวปภาวี ปณราตรี

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปรมาพร ขุนสุวรรณ
นางปรมาภรณ ชนะภัย
นางสาวปรมาภรณ ภวภูตานนท
นางสาวปรมาภรณ สนธิ
นางสาวปรรณนภัส บัวไข
นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐ
นางสาวประกายแกว ไกรสงคราม
นางประกายแกว ลือเดช
นางสาวประกายดาว คําปอม
นางสาวประกายดาว สืบวงษ
นางสาวประกายทอง ธรรมชื่น
นางสาวประกายเพชร วรอุไร
นางสาวประกายมาส อินทรสุวรรณ
นางสาวประกายรุง อุดมเกตุ
นางสาวประครอง เครือชมภู
นางสาวประคอง ยิ่งจอหอ
นางสาวประจบ แสงสีบับ
นางสาวประดิษฐา ประทุมมาลย
นางประดิษฐา สนิทอํานาจ
นางประถาพร สาไชย
นางสาวประทิน ถามาตรโยธี
นางประทุม ทองปญญา
นางสาวประทุมพร พลสันต
นางสาวประทุมพร พูลเกิด
นางสาวประทุมพร สิทธิวงศวณิช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประนอม คูคานนอก
นางประนอม ชาวสุรินทร
นางสาวประนอม ลิ้มมณี
นางประนอม แสนวัง
นางสาวประพรรณสี มีสําโรง
นางประพาฬรัตน เจริญศิริรุงเรือง
นางสาวประพาฬรัตน เลิศเกษม
นางประพิมพพร นอยหลุบเลา
นางสาวประไพ ขุนพิพัฒ
นางสาวประไพ คงสมทอง
นางสาวประไพ ทองทิพย
นางประไพพร วรรณสิงห
นางสาวประไพพร สุริยปญญา
นางสาวประไพพร อินตะสี
นางสาวประไพพรรณ ปรึกษาตน
นางประไพพักตร ยอดขาว
นางสาวประไพพิศ วอนรัมย
นางสาวประไพภรณ ปญญา
นางสาวประภัดศร ยิ้มเกียรติ
นางสาวประภัสรา จรุงศิลป
นางสาวประภัสสร แกวมูลมุข
นางสาวประภัสสร จันทสาโร
นางประภัสสร จําปางาม
นางสาวประภัสสร ชูแกว
นางสาวประภัสสร ดิศเจริญ

๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประภัสสร ทนงเดชถาวร
นางสาวประภัสสร ทําแกว
นางสาวประภัสสร บุญศรี
นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค
นางสาวประภัสสร ผะแดนนอก
นางสาวประภัสสร เพชรสุม
นางประภัสสร เพชรอินทร
นางสาวประภัสสร ฟงชา
นางประภัสสร ยอดกาวี
นางประภัสสร เลือดสงคราม
นางสาวประภัสสร ศุภสุข
นางสาวประภัสสร สมบัติวงศ
นางสาวประภัสสร สิงหบุราณ
นางสาวประภัสสร สุขสมรื่น
นางสาวประภัสสร แสนคํา
นางประภัสสร อาษานอก
นางสาวประภัสสรา ธรรมปาน
นางสาวประภา พิทักษตติวงศ
นางสาวประภา แอเขี่ยม
นางสาวประภากร บุญเอนก
นางสาวประภาณี สบเหมาะ
นางสาวประภานนท รัตนวงษา
นางสาวประภาพร โกมาลย
นางสาวประภาพร คิวชยานันทกุล
นางสาวประภาพร ดวงโทโคตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙๘๐๑ นางสาวประภาพร ทรัพยกุล
อุนสวัสดิ์
๙๘๐๒ นางสาวประภาพร นวลนุกูล
๙๘๐๓ นางสาวประภาพร บุญนํามา
๙๘๐๔ นางสาวประภาพร บุญลา
๙๘๐๕ นางสาวประภาพร ปจจัย
๙๘๐๖ นางประภาพร แฝดสูงเนิน
๙๘๐๗ นางสาวประภาพร พันธุเวียง
๙๘๐๘ นางประภาพร ฟกเงิน
๙๘๐๙ นางประภาพร วงศจําปา
๙๘๑๐ นางสาวประภาพร สุขภาพ
๙๘๑๑ นางสาวประภาพร สุทธิประภา
๙๘๑๒ นางประภาพรรณ กางบุญเรือง
๙๘๑๓ นางสาวประภาพรรณ คุณประสิทธิ์
๙๘๑๔ นางสาวประภาพรรณ รุงเรือง
๙๘๑๕ นางประภาพรรณ อุตะมะยาน
๙๘๑๖ นางสาวประภาเพชร ยงเพชร
๙๘๑๗ นางสาวประภาภรณ มั่งคั่ง
๙๘๑๘ นางสาวประภาภรณ ลังกาสิทธิ์
๙๘๑๙ นางสาวประภาภรณ อินสูงเนิน
๙๘๒๐ นางประภารัตน บุญขวัญ
๙๘๒๑ นางสาวประภารัตน มาลา
๙๘๒๒ นางสาวประภารัตน หวังเปนไทย
๙๘๒๓ นางสาวประภารัตน อรุณภู
๙๘๒๔ นางสาวประภาวดี กองมั่ง

๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประภาวรินทร นอยสําเนียง
นางสาวประภาวัลย แอบกลาง
นางสาวประภาวิญากรณ คุณจันทรมี
นางสาวประภาศรี เปยมอยู
นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต
นางสาวประภาศรี สืบพันธุนงค
นางสาวประภาศรี แสงอรุณ
นางสาวประภาศิริ ธรรมรักษ
นางสาวประยง บุญพา
นางสาวประยูร ทูลธรรม
นางสาวประลิวัน ติกาพันธ
นางประวันพัสตร ถวิลไพร
นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตร
นางสาวประวีณา คตภูธร
นางสาวประวีณา ดนกันเดช
นางสาวประวีณา โภควณิช
นางสาวประวีณา สันปาแกว
นางสาวประวีณา แสงกระจาย
นางสาวประหัสศา จินตกสิกรรม
นางสาวประอร จิตนอก
นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ
นางสาวปรัชญา บัวจันลา
นางสาวปรัชญานันท แสงแกว
นางสาวปรัชญาภรณ โปทา
นางสาวปรัศนี บินเจะแม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓

นางสาวปรัศนีย แกวออนขวา
นางสาวปรัศนีย เพิ่มไกรศรี
นางสาวปรัศนีย สอสูงเนิน
นางสาวปรัษฐา รัตนคช
นางสาวปรางคทิพย
ประสิทธิเขตการ
นางสาวปรางคมาศ น้ําทิพย
นางสาวปรางคสินันท ศรีใหม
นางปรางทอง รังษิมาศ
นางปรางทิพย เต็มสวัสดิ์
นางสาวปราญชรี นนตรี
นางสาวปราณปริยา จันอิน
นางปราณปรีญาพร จานทอง
นางสาวปราณปรียา ไทยขํา
นางสาวปราณปรียา ผองจิต
นางสาวปราณปรียา สุระพล
นางสาวปราณิสา อินทาทอง
นางสาวปราณี กะฐินหอม
นางสาวปราณี คงทอง
นางสาวปราณี จินดาพรม
นางปราณี โฉมมงคล
นางสาวปราณี ไชยผุย
นางปราณี ทองแกว
นางสาวปราณี ที่รัก
นางปราณี โทบุรี

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปราณี นิตยะ
นางสาวปราณี พรหมบุตร
นางสาวปราณี ยานุกุล
นางสาวปราณี โยชิดะ
นางสาวปราณี วางหา
นางสาวปราณี ศรีสอนดี
นางสาวปราณี หมื่นประเสริฐ
นางสาวปราณีต เดชา
นางสาวปรานี สุริยะผดุงชัย
นางสาวปรารถนา แกวเวียง
นางสาวปรารถนา ขําประเสริฐ
นางสาวปรารถนา คงคา
นางสาวปรารถนา ชยธวัช
นางสาวปรารถนา ไชยเชษฐ
นางสาวปรารถนา ฐานะราช
นางสาวปรารถนา ดาวเจริญพร
นางสาวปรารถนา มาศบํารุง
นางปรารถนา มีสัตย
นางสาวปรารถนา รัตนวิเชียร
นางสาวปรารถนา ริดพันธ
นางสาวปรารถนา ละบุญเรือง
นางสาวปรารถนา เลิศปยะวรรณ
นางสาวปรารถนา ศรีสงกา
นางสาวปรารถนา สังขโอภาส
นางสาวปรารถนา สีไพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรารถนา สืบคา
นางสาวปรารถนา สุขสวัสดิ์
นางสาวปรารถนานันทน ชอออน
นางสาวปริฉัฒน แกวอุดร
นางสาวปริฉัตร เงินเลี่ยม
นางสาวปริชญา มั่งนิมิตร
นางสาวปริชสรา หอมรองบน
นางสาวปริญญา คงไทย
นางสาวปริญญารัตน แกวมณี
นางสาวปริญณลัดดา อุนาศรี
นางสาวปริญดา กิตติปยะลักษณ
นางสาวปริญดา สุดสาระ
นางสาวปริญวรรณ สุนทรักษ
นางสาวปริญา นพประดิษฐ
นางสาวปริณภักดิ์ ซายหั่น
นางสาวปรินทรนภา ทองแดง
นางสาวปริปุณณา อุดมโชค
นางสาวปริมญาภรณ เพียราช
นางสาวปริมาพร มุทุจิตต
นางสาวปริยนันท แจมกระจาง
นางปริยาภรณ เที่ยงสูงเนิน
นางปริยาภัทร ชางกลาง
นางปริยาภัทร อินตะกัน
นางสาวปริศนา กระสังข
นางสาวปริศนา กิริยา

๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปริศนา ไขมุกข
นางสาวปริศนา จันทะศรี
นางสาวปริศนา นาคนาศักดิ์
นางสาวปริศรา ศุกรสุต
นางสาวปริษา ไกยสวน
นางปริษา เอี่ยมแกว
นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจ
นางสาวปรีชญา สุขมี
นางสาวปรีญาณัฐ พนาสิทธิ์
นางปรีญาพรรณ พุมจันทร
นางปรีญาพัชร บุญสวาสดิ์
นางปรีดา ถิระผลิกะ
นางสาวปรีดาพร รุงเรือง
นางสาวปรีดาภรณ ติยจันทร
นางสาวปรีดาวรรณ คําแดง
นางสาวปรีดาวรรณ มีบุญ
นางสาวปรียนันท ประเสริฐหลา
นางสาวปรียนันท ศรีสุวรรณ
นางสาวปรียา กาละเอก
นางสาวปรียา ขวัญเดือน
นางสาวปรียา หวยหงษทอง
นางปรียาฉัตร เนื่องจากอวน
นางสาวปรียานันท แกวหอม
นางสาวปรียานันท ไชยชนะ
นางปรียานันท บิกเคิล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรียานุช คงยอด
นางปรียานุช ชัยสิทธิ์
นางสาวปรียานุช ทองเกลี้ยง
นางสาวปรียานุช ทับทิมเมือง
นางสาวปรียานุช นอยอราม
นางสาวปรียานุช บุญเทียม
นางสาวปรียานุช ภูพาน
นางสาวปรียานุช เมืองมา
นางสาวปรียานุช ศรีสุขคํา
นางปรียานุช สมโพธิ์
นางสาวปรียาพร แจงจิตร
นางสาวปรียาพร หงสพิลา
นางสาวปรียาพรรณ สืบแวง
นางสาวปรียาภรณ กันหา
นางสาวปรียาภรณ ชูวงษ
นางสาวปรียาภรณ ชูศรี
นางสาวปรียาภรณ ไชยหานิตย
นางปรียาภรณ บาลธนจักร
นางสาวปรียาภรณ ปานคล้ํา
นางสาวปรียาภรณ พวงทัย
นางสาวปรียาภรณ ภูพวก
นางสาวปรียาภรณ สุวรรณรงค
นางสาวปรียาภรณ แสงอรุณ
นางสาวปรียาภรณ อุดมเศรษฐ
นางสาวปรียาภัชญ เห็นอภิธรรม

๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปรียาภา หงษสินี
นางสาวปรียารัตน สิงหแกว
นางปรียาวรรณ พิพัฒนณัฐพงศ
นางสาวปรียาวัณ เลี่ยมนางรอง
นางสาวปวงอร เบาสิน
นางสาวปวรวรรณ พลชุมแสง
นางปวรินทร ปรางทอง
นางสาวปวริศา มีใยคชภัค
นางปวริศา วีระกูล
นางปวริศา ศรีวิสุทธิ์
นางสาวปวริศา อรรคเสริญ
นางสาวปวรี ยืนยงค
นางสาวปวิชญา มูลเคา
นางสาวปวิตตา ทองลอง
นางสาวปวิตรา คาดี
นางสาวปวิตรา ถาวร
นางปวิตรา เทพโพธา
นางสาวปวิตรา สุขลอม
นางปวิตา แสนเมืองใจ
นางสาวปวินดา ทรงมิตร
นางปวินทรัตน เพชรรัตน
นางสาวปวีชยา แหวนเงิน
นางสาวปวีณกร โคตรชัย
นางปวีณธิดา จิตประสงค
นางสาวปวีณวิชญ ศิวะปรัชญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปวีณอร จันทรเพชร
นางสาวปวีณา กงชิน
นางสาวปวีณา กองสุข
นางสาวปวีณา กันถิน
นางสาวปวีณา เกตุชีพ
นางสาวปวีณา แกวประเสริฐทอง
นางปวีณา แกววงควาน
นางปวีณา จาแกว
นางสาวปวีณา ชมสี
นางสาวปวีณา ชูจิตร
นางสาวปวีณา ชูสุวรรณ
นางสาวปวีณา ณรงคนอย
นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ
นางปวีณา ดุษิยามี
นางสาวปวีณา ทุมดี
นางปวีณา ธนาวุฒิ
นางสาวปวีณา นวนประโคน
นางสาวปวีณา นันทสอน
นางปวีณา นาคกล
นางสาวปวีณา บริบาล
นางสาวปวีณา บุญประกอบ
นางสาวปวีณา ประกอบสัน
นางสาวปวีณา พรหมรักษ
นางปวีณา พุดหอม
นางสาวปวีณา เฟองฟู

๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปวีณา มลทาทิพย
นางสาวปวีณา ยุงรัมย
นางสาวปวีณา ลาสงยาง
นางปวีณา เลาสมบูรณ
นางสาวปวีณา วงศประโคน
นางปวีณา วรรณะธูป
นางสาวปวีณา ศรีโคตรจันทร
นางสาวปวีณา ศรีจําปา
นางสาวปวีณา ศรีนาราง
นางสาวปวีณา สุขขี
นางปวีณา สุวรรณศรี
นางปวีณา เส็งสูนย
นางสาวปวีณา หรั่งมา
นางสาวปวีณา เหมือนพาล
นางสาวปวีนา ภักดี
นางสาวปวีรนภัส ยศธนาพัฒน
นางปวีรา สวัสดิ์สิงห
นางสาวปฬาวาญ พรหมคุณ
นางปอแกว เตี้ยบัวแกว
นางสาวปะราลี ไชยฤทธิ์
นางสาวปกษธรกาญจน สิงหสถิตย
นางสาวปญจพร ซังยืนยง
นางสาวปญจพร ทาทอง
นางปญชลิกา วรรณสุทธิ์
นางปญญา ไฝเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๐๔๙ นางสาวปญญารัฐ พรหมภูวัลย
๑๐๐๕๐ นางปญญารัตน โพธิ์ดก
๑๐๐๕๑ วาที่รอยตรีหญิง ปฐกาญจน
บูรณะชัย
๑๐๐๕๒ นางปฐมาภรณ ทองธีระ
๑๐๐๕๓ นางสาวปฐยา สมบัติวงค
๑๐๐๕๔ นางสาวปณชญา สําเร็จกิจ
๑๐๐๕๕ นางสาวปณชิกา เกียรติพงศพันธ
๑๐๐๕๖ นางปณฑณัฐ ภูสิทธิ์สุขสวาง
๑๐๐๕๗ นางสาวปณฑาลีย สุดลาภา
๑๐๐๕๘ นางสาวปณฑิตา สุภารัตน
๑๐๐๕๙ นางสาวปณณธร แกนนาค
๑๐๐๖๐ นางสาวปณณนลิน คําอุดม
๑๐๐๖๑ นางสาวปณณพร จันชัยภูมิ
๑๐๐๖๒ นางสาวปณณพร มีเพียร
๑๐๐๖๓ นางสาวปณณพัชนันท ศรีวิลาศ
๑๐๐๖๔ นางสาวปณณรัตน บุญพรม
๑๐๐๖๕ นางสาวปณณรัตน ปญญา
๑๐๐๖๖ นางสาวปณณวีย คงพันป
๑๐๐๖๗ นางปตติมา นวนปาน
๑๐๐๖๘ นางปทติมา รักไทรทอง
๑๐๐๖๙ นางสาวปทนา ยานะแกว
๑๐๐๗๐ นางสาวปทมปาณี แวงวรรณ
๑๐๐๗๑ นางสาวปทมพร แกนแจม
๑๐๐๗๒ นางปทมพร รุงแสง

๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปทมพรรณ ริ้วเจริญ
นางสาวปทมวรรณ ปตตะเน
นางปทมา กองใจ
นางสาวปทมา คําภูแกว
นางสาวปทมา งอมสงัด
นางปทมา จวนสวาง
นางสาวปทมา จันทรศรี
นางสาวปทมา จันปญญา
นางสาวปทมา ณ สงคราม
นางสาวปทมา บุญมี
นางสาวปทมา พานแกว
นางสาวปทมา มาลาทอง
นางสาวปทมา มีขันหมาก
นางสาวปทมา วรรณวิสิทธิ์
นางสาวปทมา เวียงทอง
นางสาวปทมา ศรีวงศรักษ
นางปทมา สิงหเถื่อน
นางสาวปทมา สืบคา
นางสาวปทมา เสนสิทธิ์
นางสาวปทมา หวังหยิบกลาง
นางสาวปทมา หอมหวาน
นางสาวปทมา ฮะยีบิลัง
นางสาวปทมาพร ณ นาน
นางสาวปทมาพร พรมนิ่ม
นางสาวปทมาพร มานะตอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปทมาภรณ ทองปานดี
นางสาวปทมาภรณ บุดสี
นางสาวปทมาภรณ ไหมแกว
นางสาวปทมาวดี ขจรเกียรติสกุล
นางสาวปทมาวดี ศรีเมือง
นางสาวปทมาวดี สุขจันดี
นางปทมาวดี สุริต
นางปทมาวดี อุปฐาก
นางสาวปทมาศ เครือวงศ
นางสาวปทวรรณ จําปาทอง
นางสาวปนตภัสสรณ นววิชทวีกุล
นางสาวปนวิสาข จอมเขมสุขสันต
นางสาวปางคณา ชํานิประโคน
นางสาวปาจรีย นวมเกิด
นางปาจรีย นาควัชระ
นางสาวปาจรีย นามวงศ
นางสาวปาจรีย วงษไกร
นางปาจรีย สาลีพรม
นางปาจรีย สุวรรณคีรี
นางสาวปาจรีย หงษแกว
นางสาวปาจารีย ชวยสังข
นางสาวปาจารีย ไพรทอง
นางปาณัฏฐศิญา จารุจารย
นางสาวปาณิศา ชิตชลธาร
นางสาวปาณิศา รัตนโกศล

๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปาณิศา สุริยะวงศตระการ
นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา
นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร
นางสาวปาณิสรา ไชยชนะ
นางสาวปาณิสรา
ญาณโชติชนาภัทร
นางสาวปาณิสรา ดุจเฉลิม
นางปาณิสรา ตะนุมงคล
นางสาวปาณิสรา ทองกัลยา
นางสาวปาณิสรา ธิษาจารย
นางสาวปาณิสรา เนาวดี
นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน
นางสาวปาณิสรา พิศพาร
นางสาวปาณิสรา เพชรคง
นางสาวปาณิสรา ไมรอด
นางปาณิสรา วิสุทธิใจ
นางสาวปาณิสรา สุวรรณโชติ
นางสาวปาณิสรา เสียงล้ํา
นางสาวปาณิสรา ออนเที่ยง
นางสาวปาตีเมาะ นาแซ
นางปานจันทร บัวดก
นางสาวปานชนก ดวงอุดม
นางสาวปานตะวัน ประวิเศษ
นางสาวปานทอง แสงสุทธิ
นางปานทิพย บุญสูง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัย
นางสาวปานรดา ประทีปชัยธรรม
นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน
นางสาวปานิสรา วงศคําหาญ
นางสาวปารณัท บารมี
นางสาวปารณี เพชรสีชวง
นางสาวปารณีย จันทรัฐ
นางสาวปารณีย ศิริขันธ
นางปารดา อินทฉิม
นางสาวปารมี บัวเผื่อน
นางสาวปารวรรณ หนูสมตน
นางสาวปารวิตา ฟุงเฟอง
นางสาวปารวี ดูละ
นางสาวปารวี บุญเพชร
นางสาวปาริกา แกวอารัญ
นางปาริฉัตต ศิริอุดมโชค
นางสาวปาริฉัตร คําเห็น
นางสาวปาริฉัตร ชางแกว
นางปาริฉัตร นริศยาพร
นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
นางปาริฉัตร ปานพรหม
นางปาริฉัตร ปุสสะ
นางสาวปาริฉัตร พลสมบัติ
นางสาวปาริฉัตร พลับพลาทอง
นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศรี

๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปาริฉัตร เอี้ยงสูง
นางสาวปาริฉัตร ปนอยู
นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ
นางปาริชาต ออนนอม
นางปาริชาติ กอฟก
นางสาวปาริชาติ เกตุแกว
นางสาวปาริชาติ ไชยศึก
นางสาวปาริชาติ ตระทอง
นางสาวปาริชาติ แตงกระโทก
นางสาวปาริชาติ ทองขวิด
นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ
นางสาวปาริชาติ ประสารีบุตร
นางสาวปาริชาติ ภมร
นางสาวปาริชาติ วงษลา
นางสาวปาริชาติ วรรณาการ
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ
นางปาริชาติ ศรีวะรมย
นางปาริชาติ ศิลาทะเล
นางปาริชาติ สายคํา
นางปาริชาติ สุวรรณทัศน
นางปาริชาติ เหล็กคงสันเทียะ
นางสาวปาริชาติ อินผึ้ง
นางปาริทัศน นิลยอง
นางสาวปารียา ประทีปวัฒนพันธ
นางสาวปาลิกา ทองเหลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปาลิดา ฉิมพาลี
นางปาลิดา สินศิริ
นางสาวปาลิตา ชื้นประไพ
นางปาลิตา พลเยี่ยม
นางสาวปาลิน เหงพุม
นางสาวปาลีรัตน วังวล
นางสาวปาลีหละ ดํารักษ
นางสาวปาวิณี เล็กคําดวง
นางสาวปาวีณา ปลองทอง
นางสาวปาวีณา อนันตสุข
นางสาวปณฑิรา พรหมนุชานนท
นางสาวปตินันท ทองนอก
นางสาวปติยาภรณ ยอดศิริสมบัติ
นางสาวปนเดือน เย็นสําราญ
นางปนทอง ศรีสวัสดิ์
นางสาวปนนภา อุทธา
นางสาวปนปนัทธ ชิดชมนาค
นางสาวปนมณี พันหนองแสน
นางสาวปนมณี ไมสัก
นางสาวปนมณี อมรกุลสวัสดิ์
นางสาวปนวิไล คุยยกสุย
นางสาวปนสุดารักษ สุโน
นางสาวปนอนงค หลวงจําเริญ
นางปยกานต สมนาเมือง
นางสาวปยชาติ ชูชาติ

๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยฎายิน ศรีเนตร
นางสาวปยดา ครุธเกตุ
นางสาวปยดา ทับประเทือง
นางสาวปยดา ราษา
นางสาวปยดา ฬาทอง
นางสาวปยตา คูหามุข
นางสาวปยธิดา เครือธนาวิทย
นางปยธิดา ปญญามี
นางปยธิดา ปนตาแกว
นางสาวปยธิดา ลิ้มสถิรานันท
นางสาวปยธิดา วงษวาร
นางสาวปยธิดา สวางแสง
นางสาวปยนันท บุญเกื้อ
นางสาวปยนันท สนิทมูล
นางสาวปยนาถ สิงหเมืองพรหม
นางสาวปยนุช นอยนวล
นางสาวปยนุช นาคแท
นางสาวปยนุช นามเกียรติ์
นางสาวปยนุช นิยมไชยวิสาล
นางสาวปยนุช เพ็ชรรัตน
นางสาวปยนุช มีสุข
นางปยนุช ศรีสวัสดิ์
นางสาวปยนุช ศรีสําเภา
นางสาวปยนุช ศรีสุข
นางปยนุช สุระมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยนุช อาจออนศรี
นางปยนุช อินจันทร
นางสาวปยนุช โอมณี
นางปยพร ประมวล
นางสาวปยพร พวงเพ็ชร
นางปยภร โพธิ์งาม
นางปยภรณ ศรีเมือง
นางสาวปยภรณ ศิริมา
นางปยภัทร พรหมเกิด
นางปยมน รอดบุญเกิด
นางสาวปยมาภรณ พลหนองหลวง
นางสาวปยมาภรณ รักษรอด
นางปยมาลย เดชโคบุตร
นางสาวปยมาศ กาละกาญจน
นางปยมาศ ฉายชูวงษ
นางสาวปยมาศ เบาวงศสกุล
นางสาวปยมาศ แสงฟุง
นางสาวปยรัชต ขันธบูรณ
นางสาวปยรัตน ทิพยบุญทอง
นางสาวปยราช พันธุกมลศิลป
นางปยลักษณ ศรีเชียงสา
นางสาวปยวดี ทองขาว
นางสาวปยวรรณ คลายมงคล
นางสาวปยวรรณ จงใจจิตร
นางสาวปยวรรณ ฉิมเลิศ

๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปยวรรณ ชโลธร
นางสาวปยวรรณ ทองจีน
นางสาวปยวรรณ บํารุงดี
สิบเอกหญิง ปยวรรณ บุญตอง
นางสาวปยวรรณ เพชรพรหม
นางสาวปยวรรณ โพธิ์เงิน
นางสาวปยวรรณ มั่นตาย
นางสาวปยวรรณ มากกลาย
นางสาวปยวรรณ รอดยัง
นางสาวปยวรรณ ศรีหิรัญ
นางสาวปยวรรณ ศรีอุดม
นางสาวปยวรรณ สิงหยศ
นางปยวรรณ เสารสูง
นางสาวปยวรรณ อินจาด
นางสาวปยวรรณ อุปจันทร
นางสาวปยวรรณ เอฟวา
นางปยวรรณ พงศลดาจันทร
นางสาวปยอร เอียดดํา
นางสาวปยะกาญจน คะระออม
นางปยะกาญจน สําเภา
นางสาวปยะฉัตร ทองชะอม
นางสาวปยะฉัตร พุทธโส
นางสาวปยะดา แจงอภินันท
นางสาวปยะดา ดวงวันทอง
นางสาวปยะดา พันธุสระนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยะดา โพธิ์ศรี
นางสาวปยะดา มูลทองนอย
นางสาวปยะธิดา ช่ําชอง
นางสาวปยะธิดา พระวิสัตย
นางสาวปยะธิดา พัฒนสําราญ
นางสาวปยะธิดา เศษไธสง
นางปยะธิดา สังขแกว
นางสาวปยะนันท ทรัพยเพิ่มพูล
นางปยะนาฎ ไลทา
นางสาวปยะนุช เขมนเขตการณ
นางสาวปยะนุช ชูรัตน
นางสาวปยะนุช บุญรอด
นางสาวปยะนุช บุตรราช
นางสาวปยะนุช ปญญารักษ
นางปยะนุช พิมพบึง
นางสาวปยะนุช มิ่งพา
นางสาวปยะนุช ศรีวะวงค
นางสาวปยะนุช หมั่นบอแก
นางสาวปยะเนตร มาละมิ่ง
นางสาวปยะบุตร จันทรธรรม
นางสาวปยะพร บุญมั่ง
จาเอกหญิง ปยะพร พรมวัง
นางปยะพร พิทักษไทรทอง
นางปยะพร โพธิ์วงษ
นางสาวปยะพร รุจิเรข

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปยะพร ศรีโนนทอง
นางสาวปยะพร สรลักษณลิขิต
นางสาวปยะพร สอนเจริญ
นางปยะพร เสมอใจ
นางสาวปยะพร แสนพันศิริ
นางปยะพันธ ใจแกว
นางสาวปยะภรณ เหลาอัน
นางปยะมาศ กิ่งน้ําฉา
นางสาวปยะมาศ จันทสะโร
นางปยะมาศ เจริญธรรม
นางสาวปยะมาศ แผนสมบูรณ
นางสาวปยะมาศ มีนารี
นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร
วาที่รอยตรีหญิง ปยะมาศ วงศแสน
นางสาวปยะมาศ สนั่นรัมย
นางสาวปยะรัตน โกมาศ
นางสาวปยะรัตน คะชา
นางสาวปยะรัตน ชะมอนรัมย
นางปยะรัตน พงษสุวรรณ
นางสาวปยะรัตน หลั่นเจริญ
นางสาวปยะฤดี พรมใย
นางสาวปยะลักษณ ชูสอน
นางสาวปยะลักษณ อินหลม
นางปยะวรรณ คิดโสดา
นางสาวปยะวรรณ มหายศนันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๓๔๗ นางปยะวรรณ มั่งประเสริฐ
๑๐๓๔๘ วาที่รอยตรีหญิง ปยะวรรณ
เริงเขตกรณ
๑๐๓๔๙ นางสาวปยะวรรณ เลิศบุรุษ
๑๐๓๕๐ นางสาวปยะวรรณ หนูขํา
๑๐๓๕๑ นางสาวปยากร ขันชวย
๑๐๓๕๒ นางสาวปยากร ยมโชติ
๑๐๓๕๓ นางสาวปยาณี เดือนสวัสดิ์
๑๐๓๕๔ นางสาวปยาธิดา อัจฉริยะปญญา
๑๐๓๕๕ นางสาวปยาพรรณ ยาคํา
๑๐๓๕๖ นางปยาภรณ จิเหลา
๑๐๓๕๗ นางสาวปยาภรณ เปรมใจ
๑๐๓๕๘ นางสาวปยาภรณ เพชรประดับ
๑๐๓๕๙ นางสาวปยาภรณ มูลจันดา
๑๐๓๖๐ นางปยาภรณ โยธาประเสริฐ
๑๐๓๖๑ นางปยาภรณ ศรีทอง
๑๐๓๖๒ นางปยาภรณ ศิริเทพ
๑๐๓๖๓ นางปยาภรณ สกุลไพศาล
๑๐๓๖๔ นางสาวปยาภรณ สมวิชา
๑๐๓๖๕ นางสาวปยาภรณ อัครลาวัณย
๑๐๓๖๖ นางปลันธสุทธิ์ ภูระยา
๑๐๓๖๗ นางปลานี อุปพงษ
๑๐๓๖๘ นางสาวปุญชรัศมิ์ งามนอก
๑๐๓๖๙ นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน
๑๐๓๗๐ นางสาวปุญชรัสมิ์ วัชรกาฬ

๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปุญชรัสมิ์ เสือดาว
นางสาวปุญญิศา ออมแกว
นางปุณญิศา ณ ระนอง
นางปุณฑริกา บุญศักดิ์
นางสาวปุณฑริกา ยุวนิช
นางสาวปุณณดา ไชยสิทธิ์
นางสาวปุณณดา สืบเพ็ง
นางสาวปุณณภัส ตระกูลมา
นางสาวปุณณรักษ ปุรัมภะเว
นางปุณณาสา ขอพร
นางปุณนดา รัชโพธิ์
นางสาวปุณยนุช กาพยกลอน
นางสาวปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์
นางปุณยนุช ปทถาพงษ
นางปุณยนุช เมืองแดง
นางสาวปุณยนุช อุตะมะมุณี
นางปุณยวีร จินดานุช
นางปุณยวีร ชัยสวัสดิ์
นางสาวปุณยวีร มวงทอง
นางสาวปุณยาพร การคา
นางสาวปุณยาพร นีระเสน
นางปุณยาพร พรสวางนิเวศ
นางสาวปุณิกา เทอดธรรมคุณ
นางปุณิกา วงศวานิช
นางสาวปุรวดา สุใจยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปุริมปรัชญ คําลําเภา
นางสาวปุริมปรัชญ หมื่นศรีพรม
นางสาวปูชนียา รินลา
นางปูริดา ขวัญไตรรงค
นางสาวปูริดา ชัยมณี
นางสาวเปมรินทร อุรามา
นางเปมิกา บุญเจียม
นางสาวเปมิกา ปรีดารมยโรจน
นางเปมิกา ฤกษจันทร
นางเปมิกา เสียงออน
นางสาวเปมิกา อธิบาย
นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน
นางเปรมกมล สังขมาน
นางเปรมกมล เสวกดรุณทร
นางสาวเปรมจิต จอมคําสิงห
นางเปรมปรีดา เพิ่มพูล
นางเปรมปรีดิ์ ตุลยวัฒนางกูร
นางสาวเปรมยุดา
อัจฉริยะชาญวณิช
นางสาวเปรมฤดี บุญยืน
นางเปรมฤทัย ราชนิธยากร
นางเปรมวดี รักความซื่อ
นางสาวเปาวนา โคตรพรมมา
นางสาวไปรยา ประดิพัทธลาวัณย
นางสาวผกากานต บุญยอม

๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวผกาทิพย ทรัพยวิริยะกุล
นางสาวผกาทิพย ศรีปญญา
นางสาวผกาพันธ มกรางกูร
นางสาวผกาพันธุ พราหมณี
นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา
นางสาวผกามาศ เจ็กชื่น
นางสาวผกามาศ ทองศรีเมือง
นางสาวผกามาศ เนียมศิลป
นางสาวผกามาศ ปลอดเขียว
นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกา
นางผกามาศ พัวอุดมเจริญ
นางสาวผกามาศ หยีหรีม
นางสาวผกามาส แซกั้ง
นางสาวผกามาส ใหมเอี่ยม
นางผกายวรรณ เพชรวงศ
นางผกาวดี ศิรินาม
นางสาวผกาวรรณ ไขวพันธ
นางสาวผกาวรรณ
สุวรรณภูมานนท
นางผกาวิลาศ หนูเอียด
นางสาวผจงจิต จํานงคสุทธิ์
นางสาวผจงจิต โทวาท
นางสาวผจงจิตต จงกลรัตน
นางสาวผดากุล เย็นสุหัส
นางผวรรณตรี หนูอุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง ผองนิภา สมหมาย
นางสาวผองพรรณ เกตุมาส
นางสาวผองพรรณ ฉ่ํารสสุคนธ
นางผองพรรณ สุทธิศัย
นางสาวผักแวน พรมพุทธา
นางผานิด ศิลา
นางผุสดี เต็มสงสัย
นางสาวผุสดี มีทอง
นางผุสดี วงษอินทร
นางผุสรัตน ดอนสถิตย
นางผุสรัตน อภิชัย
นางสาวฝนทอง ดอกไมไหว
นางสาวฝนทิพย ทองมาก
นางฝนธิวา บุญกระโทก
นางสาวฝนฤทัย สนจุย
นางสาวพ.พิรพัทร อิ่มสีสด
นางสาวพกุลวรรณ วันเพ็ญ
นางพงคลัดดา มณีวรรณ
นางสาวพงศพัชรา เนตรขํา
นางสาวพงษพร โคตบังคม
นางสาวพจนา กาญจนบุรางกูร
นางสาวพจนา คงทอง
นางสาวพจนา บุญสนอง
นางพจนา เรืองนนท
นางสาวพจนา สีสดดี

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพจนา สุจารี
นางสาวพจนารถ อรุณรัตน
นางสาวพจนี เพชรพันธ
นางสาวพจนีย กลวยหอมทอง
นางสาวพจนีย กิตติกมลพันธุ
นางพจนีย ปลื้มมะลัง
นางพจนีย อินทรแกว
นางสาวพจมาน นิ่มกาญจนา
นางสาวพจรินทร มะโรงศรี
นางสาวพชกร เดนจารุกูล
นางสาวพชร ตั้งแกว
นางพชรกมล คล้ําจีน
นางสาวพชรกมล เปยดี
นางสาวพชรกมลพรรณ ทองบุสกุล
นางสาวพชรพร กิจพิบูลย
นางสาวพชรพร ธรรมวิญู
นางสาวพชรพร ไลเมือง
นางสาวพชรมณฑ ธีกาศ
นางสาวพชรมน ประสานศรี
นางพชรมน พรหมคีรี
นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล
นางสาวพชรวรรณ มณฑา
นางสาวพชรอร เนขุนทด
นางสาวพชรอร รุงสวาง
นางสาวพณณกร ใครครวญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพณพร นันทสุวรรณ
นางสาวพนัชกร ภูบรม
นางสาวพนัชกร อาจสามารถ
นางสาวพนัสธิดา พันธุวงศ
นางสาวพนัสนันท เรือนมะกอก
นางพนัสวรรณ สมบูรณ
นางสาวพนารัตน แซโลว
นางพนาวรรณ งามสุวรรณวงษ
นางสาวพนาวัลย ทองแข็ง
นางพนิดา กุศล
นางพนิดา เขียวเจริญ
นางสาวพนิดา คุณพล
นางสาวพนิดา โคกแกว
นางพนิดา โฉมศรี
นางพนิดา ชัยเสนีย
นางพนิดา ไชยพร
นางสาวพนิดา ดํารงเกียรติ
นางสาวพนิดา ดีหลี
นางสาวพนิดา ทีจันทรมาตย
นางพนิดา ธงจันทร
นางสาวพนิดา นวมทนงค
นางสาวพนิดา โนนใหญ
นางสาวพนิดา บุญชวยแกว
นางสาวพนิดา บุญทรัพย
นางสาวพนิดา แปงขาว

๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วาที่รอยตรีหญิง พนิดา ผลบุญ
นางพนิดา พลเดช
นางพนิดา พลอินทร
นางสาวพนิดา พะธะนะ
นางพนิดา พันธไชย
นางสาวพนิดา พูลหลํา
นางสาวพนิดา เพชรจวงจันทร
นางสาวพนิดา มณี
นางสาวพนิดา สังขทอง
นางสาวพนิดา แสงหิรัญ
นางสาวพนิดา โสดสงค
นางสาวพนิดา โสมวงศ
นางสาวพนิดา อนุมัติ
นางพนิดา อุตสาห
นางพนิต พุณรัตน
นางพนิตนันท เพ็ชรทรัพย
นางพนิตนาฏ ศรีนวล
นางสาวพนิตพร รังกลาง
นางสาวพนิตพิชชา พูลเจริญ
นางสาวพนิตพิชา ศรีไสยา
นางพนิตา จันทมาศ
นางสาวพนิตา เฉื่อยอารมณ
นางพยอม กาศโอสถ
นางสาวพยอม รังหอม
นางพยอม เสาหิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพยอม แสงจันทร
นางสาวพรจรรยา ศิลปศร
นางพรชนก ผิวบาง
นางสาวพรชนก พิศมัย
นางสาวพรชนัน รากแกน
นางสาวพรชนิตา เชื้อทอง
นางสาวพรชลัต สุขแกว
นางสาวพรณรัตน ดลธนเจริญวัฒน
นางสาวพรณิภา วิยาสิงห
นางพรทิพย กวนสําโรง
วาที่รอยตรีหญิง พรทิพย
การสมทบ
นางสาวพรทิพย เกไธสง
นางสาวพรทิพย เกิดเหลี่ยม
นางสาวพรทิพย ไกยสิทธิ์
นางสาวพรทิพย ขันเงิน
นางพรทิพย ขามเจ็ด
นางพรทิพย แงมสุราช
นางสาวพรทิพย ชัยภูมิ
นางสาวพรทิพย ไชยพงศ
นางสาวพรทิพย ไชยโยทา
นางพรทิพย ไชยรถ
นางพรทิพย ณ สุวรรณ
นางพรทิพย ตั้งเพียร
นางสาวพรทิพย ถาวรวงศ

๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรทิพย ธนิกกุล
นางสาวพรทิพย นึกอุนจิตร
นางสาวพรทิพย นุนเมือง
นางสาวพรทิพย บุญประเสริฐ
นางสาวพรทิพย ปดตาเคนัง
นางพรทิพย เพชรบูรณ
นางสาวพรทิพย ภมร
นางสาวพรทิพย มั่นคง
นางพรทิพย มินทราเวช
นางสาวพรทิพย มีสุข
นางพรทิพย รมพุดตาล
นางพรทิพย ศิริวัฒน
นางสาวพรทิพย สังขะประดิษฐ
นางสาวพรทิพย สาลีพันธ
นางพรทิพย สุดสวาท
นางสาวพรทิพย เสริมพงษพันธ
นางสาวพรทิพย เสือเหลือง
นางสาวพรทิพย หนูเกลี้ยง
นางสาวพรทิพย หมุนดอน
นางพรทิพย หลังยาหนาย
นางสาวพรทิพย โฮมชัย
นางสาวพรทิพา นามเคน
นางสาวพรทิวา เกิดสิน
นางสาวพรทิวา ปลุกกระโทก
นางสาวพรทิวา แสงกระจายกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗

นางสาวพรธารา แสงศรี
นางพรธิพา จอยสาคู
นางสาวพรธิวา เกตุภา
นางพรธิวา พันธุรี
นางพรนพัชร อภิชัย
นางสาวพรนภา แซอุย
นางสาวพรนภา เทียมเลิศ
นางสาวพรนภา ผาจ้ํา
นางพรนภา สุทธิสาร
นางสาวพรนับพัน หรรษา
นางสาวพรนานา อัจฉราวดี
นางสาวพรนิตย เกื้อบุญ
นางสาวพรนิภา เงางาม
นางสาวพรนิภา ชวนชื่น
นางสาวพรนิภา ชะเทียนรัมย
นางสาวพรนิภา นูพลกรัง
นางสาวพรนิภา ปญหาไชย
นางสาวพรนิภา รสภิรมย
นางสาวพรนิภา อภิบาลศรี
นางสาวพรนิษา ภูทอง
นางพรนิสิต แกวเจริญ
นางสาวพรปพรรณ มั่นคง
นางพรประภา บุตรสนม
นางสาวพรประภา พวงบุรี
นางสาวพรประภา อัศวเสถียร

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรปวีย คงสัมพันธ
นางสาวพรพจนารถ หงษทอง
นางพรพณา ฤทธิ์ชู
นางพรพนา ปญญา
นางสาวพรพรรณ กลั่นสระนอย
นางพรพรรณ แกวหาญ
นางสาวพรพรรณ คชภูมิ
นางสาวพรพรรณ งามโรจน
นางพรพรรณ ชมจินดา
นางสาวพรพรรณ ชิดสนิท
นางสาวพรพรรณ ถาวร
นางสาวพรพรรณ ทาโทน
นางพรพรรณ ทีนะกุล
นางสาวพรพรรณ บุญนํา
นางสาวพรพรรณ แปรงกระโทก
นางสาวพรพรรณ พูลเขาลาน
นางสาวพรพรรณ ไพฑูรย
นางพรพรรณ ลาดประเสริฐ
นางสาวพรพรรณ สูงสงา
นางสาวพรพรรณ อุนอก
นางสาวพรพรรณภสร ศรีจําพันธ
นางสาวพรพระนาวัล ระยับศรี
นางสาวพรพิชชา พริบไหว
นางสาวพรพิชชา สมรัก
นางสาวพรพิมล กองเสลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗

นางสาวพรพิมล คอมสิงห
นางสาวพรพิมล จันทนากรณ
นางสาวพรพิมล จันทรดี
นางสาวพรพิมล จิตนอก
นางสาวพรพิมล ใจบาล
นางสาวพรพิมล ชํานาญพล
นางสาวพรพิมล เชาระกํา
นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร
นางสาวพรพิมล ธิการ
นางพรพิมล บุญสง
นางสาวพรพิมล บุญอินทร
นางพรพิมล พันชั่ง
นางสาวพรพิมล พิพัฒน
นางสาวพรพิมล พูลรส
นางพรพิมล มังคลาด
นางพรพิมล สังขโชติ
นางพรพิมล สาริขา
นางสาวพรพิมล ออนคง
นางสาวพรพิมล อาจปาสา
นางสาวพรพิรุณ ใจวงค
นางพรพิไล ชาญพนา
นางพรพิศ ศรีใหม
นางสาวพรเพชร พิศคํา
นางพรเพ็ญ แกวโพนงาม
นางสาวพรเพ็ญ ขวัญแกว

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรเพ็ญ นกทวี
นางสาวพรเพ็ญ รติพีรวาณิชย
นางพรเพ็ญ สุภามูล
นางสาวพรโพยม ทัศนสนวิจารณ
นางสาวพรไพรินทร จันทรเสน
นางสาวพรภวิษย ธูปเทียนมณี
นางพรภิมนต คําชุมภู
นางสาวพรภิมล ศรีวงษแสง
นางพรภิมล สุขเสาร
นางพรรณกาญจน เนตินิลวี
นางสาวพรรณจิตต เขียนศรีออน
นางพรรณเชษฐ ทองทิพย
นางสาวพรรณทิพย เกษณา
นางพรรณทิพย ดิบแดง
นางพรรณทิพย อุนอก
นางสาวพรรณทิพา ตักโพธิ์
นางพรรณทิวา ทองใบ
นางสาวพรรณทิวา ยะถา
นางสาวพรรณธร ตูวงษา
นางสาวพรรณธิกา รอบเมือง
นางสาวพรรณธิดา ผันอากาศ
นางสาวพรรณธิดา แพงทรัพย
นางสาวพรรณธิดา สุนทรธรรม
นางพรรณนิกา ทองศิริ
นางสาวพรรณนิภา โภคา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรณนิภา ศรีพรหม
นางสาวพรรณนิภา สุขแสวง
นางสาวพรรณนิภา อินตามูล
นางพรรณปพร จําปาศรี
นางสาวพรรณปพร ทักษะวรบุตร
นางสาวพรรณปพร บุตรรักษ
นางสาวพรรณประภา สมบัติ
นางสาวพรรณพร บุญมาก
นางสาวพรรณมณี แกวมั่น
นางสาวพรรณระพี คูธนะวนิชพงษ
นางสาวพรรณรัตน ศรีเมือง
นางสาวพรรณราย พิมพพันธ
นางสาวพรรณวจี จอดนอก
นางสาวพรรณวรท ปาลกะวงศ
นางสาวพรรณวรท ศิริมากร
นางสาวพรรณวรินทร ยิ้มแยม
นางสาวพรรณวิกา เทศทอง
นางสาวพรรณศิริ กรรมแตง
นางสาวพรรณิกา ปญญาคุณ
นางสาวพรรณิดา เอกา
นางสาวพรรณิภา กิจสมุทร
นางสาวพรรณิภา คลังสิน
นางสาวพรรณิภา บัวดัด
นางสาวพรรณิภา มาตรแกว
นางสาวพรรณิภา มุงคุณ

๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
นางพรรณิภา ศรีวรรณ
นางสาวพรรณิภา สัญญารัตน
นางสาวพรรณิภา สุกใส
นางพรรณิภา หอมชื่น
นางพรรณี กาสังข
นางสาวพรรณี กิ่งจันทร
นางสาวพรรณี จําปาแกว
นางพรรณี โพธิเกษม
นางสาวพรรณี วันกระจาง
นางพรรณี สงวนแกว
นางสาวพรรณี สิมอุด
นางสาวพรรณี สุขประเสริฐ
นางสาวพรรณี หรี่จินดา
นางสาวพรรมณี นาโสก
นางสาวพรรวินท ชมภู
นางสาวพรรวินท หัสดี
นางสาวพรรษกานต พุมสุวรรณ
นางสาวพรรษชล ศรีสุข
นางพรรษสรณ ภูริวัฒนวงษ
นางสาวพรรษา แกวใหญ
นางสาวพรรษา พันธพัฒน
นางพรรัตน ทองมั่น
นางสาวพรรัมภา แสนวิเศษ
นางพรฤทัย มณีวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรวดี พรมเดช
นางสาวพรวิภา ปานวิเศษ
นางพรวิมล ประดิษฐศิริงาม
นางสาวพรวิมล ปานทอง
นางสาวพรวิไล ศรีวิชา
นางสาวพรศรี อริยธนากุล
นางสาวพรศิริ เจริญสัจ
นางพรศิริ ตนพัฒนา
นางพรศิริ พรรัตน
นางพรศิริ พิมพพา
นางสาวพรสวรรค โคตะมะ
นางสาวพรสวรรค จันสีแดง
นางพรสวรรค ทองจํารูญ
นางสาวพรสวรรค ออนโยน
นางพรสวัสดิ์ สุมาพรหม
นางสาวพรสุดา นาวารักษ
นางสาวพรสุดา รัตนกุล
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ
นางพรหมภัสสร กอนวิเชียร
นางสาวพรหมภัสสร
ศิลปวัฒนโภคิน
นางสาวพราวนภา ปอมสุวรรณ
นางพริ้มเพรา ทองสุข
นางสาวพริ้มเพรา มณีโชติ
นางสาวพฤกษา เกรัมย

๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพฤกษา เจตจิตร
นางสาวพฤกษา เทียนกุล
นางสาวพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส
นางสาวพฤกษา หนูเนื่อง
นางสาวพฤกษาพรรณ กองตา
นางสาวพฤดี ชูวงศ
นางสาวพลอยจันทร สุขสบาย
นางสาวพลอยชมพู วงศอินทร
นางพลอยชมพู แสงทวี
นางสาวพลอยปภัส สัจจสังข
นางพลอยพิชชา รัตนจันทร
นางสาวพลอยไพฑูรย เสียระหัง
นางสาวพลอยไพลิน คําไทย
นางสาวพลอยไพลิน ชนะเลิศ
นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรวิไชย
นางสาวพลอยระวี ศิริจันทร
นางพลับพลึง ตื้อยศ
นางสาวพวงใจ เกษฎางสี
นางสาวพวงชมพู พงษจินดา
นางสาวพวงชมพู อยูงาน
นางสาวพวงทอง พุทธลา
นางสาวพวงทอง ศูนยกลาง
นางสาวพวงทิพย ไชยภักดี
นางสาวพวงผกา พานิชนาวา
นางสาวพวงผกา อิงบารมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงพยอม พุมจันทร
นางสาวพวงพร ไชยวีระ
นางพวงเพชร บุตรชารี
นางสาวพวงเพชร วงศธันยพร
นางพวงเพชร วงศใหญ
นางสาวพวงเพชร สมุทรหลา
นางสาวพวงสนธิ์ จิตประสงค
นางพวรรณตรี คําสวัสดิ์
นางสาวพอรุง แสงนวล
นางพอฤทัย กรอบจิตมั่น
นางสาวพักตรตรีญา รอดสีเสน
นางสาวพักตรนิภา หวานเสร็จ
นางสาวพักตรวิภา หนอสุวรรณ
นางสาวพักตรวิภา อําลอย
นางพักตรศิริ สารวัตร
นางสาวพักตรสุดา วงศชมภู
นางสาวพัชชานันท โภชฌงค
นางพัชณี วงศธิมา
นางพัชนิภา เหลื่อมอุไร
นางสาวพัชนี ดวงตัน
นางพัชนี ทุมดี
นางพัชนีย มาฮาซัน
นางสาวพัชมณ คําชนะ
นางสาวพัชมณ พัดเย็น
นางสาวพัชยา ศรีคําไทย

๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชรกร ยิ่งยงยุทธ
นางสาวพัชรฎา ยิ้มนาโพธิ์
นางสาวพัชรนันท อยูยั่งยืนยง
นางสาวพัชรพร เจนตาบรรหาร
นางสาวพัชรพร ศรีมหาวงค
นางสาวพัชรพร ออนจิตต
นางสาวพัชรพรรณ ผลเกิด
นางสาวพัชรมัย พระพิมล
นางพัชรลดา กุลรัตน
นางสาวพัชรวดี อินทรภักดิ์
นางพัชรสุกาล อธิปญญาพันธุ
นางสาวพัชรา เงินสุวรรณ
นางสาวพัชรา ชัชวารี
นางสาวพัชรา ชื่นชอบ
นางสาวพัชรา ทองคํา
นางสาวพัชรา พรประสิทธิ์
นางสาวพัชรา พลนิกาย
นางพัชรา ศรศิลป
นางสาวพัชรา สลัดทุกข
นางพัชรา สุวรรณไชยรบ
นางพัชรา อักษรสวางพงษ
นางสาวพัชราพร จามรี
นางสาวพัชราพร มิญชรัตน
นางพัชราพร วรรณารักษ
นางพัชราพรรณ ฉัมมาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชราพรรณ ประคองดี
นางสาวพัชราภรณ แกวศิริ
นางพัชราภรณ ทองมาก
นางพัชราภรณ ทาวนิล
นางสาวพัชราภรณ ธีรชวาลวงศ
นางพัชราภรณ นันนิล
นางพัชราภรณ นิ่มดวง
นางสาวพัชราภรณ บุญธรรม
นางสาวพัชราภรณ ปรางคชัยภูมิ
นางพัชราภรณ ผลาผล
นางสาวพัชราภรณ โพธิ์คลาย
นางพัชราภรณ โพธิ์ดี
นางพัชราภรณ ภูภีโญ
นางสาวพัชราภรณ มีแกว
นางสาวพัชราภรณ รูปต่ํา
นางสาวพัชราภรณ ลีเบาะ
นางสาวพัชราภรณ สมขาว
นางสาวพัชราภรณ สายทากุล
นางสาวพัชราภรณ อินทรสูงเนิน
นางพัชราภรณ อินทรียสังวร
นางสาวพัชราภา จารุวัฒน
นางสาวพัชราภา มณีวงษ
นางสาวพัชรารัตน ขัดแสน
นางสาวพัชราวดี บุญมาสืบ
นางพัชราวลัย ไตรภพโชติสกุล

๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชราวลี คําเถื่อน
นางสาวพัชราวัลย ธรรมสโรช
นางพัชริดา ขันสลา
นางสาวพัชริดา เมืองคํา
นางสาวพัชริน รินรส
นางสาวพัชรินทร แกวแท
นางสาวพัชรินทร ขบวนกลา
วาที่รอยตรีหญิง พัชรินทร ขุนพรม
นางสาวพัชรินทร คณานันท
นางสาวพัชรินทร จันทรจวน
นางพัชรินทร จิตตตรง
นางพัชรินทร ชุมภูงาม
นางสาวพัชรินทร เชื่อวังคํา
นางพัชรินทร ไชยแกวเมร
นางสาวพัชรินทร ณ สมบูรณ
นางสาวพัชรินทร ทักษิณสิทธิ์
นางสาวพัชรินทร ธรรมธิรา
นางสาวพัชรินทร นาคงาม
นางสาวพัชรินทร บุญผอง
นางสาวพัชรินทร บุญหลา
นางสาวพัชรินทร บุตรสันเทียะ
นางสาวพัชรินทร ประเสริฐสังข
นางสาวพัชรินทร ปานหงษ
นางสาวพัชรินทร เผือคํา
นางพัชรินทร พรหมติ๊บ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรินทร พัฒนธนกฤษศิริ
นางสาวพัชรินทร โพธิ์ศรีทอง
นางสาวพัชรินทร ไพโรจน
นางสาวพัชรินทร มีแตม
วาที่รอยตรีหญิง พัชรินทร รูปคม
นางสาวพัชรินทร โวหารลึก
นางสาวพัชรินทร สิทธิจินดา
นางสาวพัชรินทร สิทธิภูมิ
นางสาวพัชรินทร สินจะโปะ
นางสาวพัชรินทร แสนคํา
นางสาวพัชรินทร หมองนันท
นางสาวพัชรินทร หยกพิทักษโชค
นางสาวพัชรินทร อัมพันธ
นางสาวพัชรินทร อินทะรังษี
นางพัชริยา เมฆวัน
นางพัชรี กะลาสี
นางสาวพัชรี เกื้อคราม
นางพัชรี เกื้ออนันต
นางสาวพัชรี แกวเขียว
นางพัชรี ชัยสิทธิ์
นางสาวพัชรี ชูวงศ
นางพัชรี ดิษฐขุนทด
นางพัชรี เต็งวิเชียรไชย
นางสาวพัชรี ทรงพระ
นางสาวพัชรี ทองจันทรแกว

๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชรี ทีเกง
นางสาวพัชรี เที่ยงไธสง
นางสาวพัชรี บัวบก
นางพัชรี ผาสุขรูป
นางพัชรี เผาดี
นางสาวพัชรี พุฒสาย
นางพัชรี เพ็ชรประกอบ
นางพัชรี โพธิ์ป
นางพัชรี ลุนสูงยาง
นางพัชรี ลูกอินทร
นางสาวพัชรี วงษเบา
นางพัชรี วองไว
นางพัชรี สุริยาพิวัฒน
นางสาวพัชรี เสือพงษใหญ
นางสาวพัชรี หงสชั้น
นางพัชรี หาคม
นางสาวพัชรี หาได
นางพัชรี อินทาปจ
นางพัชรีพร เชื้อเมืองพาน
นางพัชรีพร พรอมศักดิ์โสภณ
นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช
นางสาวพัชรีภรณ งามจิตร
นางสาวพัชรีภรณ เปลงศรีกุล
นางสาวพัชรีภรณ วีรศักดิ์สกุล
นางสาวพัชรีย จันทรสงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖

นางสาวพัชรีย ดานนอก
นางสาวพัชรีย แสงเพ็ชร
นางสาวพัชรียา คนสูงดี
นางสาวพัชรียา จันทะไทย
นางสาวพัชรียา พิมพสิงห
นางสาวพัชรียา สมรฤทธิ์
นางพัชรียา อุนธุโร
นางสาวพัชรียาพร ตอพฤกษา
นางสาวพัชรีวรรณ ขาวใส
นางสาวพัญชิวา มัชฉิมวงค
นางสาวพัฑรา ดําริธรรมนิจ
นางสาวพัฒชรี แซเขา
นางสาวพัฒณนรี พงศประยูร
นางพัฒตา เศษฤทธิ์
นางพัฒนณารา สรอยสวัสดิ์
นางสาวพัฒนนรี ขําจิตร
นางพัฒนศวรรณ จิตประสงค
นางสาวพัฒนียา ขัติยกุล
นางสาวพัฒนียา ชะนะชัย
นางพัณณชิตา เชเดช
นางพัณณิดา สาศรีสุข
นางสาวพัณณิตา สุจา
นางพัณธิตา ทองเงิน
นางสาวพัณนิดา ใจยา
นางสาวพัดชา เกื้อมา

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัดชา บุญหาร
นางสาวพัทจารี เทียบแสน
นางพัทชยา สันทาลุนัย
นางสาวพัทธธีรา คหพลพัชรสกุล
นางสาวพัทธธีรา นรสาร
นางพัทธธีรา โสมบันดิด
นางสาวพัทธนันท ดาแกว
นางสาวพัทธนันท หมูเฮงปญญานิธิ
นางสาวพัทธนันท อโนราช
นางสาวพัทธนันท อึ้งรัก
นางสาวพัทธนิตย คุมครอง
นางพัทธมน คําพันธ
นางสาวพัทธิชานนท อวะภาค
นางสาวพัทมัย วะยะลุน
นางสาวพัทยา จันทะมาตย
วาที่รอยตรีหญิง พัทยา แสงคํามา
นางสาวพัทรินยา สืบจากอินทร
นางสาวพัธรา หนูนอย
นางสาวพันทิพา บัวยอม
นางสาวพันทิวา ผลเจริญ
นางสาวพันทิวา มุมขาว
นางสาวพันทิวา อางสินทร
นางสาวพันธฑิตา นิลคลาย
นางพันธนิภา หรั่งทองหลาง
นางสาวพันธิภา ทามาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพันธุทิพา สายพงษพรรณ
นางสาวพันธุทิวา กวินชวนชิด
นางสาวพัลลภา เกตุแกว
นางสาวพัลลภา หนูชางสิงห
นางสาวพัษทริยา นิตยใหม
นางพัสชนันท กลิ่นหัวไผ
นางสาวพัสฎาพรห คําจันทร
นางสาวพัสศรัณพร เอี่ยมสะอาด
นางสาวพาขวัญ กอวชิรพันธ
นางพาขวัญ จันทรเทพ
นางพาณิภัค ดอนเหนือ
นางพาณี เสาหิน
นางสาวพาทินธิดา การะวงศ
นางสาวพานทอง บาลี
นางสาวพานีซา ดารานิง
นางสาวพาพิชยา โมระอรรถ
นางสาวพารดี เพ็ชรชนะ
นางสาวพาวิณี แสนแกว
นางพิกุล เกลียวทอง
นางสาวพิกุล เกษม
นางสาวพิกุล จั่นจํารัส
นางสาวพิกุล พงคภา
นางสาวพิกุล สิงหคํา
นางพิกุล แสงแกว
นางสาวพิกุลแกว มีศิลป

๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ
นางสาวพิจิตตตรา มาพันธุสุ
นางพิจิตรา ผาน้ําคํา
นางสาวพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน
นางสาวพิชชากานต ถินตาย
นางสาวพิชชาพร บุญยืน
นางสาวพิชชาพร พุมมาก
นางพิชชาพร ศรีสิงห
นางสาวพิชชาภรณ พันธุจําเริญ
นางสาวพิชชาภา ศรีแพงมน
นางพิชชามญชุ คงเจริญวิริยะกุล
นางสาวพิชชาวดี ฤาชา
นางสาวพิชญกานต นวลแกว
นางสาวพิชญชาญ สุดทุม
นางสาวพิชญชุดา นาควัชระ
นางสาวพิชญฌาพัทร
รุงอาภาภรณ
นางสาวพิชญณภัทร ทองคํา
นางสาวพิชญธิดา สระแกว
นางพิชญนรี แอโสะ
นางสาวพิชญนารา รักหฤทัย
นางสาวพิชญพชร ฉายขุนทด
นางสาวพิชญมน รุงฤทธิ์
นางสาวพิชญสินี ถมยา
นางสาวพิชญสินี พวงจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิชญสินี แพงศรีนิธิศ
นางสาวพิชญสินี โพธิ์ศรีทองสกุล
นางสาวพิชญา แปนแกว
นางพิชญา มาตยภูธร
นางสาวพิชญา ศิลามอม
นางสาวพิชญา สัตยาทร
นางสาวพิชญากร ชัยฤกษ
นางพิชญาณภา จันทรแจมภพ
นางสาวพิชญาดา สิงหเสิศ
นางสาวพิชญานันท บุญแรม
นางสาวพิชญานิน อินทโสตถิ
นางพิชญานิษฐ มงคล
นางสาวพิชญาภร หนูอุไร
นางพิชญาภรณ งอยภูธร
นางสาวพิชญาภรณ ศรีบริบูรณ
นางสาวพิชญาภัค กลิ่นเฟอง
นางสาวพิชญาภัค เวเชนเฟลเดอร
นางสาวพิชญาภา กลาวิจารณ
นางสาวพิชญาภา ถัมพาพงษ
นางสาวพิชญาภา ภุมธนศักดิ์
นางสาวพิชญาภา เยี่ยมยอด
นางสาวพิชญาภา หมวดไธสงค
นางสาวพิชญาย จันทรแวน
นางสาวพิชญารัตน ปญญา
นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๐๖๖ นางสาวพิชุมณฑน การเพียร
๑๑๐๖๗ นางสาวพิชฎาณัฏฐ
บุญเกษมศานต
๑๑๐๖๘ นางสาวพิชนันท สังขมา
๑๑๐๖๙ นางพิชมญชุกานต สุวรรณศรี
๑๑๐๗๐ นางสาวพิชยกร โคตะมี
๑๑๐๗๑ นางสาวพิชาณัสม บุญรอด
๑๑๐๗๒ นางสาวพิชาภัค จินดาศรี
๑๑๐๗๓ นางสาวพิชามญชุ จอมทาน
๑๑๐๗๔ นางพิชามญชุ ชวยหนู
๑๑๐๗๕ นางสาวพิชามญชุ นันทิกุล
๑๑๐๗๖ นางสาวพิชามญชุ พลายละหาร
๑๑๐๗๗ นางสาวพิชามญชุ พานทอง
๑๑๐๗๘ นางสาวพิชามญชุ โพธิศรี
๑๑๐๗๙ นางสาวพิชามญชุ โยธาสม
๑๑๐๘๐ นางสาวพิชามญฐ แซจั่น
๑๑๐๘๑ นางพิชาวีร อมรรัตนปญญา
๑๑๐๘๒ นางพิชินาถ อุราสาย
๑๑๐๘๓ นางสาวพิณทิพย วิจิตรกลาง
๑๑๐๘๔ นางสาวพิณนรี จินา
๑๑๐๘๕ นางสาวพิณรัตน จันทลิกา
๑๑๐๘๖ นางสาวพิตตินันฎกร พอครวงค
๑๑๐๘๗ นางสาวพิทธิพร ไตรบุตร
๑๑๐๘๘ นางสาวพิทยาภรณ แกวพิลากุล
๑๑๐๘๙ นางพิทยาภรณ เติมกลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิทยาภรณ สิรวณิชย
นางสาวพิทยาภรณ สุทธสนธิ์
นางสาวพิทยารัตน จันทรอบ
นางสาวพินทุสร พัวพันธพิพัฒน
นางพินผกา สถิตยศิลาธรรม
นางพินันทา นุชกิจ
นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
นางสาวพินิตตา ชัยวงษา
นางสาวพิภัทรา แซตัง
นางสาวพิมจันทร บุตรสมบัติ
นางสาวพิมจันทร พิมศรี
นางสาวพิมชนก วิริยจารี
นางพิมผกา ชนะศรี
นางสาวพิมผกา ปวีณวิทยโชติ
นางสาวพิมผการัง ชางทอง
นางพิมพการัง บุญลอม
นางพิมพขวัญ กองสุวรรณคีรี
นางสาวพิมพจันทร โมกไธสง
นางสาวพิมพใจ จอดสันเทียะ
นางพิมพใจ เจริญเวชรักษ
นางพิมพใจ ปนรอบรู
นางสาวพิมพใจ พุฒจัตุรัส
นางสาวพิมพใจ สายแสน
นางสาวพิมพใจ อุยยาหาญ
นางสาวพิมพชณิสร ภาพิรมย

๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิมพชนก แกวใส
นางสาวพิมพชนก เจริญพร
นางสาวพิมพชนก ตัณฑะเตมีย
นางสาวพิมพชนก เถื่อนโทสาร
นางสาวพิมพชนก ปนวิเศษ
นางสาวพิมพชนก วุฒิพิมลวิทยา
นางสาวพิมพชนก สุขเจริญ
นางสาวพิมพชนก เสนานาม
นางสาวพิมพชยา ชัยรัตน
นางสาวพิมพณดา วองวงศธนมั่น
นางสาวพิมพณพัต ทรัพยพล
นางสาวพิมพณิชา พิมพใหม
นางพิมพณิศา ฤทธิ์อราม
นางสาวพิมพตะวัน ศรีสาคร
นางสาวพิมพทิพย ปญญาบุญ
นางสาวพิมพธิวา วงคชมภู
นางสาวพิมพนภา วัฒนกุล
นางพิมพนารา สิริโชคปญญากุล
นางพิมพน้ําผึ้ง วรรณสาม
นางพิมพนิภา นุมเจริญ
นางสาวพิมพนิภา เพชรสุวรรณ
นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ
นางสาวพิมพพกาญจน ประชัน
นางสาวพิมพพร สุขแลว
นางสาวพิมพพรรณ ลีลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพพรรณ วันทอง
นางพิมพพลอย พิสัยสวัสดิ์
นางพิมพพา คันธภูมิ
นางสาวพิมพพาพรรณ สุวงกฎ
นางสาวพิมพพิจิตร ไชยเจริญชัย
นางสาวพิมพพิชชา พูลสวัสดิ์
นางสาวพิมพพิชชา ภิญโญเจริญ
นางสาวพิมพพิชญ สิริปญญาแสง
นางสาวพิมพพิไล จันทรัตนกุล
นางพิมพพิศา ฐาปนสมบูรณ
นางพิมพพิศา สิงหพันธุ
นางพิมพพิสาข สียุยาง
นางพิมพเพ็ญ หัวใจเพชร
นางพิมพเพทาย อาจหาญ
นางสาวพิมพไพรัช เหมกุล
นางสาวพิมพมาดา ชื่นบาน
นางพิมพร แกวบริสุทธิ์
นางสาวพิมพร พงษบรรเทา
นางสาวพิมพร อุนแกว
นางสาวพิมพรดาภา เนตรพราว
นางสาวพิมพรภัส ประสีระเตสัง
นางพิมพรรณ จันทพันธ
นางพิมพรรณ โชติพันธ
นางสาวพิมพรรณ ศรสุวรรณ
นางสาวพิมพระวี พิมาทัย

๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิมพรัตน ปทมโรจน
นางสาวพิมพลดา วงษพินิจ
นางสาวพิมพลอย หอมพิกุล
นางพิมพลักษณ ไทยกรณ
นางสาวพิมพวิภา มะลิลัย
นางสาวพิมพศิกร กุจะพันธ
นางสาวพิมพศิยา วัชรสุทธิพงษ
นางพิมพศิริ พรมมา
นางสาวพิมพสิริ นิโครธะ
นางสาวพิมพสิริ พันธเตี้ย
นางสาวพิมพสิริ สัจจกุล
นางสาวพิมพสุจี แสนหูม
นางสาวพิมพสุภัค จิราพงษ
นางสาวพิมพอนงค สุขแกว
นางพิมพอร ปุณยาทรัพย
นางสาวพิมพา มาประจง
นางสาวพิมพา ศรีอุดม
นางสาวพิมพาพร วังทา
นางสาวพิมพาภรณ ชอบทําดี
นางสาวพิมพารัตน ยะภักดี
นางพิมพิมล พรหมลักษณ
นางสาวพิมภา คําภิระแปง
นางสาวพิมล นวลคํา
นางสาวพิมล บุญทัน
นางสาวพิมลณัฏฐ บัตรประโคน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมลพร พงษประเสริฐ
นางสาวพิมลพร มาโต
นางสาวพิมลพรรณ ปนปา
นางพิมลพรรณ พรมขาว
นางสาวพิมลพรรณ สกุณา
นางสาวพิมลพรรณ แสงปานแกว
นางสาวพิมลมาศ ฮี้เกษม
นางพิมลวัลย สายทอง
นางสาวพิมวดี สมสุวรรณ
นางสาวพิมสาย โคจรอมรเลิศ
นางพิมาย กันนา
นางสาวพิยดา สุทธิจุฑามณี
นางพิรญาณ ฆารไสว
นางสาวพิรญาณ นพรัตน
นางสาวพิระดา บุญสิงห
นางสาวพิราพรรณ แสงเย็นยิ่ง
นางพิราวรรณ กลางหลา
นางสาวพิราวรรณ โฉลกดี
นางพิราวรรณ ไตรพรม
นางสาวพิราวรรณ สุพรรณ
นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน
นางพิรุณพร แสงภักดี
นางพิรุณรัตน โคตรหลักเพชร
นางสาวพิรุฬหณัฐ คลายลักษ
นางสาวพิรุฬหภัค ปถวี

๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิรุฬหลักษณ สิงหใจ
นางสาวพิลัยลักษณ ลึกดี
นางพิลาวัณย ถินกระโทก
นางสาวพิลาศลักษณ
ดํารงพรพิพัชร
นางสาวพิลาสลักษณ พิบูลย
นางสาวพิไลพร วองวิชชาบูรณ
นางสาวพิไลพร ศรีสุวรรณ
นางสาวพิไลพร เสนเศษ
นางพิไลลักษณ พละศักดิ์
นางสาวพิไลวรรณ น้ําชุม
นางสาวพิไลวรรณ สีประสม
นางสาวพิศญา เสนา
นางสาวพิศพร กลาแข็ง
นางสาวพิศมัย หยุดแกว
นางสาวพิศมัย หอมสมบัติ
นางสาวพิศมัย โอยสวัสดิ์
นางสาวพิศลยา มนุษยจันทร
นางสาวพิศสมัย สมนอย
นางพิสมร คําลอย
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
นางสาวพิสมัย เจริญลอย
นางพิสมัย นาคราชนิยม
นางพิสมัย พันธกาฬสินธุ
นางสาวพิสิตา ตันวัฒนเสรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์
นางสาวพีชญา ผองศรีใส
นางสาวพีชนิกา จิตรมา
นางพีชานิกา มุงบรรจง
นางพีรกานต สุมน
นางพีรญา บุญสืบ
นางสาวพีรญา ศรีสมุทร
นางสาวพีรดา เนื่องอาชา
นางสาวพีรดา บุญเชิด
นางพีรนันท เชิดชาย
นางสาวพีรนุช ชาวนา
นางพีรนุช เถื่อนขุนทอง
นางสาวพีรนุช รักมณี
นางสาวพีรยา ตาให
นางสาวพีรยา เมฆสงค
นางสาวพีรยา ลี้ตระกูล
นางสาวพีรยา อนหลํา
นางสาวพีรลักษณ รักษะประโคน
นางสาวพึ่งพบ ธนพึ่งพงษทอง
นางสาวพึ่งพร บุญสืบ
นางสาวพึงพิศ ภิญญศรี
นางพุทธชาด ปลั่งสําราญ
นางสาวพุทธชาติ ศิริราช
นางพุทธพร เหมะธุลิน
นางสาวพุทธรักษา อุนวิจิตร

๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพุทธา สารีบุตร
นางพุทธิดา วรอินทร
นางสาวพุทธิดา อินหงษา
นางสาวพุทธิดา เอื้อศรี
นางสาวพุทธิพร สุขสม
นางพุธิตา จันทรงาม
นางสาวพุธิตา ภทรภิญโญ
นางสาวพุมพวง สังขวาลวงศ
นางพูนพิสมัย ปตตะนุ
นางพูนสุข สืบเสนาะ
นางพูลทรัพย จอมสวรรค
นางสาวพูลศรี ใหมเจริญ
นางพูลศิริ คําเวียง
นางสาวพูลศิริ สุริยาสัก
นางสาวเพชร โตเมศร
นางสาวเพชรชมพู อินทปทม
นางสาวเพชรดารินทร ไชยนทัศน
นางเพชรทอง นันทกรพิทักษ
นางเพชรนภา ดอนแผว
นางเพชรผกา เรืองอนันทสกุล
นางเพชรไพลิน โพธิ์แกว
นางสาวเพชรไพลิน สอนทิพย
นางสาวเพชรมณี คําเขียน
นางสาวเพชรรัตน คลังฤทธิ์
นางสาวเพชรรัตน มหรรชกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพชรรัตน วงคคํา
นางเพชรรัตน วีโอ
นางสาวเพชรรัตน สนิทเหลือ
นางเพชรลดา นวะกะ
นางเพชรลดา นาสินพูล
นางสาวเพชรลดา อสิพงษ
นางเพชรใหม โอบออม
นางสาวเพชรอาภรณ พูนพิน
นางเพชรากรณ เปนใจ
นางสาวเพชราภรณ ดินแดง
นางสาวเพชรินทร แทนคํา
นางเพ็ญแข หวานสนิท
นางสาวเพ็ญแข ไหมแกว
นางสาวเพ็ญจันทร คํานาดา
นางสาวเพ็ญจันทร นิลกัณฑ
นางสาวเพ็ญจันทร รักษาศิล
นางสาวเพ็ญจันทร สมศักดิ์
นางสาวเพ็ญจา จันทรชุมแสง
นางเพ็ญจิตร สุขาทิพย
นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์
นางสาวเพ็ญทิพย ศรีสมุทร
นางสาวเพ็ญนภา จําปาสิทธิ์
นางสาวเพ็ญนภา ชาวเขารักษ
นางสาวเพ็ญนภา ตปนียทรัพย
นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติ

๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพ็ญนภา บุญประเสริฐ
นางสาวเพ็ญนภา ปรีชานุวัฒน
นางสาวเพ็ญนภา แปนสุข
นางสาวเพ็ญนภา ผานชมภู
นางสาวเพ็ญนภา พรรณา
นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ
นางสาวเพ็ญนภา ริยาพันธ
นางเพ็ญนภา เรืองรักษ
นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม
นางเพ็ญนภา สวนบุรี
นางสาวเพ็ญนภา สินนอก
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
นางสาวเพ็ญนภา สีหาบุญจันทร
นางสาวเพ็ญนภา สุทธวงค
วาที่รอยตรีหญิง เพ็ญนภา หนูสาย
นางสาวเพ็ญนภา อินทรยอด
นางเพ็ญประกาย ปนทอง
นางเพ็ญประภา เที่ยงตรง
นางสาวเพ็ญประภา นาเคน
นางเพ็ญประภา บุตรอุดม
นางสาวเพ็ญประภา สีมา
นางสาวเพ็ญประภา เอี่ยมเพชร
นางสาวเพ็ญพร ดานอย
นางสาวเพ็ญพรรณ เครากระโทก
นางสาวเพ็ญพรรณ ศิริพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญพลอย กานเหลือง
นางสาวเพ็ญพักตร คณะมะ
นางสาวเพ็ญพักตร ทุมนาหาด
นางเพ็ญพักตร นิลยอง
นางสาวเพ็ญพักตร เมืองโคตร
นางสาวเพ็ญพักตร วงศประโคน
นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาสี
นางสาวเพ็ญพิศ พันธุธร
นางเพ็ญภักดิ์ ไชยสูง
นางเพ็ญมณี มูลเทพ
นางเพ็ญรัตน ไชยทิพย
นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ
นางสาวเพ็ญลักคณา ลาลุน
นางสาวเพ็ญลักษณ พลเกษตร
นางเพ็ญลักษณ สุวรรณาโชติ
นางสาวเพ็ญวิสาข
แสนศิริภัทรพงศ
นางสาวเพ็ญศริณ อินตรี
นางสาวเพ็ญศรี ชางเรือ
นางเพ็ญศรี เทียมสานุจิตต
นางเพ็ญศรี ใบบัว
นางเพ็ญศรี ภูกัน
นางสาวเพ็ญศิริ รักดี
นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู
นางสาวเพ็ญศิริ สมเรือน

๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพ็ญสุภา จันสันเทียะ
นางสาวเพทาย สุขสวาง
นางสาวเพลินจิต กิตติยงวิวัฒน
นางเพลินตา รักษกําเนิด
นางสาวเพลินทิพย ฟองจางวาง
นางเพียงกมล จอรแดน
นางสาวเพียงขวัญ สาทสินธุ
นางเพียงจันทร ทาววัฒนากุล
นางเพียงใจ รัตนวงศ
นางสาวเพียงเพ็ญ ภีระ
นางสาวเพียงมณี โพธิ์หวี
นางเพียงรวี จงเจริญ
นางเพียงฤทัย ไทยกรณ
นางสาวเพียงฤทัย เพ็งคําปง
นางสาวเพื่อนขวัญ วันนา
นางสาวแพน หงษาพันธ
นางสาวแพรชมพู เอื้อเฟอ
นางสาวแพรดาว สนองผัน
นางสาวแพรทอง พิลาสา
นางสาวแพรพรรณ อธิวันดี
นางสาวแพรวนภา กูกขุนทด
นางสาวแพรวนภา คําทา
นางแพรวนภา ไชยวงค
นางสาวแพรวนภา โพจนา
นางสาวแพรวพรรณ แกวใส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒

นางแพรวพรรณ ผะเดิม
นางสาวแพรวพรรณ วิฆเนศ
นางแพรวไพลิน ตรีกูล
นางสาวแพรวา ตะวงษ
นางสาวแพรวา ไทยคณา
นางสาวไพจิตร บุดดา
นางสาวไพจิตร อภัยโส
นางสาวไพบูรณ โนนหัวรอ
นางไพรพร การงานดี
นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ
นางไพรวรรณ ดอนกระสินธุ
นางสาวไพรัช แกวเกตุ
นางไพริน ทรัพยไพรวัลย
นางสาวไพรินทร แกนสาร
นางสาวไพรินทร ชมภูภูมิ
นางไพรินทร มั่นคง
นางสาวไพรินทร มั่นประสงค
นางไพเราะ จันทรชัง
นางไพเราะ เวทยสฤษฎ
นางไพลิน กุลแกว
นางสาวไพลิน ชวยรักษา
นางสาวไพลิน นวลหงษ
นางไพลิน ประเสริฐศรี
นางสาวไพลิน พิงพิทยากุล
นางสาวไพลิน วรครุธ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวไพลิน สมันศรี
นางไพลิน สิงหคํา
นางสาวไพลิน อิงคนินันท
นางสาวไพลินรัตน กุณสิทธิ์
นางฟครียะห โสะอน
นางฟาฏอนะฮ หลังเถาะ
นางฟานาซีเราะห เลาะโสะ
นางสาวฟารีดา ดนหมาน
นางฟารีดา โตะยิ
นางสาวฟารุง หมั่นสนิท
นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ
นางสาวฟาอีซะห อาแว
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล
นางสาวเฟองฟา ตรีวิเศษ
นางสาวเฟองฟา มหาวัน
นางสาวเฟองฟา อาษาสนา
นางสาวเฟองฤทัย วิโคตร
นางภกาภัท เชิดตระกูลศิลป
นางสาวภคพร ผงทอง
นางสาวภคพร พัวพัน
นางภคพร ศรีดาวเดือน
นางสาวภคพร สุขกิจ
นางสาวภคภรณ โกมลบุณย
นางสาวภคมน อาพรเดชาวัตร
นางภควรรณ ขันตี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภควรรณ อยูเย็น
นางสาวภคินี นาวา
นางสาวภณณัฐ สิทธิเอี่ยมศักดิ์
นางสาวภณิดา มาตราช
นางภณิดา เสงี่ยมงาม
นางสาวภณิษา ศรีเหรา
นางสาวภดาภรณ เบญจญาติ
นางสาวภทพร ชาวหญาแพรก
นางภทรชนก ตนทุน
นางสาวภมรพรรณ พุทธิ
นางสาวภรณทิพย คําพวง
นางสาวภรณทิพย คําเพียร
นางสาวภรณทิพย จิตมัง
นางสาวภรณทิพย ชอบเสียง
นางสาวภรณทิพย ชัยศิริ
นางสาวภรณทิพย แตงทอง
นางสาวภรณทิพย ทองวิเศษ
นางภรณทิพย ธรรมเลิศสกุล
นางสาวภรณทิพย ศรีขจร
นางสาวภรณี สืบเครือ
นางสาวภรณี สุดประโคน
นางภรพรรณกรณ ดานจอนฟอน
นางภรภัทร เดชบุรัมย
นางสาวภรภัทร พวงพิมพ
นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง

๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภริกา ผองแผว
นางสาวภวรัญชน พจนจําเนียร
นางสาวภัคกาญจน ติ๊บตา
นางภัคคินี โขรัมย
นางสาวภัคชนก ทองจันทร
นางสาวภัคชัญญา บรรจบพุดซา
นางสาวภัคธีรา จันทรดํา
นางสาวภัคนันท หงษษา
นางสาวภัคนัย ชุมชะนะ
นางสาวภัคภารัตน โตวา
นางสาวภัคภิรมย เพียนอก
นางสาวภัครดา วงศชนะภัย
นางสาวภัครมัย เดียสะ
นางสาวภัครินทร อะโรคา
นางสาวภัชธีญา จันทร
นางสาวภัชราพร ธานีวรรณ
นางสาวภัชราพรรณ สีชมภู
นางภัชราภรณ สุขกลีบ
นางสาวภัชรินทร สีแดง
นางภัชษนัญฑ พวงมาลา
นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา
นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา
นางสาวภัณภิศา วรชินา
นางสาวภัตตินันท สายนาค
นางสาวภัทฐิชา วรรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทณี บรรจง
นางสาวภัททิยา วงษเสนา
นางภัททิยา อินยัญญะ
นางภัททิรา เกตุพิมล
นางสาวภัททิรา คําสุริ
นางภัททิราพร ศรีวิเชียร
นางสาวภัทธิชา นนทธิ
นางสาวภัทธิภา กระทูนัน
นางสาวภัทรกันย ภูจําปา
นางสาวภัทรกุล สมปาง
นางภัทรชนก บรรจุแกว
นางสาวภัทรฐิณีพร พงษวิสุวรรณ
นางสาวภัทรฐิตา แทงทอง
นางสาวภัทรณฤนท สุวรรณนอย
นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุน
นางสาวภัทรธีรา ปลื้มจิตต
นางสาวภัทรนันท รัตนพันธ
นางภัทรนิดา แสงรัตน
นางสาวภัทรพร กลิ่นอุบล
นางสาวภัทรพร พันธุอุดมศักดิ์
นางภัทรภร ไรใหญ
นางภัทรภร สุขศิริ
นางสาวภัทรภร หัตถเถื่อน
นางภัทรภาดา บัวสาย
จาสิบตรีหญิง ภัทรมณ ทรัพยเลิศ

๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทรมน แกวพรอมฤกษ
นางสาวภัทรลดา ปนเจริญ
นางภัทรวดี ขจรชัย
นางสาวภัทรวดี คําลือ
นางสาวภัทรวดี บุตรจันทร
นางสาวภัทรวดี พุกมาก
นางสาวภัทรวดี ศรีธัญญากร
นางสาวภัทรวดี ศรีรุงเรือง
นางภัทรวดี ศรีสุวรรณ
นางสาวภัทรวดี สวางภพ
นางสาวภัทรวรรณ ขันตา
นางสาวภัทรวรรณ นิลรากเพ็ชร
นางภัทรวรรณ พงษสุพรรณ
นางสาวภัทรศยา ลายทอง
นางสาวภัทรศยา วองไว
นางสาวภัทรสร นรเหรียญ
นางสาวภัทรสินี ทองดี
นางสาวภัทรสิริ งามวิเชียร
นางสาวภัทรสุดา เส็นติหยะ
นางภัทรา การนา
นางสาวภัทรา ตนกันยา
นางสาวภัทรา นาคโสภณ
นางสาวภัทรา ยาอินตา
นางสาวภัทรา ริกําแง
นางสาวภัทรา โสพรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรานิษฐ เฉียบแหลม
นางสาวภัทรานิษฐ ไชยเดช
นางสาวภัทรานิษฐ แปงตอม
นางสาวภัทรานี ภูขวัญเมือง
นางภัทรานี วรรณทอง
นางสาวภัทราพร ชางเหล็ก
นางสาวภัทราพร เทียมกลาง
นางสาวภัทราภรณ คลายแกว
นางสาวภัทราภรณ เพชรัตน
นางสาวภัทราภรณ มาเฟอง
นางสาวภัทราภรณ มีสุข
นางสาวภัทราภรณ ศรีแปน
นางสาวภัทราภรณ ศรีสุธรรม
นางสาวภัทราวดี ทองแท
นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน
นางสาวภัทราวดี รักยงค
นางภัทราวดี ศรีสรสิทธิ์
นางสาวภัทราวดี ศรีแสง
นางภัทราวดี สวัสดิ์ปรุ
นางสาวภัทราวรรณ ปาประโคน
นางภัทราวรรณ วงศพระยา
นางสาวภัทราวรรณ ศิริ
นางสาวภัทริกา ทองยา
นางสาวภัทริน เทศชาติ
นางสาวภัทรินญา จิระพร

๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทรินทร ธาตุไพบูลย
นางสาวภัทรินทร เรืองศรี
นางสาวภัทรินทร สวางอารมณ
นางภัทรินภร การะเกษ
นางสาวภัทรี เนียมสุวรรณ
นางสาวภัทรียา ทวีจิตร
นางสาวภัทรียา หลอดแกว
นางสาวภัทรียาภรณ จิตรบุญมา
นางภัสธนนันท รัตนกิติพงศ
นางภัสนันท เขียวออน
นางสาวภัสนันท เรือนอินทร
นางภัสนิดา กุลแกว
นางสาวภัสพิชญชา พัทธประดิษฐ
นางสาวภัสรกาญจน การสาลี
นางสาวภัสรนลิน วงศปรีชาเลิศ
นางสาวภัสรา แกวประเสริฐ
นางภัสราภรณ ทองชอย
นางภัสราภรณ พินิจ
นางสาวภัสราภรณ วันชาติ
นางสาวภัสราภรณ วิริยพรสวัสดิ์
นางสาวภัสราภรณ สุขแสวง
นางสาวภัสรารัตน จอมโชติ
นางภัสสร กุลเมือง
นางสาวภัสสร ราศรีใส
นางสาวภัสสร สุดสมัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภาณิชดา ศรีแพรศรี
นางสาวภาณิชาอร รัตนมาลี
นางสาวภาณุมาศ ศรีสุนนท
นางภาธิณี ศรีธารา
นางสาวภานรินทร หวานชื่น
นางสาวภานิดา ชุนโย
นางสาวภานุมาศ เคหะลุน
นางสาวภานุมาศ มะกา
นางสาวภานุมาศ ริตตา
นางสาวภาพตะวัน สันธนพิพัฒน
นางสาวภาพิส ไชยสิกร
นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
นางสาวภารดี ทูลยอดพันธุ
นางสาวภารตี โพธิ์ราม
นางสาวภาราดา พิมพเมือง
นางสาวภาริณี จันทรแสง
นางสาวภารุจา ปรุงเหล็ก
นางสาวภารุจีร บุญหลง
นางสาวภาวดี จัตตุเรศ
นางสาวภาวดี พรหมศาสน
นางสาวภาวดี รองเดช
นางสาวภาวนา จันทรฉาย
นางสาวภาวนา ภมรพวงเพชร
นางสาวภาวนา ยาชะรัด
นางภาวศุทธิ์ ทองโอ

๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภาวิกา นนทดารา
นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลปวงศ
นางสาวภาวิณี ตั้งตระกูล
นางสาวภาวิณี เตียนธนา
นางสาวภาวิณี แถบหอม
นางสาวภาวิณี พุทธพฤกษ
นางสาวภาวิณี รองแกว
นางสาวภาวิณี วงคตา
นางสาวภาวิณี วิสูญ
นางสาวภาวิณี สกุลกาญจนดล
นางสาวภาวินันท ละมาย
นางสาวภาวินี บัวนอย
นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ
นางภาวินี สุวรรณสัมพันธ
นางสาวภาวินี หนูทิพย
นางสาวภาวินี ใหมนทีกุล
นางภาวิไล อุทาทิน
นางภาษิตา เฉียงภาเลิศ
นางสาวภาษิตา ชัยศิลปน
นางภาสิณี ปลอดแกนทอง
นางสาวภาสินี หอมหวล
นางภิชชญา หนอแกว
นางสาวภิชญา วงศษา
นางสาวภิญญดา ประเสริฐนอก
นางภิญญา ยับ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภิญญาพัชญ เกิดกําธร
นางสาวภิญญาพัชญ ทวีสุข
นางภิญญาพัชญ เทียมเมืองแพน
นางสาวภิญญาพัชญ พลทา
นางสาวภิญญาพัชญ ศิริโรจนพงศ
นางภิญญามาศ ไชยกง
นางภิญญามาศ ปาเรียน
นางสาวภิญุพัชญ โพธิ
นางสาวภิรญา แกวเกิด
นางสาวภิรมยขวัญ ศิริสุวรรณ
นางภิรมฤดี ตันตา
นางสาวภิรูญรุง บุญสุข
นางภีรดา มานันตพงศ
นางสาวภีรภา สุขสําราญ
นางภุมริน พุกสอน
นางสาวภุมรินทร เกตุมณี
นางสาวภุมรินทร คงผาสุก
นางสาวภูธดา กิจมณีแกวสกุล
นางสาวภูริชญา อินทรพรรณ
นางสาวภูริชา วงศวาน
นางสาวภูริชาติ คงดี
นางสาวภูษณิศา บริหาร
นางสาวภูษิตา พลมาตย
นางสาวภูษิตา สุขสวัสดิ์
นางมณฑกานต ชุมชวย

๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมณฑกานต สีดํา
นางสาวมณฑณัชธร ทองยศ
นางสาวมณฑณี วาชะอุม
นางมณฑพัศนันท รชตพิทักษ
นางมณฑา ทองใบ
นางสาวมณฑา นุชนารถ
นางสาวมณฑา เสือคุม
นางสาวมณฑิชา ศรีพรหม
นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน
นางสาวมณฑิภา มหายนต
นางสาวมณฑิรา เกิดสกุลสุข
นางมณฑิรา โชติชวง
นางสาวมณฑิรา เทียบทอง
นางสาวมณฑิรา หมื่นนคร
นางมณทิรา จันทรตา
นางมณัสวรรณ ชินธรรมาพิทักษ
นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน
นางมณี จําปาปุง
นางสาวมณี สุทธสนธ
นางสาวมณีกาญ อุนนวน
นางมณีกานต คํามะยอม
นางมณีนุช คุปกุลกานท
นางสาวมณีนุช ดอกกะถิน
นางสาวมณีนุช ศรีทอง
นางสาวมณีนุช ศรีระษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณีพรรณ จินาวัน
นางสาวมณีรัตน กลิ่นตัน
นางสาวมณีรัตน จักหมื่นภูผา
นางสาวมณีรัตน จันทะปลาขาว
นางสาวมณีรัตน ไชยโกฎิ
นางสาวมณีรัตน ดวงแดง
นางสาวมณีรัตน ตระการโกวิท
นางมณีรัตน ตาลี
นางสาวมณีรัตน นวลแกว
นางสาวมณีรัตน นักดนตรี
นางมณีรัตน นิรัมย
นางมณีรัตน พงษศรีรัตน
นางสาวมณีรัตน พรรณพุมพฤกษ
นางสาวมณีรัตน พรหมดวง
นางสาวมณีรัตน ระนาด
นางสาวมณีรัตน วดีศิริศักดิ์
นางมณีรัตน ศัพทพันธุ
นางมณีรัตน สักขินา
นางสาวมณีรัตน สุวรรณวารี
นางสาวมณีรัตน เสนานุช
นางสาวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
นางมณีวรรณ อนุศาสนี
นางสาวมณีวรรณ แสงลับ
นางสาวมติ บุญนิตย
นางสาวมธุพร สุเรนทรประสิทธิ์

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมธุรดา ตันเจริญ
นางสาวมธุรส คลองแคลว
นางสาวมธุรส คําบึงกลาง
นางสาวมธุรส เตียวปยกุล
นางสาวมธุรส ลาโคตร
นางมธุรส วะละ
นางสาวมธุรส วัดแผนลํา
นางมธุรส ไวยวงศ
นางสาวมนชนก กระจางพุม
นางมนฐิน จิรังดา
นางสาวมนตชนก รื่นสุข
นางมนตทิพย รัศมี
นางสาวมนตนิษฐา ถานี
นางมนตรัตน กลิ่นตาย
นางสาวมนตรา พึ่งไพศาล
นางสาวมนตรี เฉกเพลงพิน
นางสาวมนตวลี สิทธิประเสริฐ
นางสาวมนทินาถ คําทิพย
นางมนทิรา ภาพสิงห
นางสาวมนเทียร ลุนสูงยาง
นางสาวมนภรณ จาดขํา
นางสาวมนภรณ พรรณพิพัฒน
นางสาวมนสิรี ศรีรักษา
นางสาวมนัชญา ประดาสุข
นางสาวมนัชญา มาตยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนัชญา ศิริวิบูลยกิติ
นางมนัชญา อินอน
นางสาวมนัญชยา ปนเปย
นางสาวมนัญญา มาบางยาง
นางสาวมนันญา เจริญใหญ
นางสาวมนัลยา จินะแปง
นางสาวมนัสชนก คํารังษี
นางสาวมนัสชนก เทศเขียว
นางมนัสธัญญชนก ไชยชวย
นางสาวมนัสนันท คําตัน
นางสาวมนัสนันท ชอบมะรัง
นางสาวมนัสนันท ทองมี
นางสาวมนัสนันท ธีสุระ
นางสาวมนัสนันท บุญยัง
นางสาวมนัสนันท มณีเนตร
นางมนัสนันท แสงนาค
นางสาวมนัสนิตย จงปญญานนท
นางสาวมนัสภรณ แกวตา
นางสาวมนัสวัน หุตะเจริญ
นางสาวมนัสวี สมบูรณ
นางสาวมนัสวีร สายสุด
นางสาวมนัสสิริ อินทรสวาท
นางสาวมนิตา จงจิต
นางสาวมนิตา อุดมศรี
นางสาวมนิสา จันทรมาก

๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมยุรฉัตร มูลละออง
นางสาวมยุรัตน ภาษี
นางสาวมยุรา คอยประเสริฐ
นางสาวมยุรา จายะกุล
นางสาวมยุรา ชั้นนอย
นางมยุรา พิณราช
นางสาวมยุรา ภารประดิษฐ
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
นางสาวมยุรา เมษนิคม
นางสาวมยุรา สายยืด
นางสาวมยุรา สุระนิตย
นางสาวมยุรา อนุญาหงษ
นางสาวมยุริญ ฐานกลางซุย
นางสาวมยุรี คากระบือ
นางสาวมยุรี จัดดี
นางสาวมยุรี นาทองคํา
นางมยุรี บัวจันทร
นางสาวมยุรี บัวทองบุญ
นางสาวมยุรี ปะวะโก
นางสาวมยุรี ภูฉลาด
นางสาวมยุรี รัญจวน
นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท
นางมยุรี ศรีคํา
นางสาวมยุรี ศรีอุดร
นางสาวมยุรี สุวรรณโก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒

นางสาวมยุรีย มีกอง
นางมรรคฤทัย ทองอินทร
นางมรรษวรรณ สุภานันท
นางมลชญา สังขตะคุ
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
นางมลทพร พันธแกว
นางสาวมลทิพย รูจิต
นางสาวมลธิชา หลาบานโพน
นางสาวมลธิรา แบนกระโทก
นางสาวมลธิวา สิงขรรักษ
นางสาวมลภา อุไทยธุราทร
นางสาวมลฤดี งวนหอม
นางสาวมลฤดี ชวยบุญสง
นางสาวมลฤดี ดีชวย
นางสาวมลฤดี ปานทอง
นางสาวมลฤดี มหาพรหม
นางสาวมลฤดี สมหนองหาร
นางมลฤดี ออนทอง
นางสาวมลฤดี อํานวยโภชน
นางสาวมลฤทัย ใจบุญ
นางสาวมลลดา ชลสินธุ
นางสาวมลลิกา อินทา
นางสาวมลวดี ชนรินทร
นางสาวมลวิภา บุญจันทร
นางมลิวรรณ เกตุวารินทร

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมลิวรรณ อันพิมพ
นางสาวมลิวัลย โบแบน
นางมลิวัลย ปานนอย
นางมลิษา ใจมั่น
นางสาวมลิสา ชูยงค
นางมะริวรรณ กลขุนทด
นางสาวมะลิวรรณ มีโคตร
นางมะลิวรรณ รูเจนทร
นางมะลิวัลย บุตรงาม
นางสาวมะลิวัลย แรมจะบก
นางมะลิวัลย สืบโสดา
นางสาวมัชชิมาพร อินทุวัน
นางมัชฌิมา ทาเภา
นางมัชฌิมา เที่ยงผดุง
นางสาวมัชฌิมา ศิริคํา
นางสาวมัชฌิมา เหลาอรรคะ
นางสาวมัญชุสา ขุนนันท
นางสาวมัฐฑิชา ชวนมา
นางสาวมัณฑนา คงผาสุข
นางสาวมัณฑนา ใจเร็ว
นางมัณฑนา ชาญศิริเมธา
นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ์
นางสาวมัณฑนา พรมรักษ
นางสาวมัณฑนา เพ็งสาย
นางสาวมัณฑนา รัตนบุรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒

นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
นางสาวมัณฑนา ศรีสุจันทร
นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ
นางสาวมัตติกา ธินันท
นางสาวมัตติกา ริยะนิจ
นางมัตติกา ลําพุทธา
นางสาวมัทฑณา โทจันทร
นางสาวมัทฑนา ยอยดํา
นางสาวมัททรี กลาหาญ
นางสาวมัทธนา วิเศษดี
นางสาวมัทธิรา ศิริตานนท
นางสาวมัทนา มงคลเมือง
นางมัทนียา กลิ่นประเสริฐ
นางมัทนียา สุดจิตร
นางสาวมัทนียา อารมณสาวะ
นางสาวมัทนียา อุทุมภา
นางมันทนา มูลงาม
นางสาวมัลลิกา กาฬภักดี
นางสาวมัลลิกา แกวทอง
นางสาวมัลลิกา คูโคกสูง
นางสาวมัลลิกา จําปาทอง
นางสาวมัลลิกา จีสะอาด
นางสาวมัลลิกา ญาติคํา
นางมัลลิกา เผามานะเจริญ
นางสาวมัลลิกา เวชกิจ

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมัลลิกา ฮารเตอร
นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ
นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ
นางมาซีเตาะ สุขสุวรรณ
นางสาวมาซีเตาะ มานะกาแต
นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน
นางสาวมาธินา มีชูศิลป
นางสาวมานิดา ซายสุพรรณ
นางสาวมานิตา ทองศุข
นางสาวมานิตา ปานะถึก
นางสาวมานิตา วุฒิสาร
นางสาวมานิตา สุรชาติ
นางสาวมานิตา อินทรสิทธิ์
นางสาวมารตี กลมมิตร
นางมารตี แจมแสง
นางมารยาท เทพกลาง
นางสาวมาราตรี เหมือนละมัย
นางสาวมาริยะ หนูชูสุข
นางสาวมาริษา ปรัชชัยกูล
นางสาวมาริษา โพธิ์ดิษฐศิริ
นางสาวมาริสา เงินลาด
นางสาวมาริสา ปาหลา
นางสาวมาริสา ไพโรจน
นางมาริสา มวงกล่ํา
นางสาวมาริสา รอยจู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมาริสา เสือเอี่ยม
นางสาวมาริสา เฮียงสา
นางสาวมารียะ แอหลัง
นางสาวมารียะห หมีนเหล็บ
นางมาลัย สกุลงาม
นางสาวมาลัย แสงสวาง
นางมาลัย อดุลยรัมย
นางสาวมาลัยรัตน คงศาลา
นางสาวมาลาตี ศรีพวงผกาพันธุ
นางสาวมาลาวัน พักนอย
นางสาวมาลิณี โชตินอย
นางสาวมาลิณี นวลแบน
นางสาวมาลินี พลราชม
นางสาวมาลินี ลักษณะเพ็ญ
นางสาวมาลินี ศรีวงค
นางสาวมาลิไพร นามมะ
นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย
นางมาลี ธรรมรักษา
นางสาวมาลี แนบเนียร
นางสาวมาลี บอพิมาย
นางสาวมาลี สุขอันเลิศ
นางสาวมาลีนนท ยงพานิชย
นางสาวมิญชกาญจน มติกรกุล
นางมินตรา ปาคํา
นางสาวมินตรา มีเฟย

๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล
นางสาวมินตรา สระทองอุน
นางสาวมินทฐิตา เมธีวุฒินันทสิน
นางสาวมิรันตี มีมา
นางสาวมิสบะ ดอเลาะ
นางสาวมีซาน หนุนอนันต
นางสาวมีนาภรณ ชัยบุญเรือง
นางมุกดา คุณริยา
นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง
นางสาวมุกดา ชีพละไม
นางสาวมุกดา ทองแดง
นางสาวมุกดา นรสิงห
นางสาวมุกดา บัวใหญรักษา
นางสาวมุกดา อันศิริ
นางสาวมุกดารัตน จันนก
นางมุกดาวรรณ เผือดผุด
นางสาวมุจลินทร ประทีปพจน
นางสาวมุจลินทร แสงสุวอ
นางสาวมุทิตา จงอยูสุข
นางสาวมุทิตา ทองไทย
นางสาวมุทิตา สมศรี
นางสาวมุทิตา สูตบุตร
นางสาวมุทิตา ไหมทอง
นางสาวมุทิตา อดทน
นางสาวมุทิตา อุดรแผว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง มุทิตา เอี่ยมทิพย
นางมุธิตา เพชรประพันธ
นางสาวมุธิตา ศรีตะเขต
นางสาวมูละดี อาชาวัฒนกุล
นางสาวเมชญา ชัยกันทา
นางเมตตยาภรณ ไววอง
นางสาวเมตตา ชาญฉลาด
นางสาวเมตตา เริ่มภักตร
นางสาวเมตตา สีสูงเนิน
นางเมตตา อุมพิมาย
นางสาวเมทิกา แสงวิรุณ
นางสาวเมทินี แซตัง
นางสาวเมทินี นิชี
นางสาวเมทินี แปนเงิน
นางสาวเมทินี หลักคํา
นางสาวเมธวดี กาญจนสรวง
นางสาวเมธวดี บุญทอง
นางสาวเมธาพร เจนจบ
นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท
นางสาวเมธาวี เชื้อสาย
นางสาวเมธิณี นัทสุทธิ์
นางสาวเมธิณี สมมิตร
นางสาวเมธินี โททอง
นางสาวเมธิรัตน สุรสีหนาท
นางสาวเมนดา จุยบุญมี

๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเมรี งอยปดพันธ
นางสาวเมรี สุขสบาย
นางสาวเมลี่ แซโก
นางสาวเมวิกา สุกกระจาง
นางสาวเมวิการ เกตุนอก
นางสาวเมษยา สารภาพ
นางสาวเมษยา อินทรโฆสิต
นางเมสินี ดวงศรี
นางสาวเมียววดี ภูมิภักดี
นางสาวโมรีวา ดามาพงศ
นางสาวยดาพร บุญทิน
นางยมลภัทร พละสาร
นางสาวยมาภัย พรมพันหาว
นางสาวยลดา หนองบัว
นางสาวยลลดา รมเงิน
นางสาวยศพร พรมเวียง
นางสาวยศสินี รุดดิษฐ
นางยอดขวัญ คงทอง
นางสาวยอดขาว เนตรวงศ
นางสาวยอดออย ยุตี๋
นางสาวยัสมีน ลุโบะเด็ง
นางสาวยากียะห ตอกอ
นางสาวยานุมาศ ยศเรือนคํา
นางสาวยามีละ ลาแม็ง
นางสาวยามีละห อะหะมะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒

นางสาวยาวารี แซะอาหลี
นางสาวยีหาน สาหาด
นางสาวยุพดี กลิ่นนอย
นางสาวยุพดี ปะวันเณย
นางสาวยุพดี วองไว
นางยุพดี ศรีอินทรจันทร
นางสาวยุพยง ทัศคร
นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา
นางสาวยุพยงค ภาษี
นางยุพยงค แสงพรม
นางสาวยุพวรรณ เจตรผดุง
นางสาวยุพา กุนทอง
นางสาวยุพา ดอกไมจีน
นางสาวยุพา ปยะวงษ
นางสาวยุพา ฝอยจันทร
นางยุพา พรมแยม
นางสาวยุพา พุทธเจริญ
นางยุพา วินิจสร
นางสาวยุพา สําเลิศรัมย
นางสาวยุพา สิริอํานวยศักดิ์
นางสาวยุพา สุวรรณศรี
นางสาวยุพาพร ขุนรุงเรือง
นางสาวยุพาพร คงอยูสุข
นางสาวยุพาพร คําใส
นางยุพาพร คูเวนเบิรก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยุพาพร สายรัตน
นางสาวยุพาพรรณ บุตรศรี
นางสาวยุพาภรณ แดนกาไสย
นางสาวยุพาภรณ แนวถาวร
นางสาวยุพาลักษณ ผลศิริ
นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ
วาที่รอยตรีหญิง ยุพิณ จันทะบูรณ
นางสาวยุพิน เกษตรศิลปชัย
นางยุพิน คงกะพัน
นางยุพิน เซามาไลเนน
นางยุพิน เตจะ
นางยุพิน ทองแกว
นางยุพิน นนทอามาตย
นางสาวยุพิน แบนไทย
นางสาวยุพิน พยัคกุล
นางสาวยุพิน พิลึก
นางยุพิน พุทธิสอน
นางสาวยุพิน มาตแกว
นางสาวยุภา ติงหวัง
นางยุภา รัตนมงคล
นางสาวยุภา สมบัติวงศ
นางยุภา อรุณสวัสดิ์
นางสาวยุภาพร ไกรยะอุด
นางสาวยุภาพร พลเตชะ
นางยุภาพร อิ่มพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒

นางยุภารัตน จอมเกาะ
นางยุภารัตน พุมไมทอง
นางสาวยุภารัตน อภัยพันธ
นางยุภาลักษ อัฒจักร
นางยุภาวรรณ สารีพิมพ
นางสาวยุรดา เดชศรี
นางยุราพร เสลาลักษณ
นางสาวยุวดา เจริญสิน
นางสาวยุวดี เฉลยภาพ
นางสาวยุวดี แซเอี้ยว
นางยุวดี ดวงทา
นางยุวดี ทองคํา
นางสาวยุวดี พลมะณี
นางยุวดี ไพศรี
นางสาวยุวดี ไพสาลี
นางสาวยุวดี ศิลาดี
นางสาวยุวดี สายทอง
นางสาวยุวดี หนอนารถ
นางยุวดี หอมชื่น
นางสาวยุวดี อวมพวง
นางสาวยุวดี อินธิแสง
นางสาวยุวธิดา ทัพสุริย
นางยุวธิดา พรหมชาติ
นางยุวภา ชูเอียด
นางสาวยุวรัตน จันทรเติม

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยุวรินทร บิลละหีม
นางสาวยุวรี ไหวคิด
นางสาวยุวันดา พลายบุญ
นางสาวยุวันดา สีทาหาร
นางสาวยูเนียร แสนวงษา
นางสาวยูริกา สิมะพรม
นางสาวยูวารา การังงัน
นางเย็นจิตร ศรีพลัง
นางสาวเย็นฤดี เสายอด
นางเยาว กิ้มถอง
นางสาวเยาวดี ทองมาก
นางเยาวดี ภูนิละมัย
นางสาวเยาวดี ยอยสวัสดิ์
นางสาวเยาวดี อรชร
นางเยาวนาฏ เริ่มศรี
นางเยาวพร เทียบเพชร
นางสาวเยาวพา เผือกนุช
นางเยาวพา วัลลิยสัจจกุล
นางเยาวพา ศิลมีสัตย
นางสาวเยาวพา อารีรัตน
นางสาวเยาวภัส ตนวัน
นางสาวเยาวภา ขุนทองจันทร
นางสาวเยาวภา นาเมือง
นางสาวเยาวมาลย ภารสมบูรณ
นางสาวเยาวรัตน รัตนธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวรี หนอนาคํา
นางสาวเยาวเรศ เกงเดชา
นางสาวเยาวเรศ บัวขาว
นางเยาวเรศ ปนขจร
นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์วังซาย
นางสาวเยาวเรศ เยาวเรศ
นางเยาวเรศ วัดแยม
นางเยาวเรศ ศรีสรางคอม
นางสาวเยาวลักษณ กองจินดา
นางเยาวลักษณ คงใจดี
นางสาวเยาวลักษณ ปนสันเทียะ
นางสาวเยาวลักษณ ปองปน
นางเยาวลักษณ แปลกผักแวน
นางเยาวลักษณ พิกุลทอง
นางสาวเยาวลักษณ เพ็ชรหึง
นางสาวเยาวลักษณ มูลตรีบุตร
นางสาวเยาวลักษณ รวมพล
นางสาวเยาวลักษณ รับรอง
นางสาวเยาวลักษณ สโมสร
นางสาวเยาวลักษณ สุจริต
นางสาวเยาวลักษณ หงษหิรัญเรือง
นางเยาวะนา ดีตา
นางสาวโยทะกา ชัยชิต
นางสาวรจนา แกวตา
นางสาวรจนา เข็มเพ็ชร

๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรจนา ทองขาว
นางสาวรจนา นันทชัย
นางสาวรจนา เนตรแสงศรี
นางสาวรจนา บุญสาร
นางสาวรจนา เพ็งเกง
นางสาวรจนา ภูโคกคอย
นางสาวรจนา ราสระคู
นางสาวรจนา สุทธลักษณ
นางสาวรจนาพร รอดนารี
นางรจนีย นอยพรหม
นางสาวรจมารี โฉมอุดม
นางสาวรจเรศ ฤทธิมนตรี
นางสาวรชฏพร ตะวงค
นางสาวรชตวรรณ ศิริรัตน
นางสาวรชยา ตอสกุล
นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน
นางสาวรณิษฐา หนูภักดี
นางรดาณัฐ ศรีเทพ
นางรดาณัฐ ใสสะอาด
นางรตยา สวนสมัย
นางสาวรติ ตันติราพันธ
นางสาวรติกร พุฒิประภา
นางรติกร อินทรเกษม
นางรติพร วินิจมโนกุล
นางสาวรติยา ดีสะทาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒

นางสาวรติยาภรณ ชุมสงฆ
นางสาวรติรัตน บุญดา
นางรพิพรรณ เจริญธรรม
นางสาวรพิรัตน ตะเภาสิรวิทย
นางสาวรพีทัศน ดวงแกว
นางสาวรพีพร พงษกลาง
นางรพีพร มนตนารายณ
นางสาวรพีพร อนอําไพ
นางสาวรพีพรรณ รอดคําทุย
นางรพีพัฒน เดโชศาสตร
นางสาวรพีวรรณ ชาวไรออย
นางสาวรภัทรธรณ จะรา
นางสาวรภัทรธรณ ศรีแกว
นางสาวรภัสศา เฮงชัยโย
นางสาวรภัสสร ปตตาเทสัง
นางสาวรภัสสรณ ใจหาญ
นางสาวรภัสสา กรองทอง
นางสาวรภากัญ จอกจอหอ
นางรภิสรา ใยบัว
นางสาวรมณภัทร ลีวรรณ
นางสาวรมณียา อมาตยคง
นางรมนะภา นรัฐกิจ
นางสาวรมยธีรา กตารัตน
นางสาวรมยรวินทร เอกจิตร
นางสาวรมิดา ไชยพงษ

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรมิตา สุภาอาย
นางรมิตา เสนทอง
นางรวมพร ผิวจิตร
นางสาวรวยริน ไลสม
นางสาวรวยรินทร สุขประเสริฐ
นางสาวรวาวรรณ จันชัง
นางสาวรวิชา จันทรพุม
นางสาวรวินทนิภา โชติประภารัตม
นางสาวรวินันท สิงหเสนี
นางรวิพร กมลรัตน
นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
นางสาวรวิวรรณ เชื้อเมืองพาน
นางสาวรวิวรรณ ดีประดับ
นางสาวรวิวรรณ พูนสมบัติ
นางรวิวรรณ ศิริเวช
นางสาวรวิสรา ถินพะนา
นางสาวรวีพร ปุนอุดม
นางสาวรวีพิรุณ รอดใจดี
นางรวีวรรณ ประไพพงษ
นางสาวรวีวรรณ ตันติกุลมานิมิต
นางสาวรสฌงค บุญเลิศ
นางสาวรสญาธร นันทมงคล
นางสาวรสฐกร ไกรยะบุตร
นางสาวรสณี สาลีหมีน
นางสาวรสริน กลาหาญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางรสริน ปดถาทุม
นางสาวรสริน เอมรุจิ
นางสาวรสรินทร เจริญมังษา
นางรสรินทร พยุงวงษ
นางรสลิน เจริญเขต
นางสาวรสสุคนธ คุมประยูร
นางสาวรสสุคนธ ดอกลําพู
นางสาวรสสุคนธ นามกันยา
นางสาวรสสุคนธ พรเพ็ง
นางสาวรสสุคนธ เมืองเมฆ
นางสาวรสสุคนธ สมนึก
นางสาวรสสุคนธ สิทธิโชติ
นางสาวรสิกา นาประจํา
นางสาวรสิกา วงศแกวโพธิ์ทอง
นางสาวรหัสดาว ไกรศิริ
นางสาวรอซิดะ ประทุมทอง
นางสาวรอซีพา สือเล็ง
นางสาวรอฝยะ ดานเทง
นางสาวรอฮานา หะยีดอเลาะ
นางสาวรอฮานี ยะระเฮง
นางสาวรอฮีมะ ตะนิแร
นางระเบียบ แกวยศ
นางสาวระพีพร พยอม
นางระพีพร ภูแลนดี
นางสาวระพีพรรณ ตาเห็น

๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวระพีพรรณ โพธิ์ลา
นางระพีพรรณ ศิลปรัตน
นางสาวระมิงคพร ทองคําฟู
นางสาวระวิพรรณ โตะอีสอ
นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร
นางสาวระวิวรรณ วรนุช
นางระวีวรรณ ธนธนานนท
นางระวีวรรณ สินธุพงษ
นางสาวรักชนก ถาวรพล
นางสาวรักชนก สุดมุข
นางสาวรักชนก โสอินทร
นางสาวรักดา บุญมา
นางสาวรักษศิริ ดําริห
นางสาวรักษิณา ทับแกว
นางสาวรักษิณา มาราช
นางสาวรังษินี โชคลาภ
นางสาวรังษิยา ชูขันธ
นางสาวรังสิกุล ศิริรังษี
นางสาวรังสินี เบาวันดี
นางสาวรังสินี รมรื่น
นางสาวรังสิมา แกวบัว
นางสาวรัจชริญา เสริมศรี
นางสาวรัชกุล แสนปญญา
นางสาวรัชชาภรณ มีสวน
นางสาวรัชชุดา โภคาพานิชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชญาพร วัตตเสรี
นางรัชฎา ชางเหลา
นางสาวรัชฎา แสงจันทร
นางรัชฎาพร ทองดี
นางรัชฎาพร สิมลา
นางรัชฎาภรณ เกษแกว
นางสาวรัชฎาภรณ เทียงภักดิ์
นางสาวรัชฎาภรณ ลํานัย
นางรัชฎาภรณ ศิริสุทธิ์
นางสาวรัชฎาภรณ สมบูรณ
นางรัชฎาภรณ สีหาภูธร
นางสาวรัชฎาวรรณ ธีรธิติ
นางสาวรัชณี เครือวงค
นางรัชณีย สุขเกื้อ
นางสาวรัชดา เกตุแกว
นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว
นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุล
นางสาวรัชดาพรรฬ กรุณา
นางสาวรัชดาภร อินจันทร
นางสาวรัชดาภรณ แซยาง
นางสาวรัชดาภรณ ประคองคา
นางสาวรัชดาภรณ พิมพพิสิฐถาวร
นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม
นางสาวรัชตา กลิ่นแกว
นางสาวรัชตา สุวรรณวาล

๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชนก โชติอมรรัตน
นางสาวรัชนก ติ่งนอย
นางรัชนก บุญคง
นางสาวรัชนก พรรณนนท
นางรัชนก เพนเทศ
นางสาวรัชนก แสนเสส
นางสาวรัชนก อุยเฉง
นางสาวรัชนัญ เพชรมี
นางสาวรัชนี คงจุติ
นางสาวรัชนี คุมสวัสดิ์
นางรัชนี จุลวิถี
นางรัชนี ธันยาวาท
นางสาวรัชนี นันทา
นางรัชนี บัณทิตาสกุล
นางสาวรัชนี พรมสวาง
นางรัชนี รัตนบานดาน
นางรัชนี หลอแหลม
นางรัชนี เอี่ยมรอด
นางรัชนีกร กายอ
นางสาวรัชนีกร เงินโน
นางสาวรัชนีกร ทํานา
นางรัชนีกร บุญจีน
นางสาวรัชนีกร พงคศิระกิตติ
นางรัชนีกร พันธวงศ
นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรีนาค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนีกร วรรณโสภา
นางรัชนีกร ศรีสุวรรณ
นางสาวรัชนีกร สอนนอก
นางสาวรัชนีกร สินใจ
นางรัชนีบูรณ ใจประสงค
นางสาวรัชนีพร พลเทพา
นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุล
นางสาวรัชนีพร ศรีพอ
นางรัชนีภรณ อาจสาลี
นางรัชนีย โกฎกลางดอน
นางรัชนีวรรณ นาศรี
นางสาวรัชนีวรรณ พึ่งพวก
นางรัชนู แกวยอดทอง
นางสาวรัชนู จันทะมา
นางสาวรัชนู นามจุมจัง
นางสาวรัชนู พิมพิทักษ
นางสาวรัชนู รุงเรือง
นางรัชประภา รัตนนารี
นางสาวรัชราภรณ เงินสมทอง
นางสาวรัชรินทร วงคคํา
นางสาวรัชวรรณ พรมลี
นางสาวรัชวรรณ รัตนโสภณไพศาล
นางรัชวรรณ อวนศรี
นางสาวรัชสิรี ถวิลสุข
นางรัญจวน กัญญาชาติ

๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัญชณลาภิณ รังสิยานนท
นางสาวรัญชนณิชชา สาโสะ
นางสาวรัญชนา ยะสะโน
นางสาวรัญชยา อุดนันท
นางสาวรัญญกิต คชปญญา
นางรัญธิญา สุกใส
วาที่รอยตรีหญิง รัฐธนันท
สุกุลโชคเศรษฐี
นางสาวรัฐพร โกสยะมาศ
นางสาวรัฐยา แสนสามารถ
นางรัดเกลา นุยแมน
นางสาวรัตชลีพร พิทักษมณีบุญ
นางสาวรัตดารา มกรมณี
นางสาวรัตติกร จันทนา
นางสาวรัตติกร จิตปรีดา
นางสาวรัตติกร สุวรรณกอน
นางสาวรัตติกาญจน อุเบกจิต
นางสาวรัตติกาล ชิณโคตร
นางสาวรัตติกาล ทองเกงกลา
นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย
นางสาวรัตติกาล บุตรดีอาจ
นางสาวรัตติกาล สุทธิสิงห
นางสาวรัตติกาล อินพูลวงษ
นางสาวรัตติญา วงศาจันทร
นางรัตติดา วังกุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตตินันท นทีประสิทธิพร
นางสาวรัตตินันท บุญกลา
นางสาวรัตตินันท ภังคาวัฎฎ
นางสาวรัตติพร พันนายัง
นางสาวรัตติยา คําประชา
นางสาวรัตติยา คําอาย
นางรัตติยา จันทะนันท
นางสาวรัตติยา นวมรัศมี
นางสาวรัตติยา พุมพวง
วาที่รอยตรีหญิง รัตติยา พูลผล
นางสาวรัตติยา มวงแกว
นางสาวรัตติยา มีเจริญ
นางสาวรัตติยา วิริยะ
นางสาวรัตติยา แสนศรี
นางรัตธิดา โนระ
นางสาวรัตนกรานต ปนนาง
นางสาวรัตนชนก ศรีกุล
นางสาวรัตนชาติ คิ้วสกุลกาญจน
นางสาวรัตนธะญา ศรัทธาคลัง
นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ
นางสาวรัตนมาศ แกวเอียด
นางรัตนรัตน ละออเอี่ยม
นางสาวรัตนวจี ศรีพิทักษเที่ยงแท
นางสาวรัตนวดี อินทะกนก
นางสาวรัตนวรรณ เสนแกว

๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตนวิสาณ งามสม
นางสาวรัตนา กรอยสระนอย
นางรัตนา คลายใจตรง
นางสาวรัตนา คําแสน
นางสาวรัตนา คุมนายอ
นางรัตนา จิตระตรี
นางรัตนา จุลภักดิ์
นางสาวรัตนา เจริญกุล
นางสาวรัตนา ชนะชัย
นางรัตนา ชนะบุญ
นางรัตนา ชมภูพาน
นางสาวรัตนา ชูวิชัย
นางรัตนา ไชยสุทธิ์
นางสาวรัตนา ถกลบูชา
นางสาวรัตนา ทองบางพระ
นางรัตนา ทองประกอบ
นางสาวรัตนา ทัดเทียม
นางสาวรัตนา ทิมอุบล
นางสาวรัตนา นวนภูมีวัน
นางสาวรัตนา นวลหนู
นางสาวรัตนา บริรักษเดชา
นางสาวรัตนา ประหยัดทรัพย
นางรัตนา แผลงสูงเนิน
นางรัตนา เพชรล้ํา
นางสาวรัตนา ยอดตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑

นางสาวรัตนา ศรีธรรม
นางรัตนา ศรีรังสรรค
นางรัตนา ศรีวิเชียร
นางสาวรัตนา ศรีวิลัย
นางรัตนา ศรีหานาม
นางสาวรัตนา สรอยทอง
นางสาวรัตนา สาหลาด
วาที่รอยตรีหญิง รัตนา สุขมณี
นางสาวรัตนา สุมณทา
นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ
นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย
นางสาวรัตนา ใสแกว
นางสาวรัตนา หลาสูงเนิน
นางสาวรัตนา อุกําแพง
นางรัตนา เอี่ยมออน
นางสาวรัตนากร ยะอิ่นแกว
นางรัตนากร ศรีนากรุง
นางรัตนากฤต ศิริบุญ
นางสาวรัตนาพร กาฬพันธ
นางสาวรัตนาพร บุญตัน
นางสาวรัตนาพร พลสมัคร
นางสาวรัตนาภรณ กองบาง
นางสาวรัตนาภรณ คําเผา
นางสาวรัตนาภรณ ชินศรี
นางรัตนาภรณ ชุมดวน

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสาวรัตนาภรณ ชูบรรดิษฐ
นางสาวรัตนาภรณ ไชยโคตร
นางสาวรัตนาภรณ ตันมณี
นางสาวรัตนาภรณ ทองสรอย
นางสาวรัตนาภรณ บัวหลวง
นางสาวรัตนาภรณ บุญประกอบ
นางรัตนาภรณ เปยะกัง
นางสาวรัตนาภรณ พรอมรักษา
นางสาวรัตนาภรณ มีหรอ
นางสาวรัตนาภรณ ระแสนพรม
นางรัตนาภรณ เรือนสุภาธง
นางสาวรัตนาภรณ สีมา
นางสาวรัตนาภรณ สืบสนิท
นางรัตนาภรณ สุภาลักษณ
นางสาวรัตนาภรณ เสลากลาง
นางสาวรัตนาวดี สมศรี
นางสาวรัตนีย บุญชวย
นางสาวรัตมณี พิบูลย
นางสาวรัตศนรินทร รวมทรัพย
นางสาวรัติกาล สายโสภา
นางสาวรัมภรดา เหล็งไทย
นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ
เลิศวิริยะเดชา
๑๒๔๓๔ นางสาวรัศมี ขัดกันทะ
๑๒๔๓๕ นางสาวรัศมี ขันธปราชญ

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

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัศมี เทียมแสง
นางสาวรัศมี นราพล
นางสาวรัศมี ปุยะติ
นางรัศมี ยิ่งธนโชติ
นางรัศมี ศรีแพงมล
นางรัศมี สีพั้ว
นางสาวรัศมี หลามี
นางสาวรัศมีแข กิจประเสริฐ
นางสาวรัสมี อินธิลาด
นางสาวรัสสกร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นางสาวราชาวดี จันทรทอง
นางราณี จันทรใด
นางสาวราณี ศรีประเทศ
นางราณีย ปนพิมาย
นางสาวราตรี คันธี
นางสาวราตรี เจือจันทร
นางสาวราตรี ชวนกระโทก
นางราตรี ดวงมุสิก
นางสาวราตรี ทองโชติ
นางราตรี เทพรอด
นางสาวราตรี บุญโท
นางสาวราตรี แปงอุด
นางสาวราตรี พูนเพิ่ม
นางสาวราตรี ภูริปญโย
นางราตรี ไมโรส

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวราตรี ศรีคูณลา
นางราตรี สมเพาะ
นางสาวราตรี สุขขํา
นางสาวราตรี อินทิวงค
นางสาวราตรี อินสุยะ
นางสาวราตรีกาล เขียวใจ
นางสาวราวดี ปญญาแกว
นางสาวรําพึง โพธิ์ศรี
นางรําพึง ไวพนิชการ
นางสาวรําเพย กําไลแกว
นางสาวรําเพย บุตรดาเลิศ
นางสาวรําไพ กอหญากลาง
นางสาวรําไพ เข็มทอง
นางสาวริญชยา สุดาเดช
นางริญญภัสร ชัยรัตนรังสี
นางสาวริญญรวี อัครสิทธิรุจน
นางสาวริญญาภัทร
สุภาศิริธนานนท
นางริณวรา ปูสิงห
นางริตา สงกระสิน
นางสาวรินรดา จันทรหอม
นางสาวรินลณี สลาปน
นางรินลดา ศุภวิริยะพงศ
นางรีซา ใจตรง
นางสาวรุง จุมแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙

นางสาวรุงกาญจน กลิ่นจันทร
นางรุงชยาวีร พศุตมสถาพร
นางสาวรุงณภา ใจหมั้น
นางสาวรุงดาว อนชุม
นางสาวรุงตะวัน เย็นวัฒนา
นางสาวรุงตะวัน วันดี
นางสาวรุงทิพย เดชใจทัด
นางรุงทิพย เถื่อนบัวระบัติ
นางสาวรุงทิพย ทัดแชม
นางรุงทิพย ผาสุข
นางรุงทิพย พุทธพฤกษ
นางสาวรุงทิพย ยุนประยงค
นางสาวรุงทิพย สุระพร
นางสาวรุงทิวา กาฬภักดี
นางสาวรุงทิวา ขําศิริ
นางสาวรุงทิวา คนเที่ยง
นางรุงทิวา จันทรพุฒ
นางสาวรุงทิวา จิตเฉย
นางสาวรุงทิวา ฉิมกูล
นางสาวรุงทิวา บุญสุวรรณ
นางรุงทิวา สรอยทอง
นางสาวรุงทิวา สุภาเดช
นางสาวรุงทิวา ออนประสงค
นางรุงทิวาพร ถูสินแกน
นางรุงทิวาพร สมโสภา

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรุงนภา กันยะวงศ
นางสาวรุงนภา กิจวนาวรรณ
นางสาวรุงนภา คําภูษา
นางสาวรุงนภา จิตตสินนวา
นางสาวรุงนภา ชางตอ
นางสาวรุงนภา ชุมชื่น
นางสาวรุงนภา ทองทับ
นางรุงนภา ทองเพ็ชร
นางสาวรุงนภา ทั่งทองมะดัน
นางสาวรุงนภา นอยชิน
นางรุงนภา นิลรักษา
นางสาวรุงนภา เนตรกระจาง
นางรุงนภา เนตรใจ
นางสาวรุงนภา โนพิยะ
นางสาวรุงนภา บุญเฉลียว
นางรุงนภา โพธิปญญา
นางสาวรุงนภา ภูแสง
นางสาวรุงนภา รัตนา
นางสาวรุงนภา ล้ําเลิศ
นางสาวรุงนภา เลยกระโทก
นางสาวรุงนภา เลื่อมใส
นางสาวรุงนภา วงศรักษ
นางสาวรุงนภา วงศศรีทอง
นางรุงนภา วิสิฐจิรากร
นางรุงนภา ศรีสมยศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙

นางรุงนภา สังเกตุกิจ
นางสาวรุงนภา สานชุม
นางสาวรุงนภา สารมานิตย
นางสาวรุงนภา หอมเกตุ
นางสาวรุงนภา แหวนเพ็ชร
นางรุงนภา แหวนวงษ
นางสาวรุงนภา นอยออน
นางสาวรุงประกาย สมฤทธิ์
นางสาวรุงระวี กึกกอง
นางสาวรุงระวี สมชม
นางสาวรุงรัตน บัวผึ้ง
นางสาวรุงรัตน แผนสมบุญ
นางสาวรุงรัตน พลนรัตน
นางสาวรุงรัตน สุนทรประยูร
นางสาวรุงฤดี จําเริญรุงกิจ
นางรุงฤดี เนาวพันธ
นางสาวรุงฤดี วรรณทอง
นางสาวรุงฤดี สัตตะโส
นางสาวรุงฤดี สิงหสุพรรณ
นางรุงฤดี สิทธิลาชัย
นางรุงฤดี อภิชัยสุขสกุล
นางสาวรุงฤทัย รัตนคุณศาสน
นางสาวรุงฤทัย หอมไกล
นางสาวรุงลาวรรณ ไขวิเชียร
นางสาวรุงลาวรรณ ชอยชด

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรุงอรุณ กวีรัตนภูผา
นางสาวรุงอรุณ คงปลื้ม
นางสาวรุงอรุณ ไชยคํา
นางรุงอรุณ เทียมครู
นางสาวรุงอรุณ ธงยศ
นางสาวรุงอรุณ นวมสวัสดิ์
นางสาวรุงอรุณ นาคตอย
นางสาวรุงอรุณ วงศรีเฮา
นางสาวรุงอรุณ ศิริสาขา
นางสาวรุงอรุณ สังขสุวรรณ
นางสาวรุงอรุณ อัศวาภรณ
นางรุงอรุณ อุนเรือน
นางรุงอุษา สุทธินนท
นางสาวรุจา ศุภมานพ
นางสาวรุจาพา ไชยวงศคต
นางรุจิกาญจน พูลราม
นางสาวรุจินันท สีสด
นางสาวรุจิภา บุญศรี
นางสาวรุจิรัตน บุญยารักษ
นางสาวรุจิรัตน พวงโต
นางรุจิรัตน พันธโคกกรวด
นางสาวรุจิรา ขันธุวาร
นางสาวรุจิรา บุญหลา
นางสาวรุจิรา พันธศรี
นางสาวรุจิรา มาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙

นางรุจิรา ยิ้มคุม
นางสาวรุจิรา ยุภาคณิต
นางรุจิรา วันเพ็ญ
นางรุจิรา สันชุมภู
นางสาวรุจิรา โสภา
นางรุจิเรข กันทับ
นางสาวรุจิเรข ฟองคอน
นางรุจิเรศ ใหมโพธิ์กลาง
นางสาวรุจี ไทยแท
นางรุจีรัตน อินสุนทร
นางรุชดา มิหัด
นางสาวรุสนา สะยาคะ
นางสาวรุสนี หะยีการ
นางสาวรุสนีดา พฤกษารัตน
นางสาวรุสนีย สมานคาน
นางสาวเรณุกา ณัฏฐหลี
นางสาวเรณุกา มีสุข
นางสาวเรณุวรรณ ศรีภักดี
นางเรณู แกวสุขโข
นางสาวเรณู ขําเลิศ
นางสาวเรณู ทรงเตะ
นางเรณู ทองสอาด
นางสาวเรณู บุญเหลือ
นางเรณู ปริติวิชกานต
นางสาวเรณู มะกรูดอินทร

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเรณู วงคปญญา
นางสาวเรณู ศิริแสงจันทร
นางเรณู สถิรวุฒิพงศ
นางสาวเรวดี จะนันท
นางสาวเรวดี ชุมนุมสิทธิ
นางเรวดี เทียมเทพ
นางเรวดี เมืองแกว
นางเรวดี ศรีสุราช
นางสาวเรวดี หยีสัน
นางสาวเรียงศิลป สหัสสรังสี
นางสาวเรืองจิต เหมือนพิมพ
นางสาวเรืองรัศมิ์ ผิวศรีสุข
นางสาวเรือนแกว สอนที
นางสาวแรกรัก บุญอยู
นางสาวโรจนสิมา ไทยธรรม
นางโรชินีย ใจมุข
นางสาวโรสณีย วงศหมัดทอง
นางสาวโรสไมนี อะลีดิมัน
นางสาวฤชุอร ฟองตา
นางสาวฤทัยณัฏฐ แสงเปา
นางสาวฤทัยรัตน เกาเอี้ยน
นางสาวฤทัยรัตน ไขชัยภูมิ
นางฤทัยรัตน นิ่มนวล
นางฤทัยรัตน บุญอินทร
นางสาวฤทัยรัตน เบาคันที

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙

นางฤทัยรัตน มั่นแกว
นางสาวฤทัยรัตน ฤทธิ์บํารุง
นางสาวฤทัยรัตน สุกร
นางสาวฤทัยวรรณ ไทยนอย
นางลฎาภา ฟซเซอร
นางสาวลฎาภา มาตผุย
นางสาวลดารัตน แทสูงเนิน
นางลดารัตน บุญสา
นางสาวลดาวรรณ ชวยเรือง
นางลดาวัลย ขุนมธุรส
นางลดาวัลย คําวินิจ
นางลดาวัลย เชื้อผูดี
นางสาวลดาวัลย นันทบุตร
นางสาวลดาวัลย สุรําไพ
นางสาวลดาวัลย หมื่นชยุดา
นางสาวลภัธชนก เพชรพงษ
นางสาวลภัสชวัล วิจิตพรวงศ
นางสาวลภัสพร วงศเมฆ
นางลภัสรดา เกตุสกุล
นางสาวลภัสรดา จันทรผดุง
นางลภัสรดา เถาวชาลี
นางสาวลภัสรดา เปนใจ
นางลภัสรดา พฤกษพงศ
นางสาวลภัสรดา โลราช
นางสาวลภัสรดา อบสุนทร

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลภัสรดา อัมพลพ
นางสาวลภัสวรรณ โสภา
นางสาวลภาพิม เนตรวงศ
นางสาวลภาวัน บัวเทศ
นางสาวลมัย ฆารไสว
นางสาวลลิกา อินถา
นางสาวลลิดา แหวนวงษ
นางสาวลลิต วรกาญจน
นางสาวลลิตา งามเพริดพริ้ง
นางลลิตา เฉิดอารีกิจ
นางสาวลลิตา ดําแต
นางสาวลลิตา นิธิสุภา
นางสาวลลิตา เนียมเปยม
นางสาวลลิตา บินรามัน
นางสาวลลิตา บุญชํานิ
นางสาวลลิตา ปาระณะ
นางสาวลลิตา วิมลรักษา
นางสาวลลิตา สมนึก
นางสาวลลิตา สาแกว
นางสาวลลิตา สาที
นางสาวลลิตา เหลาออน
นางสาวลลิษา บรรดาศักดิ์
นางสาวลอมดาว ชาวบางงาม
นางลอมศกุนต เอี่ยมทองกุล
นางสาวละดา โชคเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางละดาวัลย วางที
นางสาวละเบียง ชุยกระเดื่อง
นางสาวละมัย พงษเมน
นางละมัย เพชรภา
นางสาวละมัย เพียงใจ
นางสาวละมัยพร จันโท
นางสาวละมุด ชัยบุตร
นางสาวละมุด ไชยโพธิ์
นางสาวละมุลเพชร ภูเลี่ยมคํา
นางสาวละออ ยิ้มเพชร
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
นางสาวละออง ชูแกว
นางสาวละออง ถ้ําสูงเนิน
นางสาวละออง รักนา
นางละออง วงษาเวียง
นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ
นางสาวละอองดาว ชาวกงจักร
นางละอองดาว วระชุน
นางสาวละอองทราย พาคํา
นางละอองพร อรุณสง
นางสาวละอองเพ็ญ ปราบเสียง
นางละเอียด มูลวิไล
นางสาวละเอียด สุขเกษม
นางสาวลักขณา กุศล
นางสาวลักขณา เกินสิน

๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลักขณา โกกะพันธ
นางสาวลักขณา ค้ําจุน
นางสาวลักขณา ดวงวรรณลี
นางสาวลักขณา เติมทานาม
นางสาวลักขณา เทียนชาง
นางสาวลักขณา รัชยาว
นางสาวลักขณา ฤทธีวีระกูล
นางสาวลักขณา วิเศษสังข
นางสาวลักขณา สาดอนขวาง
นางสาวลักขณา สาหรายกลาง
นางสาวลักขณา อิณลา
นางสาวลักขณาพร สมสุข
นางสาวลักคณา พราทิตย
นางลักษณนารา อยูสวัสดิ์
นางสาวลักษณพร ฉัตรโอภาส
นางสาวลักษณวดี จิตพยัค
นางสาวลักษณศิริ เกตุงาม
นางลักษณาวดี ใจสุทธิ
นางสาวลักษณี วิหะกะรัตน
นางสาวลักษมณ มากมูล
นางสาวลักษมี ศรีชัย
นางสาวลักษิกา เจริญสุข
นางสาวลัคนา สีสวน
นางสาวลัดดา คําทุม
นางสาวลัดดา คุณทะวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลัดดา เชิดสูงเนิน
นางสาวลัดดา ทั่งทอง
นางสาวลัดดา ปาใหญ
นางลัดดา พะชํานิ
นางสาวลัดดา เริ่มยินดี
นางสาวลัดดา ลีเคน
นางสาวลัดดา อยูเกษม
นางสาวลัดดาภรณ ไชยสุระ
นางสาวลัดดาภรณ บุญพลา
นางสาวลัดดาภรณ ฤกษดี
นางสาวลัดดารัตน เดชทองทิพย
นางสาวลัดดาวรรณ กันทะยศ
นางสาวลัดดาวรรณ คนดี
นางสาวลัดดาวรรณ นอยลา
นางสาวลัดดาวรรณ บุญรัตน
นางสาวลัดดาวรรณ วองไว
นางลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร
นางสาวลัดดาวรรณ สัมพันธมิตร
วาที่รอยตรีหญิง ลัดดาวรรณ
สมิงทัพ
นางสาวลัดดาวัล จันทนหอม
นางสาวลัดดาวัลย คงทองคํา
นางสาวลัดดาวัลย ดวงภูทิม
นางสาวลัดดาวัลย เตชะนา
นางสาวลัดดาวัลย โถนะวัลย

๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวลัดดาวัลย ทองแดง
นางสาวลัดดาวัลย ทับทอง
นางสาวลัดดาวัลย ทัพเจริญ
นางสาวลัดดาวัลย ปาโอะมานิ๊
นางสาวลัดดาวัลย พัฒศรีเรือง
นางลัดดาวัลย มูลผล
นางลัดดาวัลย ยมนา
นางสาวลัดดาวัลย ยิ้มยอง
นางลัดดาวัลย ศรีจันทะ
นางสาวลัดดาวัลย ศรีวิเศษ
นางสาวลัดดาวัลย สมตน
นางสาวลัดดาวัลย สมภาร
นางลัดดาวัลย สําราญ
นางลัดดาวัลย หาทรัพย
นางสาวลัลนลลิตา ทุมสิงห
นางสาวลัลนา ปลั่งศรีรัตน
นางสาวลําเจียก ปะสุรัมย
นางลําดวน คําราษฎร
นางสาวลําดวน เงางาม
นางสาวลําดวน จําปาบุรี
นางลําดวน ดําริห
นางสาวลําดวน ลันดา
นางลําดวน อุดมพันธ
นางลําพันธ ทองทวี
นางสาวลําพู ศรีลาชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลําพู เหลาทํานา
นางลําพูน ระดาบุตร
นางลําพูน ลบทอง
นางสาวลําแพน อรุณพันธุวิสุทธิ์
นางสาวลําไพ ยางงาม
นางลําไพ ศรีบุรินทร
นางลําไพ สุขศรี
นางลํายอง มาวัน
นางลําใย ขจัดมลทิน
นางสาวลําใย สุระพิน
นางลิ้นจี่ ศรีสังข
นางสาวลินดา จันทาสี
นางสาวลินดา ธนูศรี
นางสาวลินดา เนียมเพราะ
นางสาวลินดา ผัดนารี
นางสาวลินดา มณฑาทิพย
นางสาวลิสา คงสีลัง
นางลีนา แดงหนํา
นางสาวลียานา พันธพงศธรรม
นางสาวลีลานนท ศิริพฤกษ
นางสาวเล็ก พลเยี่ยม
นางเลอธิลักษณ ชาญวิวัฒนา
นางสาวเลิศศิริ เต็มเปยม
นางไลลา ยะโกะ
นางไลลา รอสูน

๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไลลา สาเหาะ
นางวงคเดือน ใจหาร
นางวงเดือน คนเพียร
นางสาววงเดือน พรมมาโอน
นางสาววงเดือน แพงวิเศษ
นางวงเดือน วิชาวงษ
นางวงทอง พุมพวง
นางสาววงศิริ จั่นสกุล
นางสาววงษศิริ ชินสุวรรณ
นางสาววงษศิริ มีศรี
นางสาววจี จันทรหอม
นางสาววชรพร ชูผล
วาที่รอยตรีหญิง วชิรญา กลิ่นชื่น
นางวชิรญาณ ขาวจุย
นางวชิรญาณ ทัพพันธชัย
นางสาววชิรญาณ ผาจวง
นางสาววชิรา ใจสมุทร
นางสาววชิรา สิงหโคตร
นางสาววชิราภรณ ขาวออน
นางวชิราภรณ นอระกา
นางวชิราภรณ บุตรพรม
นางสาววชิราภรณ มหามิตร
นางสาววชิราภรณ รักษาล้ํา
นางสาววชิราภรณ วงศเนตร
นางสาววณัสนัญ จิรวัฒนวงศสิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววณิชชา พัดเย็นชื่น
นางสาววณิชนันท แกววงศ
นางวณิชนาท สุขเปยม
นางสาววณิชยา ชูใจ
นางสาววณิชยา โชตึก
นางสาววณิชยา อําพันธ
นางสาววณิดา รัศมี
นางสาววณิพร อึงวัชณปาน
นางสาววดายุ ปฏิสนธิ
นางสาววดีพร ประภาส
นางสาววทันยา อ่ําพันธ
นางวทิติยา บุญจันทรนอย
นางสาววธิดา เบ็ญจทรัพย
นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุข
นางสาววนรัตน วิริยะธรรมรักษ
นางสาววนัชญา ศิริธร
นางวนัชพร เรืองแสน
นางสาววนัสนันท จันทรเนียม
นางวนารัตน เล็กสูงเนิน
นางสาววนาลี วันเชียง
นางสาววนาวัลย สิงหสุข
นางสาววนิชา พฤกษากร
นางสาววนิดา กัญกาญจนะ
นางสาววนิดา โขสันเทียะ
นางสาววนิดา คําฝอย

๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววนิดา คําลอย
นางวนิดา คําลือ
นางวนิดา จิตรทิพยวรกุล
นางสาววนิดา ฉาบกิ่ง
นางสาววนิดา ไชยมงกุฏ
นางวนิดา ไชยยงค
นางสาววนิดา ดิษฐสุม
นางสาววนิดา แดนดี
นางสาววนิดา ตระกูลชัย
นางสาววนิดา ทองไสยะ
นางสาววนิดา ทักษคีรี
นางวนิดา ธาราทิพยไพร
นางสาววนิดา นาพยัพ
นางวนิดา ภูมิชัย
นางวนิดา มณีกามัน
นางสาววนิดา มวงโพธิ์เงิน
นางสาววนิดา มะลัย
นางวนิดา รักไทรทอง
นางสาววนิดา ลําพล
นางวนิดา เล็กเลี่ยงฮะ
นางวนิดา ศรีสารคาม
นางวนิดา สวางวงษ
นางวนิดา สันติชัยชาญ
นางวนิดา สุโขวัฒนกิจ
นางวนิดา เสนจันตะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววนิดา หนึ่งคํามี
นางสาววนิดา หมันเละ
นางสาววนิดา อาตตันตรา
นางสาววนิตรา อยูยงค
นางสาววนิษา ไพรัตน
นางสาววนิสา โพธิมากูล
นางสาววภาพร สุขรักษ
นางสาววรกมล นอยพิทักษ
นางสาววรกมล วงษศิลป
นางวรกมล อินทรนอก
นางสาววรกานต เขมขัน
นางสาววรกานต สุดาจันทร
นางสาววรกานต หาญรักษ
นางสาววรณัน กิตติ์ดํารงเดโช
นางสาววรณัน บุญมี
นางสาววรณัน วราณัฐนรี
นางสาววรณียา สรานันท
นางสาววรติพร ยิ่งยงยุทธ
นางสาววรนันทชนก มิตรสันเทียะ
นางวรนุช เกษมสุข
นางสาววรนุช โคตรนิมิตร
นางสาววรนุช รวยสูงเนิน
นางสาววรนุช ศิริลวน
นางสาววรปภา โฉมที
นางสาววรปภา เหลืองทอง

๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรปรัชญ ยาวงษ
นางสาววรพร คําไทรแกว
นางสาววรพร ชูใจ
นางสาววรพร สงเสียง
นางสาววรพรรณ กอจิรัฐิติกาล
นางวรพรรณ ไกรทอง
นางสาววรพรรณ จําปาเทศ
นางสาววรพรรณ ตะเคียนทอง
นางสาววรพรรณ แสงกล่ํา
นางสาววรพิชชา การเกตุ
นางสาววรพิชชา บาลศรี
นางสาววรมัย สิงหแกว
วาที่รอยตรีหญิง วรรญารัตน
แกวหีต
นางสาววรรฑณี ดําคง
นางสาววรรณกร กลิ่นเกา
นางสาววรรณกร สมบูรณ
นางสาววรรณชนก รอดชมภู
นางวรรณฑริกา ไชยวงษา
นางวรรณณา สายตา
นางสาววรรณณิกา นุมเกลี้ยง
นางสาววรรณณิภา สมุทรสินธุ
นางวรรณดี ชูจิต
นางวรรณดี เตจะ
นางวรรณดี สวัสดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณทนา ดานปาน
นางสาววรรณทิพย เครือคง
นางสาววรรณธณี เกื้อนุน
นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย
นางสาววรรณนภัส พิทักษชานิธิกุล
นางวรรณนา ชลธาร
นางสาววรรณนิศา
เพียงซายสูงเนิน
นางสาววรรณนิศา วันศรี
นางวรรณนิศา สุนทรานุรักษ
นางสาววรรณนิษา ทองนอย
นางสาววรรณนิษา ผาเวช
นางสาววรรณนิสา สายญาติ
นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย
นางวรรณประภา ภูดวงจิตร
นางวรรณพร กอบพึ่งตน
นางสาววรรณพร เกษชาติ
นางวรรณพร จันทรสุริวงค
นางสาววรรณพร ชวยสุด
นางวรรณพร นวลเถลิงศักดิ์
นางวรรณพร นันดี
นางสาววรรณพร เพิ่มโสภา
นางสาววรรณพร สุวิเศษ
นางวรรณพลอย แจงเพชร
นางสาววรรณพุทธ วรรณาวงศ

๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรรณภัสสร เต็นคํา
นางสาววรรณภา ณ พัทลุง
นางสาววรรณภา นามแกว
นางวรรณภา นิติประพุทธ
นางวรรณภา บรรลุสุข
นางสาววรรณภา บินนอก
นางวรรณภา บุญกอง
นางสาววรรณภา พรมสุข
นางสาววรรณภา พุมพวง
นางสาววรรณภา เพ็งศรี
นางวรรณภา เพชรบูรณิน
นางสาววรรณภา มลิลา
นางสาววรรณภา ยะวงศ
นางสาววรรณภา รอยทุย
นางสาววรรณภา ล่ําสัน
นางวรรณภา วรนันทการกิจ
นางสาววรรณภา สมบัติไทย
นางสาววรรณภา สมสนิท
นางสาววรรณภา สมุหนวล
นางสาววรรณภา สอนเสนา
นางสาววรรณภา สีลุนทา
นางสาววรรณภา หันขุนทด
นางสาววรรณภา เหลาไพศาลพงษ
นางสาววรรณภา เอี่ยมศรี
นางวรรณภา พางาม ทองแกะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณมณี เซี่ยงฉิน
นางสาววรรณมณี ภาคภูมิ
นางวรรณมูรณี ชลรัตนอมฤต
นางวรรณยุพา แสนทวีสุข
นางสาววรรณรท ศรีคําบอ
นางสาววรรณรท อมรเทพ
นางวรรณรวี ทึมกระโทก
นางสาววรรณรัตน จันทพรม
นางสาววรรณรัตน พวงมาลัย
นางสาววรรณรัตน วิลานันท
นางวรรณรี เกาะแกง
นางสาววรรณฤดี ไมทอง
นางวรรณฤดี รัตนยอดวงศ
นางสาววรรณฤทัย แสงนิล
นางสาววรรณลักษณ ลักษณะนิยม
นางสาววรรณลิสา สุทธิมาศ
นางวรรณวณัฐ ไทยทาน
นางสาววรรณวดี ไกรบํารุง
นางสาววรรณวนัช จิตมั่น
นางวรรณวรา การถาง
นางสาววรรณวรางค นอยศรี
นางสาววรรณวรี วัฒนพายัพกุล
นางสาววรรณวรี วันชุม
นางสาววรรณวา อารียเดช
นางสาววรรณวิภา เงินทอง

๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรรณวิภา สุภโกศล
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
นางวรรณวิมล นามวงษ
นางสาววรรณวิมล ปราจันทร
นางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ
นางสาววรรณศิริ แจมหมอ
นางสาววรรณศิริ ศรีเตชะ
นางวรรณษา จันทรเกษ
นางสาววรรณา กรอบทอง
นางสาววรรณา แกวชล
นางสาววรรณา เขาบาง
นางสาววรรณา เงาบานเกาะ
นางสาววรรณา ชีพนุรัตน
นางสาววรรณา บูสมาด
นางสาววรรณา ภูมิทรัพย
นางวรรณา ราชเทวินทร
นางวรรณา ศรีหาตา
นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
นางวรรณา อุทัยฉาย
นางสาววรรณาภรณ
ผลรัตนไพบูลย
นางวรรณิกา มุมแดง
นางสาววรรณิภา เข็มทอง
นางวรรณิภา จันทรนอย
นางสาววรรณิภา ศรีชนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณิภา ศรีพอ
นางวรรณิภา เสาวกูล
นางสาววรรณิภา แสงปญหา
นางสาววรรณิศา ชูพินิจ
นางสาววรรณิศา ทาสะอาด
นางสาววรรณิศา เทียนทอง
นางสาววรรณิศา ผาคํา
นางสาววรรณิศา มุกดาหาร
นางสาววรรณิศา วรราช
นางวรรณิศา ศรีโคตร
นางสาววรรณิศา ออนประสพ
นางสาววรรณิษา เหลี่ยงตระกูลชัย
นางวรรณิสา กุชโร
นางสาววรรณิสา เกียนประโคน
นางสาววรรณิสา จําปาทอง
นางวรรณิสา บุญออน
นางสาววรรณิสา ฟองณวงศ
นางสาววรรณิสา สอนบุญทอง
นางสาววรรณี โชติชุม
นางสาววรรณี นาคเพชร
นางวรรณี หลิมปญญา
นางสาววรรธนพร โพธา
นางวรรนญา ขันธกสิกรรม
นางสาววรรนิภา สุขสมกิจ
นางวรรภา ขันแกว

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรรภา ศรีชัย
นางสาววรรวิศา พานุรักษ
นางสาววรรวิษา ดิษแพ
นางสาววรรวิษา ศรีธาตุ
นางวรรษมน พิทาคํา
นางสาววรรษมน รูเก็บ
นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ
นางวรรษมล บอแกว
นางวรรษา สุเหร็น
นางสาววรลักษณ กิจจารักษ
นางสาววรลักษณ ชัยธงรัตน
นางวรลักษณ ยกตั้ง
นางสาววรวรรณ เจติยวรรณ
นางสาววรวรรณ เจยาคมณ
นางวรวรรณ เพิ่มทรัพย
นางสาววรวรรณ ภูวนกลกรรม
นางสาววรวัลล ครุชัยวนาสิริ
นางสาววรษมน ยอดเพชร
นางสาววรัชญณัฏฐ ผองธรรม
นางวรัชญา มีนา
นางวรัชยา พุทธสอน
นางวรัชยา ศรีเมือง
นางสาววรัญชลี กันยาตี
นางสาววรัญชลี นรินทร
นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรัญญา ขุมดวง
นางสาววรัญญา เครือสาร
นางสาววรัญญา เงินแจง
นางสาววรัญญา แจมมาก
นางสาววรัญญา โตะเจริญ
นางสาววรัญญา ถาหมี
นางสาววรัญญา บุญวงศ
นางสาววรัญญา บุตรกูล
นางสาววรัญญา ผุสดี
นางวรัญญา พันธุวงศ
นางสาววรัญญา เมตตาพล
นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์
นางสาววรัญญา เล็กไมนอย
นางวรัญญา โลทิม
นางสาววรัญญา วิยาสิงห
นางสาววรัญญา แววนกยูง
นางสาววรัญญา สมวงค
นางสาววรัญญา สมัครเขตวิทย
นางวรัญญา สมัยมาก
นางสาววรัญญา อังศุธรารักษ
นางสาววรัญญา อินชูวงษ
นางวรัญญาภรณ ศรีรุงเรือง
นางสาววรัญู เขียวอยู
นางสาววรัญู เพชรหนู
นางสาววรัญรดา บุญเจริญ

๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรัฐฏยา วีระวัฒนวงศ
นางสาววรัทยา จินดาวงศ
นางสาววรัทยา ธนพัฒนรุงโรจน
นางสาววรันณธร บุญกอ
นางวรากานต แกวพวง
นางวรางคณา เกลี้ยงสะอาด
นางสาววรางคณา คลายฉิม
นางสาววรางคณา งามศิริ
นางสาววรางคณา จันทํา
นางสาววรางคณา ชาลกาญจน
นางวรางคณา ดาทอง
นางสาววรางคณา ทางทอง
นางวรางคณา นาคใหญ
นางสาววรางคณา ประดับมุข
นางวรางคณา ประทุมศรี
นางสาววรางคณา ปะจะเน
นางสาววรางคณา ศรีพรม
นางสาววรางคณา สิงยะเมือง
นางสาววรางคณา แสงวิโรจน
นางสาววรางคณา อาจนุการ
นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน
นางสาววรานนท กําแพงแกว
นางวรานิษฐ อยูประเสริฐ
นางสาววราพร คําภูเขียว
นางสาววราพร เชื้อหมอดู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววราพร ผลดีดก
นางวราพร พรรณสุวรรณ
นางวราพร มหาไม
นางสาววราพร รุงกําจัด
นางสาววราพร รูปงาม
นางวราพร ศรีพนมยม
นางสาววราพร สอนยศ
นางสาววราพร แสนยะมูล
นางสาววราพร เอี่ยมลออ
นางวราพรณ ปาลี
นางสาววราพรรณ โตสุข
นางสาววราพรรณ เสนาะศัพย
นางวราภร พรมกอง
นางสาววราภรณ กุณาบุตร
นางสาววราภรณ คลายแจง
นางวราภรณ จารุเมธีชน
นางสาววราภรณ จิตตะวิกุล
นางสาววราภรณ ชํานาญ
นางวราภรณ เดชอรัญ
นางสาววราภรณ ทรงเจริญ
นางสาววราภรณ ทองสุข
นางสาววราภรณ ทาอุบล
นางสาววราภรณ เนตรแสงศรี
นางสาววราภรณ บัวเมือง
นางสาววราภรณ บุญแสง

๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววราภรณ ปนอิ่น
นางสาววราภรณ ปานเพ็ชร
นางสาววราภรณ ปนเมือง
นางสาววราภรณ ปูเดือน
นางสาววราภรณ พิชิตมาร
นางสาววราภรณ พิพิทจันทร
นางสาววราภรณ เรืองเดช
นางสาววราภรณ วงคถาวร
นางวราภรณ วงคเลื่อน
นางสาววราภรณ วัชรเฉลิม
นางวราภรณ ศุกรวัติ
นางสาววราภรณ สิทธิรักษ
นางวราภรณ สีทา
นางสาววราภรณ สุขเกษม
นางสาววราภรณ สุขเฉวง
นางสาววราภรณ หิรัญพต
นางสาววราภรณ เหมยนรินทร
นางสาววราภรณ อภิวัฒนาพงศ
นางสาววราภรณ อําไพ
นางวราภรณ อําไพรัตน
นางสาววราภรณ อิ่นแกว
นางสาววรารักษ คงเกราะ
นางวรารัตน จักรดี
นางสาววรารัตน ชิราพร
นางสาววรารัตน บุปผา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔

นางสาววรารัตน ยินมะเริง
นางสาววรารัตน รอบคอบ
นางสาววรารัตน เลี่ยมรัตนะ
นางสาววรารัตน สีปดถา
นางสาววรารัตน แสงสุข
นางสาววรารัตน แสนทําพล
นางสาววรารัตน อนุสัตย
นางสาววรารัตน อ่ํากราง
นางวราลักษณ แกวมูล
นางสาววราลักษณ จันดี
นางสาววราลักษณ จันทรลอย
นางสาววราลักษณ ชอมะลิ
นางสาววราลักษณ แววโคกสูง
นางวราวรรณ พรหมราช
นางวราสินี วรรณชาตรีพัชร
นางวริชรญาณ เพ็งมรดก
นางสาววริฏฐา ออนลมูล
นางวรินกาญจน พัชรอธิวัฒน
นางสาววรินดา ศรีพุทธา
นางสาววรินดา สุพา
นางสาววรินทพร ฉัตรพลกิตติ์
นางสาววรินทร กาบสนิท
นางสาววรินทร ผลจันทร
นางสาววรินทร พรหมสาขา
ณ สกลนคร

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรินทร ฤทธิมาร
นางสาววรินทร คําเขิน
นางวรินทรญา รุจิกรณเสถียร
นางสาววรินทรธร เสนกระจาย
นางสาววรินทรัตน เงินสุข
นางสาววรินนา บริรักษ
นางวรินรําไพ บุญชวย
นางสาววริยา เจียมดี
นางสาววริศนันท อุปไมยอธิชัย
นางสาววริศยา สุขสมกิจ
นางสาววริศรา กอนภูธร
นางสาววริศรา ขยันกิจ
นางวริศรา พิมพโพธิ์
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
นางสาววริศรา หวุนกับหมัด
นางสาววริศราภรณ วสุวัฒนศรี
นางสาววริศราภรณ สัจจะพัฒนกุล
นางวริษฐา ซุยพวง
นางสาววริษฐา แหวนเพชร
นางสาววริษฐา อรพิมพ
นางสาววริษา ลดหวั่น
นางวริษา สายวรณ
นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์
นางสาววรีรัตน สารีมาตย
นางสาววรีรัตน อารมณสวะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓

นางวรีลักษณ โพธิน
นางสาววรีสรา จารยปญญา
นางสาววรุณทิพย มณีวงศ
นางสาววรุณยุพา โยธากุล
นางวรุณยุพา อิสระนูวัฒน
นางสาววรุณยุภา แกวสมทอง
นางสาววรุณยุภา คะโยธา
วาที่รอยตรีหญิง วรุณยุภา
นามวงษา
นางวรุณลักษณ ภูแปง
นางสาววฤณดา กลิ่นเมฆ
นางสาววฤณภัส แหวนวิเศษ
นางสาววลัญชรัตน จิตมะกล่ํา
นางสาววลัย ตันติวิชญโกศล
นางวลัยทิพย คูณนนท
นางวลัยทิพย รัชวงษ
นางสาววลัยพร ตรีไธสง
นางวลัยพร เทียนขาว
นางวลัยพร นรชาญ
นางวลัยพร บังเมฆ
นางวลัยพร ปนแกว
นางสาววลัยพร สงคง
นางสาววลัยพร แสดงธรรม
นางสาววลัยพร หยูทอง
นางสาววลัยพรรณ เกิดกอบ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววลัยภร ตันบุตร
นางสาววลัยภรณ โพธิ์ขํา
นางสาววลัยภรณ อาดํา
นางวลัยรัตน แดงเรือง
นางสาววลัยรัตน ลุนนี
นางสาววลัยรัตน ศรลือชา
นางสาววลัยรัตน หึกขุนทด
นางวลัยลักษณ เที่ยงธรรม
นางสาววลัยลักษณ ธาราสุข
นางวลัยลักษณ ไผพงษ
นางวลัยลักษณ หนูสวัสดิ์
นางสาววลัยลักษณ หมูสะแก
นางสาววลัยลักษณ หาญสิงห
นางสาววลิฐินี เวทยวิชานันท
นางสาววลิดา เชาวไฝ
นางสาววลียลักษณ ฤทธิไชยกูล
นางสาววลีรัตน ตะนะสา
นางวลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค
นางวลีลักษณ กลีบผึ้ง
นางสาววไลลักษณ สมพร
นางสาววศวรรณ หันจันทร
นางสาววศินี ทองบริสุทธิ์
นางสาววศินี มามีวัฒนะ
นางสาววศินี วนรัตน
นางสาววสวัตตี สุขกฤต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวสาวี รอดวารี
นางสาววะชิราพรรณ พรหมฤทธิ์
สิบเอกหญิง วัจนาภรณ พื้นผา
นางสาววัชรา กาใจ
นางสาววัชรา กําลังมาก
นางวัชรา ทาวดอน
นางสาววัชรา พวงผะกา
นางสาววัชรา วิโลกาศ
นางสาววัชราภรณ คําแกว
นางสาววัชราภรณ จูแวน
นางสาววัชราภรณ ชัยชนะ
นางสาววัชราภรณ ชาววงษ
นางวัชราภรณ ดอนออนเบา
นางวัชราภรณ เตียนพลกรัง
นางสาววัชราภรณ พิรุณ
นางสาววัชราภรณ เพชรดี
นางสาววัชราภรณ มวงนาครอง
นางวัชราภรณ ราชสุภา
นางสาววัชราภรณ ลิ้มเทียมรัตน
นางสาววัชราภรณ วังมนตรี
นางสาววัชราภรณ ศิลา
นางสาววัชราภรณ เหนี่ยวบุบผา
นางสาววัชราภรณ อมรศักดิ์
นางสาววัชรินทร ประทุมทอง
นางวัชรี จงเรียน

๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววัชรี เชิดฉาย
นางสาววัชรี ผลผลา
นางสาววัชรี พุมศรีพักตร
นางวัชรี มณีตัน
นางวัชรี มูลสาร
นางวัชรี อิ่มวัฒนกุล
นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน
นางสาววัชรีภรณ กันทะวงศ
นางสาววัชรีภรณ แกวสุธรรม
นางสาววัชรีภรณ เขตสกุล
นางวัชรีภรณ ธนะกูลบริภัณฑ
นางสาววัชรียา ตูจินดา
นางสาววัชรียา ทนันไธสง
นางสาววัชิราภรณ โตลํามะ
นางวัฒนประภา เจริญศร
นางวัฒนานันท เดชยา
นางสาววัฒนาวดี สิงหแกว
นางวัฒนียา บุญไชย
นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐ
นางวันดี คชสาร
นางสาววันดี เคนไชยวง
นางสาววันดี แซเต็ง
นางวันดี วัชรกาญจน
นางวันดี สมบัติมาก
นางสาววันดี สินศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันดี สุพงษ
นางวันดี อนุรักษวิริยะกุล
นางวันดี อาญา
นางสาววันทณา หยั่งทะเล
นางสาววันทนา เกาะกลาง
นางสาววันทนา แซเลา
นางสาววันทนา ปาลวัฒน
นางสาววันทนา ผานพินิจ
นางวันทนา มีศีลธรรม
นางสาววันทนา วันลี
นางสาววันทนา สิทธิฤาชัย
นางวันทนี กัณฑราย
นางสาววันทนี กุลสวัสดิ์
นางสาววันทนี ญาณหาญ
นางสาววันทนีย แคะสูงเนิน
นางสาววันทนีย ทรัพยจันทร
นางสาววันทนีย พิมสุโพธิ์
วาที่รอยตรีหญิง วันทนีย ฟองฟู
นางสาววันทะนี ตะแสนลี
นางสาววันธิดา สีหะวงศ
นางวันนา พฤกษาโคตร
นางสาววันนิภา ยาตรา
นางสาววันนิสา เพ็งพา
นางวันเพ็ญ จีรการ
นางวันเพ็ญ ชะรารัตน

๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวันเพ็ญ ถ้ําจันทร
นางสาววันเพ็ญ เทิดนาธาร
นางวันเพ็ญ น้ําใจดี
นางสาววันเพ็ญ บัวบาน
นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์
นางสาววันเพ็ญ ประสานทอง
นางสาววันเพ็ญ พรหมแยม
นางสาววันเพ็ญ เมฆขลา
นางสาววันเพ็ญ รัตนเจริญ
นางวันเพ็ญ เลื่อนสูงเนิน
นางสาววันเพ็ญ สมบัติทอง
นางวันเพ็ญ สุวรรณออน
นางสาววันเพ็ญ เสงมี
นางวันเพ็ญ หวังมั่น
นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง
นางสาววันลัดดา สุภาวงค
นางสาววันวิษา ปนถนอม
นางสาววันวิสา นามเคน
นางสาววันวิสา นาโสม
นางสาววันวิสา ปญญาใส
นางวันวิสา พรหมสุวรรณ
นางสาววันวิสา รักรุง
นางสาววันวิสา สิงหประเสริฐ
นางสาววันวิสา ออนภักดี
นางวันวิสาข แกวสําโรง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววันวิสาข จันทรแจม
นางสาววันวิสาข จูตระกูล
นางสาววันวิสาข เจริญพร
นางสาววันวิสาข ไชยแสง
นางสาววันวิสาข ทองแดง
นางสาววันวิสาข บุญญานุวัตร
นางวันวิสาข เพลียเฮียง
นางสาววันวิสาข สุวรรณประทีป
นางสาววันวิสาข แสนเสริม
นางสาววันวิสาข ออกจินดา
นางวันสวาง แกนนาดี
นางสาววันสิริ ยิ้มสวัสดิ์
นางสาววัลภา เดชยางกูร
นางสาววัลภา ผลาผล
นางวัลภา พลบูรณ
นางสาววัลภา พุมดวง
วาที่รอยตรีหญิง วัลภา วงศอัมไชย
นางวัลยณาภัสร ถมยา
นางสาววัลยา ถิ่นวัฒนากูล
นางวัลยา พกามาศ ชํานิ
นางวัลยา ยะธะนะ
นางสาววัลลภา จอมสุริยะ
นางวัลลภา บุญโนนแต
นางสาววัลลภา หงษสูง
นางสาววัลลา ใบบาว

๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัลลี ศักดิ์สุวรรณ
นางสาววัลลี สายดวง
นางสาววัลลี สุทธิวารี
นางสาววัลวิภา อินวันนา
นางสาววัศยา ทองดี
นางสาววัสสุมล สีหา
นางสาววาฐิณี พรมดี
นางสาววาณิษา พิมพากุล
นางสาววาณี สุขชวง
นางวาทิณี ขุนนาคพะเนา
นางสาววาทิณี ไชยมงคล
นางวาทิณี นุนปาน
นางสาววาทินี กระพันธเขียว
นางสาววาทินี ชินบุตร
นางสาววาทินี ประเสริฐศรี
นางสาววาทินี ศรีวัฒนานนท
นางวาทินี แสนโท
นางวาธิณี รักชาติ
นางสาววานิสา แซเอี้ยว
นางวานี เหมทานนท
นางสาววาริน เรืองทรัพย
นางสาววารินท นิลมาตร
นางสาววารินทร เฉลิมชัย
นางสาววารินทร พลนอม
นางสาววารินทร อินตะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓

นางวารินทร โองคํา
นางสาววารินทรดา หนอแกว
นางสาววารินทรรุง เรืองเรื่อ
นางวาริษา เทาศิริ
นางวาริษา อภิชาชัยวิรัตน
นางวารี มาลัยสุริยา
นางสาววารีย มณีโกย
นางสาววารีรัตน โกวิทยากร
นางสาววารีรัตน สุนารี
นางสาววารุณี ขาวสนิท
นางสาววารุณี จักขุพันธ
นางสาววารุณี จินตนา
นางสาววารุณี ชางบรรจง
นางสาววารุณี ทองเพชร
นางสาววารุณี นิธิยาภากุล
นางวารุณี บุญชวยเหลือ
นางสาววารุณี ประณตพงศ
นางสาววารุณี เลาหศิรินาถ
นางสาววารุณี วงละคร
นางสาววารุณี ศิริ
นางสาววารุณี สกุลณี
นางสาววารุณี สาลีพวง
นางสาววารุณี สุวรรณทัต
นางสาววารุณี แสงดา
นางวารุณี แสนสุภา

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวารุณี แสบงบาล
นางสาววารุณี อิทธิพัทธอเนก
นางสาววารุณี อุดารักษ
นางสาววาเลน สวัสดี
นางสาววาสนา กาดู
นางสาววาสนา เกิดชูกุล
นางสาววาสนา แกลวกลา
นางสาววาสนา คงนอย
นางสาววาสนา คําบรรจง
นางสาววาสนา จั่นจํารัส
นางสาววาสนา จันทลักษณ
นางวาสนา ฉายประทีป
นางสาววาสนา ชอยชด
นางสาววาสนา เชิดหนองผือ
นางสาววาสนา ดิษฐประดับ
นางสาววาสนา ทานะมัย
นางสาววาสนา ธนูนิล
นางสาววาสนา นัยอําพร
นางวาสนา นิยมชื่น
นางสาววาสนา บุญนาที
นางสาววาสนา บุญพา
นางสาววาสนา บุญมา
นางวาสนา ปกกาเวสา
นางสาววาสนา ปนตุรงค
นางสาววาสนา ปูโรย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓

นางสาววาสนา พิมพขันธ
นางสาววาสนา พิระชัย
นางสาววาสนา เพชรรัตน
นางสาววาสนา ภูวัฒน
นางสาววาสนา มากแกว
นางสาววาสนา มาลัย
นางสาววาสนา มาหา
นางวาสนา ยงมะเกะ
นางวาสนา รสมณี
นางสาววาสนา ลาออน
นางวาสนา วงศนอย
นางสาววาสนา สิริอํานวย
นางสาววาสนา สีแดง
นางสาววาสนา สุภาษี
นางสาววาสนา โสดานิล
นางวาสนา หนูมาก
นางสาววาสนา หลักแกว
นางสาววาสนา โหงขุนทด
นางสาววาสนา อรามรัศมี
นางสาววาสนา อินตะยศ
นางสาววาสนา อินทกรูด
นางสาววาสนา อุทัยแสง
นางสาววาสนา อุนบุญตัน
นางสาววาสนา อุปชฌาย
นางสาววาสนา โอสถประสาท

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววาสนาจรรยา ผานวิลี
นางสาววาสิกาญจน เหมทานนท
นางสาววาสิฏฐี ตนไทร
นางวาสิฐฐี เจริญผล
นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฎร
นางสาววาสิณี สมานทรัพย
นางสาววิกันดา เกษเดช
นางสาววิกันดา ศรีกงพาน
นางสาววิกานดา นามนวด
นางสาววิกานดา บุญมานุช
นางสาววิเกษินี แจมบูชา
นางสาววิจิตร แกวกัณหา
นางสาววิจิตร ตรงแกว
นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น
นางสาววิจิตรา จันทรกลับ
นางสาววิจิตรา เฉิดไธสง
นางสาววิจิตรา ชื่นหมี้
นางสาววิจิตรา ไชยจังหรีด
นางวิจิตรา บุญสําราญ
นางสาววิจิตรา ปองสีดา
นางสาววิจิตรา พันกิ่งทิพย
นางสาววิจิตรา พิลึก
นางสาววิจิตรา มุสิราช
นางสาววิจิตรา สามาอาพัฒ
นางสาววิจิตรา สีแดงก่ํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิจิตรา สุทธาวาส
นางสาววิชชุดา ชํานาญไพร
นางสาววิชชุดา ไตรมิตร
นางสาววิชชุดา เหลาลา
นางสาววิชชุดา อบมาลี
นางสาววิชชุตา นนทวัน
นางสาววิชชุตา เพ็งถาวร
นางสาววิชญะภาคย จันทรโลมา
นางวิชญา เทพสวน
นางวิชญานี หมั่นมา
นางวิชญาพร เชียงมูล
นางวิชญาพร รักษเบาวงศสกุล
นางสาววิชญาพร อารมณ
นางวิชญาภา สีมา
นางสาววิชยารัตน ลิมทโรภาส
นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชา
นางวิชิตา ทิพเลิศ
นางสาววิชุณีย พูลอน
นางสาววิชุดา ดําคํา
นางสาววิชุดา ประแดง
นางวิชุดา ยศโมง
นางสาววิชุดา วรรณสวัสดิ์
นางวิชุดา สุขสมรส
นางสาววิชุตา ขวัญออน
นางสาววิชุตา อินไผ

๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิชุนันท น้ําเพชร
นางสาววิชุนีย ใจชวง
นางสาววิชุพร ชัยสุริยะวิรัตน
นางสาววิชุรีย กิตติรัตนหมาย
นางสาววิฐิณี นิมิตรชัย
นางสาววิดาด หะยีตาเฮร
นางสาววิดารัตน กันทาวงค
นางสาววิทาดา มุงคุณคําซาว
นางสาววิทิตา สิงหโต
นางสาววิธารา คาคลอง
นางวิธิดา ตาวงค
นางวิธิตา ชมพูวีรกุล
นางสาววิธินี บัวเผื่อน
นางสาววินูดา แซยาง
นางสาววินนตา บูชาทิม
นางสาววินัญญา เณรภักดี
นางสาววินิจ ธรรมทักษ
นางสาววินิจดา ปรัสเพ็ชร
นางวินิตย มากมา
นางสาววินิตา ทองประดับ
นางสาววิบูลอร นิลพิบูลย
นางสาววิปศยา เยี่ยวยา
นางสาววิพชร บุณยนิภา
นางวิภวัฐ จิมากร
นางสาววิภา จันทรอินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิภา เจริญเล็ก
นางวิภา นิตชิน
นางสาววิภา ปยะสา
นางวิภา พุมทิม
นางสาววิภา รอดผล
นางวิภา สอาดเกิด
นางวิภา หะยีเตะ
นางสาววิภา อรุณวรรณ
นางสาววิภาณี ชวยเนียม
นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง
นางสาววิภาดา คลายนิ่ม
นางสาววิภาดา คําผาย
นางสาววิภาดา จันทรไพศรี
นางสาววิภาดา จําปาทอง
นางสาววิภาดา โชคชัย
นางสาววิภาดา ตาปะสี
นางวิภาดา พรมอินทร
นางสาววิภาดา มณีเนตร
นางสาววิภาดา วงษบุบผา
นางวิภาดา แสนแป
นางวิภาดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาววิภาดารัตน จุลกลับ
นางสาววิภาพร จวนสาง
นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา
นางสาววิภาพร นันทรักษ

๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิภาพร ลาไธสง
นางสาววิภาพร ศรีคําเวียง
นางสาววิภาพร ศรีสุลัย
นางสาววิภาพร ศรีออน
นางวิภาพร สมิธ
นางสาววิภาพรรณ เนตรอนงค
นางสาววิภาพรรณ เบาทอง
นางสาววิภาภรณ ดีเส็ง
นางสาววิภาภรณ ทํานุ
นางสาววิภาภรณ หวงเกษม
นางสาววิภารัตน เขียวศาสตร
นางวิภารัตน โคตรนายูง
นางสาววิภารัตน ไชยสงค
นางสาววิภารัตน บุญวาส
นางสาววิภารัตน โพธิ์รัตน
นางสาววิภารัตน เยาดํา
นางวิภารัตน วัฒนากุล
นางสาววิภารัตน สระแกว
นางสาววิภารินทร ทักษิณ
นางสาววิภาวดี ชลสินธุ
นางสาววิภาวดี ปรุโปรง
นางสาววิภาวดี พัฒนา
นางสาววิภาวดี ศรีโลตวน
นางสาววิภาวดี ศุขะพันธุ
นางสาววิภาวดี สุภาภาพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓

นางวิภาวดี หมื่นแสน
นางสาววิภาวดี ออนแยม
นางสาววิภาวดี อินทรจงจิต
นางวิภาวรรณ การมงคล
นางสาววิภาวรรณ แกวใส
นางสาววิภาวรรณ คํามงคล
นางสาววิภาวรรณ ฉิมเรือง
นางวิภาวรรณ ชัยมงคล
นางวิภาวรรณ ชื่นอยู
นางสาววิภาวรรณ แสนสุข
นางวิภาวรรณ อภัยศรี
นางสาววิภาวรรณ อรชร
นางวิภาวัณ พานิช
นางวิภาวี แกนลา
นางสาววิภาวี ชายเขาทอง
นางสาววิภาวี เนียมสวรรค
นางสาววิภาวี บุษยวิทย
นางสาววิภาวี พรหมจารีย
นางสาววิภาวี เรือนกุณา
นางสาววิภาศิณี มัฌชิมะบุระ
นางสาววิภาสา สิทธิสมาน
นางวิมล ชะอุม
นางสาววิมล ตันติอภิวัฒน
นางสาววิมล ธรรมโรเวศน
นางสาววิมล บุญสม

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิมล รอดสุกา
นางสาววิมล วุนดี
นางสาววิมล สงภู
นางสาววิมล อาจดอน
นางสาววิมลฉัตร ปุยะติ
นางสาววิมลพันธ ทรายทอง
นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร
นางสาววิมลเมธ สีสุกไสย
นางวิมลรัตน คอชากุล
นางสาววิมลรัตน คํามุกดา
นางสาววิมลรัตน จันทรชัย
นางสาววิมลรัตน เทียนวิมลชัย
นางวิมลรัตน พลโลก
นางวิมลรัตน วงษกัณหา
นางสาววิมลรัตน วิไลภักดี
นางสาววิมลฤดี เกษออน
นางสาววิมลลักษณ ชาดา
นางวิมลวรรณ สรอยทิพยเจริญ
นางสาววิมลวรรณ อนทอง
นางวิมลสิริ วงษพล
นางสาววิมาลัย ภูอินนา
นางวิยดา อินธิเสน
นางสาววิยะดา เกษมสานต
นางสาววิยะดา ขอนดู
นางวิยะดา นามปญญา

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

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิยะดา รัตนะวัน
นางสาววิยะดา สาโรจน
นางสาววิยะดา เสารมั่น
นางสาววิยาภรณ ทองพูล
นางสาววิรการ เกิดแกว
นางสาววิรดา ลอยเจริญ
นางสาววิรมณ ดุลยะศิริ
นางสาววิรวรรณ จิตตปราณี
นางสาววิระญา ไชยเคน
นางสาววิระนุช ศรฤทธิ์
นางสาววิระยา กุลนาม
นางสาววิรัญชนา จํานงค
นางสาววิรัญชนา ประชากุล
นางสาววิรัญญา แกวจา
นางสาววิรัญญา คลายยา
นางสาววิรัญญา เตชะภาณุรักษ
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย
นางสาววิรัญยา จุลนันท
นางสาววิรัตน สวายพล
นางสาววิรันชณาท สาริกานนท
นางสาววิรันดา พรมวัง
นางสาววิรัลญา จงพุม
นางสาววิรัลพัชร สุรเดช
นางสาววิรัลรุง ศรีธนรุจสักโก
นางสาววิรากร ใจเอื้อย

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิราชิน ขันติสิทธิ์
นางสาววิราณี โพธิพงศา
นางสาววิราภรณ ชาวประพันธ
นางสาววิราภรณ นิลสุข
นางสาววิราวรรณ สมบูรณ
นางสาววิราวรรณ เพ็ชรนาวา
วาที่รอยตรีหญิง วิราสินี สาตรนอก
นางสาววิริญญา ภาสําราญ
นางสาววิรินทร วงศนายะ
นางสาววิริยา กัลยาไสย
นางสาววิริยา ชวยมงคล
นางสาววิริยา พลเมฆ
นางสาววิริยาภรณ หงษทอง
นางวิริสา ปญญะโส
นางสาววิรุณ พุกสวัสดิ์
นางสาววิรุวรรณ ลือชา
นางสาววิรุฬหรัตน เรียนเวช
นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก
วาที่รอยตรีหญิง วิลันดา
บุญประเสริฐ
นางสาววิลัยพร บุตรดี
นางสาววิลัยภรณ ปยะวงค
นางสาววิลัยรัตน เกิดผล
นางสาววิลัยวรรณ ปูธิรัตน
นางสาววิลัยวรรณ สถิตย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิลาวรรณ เงินขาว
นางสาววิลาวรรณ ทองมล
นางสาววิลาวรรณ วาป
นางสาววิลาวรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาววิลาวรรณ สังขทอง
นางสาววิลาวรรณ กะการดี
นางวิลาวรรณ บุญหนุน
นางวิลาวรรณ เพิ่มเยาว
นางวิลาวัณย ชมภูราช
นางสาววิลาวัณย ไชยเสนะ
นางสาววิลาวัณย โตะถม
นางสาววิลาวัณย เพ็งนอก
นางสาววิลาวัณย ลาแพงศรี
นางสาววิลาวัณย วันทอง
นางวิลาวัณย สมหมาย
นางสาววิลาวัลย แกตขุนทด
นางสาววิลาวัลย แกวฤทธิ์
นางสาววิลาวัลย ขํานิล
นางสาววิลาวัลย ปลองนิราศ
นางสาววิลาวัลย พงษสัจจา
นางสาววิลาวัลย ไพบูลยโพธิจินดา
นางวิลาวัลย ภูกิจเย็น
นางสาววิลาวัลย สงคมณี
นางสาววิลาวัลย อุดามาร
นางสาววิลาสิณี ชูชื่น

๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
นางสาววิลาสิณี ศาภิมล
นางสาววิลาสินี กิติโสภากุล
นางสาววิลาสินี จอมหาร
นางสาววิลาสินี จิตวิริยะพันธ
นางสาววิลาสินี ชนาวัฒนานนท
นางสาววิลาสินี ชิงแกว
นางสาววิลาสินี ดิษฐบุตร
นางสาววิลาสินี ทวีผดุง
นางสาววิลาสินี แทนทวี
นางสาววิลาสินี พรรณรัตนศิลป
นางสาววิลาสินี ลิไธสง
นางวิลาสินี สุขสมัย
นางวิไล ไกจือ
นางสาววิไล จันทรทิพย
นางสาววิไล ติ๊บบุตร
นางสาววิไล ระงับภัย
นางสาววิไล เรืองกระโทก
นางสาววิไล วงษจันทร
นางสาววิไล ศรีชูยงค
นางวิไล เศษวงค
นางสาววิไลพร คหัสคัดคาม
นางสาววิไลพร เงินดี
นางสาววิไลพร จันทะกุล
นางสาววิไลพร บุญภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลพร พรมผัน
นางวิไลพร เพชรรัตน
นางสาววิไลพร ศรีบุญมา
นางสาววิไลพร ออนภูเขา
นางสาววิไลพร อินทรนวน
นางสาววิไลภรณ โชคเกิด
นางสาววิไลภรณ เทพมนตรี
นางสาววิไลภรณ ไมงาม
นางวิไลย กุลบุตร
นางสาววิไลรัตน พุทธรักษา
นางสาววิไลรัตน รอดแข็ง
นางวิไลรัตน อนันตวงศ
นางวิไลลักษณ กลับศรีออน
นางวิไลลักษณ เกษรบัว
นางสาววิไลลักษณ แกวพิลา
นางสาววิไลลักษณ ขวัญนอม
นางวิไลลักษณ บุญชู
นางสาววิไลลักษณ พยาราช
นางสาววิไลลักษณ พสุรัตน
นางสาววิไลลักษณ โพธิ์บํารุง
นางสาววิไลลักษณ เรียนรู
นางสาววิไลลักษณ ไลไธสง
นางสาววิไลลักษณ แสนเหลาคํา
นางสาววิไลลักษณ หนูชวย
นางวิไลลักษณ อังครา

๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววิไลลักษณ อางแกว
นางสาววิไลลักษณ อุราชา
นางสาววิไลลักษณ เอิบสุข
นางวิไลวรรณ กองฟู
นางสาววิไลวรรณ ขนานเภา
นางสาววิไลวรรณ ครูสอน
นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
นางวิไลวรรณ เจียดรัมย
นางสาววิไลวรรณ แซเลี่ยง
นางสาววิไลวรรณ ทองคํา
นางสาววิไลวรรณ บุราณเดช
นางสาววิไลวรรณ ประดิษฐบุญ
นางสาววิไลวรรณ พอคาชาง
นางสาววิไลวรรณ มณีชม
นางวิไลวรรณ สัทธศรี
นางสาววิไลวรรณ สาระมู
นางสาววิไลวรรณ สุขปอม
นางวิไลวรรณ สุวรรณบํารุง
นางสาววิไลวรรณ หมั่นปอม
นางสาววิไลวรรณ อับดุลเลาะ
นางสาววิไลวรรณ เอี่ยมศิริ
นางสาววิไลวิทย วิทยาธรรมธัช
นางสาววิวรรธนี ยอดโปรง
นางวิวรรยา หาสุข
นางสาววิวาห สุทธิโสกเชือก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒

นางสาววิศรุตา บัวบุญ
นางสาววิศารัตน มูลคํา
นางสาววิสนีย นุราช
นางสาววิสา ดาบภูเขียว
นางสาววิสุดา ทองแสง
นางสาววิสุทธร คุณรักษา
นางสาววิสุทธิญา พรมโสภา
นางสาววิสุธิดา ธัญญะวานิช
นางสาววีญาภัทร มัชมี
นางสาววีณา เชิดฉันท
นางสาววีณา ผินสุวรรณ
นางวีณา สอดจิตต
นางสาววีณา ออนเรือง
นางสาววีณารัตน กาญจนสินธุ
นางสาววีนัส แสนจันทร
นางสาววีนา กะฐินเทศ
นางสาววีรญา คลังระหัด
นางสาววีรญา นรารัตน
นางสาววีรณา เอียดนอย
นางวีรดา รักษาศีล
นางสาววีรนุช โคตรแกว
นางวีรปริยา สีโท
นางวีรพร นราจันทร
นางวีรภรณ ผลประทุม
นางสาววีรภัทร รักชนบท

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗
๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววีรภัทร วิชัยรัมย
นางสาววีรยา กองสนธิ์
นางวีรยา ภูเกตุ
นางวีรวรรณ ลีวะพงษเพียร
นางสาววีรวรรณ เวชทรัพย
นางสาววีระญา ทองใบออน
นางวีระนุช ปติตังโข
นางวีระยา คํามณีจันทร
นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตร
นางสาววีระวรรณ มั่งมี
นางวีระวรรณ แวนแกว
นางสาววีรัตนชญา วารี
นางสาววีราชีนี เสนานัย
นางสาววีรินทร ไชยศร
นางสาววีรินทรญา หนูนัง
นางสาววีรียา จุลสัตย
นางวุฒิตา จันทรหนู
นางสาวเวณุกา ประทุมชาติ
นางสาวเวณุกา สิงหแกว
นางสาวเวทิดา คําเพ็ง
นางสาวเวทิดา เรืองเดช
นางสาวเวนิสา พานทอง
นางสาวเวียงคํา ฉลุศรี
นางสาวแววดาว คําฝน
นางสาวแวววลี วงคคําจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๗๘ นางแวววิมล ศรีชัยภูมิ
๑๓๘๗๙ นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคุณ
๑๓๘๘๐ วาที่รอยตรีหญิง ศกุนตลา
แหวนทองคํา
๑๓๘๘๑ นางสาวศจี เฟองบริบูรณ
๑๓๘๘๒ นางสาวศจีวรรณ ลีละพันธ
๑๓๘๘๓ นางสาวศตพร รัตนะ
๑๓๘๘๔ นางศนิกานต วงสวาห
๑๓๘๘๕ นางศนิษา เครือบุตรดา
๑๓๘๘๖ นางสาวศมนกร ดวงมาลา
๑๓๘๘๗ นางสาวศยามล เลี่ยนเพชร
๑๓๘๘๘ นางสาวศยามล วงษธัญญะ
๑๓๘๘๙ นางสาวศรมณีย หาญสิงห
๑๓๘๙๐ นางศรวณีย พรหมพันธใจ
๑๓๘๙๑ นางสาวศรวณีย มณีศรี
๑๓๘๙๒ นางสาวศรสวรรค อินตะ
๑๓๘๙๓ นางสาวศรัญญา กลดี
๑๓๘๙๔ นางสาวศรัญญา กัณโสภา
๑๓๘๙๕ นางสาวศรัญญา เกิดเกตุ
๑๓๘๙๖ นางสาวศรัญญา แกวนาน
๑๓๘๙๗ นางสาวศรัญญา ขุนเอม
๑๓๘๙๘ นางศรัญญา คงคุณ
๑๓๘๙๙ นางศรัญญา เดชมาก
๑๓๙๐๐ นางสาวศรัญญา ทองงาม
๑๓๙๐๑ นางศรัญญา ปญญาสอง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศรัญญา มูลน้ําอาง
นางสาวศรัญญา หนูชัยแกว
นางสาวศรัญญา โฮคุณ
นางสาวศรัญญาภรณ สวยวิเศษ
นางสาวศรัญญารัตน คงอิ่ม
นางศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล
นางสาวศรัณภรณ สุภาษา
นางศรัณยพร จัดหงษา
นางสาวศรัณยพร บัวเพียร
นางศรัณยพัทธ ชิดปรางค
นางศรัณยภัทร วงศไพโรจน
นางสาวศรัณยรัชย โพธิ์ละออ
นางศรัณยา เตจะยา
นางสาวศรัณยา มาทิพย
นางศรัณยา วงคโพธิ์
นางสาวศรัณยา วาจาทะศิลป
นางสาวศรันยภัทร
อินทรรักษาทรัพย
นางศรันยา แกวสังข
นางสาวศรารัตน อินทรทอง
นางสาวศรารีย ฟูแสง
นางศราลักษณ ดวนแสง
นางสาวศราลักษณ ลุนสะแกวงษ
นางศราวดี อนันตกูล
นางศราศิณี ตันศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศริญญา กุลพินิจ
นางศริญญา ผลดี
นางสาวศริญญา ผั้วผดุง
นางสาวศริญญา ศรเพ็ชร
นางสาวศริญา ผิววงษ
นางสาวศริณญา ธรรมาพัฒน
นางสาวศริณทิพย มิตรพัฒน
นางสาวศรินณา จันเสนา
นางสาวศรินณา พลายละหาญ
นางศรินทรทิพย นรสิงห
นางศรินธร เพ็ชรัตน
นางศรินนา ลงมาก
นางสาวศรินยา ฤกษงาม
นางสาวศรินยา หุนฉายศรี
นางสาวศรินรัตน ฉัตรธิวัฒนกุล
นางสาวศริภา ผกาหวาน
นางศริวิมล ชูชํานาญ
นางสาวศรีกิตติ์ สินชัย
นางศรีทอง สละสิน
นางสาวศรีธิดา ศิริมหาสาคร
นางสาวศรีนวล ทิทา
นางสาวศรีประไพ โชติประวิทย
นางศรีประภา ไทยถาวร
นางศรีแพร บุตรสุด
นางสาวศรีแพร อนเกษ

๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศรีไพร กิริยากิจ
นางสาวศรีไพร พูลหลํา
นางสาวศรีไพร อินทรอาย
นางสาวศรีฟา วงศานนท
นางสาวศรีรดา ดอกตาลยงค
นางสาวศรีรัตน ประทุมโพธิ์
นางสาวศรีรุง มรกฎ
นางศรีวรรณ ถาปนตา
นางศรีวรรณ อิ่มสําอางค
นางสาวศรีวลัย ไตรแกว
นางสาวศรีศิริ ศรีไทย
นางสาวศรีสุดา คงวุน
นางสาวศรีสุดา ปญจะรักษ
นางศรีสุดา เพชรพงศ
นางสาวศรีสุดา สมทรัพย
นางสาวศรีสุดา สอนศิริ
นางสาวศรีสุดา สุขสําราญ
นางศรุดา ดวงใจ
นางสาวศรุตยา โสคําภา
นางสาวศรุตา คณะเสนา
นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษวงค
วาที่รอยตรีหญิง ศลัยลา คํามีแสง
นางสาวศลิษา โปรงเจริญ
นางสาวศลิษา พลเขต
นางศลิษา ยอดสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศลิษา รามันพงษ
นางศลิษา สายน้ําใส
นางศศธร บํารุง
นางสาวศศศรัณย นิ่มทัศนศิริ
นางสาวศศิกร นามสงวน
นางสาวศศิกาญจน ฉายแสงเดือน
นางสาวศศิกาญจน ชุมแวงวาป
นางศศิกานดา ศุภภูดล
นางศศิกานต จีสัน
นางสาวศศิกานต บุตรการ
นางสาวศศิกานต พันธโนราช
นางสาวศศิชา ปาวะศรี
นางสาวศศิญา สํารี
นางศศิณา กันทมูล
นางศศิธร ไกรนรา
นางสาวศศิธร คาขาว
นางสาวศศิธร จันทรโสม
นางสาวศศิธร ชาแทน
นางสาวศศิธร ไชยโกษี
นางสาวศศิธร ดอกไมขาว
นางสาวศศิธร ทองคํา
นางสาวศศิธร ทองเสนอ
นางศศิธร ไทยประยูร
นางสาวศศิธร นานไธสง
นางสาวศศิธร นีรนารถเบญจ

๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิธร บุตรชะรี
นางสาวศศิธร ปวุตินันท
นางสาวศศิธร พรมนอย
นางสาวศศิธร มีชนะ
นางสาวศศิธร เมืองมูล
นางสาวศศิธร โมลา
นางสาวศศิธร รักษายศ
นางศศิธร ลาภปริณายก
นางศศิธร สมนอย
นางสาวศศิธร สังขชุม
นางสาวศศิธร สังขทอง
นางสาวศศิธร สังฆธรรม
นางสาวศศิธร สายวัน
นางสาวศศิธร สุขแสวง
นางสาวศศิธร สุดดี
นางสาวศศิธร เสารปา
นางสาวศศิธร หงษศรี
นางศศิธร ออนเกตุพล
นางศศิธร อารีพงค
นางสาวศศิธร อุดรจรัส
นางสาวศศิธันว สกุลหอม
นางศศิธิป โควสวัสดิ์
นางศศินนภา เจะตะ
นางสาวศศินันท ประมูล
นางสาวศศินิภา พรหมสุรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางศศินิภา อําภาวงศ
นางสาวศศิประภา กาฬภักดี
นางสาวศศิประภา บุญวงศ
นางสาวศศิประภา โปธาเจริญ
นางสาวศศิประภา โพธิรัตน
นางสาวศศิประภา สรสุชาติ
นางศศิประภา สุประดิษฐอาภรณ
นางสาวศศิประภา สูงขาว
นางสาวศศิพร ศรีแกว
นางสาวศศิพร สุพงษ
นางสาวศศิพิมล เทพพรมวงค
นางสาวศศิภัสสร พูลทอง
นางสาวศศิภา บุญเรือง
นางสาวศศิภา ศรีสม
นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค
นางสาวศศิมาภรณ คําแสน
นางศศิมาภรณ เบลีย
นางสาวศศิมาภรณ หายทุกข
นางศศิรดา การพงษ
นางสาวศศิราภรณ ปาระเวก
นางสาวศศิลัดดา มีจังหาร
นางสาวศศิวรรณ พงศมัฆวาน
นางสาวศศิวรรณ เรืองอําพันธุ
นางสาวศศิวิมล เงางาม
นางสาวศศิวิมล บรรจงศิลป

๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิวิมล บุญเศียร
นางศศิวิมล เพชรไพร
นางสาวศศิวิมล เรี่ยวแรง
นางสาวศศิวิมล วรณคุปต
นางสาวศศิวิมล ศศิวรกุล
นางศศิวิมล สายสรอย
นางสาวศศิวิมล แหวเพ็ชร
นางสาวศศิวิมล อินตะเนตร
นางสาวศสิธร เหลายนขาม
นางศัณตยารัฐ ปยะรัฐ
นางศันศนีย อุพันศรี
นางสาวศันสนีย คงสอน
นางสาวศันสนีย ชลีกรชูวงศ
นางสาวศันสนีย นิโครธานนท
นางศันสนีย พันธเรือง
นางสาวศันสนีย สมสวย
นางสาวศันสนีย แสงเรือน
นางสาวศันสนีย อิหม่ําเหม
นางสาวศานิกุณ คําภีระ
นางสาวศาลินี มวงชุม
นางสาวศาวพา บัวศรี
นางสาวศาวพา ศรีเจริญ
นางสาวศิขริน ศิริวิชัย
นางสาวศิตา ทวีกาญจน
นางสาวศิทารัตน จันทรเทพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิปานาฏ วิเชนสวัสดิ์
นางสาวศิรกาญจน คืดนอก
นางศิรกาญจน ภูลบศรี
นางศิรประภา พัชรศิรพันธ
นางสาวศิรประภา รังรักษ
นางศิรประภา วิเชียรชัย
นางศิรพร สวางวงษ
นางสาวศิรภัสสร คําถาวร
นางสาวศิรยา เอกวารีย
นางสาวศิรรัตน เสตสุบรรณ
นางสาวศิรังษี กฤษณา
นางสาวศิรัจจันทร เอียดทองใส
นางสาวศิรัญญา เสนี
นางสาวศิราณี ศศิกาญจน
นางศิราณี อัมรักเลิศ
นางสาวศิราพร วังขุนพรหม
นางสาวศิริกมล บุญสนอง
นางศิริกมล บุบผาอาจ
นางสาวศิริกมล พุมมา
นางสาวศิริกัญญา กักสุวรรณ
นางสาวศิริกัญญา ยุระวงศ
นางสาวศิริกันยา พวงสมบัติ
นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล
นางศิริกาญจน กองกี
นางสาวศิริกาญจน กันคํา

๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริกาญจน เทศารินทร
นางสาวศิริกาญจน ศรีจันทร
นางศิริกานต คําซาว
นางสาวศิริกานต จันทรศิริ
นางศิริกานต บุญรอดนอย
นางสาวศิริกานต ฟองนอย
นางสาวศิริกานต สีลาเหลี่ยม
นางสาวศิริกุล จุลศรี
นางศิริกุล ชิณชาง
นางสาวศิริขวัญ คําจันทร
นางศิริขวัญ ทองหวาน
นางศิริขวัญ บุญศิริ
นางศิริขวัญ ผิวพรรณ
นางสาวศิริขวัญ ผูกจิต
นางสาวศิริขวัญ มุงงาม
นางสาวศิริขวัญ สีทา
นางศิริขวัญ หนูพุทธิ
นางสาวศิริขวัญ อุตตมา
นางสาวศิริงาม แซจิ้ว
นางศิริจันทร คงคุมภัย
นางสาวศิริจันทร ศรีเมือง
นางสาวศิริชนกม สมนาม
นางสาวศิริโชค อภิภัชผองใส
นางสาวศิริญญา จันทรคณา
นางสาวศิริญญา ไชยคีรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริญญา บัวงอด
นางสาวศิริญญา มั่นกันนาน
นางสาวศิริญญา ศรีคํา
นางสาวศิริญญา สิริสวัสดิ์พิพัฒน
นางสาวศิริญญาพร ชนะสะแบง
นางศิริณลักษณ ทองปน
นางสาวศิริณัชชา คําหิราช
นางสาวศิริณา จาทอง
นางสาวศิริธร สายทอง
นางสาวศิรินญา บุญญานอย
นางสาวศิรินญา ภูอยู
นางศิรินณา ตันติจารุกร
นางสาวศิรินทร ดงเรืองศรี
นางสาวศิรินทร คงรักที่
นางสาวศิรินทร คนซื่อ
นางสาวศิรินทร ภูมิมาลา
นางศิรินทรทิพย มงคลรุงทรัพย
นางศิรินทรนภา แยงจันทร
นางสาวศิรินทรพร
พรหมสิทธิมาตย
นางสาวศิรินทรพร มุสิกะพงศ
นางศิรินทรรัตน กุลพิพิธ
นางสาวศิรินทรา กัญญาคํา
นางสาวศิรินทรา จันทวัฒน
นางสาวศิรินทรา ดวงเหม

๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิรินทรา มวงแกว
นางสาวศิรินทรา อิธิยาภรณ
นางศิรินทิพย จารุธนศักดิ์กูร
นางสาวศิรินทิพย ชีวกุล
นางศิรินทิพย นึกได
นางสาวศิรินทิพย บางเมือง
นางสาวศิรินทิพย บุญอินเขียว
นางศิรินทิพย วรมากุล
นางศิรินทิพย วรรณทอง
นางสาวศิรินธร พิมพดี
นางสาวศิรินธร พุทธโม
นางสาวศิรินนาถ ทับทิมใส
นางสาวศิรินภา คูกระสังข
นางศิรินภา ดีบุก
นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน
นางสาวศิรินภา ทองคําแท
นางสาวศิรินภา ทองธรรมชาติ
นางศิรินภา บํารุง
นางสาวศิรินภา โพธิ์ทอง
นางสาวศิรินภา ศิริบุตร
นางสาวศิรินภา สิงหะ
นางสาวศิรินภา สืบเผา
นางศิรินภา หวังรวมกลาง
นางสาวศิรินยา ทองกลาง
นางสาวศิรินันท จันใด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิรินันท จุยมอด
นางสาวศิรินันท นันศรี
นางสาวศิรินันท รูปเทวิน
นางสาวศิรินันท วรรณตระกูล
นางสาวศิรินันท สีสรรค
นางศิรินันท โสภาน้ํา
นางสาวศิรินาถ คําอู
นางสาวศิรินาถ รัตนพลที
นางศิรินิษฐา ทองบัว
นางสาวศิริประภา แกวคํา
นางสาวศิริประภา ชูเชิด
นางสาวศิริประภากรณ เรียบรอย
นางศิริพร กลาพรอม
นางสาวศิริพร แกลวการไร
นางศิริพร ขวัญสิน
นางสาวศิริพร คงสมทอง
นางสาวศิริพร คชรินทร
นางสาวศิริพร ครองเคหา
นางสาวศิริพร คาตา
นางสาวศิริพร จันทรสุวรรณ
นางสาวศิริพร จันทะกุล
นางสาวศิริพร ใจหลัก
นางสาวศิริพร ชัยมงคล
นางสาวศิริพร ชาตบุษป
นางศิริพร แดนโพธิ์

๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริพร ทองดี
นางศิริพร ทองเรือง
นางสาวศิริพร ทับเกตุแกว
นางสาวศิริพร ทาวนอย
นางสาวศิริพร เทียนเบ็ญจะ
นางสาวศิริพร นันทชัย
นางสาวศิริพร บุญตะหลา
นางสาวศิริพร บุญรักษ
นางสาวศิริพร บุญสง
นางศิริพร พงษแตง
นางสาวศิริพร พงษโภชน
นางสาวศิริพร พรประทาน
นางสาวศิริพร พรมโสภา
นางสาวศิริพร พลมาตย
นางสาวศิริพร พลสิน
นางสาวศิริพร พันธเพ็ชร
นางสาวศิริพร พุทธแกว
นางสาวศิริพร โพธิ์งาม
นางสาวศิริพร โพธิ์ทะมาตย
นางสาวศิริพร เมืองราช
นางสาวศิริพร โยทะคง
นางสาวศิริพร ระดมสุข
นางศิริพร เลิศสุวรรณ
นางสาวศิริพร เลิศอมรกิจ
นางสาวศิริพร ศรีปญญา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริพร ศรีวิชัย
นางสาวศิริพร ศรีวิชา
นางสาวศิริพร ศิริผล
นางสาวศิริพร สมบูรณดี
นางสาวศิริพร สอิ้งทอง
นางสาวศิริพร สามบุญศรี
นางสาวศิริพร สุภาษร
นางสาวศิริพร แสงสึก
นางสาวศิริพร หลานตํา
นางศิริพร เหนือคูเมือง
นางสาวศิริพร อินทรา
นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์
นางสาวศิริพรรณ ชาตินันท
นางศิริพรรณ มณฑาแดง
นางสาวศิริพรรณ สรรคประสิทธิ์
นางสาวศิริพัฒน ศรีเปารยะ
นางสาวศิริพันธ อยูสม
นางศิริภรณ ศรีชัยปญหา
นางสาวศิริภา จูมศิลป
วาที่รอยตรีหญิง ศิริภา เทพรินทร
นางสาวศิริภา วงศศรีแกว
นางสาวศิริมนัส นวลศิริ
นางศิริมา ดําสุข
นางสาวศิริมา สิงหพันธ
นางสาวศิริมาศ ศิริธนาคร

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิริยา นาฑี
นางสาวศิริยา รามแกว
นางสาวศิริยากร บัวงาม
นางสาวศิริยาภรณ ตุยเต็มวงศ
นางสาวศิริยุพา ทองแสน
นางศิริยุพา ศรีใต
นางศิริรักษ ทองไหล
นางสาวศิริรักษ วัลมาลี
นางสาวศิริรักษ แสงกลาชนะชัย
นางสาวศิริรัตน เกษรบัว
นางศิริรัตน แขมคํา
นางสาวศิริรัตน คุณยศยิ่ง
นางศิริรัตน โคตรสงคราม
นางสาวศิริรัตน จําเริญรักษ
นางศิริรัตน ฉายินทุ
นางสาวศิริรัตน ชนะบุญ
นางสาวศิริรัตน ถนอมพวก
นางศิริรัตน ถอยกระโทก
นางสาวศิริรัตน บุญนารักษ
นางศิริรัตน ปริยะ
นางสาวศิริรัตน พูลศรีกาญจน
นางศิริรัตน ยิ้มละมัย
นางสาวศิริรัตน ฤทธิ์นายม
นางสาวศิริรัตน ลอยขจร
นางสาวศิริรัตน วงเวียน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙

นางสาวศิริรัตน วนัชวงค
นางศิริรัตน วิทยาพิรุณทอง
นางสาวศิริรัตน สนิทนนท
นางสาวศิริรัตน สมบุณรนาค
นางศิริรัตน สวัสดิ์อุบล
นางสาวศิริรัตน สําโรง
นางสาวศิริรัตน สําโรงทอง
นางสาวศิริรัตน สีพันดอน
นางสาวศิริรัตน สุนทรมัจฉะ
นางสาวศิริรัตน สุนทรวิทย
นางสาวศิริรัตน แสงมณี
นางสาวศิริรัตน อนันต
นางสาวศิริรัตนา พบชัยภูมิ
นางสาวศิริลักษณ กานขุนทด
นางสาวศิริลักษณ เกิดวั่น
นางศิริลักษณ ไกรกิจราษฎร
นางสาวศิริลักษณ ขันทอง
นางสาวศิริลักษณ ขุนวงษ
นางสาวศิริลักษณ คําปญโญ
นางสาวศิริลักษณ เชื้อศรีชัย
นางสาวศิริลักษณ แนวทอง
นางสาวศิริลักษณ ใบทอง
นางสาวศิริลักษณ มีหกวงษ
นางสาวศิริลักษณ มืดหลา
นางสาวศิริลักษณ วงศสูง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริลักษณ ศรีสุขา
นางสาวศิริลักษณ สงาวงศ
นางสาวศิริลักษณ สิสี
นางสาวศิริลักษณ สุนทรพงษ
นางสาวศิริลักษณ หนูเอียด
นางสาวศิริลาวัลย รบไพรินทร
ศิริวงค
นางสาวศิริวรรณ ขุนเนียม
นางสาวศิริวรรณ คันทะเสน
นางสาวศิริวรรณ เคนสุวรรณ
นางศิริวรรณ โคตะวินนท
นางสาวศิริวรรณ ตาสุย
นางสาวศิริวรรณ เถระพันธ
นางสาวศิริวรรณ ทรัพยจิรานนท
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
นางสาวศิริวรรณ นาคพุฒ
นางสาวศิริวรรณ นิตุธร
นางสาวศิริวรรณ บุญลี
นางศิริวรรณ ปนโพธิ์
นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย
นางสาวศิริวรรณ ภิรมราช
นางสาวศิริวรรณ ยนประสิทธิ์
นางศิริวรรณ ยะอนันต
นางสาวศิริวรรณ รูปสี
นางสาวศิริวรรณ วิเชียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘

นางสาวศิริวรรณ วีระนันทสิน
นางสาวศิริวรรณ ศรีทอง
นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน
นางศิริวรรณ สุขมา
นางสาวศิริวรรณ หมดจด
นางสาวศิริวรรณ อะวะตา
นางสาวศิริวัน หาญนอก
นางสาวศิริวิมล พงษอุดทา
นางสาวศิริวิมล มูลผลึก
นางศิริวิมล มูลสาร
นางศิริวิมล วงศา
นางสาวศิริวิมล สมพร
นางสาวศิริโสภา บุญลอย
นางสาวศิริอักษร ธรรมมิ
นางสาวศิโรธร สิมมา
นางสาวศิโรรัตน ทองหลอ
นางศิโรรัตน รัตนเดชาสกุล
นางสาวศิโรรัตน ศรีนุน
นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ
นางศิละพร มณีคํา
นางศิลาพร จําปารัตน
นางสาวศิวดี สุขสําราญ
นางสาวศิวธิดา ทรัพยเหมือน
นางสาวศิวนารถ ชื่นตา
นางสาวศิวพร แกวเกตุ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศิวพร ทองโพธิ์
นางสาวศิวพร ประสิทธิ์นอก
นางสาวศิวพร ยืนนาน
นางสาวศิวพร รัตนวงศ
นางศิวพร วิงเจริญ
นางสาวศิวพร สุขสําแดง
นางสาวศิวพรรณ รัตนชัยศิลป
นางสาวศิวะรักษ ศรีละ
นางสาวศิวะลักษณ มหาชัย
นางสาวศิวัชญา ปาไหน
นางศิวัตมิกา กัญจนิตานนท
นางสาวศิวาพร บางรางโรจน
นางสาวศิวาพร ใผครบุรี
นางสาวศิวาพร ศรีระขันธ
นางสาวศิวาภรณ บุญเสริม
นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
นางสาวศิวิกร วิชัยวงค
นางสาวศิวิมล ศิริรักษ
นางสาวศิวิมล สุทธิ์มี
นางสาวศิวิไลซ ธาราเพ็ชรัตน
นางศิษฏาภา เทียนทอง
นางสาวศุกล ชาญยุทธ
นางสาวศุกลภัค ไกรพินิจ
นางสาวศุขภัครอาภา ไพจิตร
นางศุจินทรา หาญยุทธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘

นางสาวศุจินธร สุพันสร
นางสาวศุจิรัตน ปยะชน
นางสาวศุจิวรรณ บรรณวัฒน
นางสาวศุจีภรณ แกวเทพ
นางสาวศุทธินี ไชยนันทร
นางศุภกานต แกวเมืองกลาง
นางสาวศุภกานต เบียดนอก
นางสาวศุภกานต วงคชารี
นางสาวศุภจิรา บุญทอง
นางศุภณิส เดชกัลยา
นางสาวศุภดา โชติเลิศสกุล
นางสาวศุภธิดา ยอดหอม
นางศุภพร ทิศใหม
นางสาวศุภมาส คงราษฎร
นางสาวศุภมาส จอยเชื้อ
นางศุภมาส จันทรพงษ
นางศุภมาส โสวรรณา
นางสาวศุภร แซลู
นางสาวศุภร ทิ้งแหละ
นางสาวศุภร พวงมาลี
นางสาวศุภร ศรีบัวทอง
นางสาวศุภร สถิตยสวรรค
นางสาวศุภรดา พึ่งพานิช
นางสาวศุภรดา สุขสวัสดิ์
นางสาวศุภรักษ จงรักษ

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศุภรัตน เพ็ชรทอง
นางสาวศุภรัตน เมฆสุข
นางศุภรัตน อินทรา
นางสาวศุภรินทร ดาวเรือง
นางศุภลักษณ กระเชิญรัมย
นางสาวศุภลักษณ เกิดหนู
นางศุภลักษณ ไกรเอียง
นางสาวศุภลักษณ คงชู
นางสาวศุภลักษณ ครุฑคง
นางสาวศุภลักษณ จรัสบุษราคัม
นางสาวศุภลักษณ ตรรกวิทยชน
นางศุภลักษณ บัวมาก
นางสาวศุภลักษณ เฟองทิพย
นางศุภลักษณ สังขเมือง
นางสาวศุภลักษณ หยงแกว
นางสาวศุภลักษณ หวยหงษทอง
นางสาวศุภลักษมี พลเสนา
นางศุภวรรณ ทองปรอน
นางสาวศุภวรรณ ปวนสาย
นางสาวศุภวรรณ มัณยานนท
นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน
นางสาวศุภวรรณ สายบุตร
นางศุภวรรณ หวังคีรีห
นางสาวศุภวัลย ชูมี
นางสาวศุภสร เครือทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภสุตา เทพรักษ
นางสาวศุภักษร พรหมสิทธิ์
นางศุภักษร โภคสมบัติ
นางสาวศุภัชกาญจน บุญประชม
นางศุภัชชา ธนูปกรณ
นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาค
นางสาวศุภากร ศิวกุล
นางสาวศุภางค บุญเฉย
นางสาวศุภาณี พรทอง
วาที่รอยตรีหญิง ศุภานัน อยูทิม
นางศุภาพักตร งามดี
นางศุภาลักษณ สมจิตร
นางศุภาวรรณ โทอิ้ง
นางศุภิสรา จารุมา
นางศุภิสรา รินชาลี
นางสาวศุวภัทร สุวพนาวิวัฒน
นางโศรญา สัจจะ
นางสาวโศรยา คําเขียว
นางสาวโศรยา มาณะศิลป
นางสาวโศศิษฐา ศรีสมบัติ
นางสาวษมาภรณ ศรีใสคํา
นางสาวษิรดา โลวิชากรติกุล
นางสาวสกลวรรณ รูปหุน
นางสาวสกาวเดือน กองเพชร
นางสาวสกาวเดือน ชินวงศ

๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสกาวเดือน รัตตะใส
นางสาวสกาวเดือน อนันตวรพจน
นางสกาวทิพย สังคปาล
นางสกาวรัตน อีวาด
นางสาวสกุณา กาสิงห
นางสกุณา ชาลีดี
นางสาวสกุนีย พานสูงเนิน
นางสาวสกุลณา จันปุม
นางสาวสกุลดาว ษรจันทรศรี
นางสกุลภรณ นาสุริวงษ
นางสกุลยา พรมเทา
นางสาวสกุลรัตน ชุมเมืองเย็น
นางสกุลรัตน พันทวีศักดิ์
วาที่รอยตรีหญิง สงกรานต
ภูกองไชย
นางสาวสงวน กุกสันเทียะ
นางสาวสงัด ยิ่งสวัสดิ์
นางสชิชา วังศรี
นางสาวสดใส คําจันทร
นางสาวสดใส เพิ่มพูล
นางสาวสดุดี นิลธรรม
นางสาวสดุดี สังขจันทร
นางสาวสถิภรณ แกวเกตุ
นางสาวสนธยา คันธาวัฒน
นางสนธยา ทองทาฉาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสนธยา ศรีสุข
นางสนธยา สายเมือง
นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม
นางสาวสนธิยา สันทรุนัย
นางสนิฎา วงศสุริยามาศ
นางสาวสนิตา เพิ่มพูล
นางสาวสไบทิพย พานทองคํา
นางสาวสไบพร แสงแกว
นางสาวสไบพร แสงปาก
นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย
นางสมควร ปลื้มสูตร
นางสาวสมคิด เกวขุนทด
นางสาวสมคิด นึกถึง
นางสาวสมคิด โยธี
นางสาวสมจารี คันธชาติกุล
นางสาวสมจิต วิเศษกันทรากร
นางสาวสมจิตต กิจประเสริฐ
นางสมจิตต หอมแกนจันทร
นางสาวสมจิตร ขําดี
นางสาวสมจิตร ตูลเพ็ง
นางสมจิตร เถาวสอน
นางสมจิตร นิลประดับ
นางสาวสมจินต มุสิกรังศรี
นางสาวสมใจ เกษกุล
นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ

๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมใจ ธรารักษ
นางสมใจ ปุลันรัมย
นางสาวสมใจ พิทักษธรรม
นางสาวสมใจ วงษตา
นางสาวสมใจ สายพรม
นางสมถวิล กิ่งโคกกรวด
นางสาวสมถวิล นาคนาคา
นางสมถวิล ศรีประภา
นางสมทรง บุญสมัย
นางสมทรัพย มุงนากลาง
นางสมนะห วาจิ
นางสมนึก ชัยมงคล
นางสาวสมนึก สิมพงษ
นางสาวสมบัติ ศรียางนอก
นางสาวสมบัติ แอบไธสง
นางสมบุญ ลายประดิษฐ
นางสาวสมบูรณ หงสสุนันท
นางสาวสมปรารถนา พลายบุญ
นางสาวสมปอง เกิดแกว
นางสาวสมปอง คุมสิน
นางสาวสมปอง จันทขัน
นางสาวสมปอง ประเสริฐศักดิ์
นางสาวสมปอง อัศวภูมิ
นางสมพร คชบาง
นางสาวสมพร คําสันติวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมพร ทองสวย
นางสาวสมพร นิลแกง
นางสาวสมพร พรประสิทธิ์
นางสมพร รุงวิจิตร
นางสาวสมพร สุริยันต
นางสมพิศ สวัสดี
นางสาวสมยงค หวังผล
วาที่รอยตรีหญิง สมร ธานีวรรณ
นางสาวสมร พารื่นรัมย
นางสาวสมฤดี จิตรีวาสน
นางสาวสมฤดี เชิดกายเพชรา
นางสมฤดี เด็นมาเส
นางสาวสมฤดี โพธิ์นิ่ม
นางสาวสมฤดี รักสุภาพ
นางสาวสมฤดี ศรีชามก
นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร
นางสาวสมฤดี อุนใจ
นางสาวสมฤทัย เครือโยชน
นางสาวสมฤทัย จันทรเจริญ
นางสาวสมฤทัย ธนะสาร
นางสาวสมฤทัย นาควงษ
นางสาวสมฤทัย ปูยา
นางสาวสมฤทัย เฟองคณะ
นางสาวสมฤทัย ศรีงาม
นางสมฤทัย หารไชย

๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมศรี สุขแกว
นางสมสมัย ตระกูลเจริญ
นางสมสวน มีผิว
นางสาวสมหญิง ซอนใจ
นางสาวสมหญิง บดีรัฐ
นางสาวสมหญิง บุตรวงค
นางสาวสมหญิง ประเสริฐสังข
นางสาวสมหญิง โพธิรักษ
นางสาวสมหญิง มาประสงค
นางสมหทัย เรืองชัยวุฒิคุณ
นางสมหมาย คันไฮ
นางสาวสมหมาย คูโคกสูง
นางสมหมาย แยมโกเมน
นางสมหมาย เหลาทรัพยเจริญ
นางสาวสมหวัง คุณวงค
นางสมหวัง ปณฑิกา
นางสาวสมหวัง สมเผา
นางสาวสมัชญา ชางพาน
นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ
นางสมัชญา มัธยมนันทน
นางสมัย รัสภา
นางสมาพร พิพัฒนชลธี
นางสมาพร วงษลอย
นางสยุมพร ไพเราะ
นางสาวสรญา โชติชวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสรญา ไพบูลยเศรษฐ
นางสาวสรญา เหมพิทักษ
นางสรณณภัส แซแต
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวสรรยา เหี่ยวนา
นางสาวสรวีย โพธิ์แกวธีรกุล
นางสรสวรรค บัวศรี
นางสรอยทิพย เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางสาวสรอยเพชร จวงจันทร
นางสรอยสุดา กลิ่นหอม
นางสาวสรอยสุดา ราชอินทร
นางสาวสรอยสุวรรณ สมฤทธิ์
นางสรอยสุวรรณ สังขสุวรรณ
นางสาวสรัญญา คีรีวรรณ
นางสาวสรัญญา ชูแชม
นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิ
นางสาวสรัญญา ประดิษฐศิลป
นางสรัญญา วงศกุลโชติ
นางสาวสรัญญา สุพรหมอินทร
นางสาวสรัลชนา กานกลาง
นางสรัลนุช ผลาเมธากูล
นางสาวสรัลพร บัวระภา
นางสาวสรัลลักษณ วิชิตถาวรชัย
นางสาวสราญรัตน บุญเรืองประภา
นางสราพร ชวลิต

๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสราพร นุมดี
นางสาวสราภรณ นาโสก
นางสาวสรารัตน จงงดงาม
นางสาวสรารัตน ชอไมทอง
วาที่รอยตรีหญิง สรารัตน ทังสี
นางสาวสรารัตน ผัดผวน
นางสาวสรารัตน ศิริพันธ
นางสาวสรารีวรรณ ภูแขวงแสง
วาที่รอยตรีหญิง สราวลี สะดวก
นางสาวสริญญา นาคเทวัญ
นางสาวสริญญา วรสิทธิ์
นางสาวสรินณา ปรางแกว
นางสาวสริยา กาญจนคลอด
นางสาวสรีรัตน อุคหปญญากุล
นางสโรชา แกวตะพาน
นางสาวสโรชา ศิริพรรณ บุญเสน
นางสาวสโรชา อามาตยทัศน
นางสาวสโรชินี ชุมกลม
นางสาวสโรบล ภาคยอภิศร
นางสาวสลักจิต แปงจิ่งตา
นางสาวสลักจิต พรมเพ็ชร
นางสลักจิตร เฉิดฉาย
นางสลิตา พรมไชย
นางสาวสลิตา แสงจันดา
นางสลิตา เพชรพลาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสลินดา ขวัญยืน
นางสาวสลิลทิพย อาจศิริ
นางสาวสลิลรัตน จุลจู
นางสาวสลิลา ลงวุฒิ
นางสาวสวนี เพียโบราณ
นางสาวสวพร แพทยประพาฬ
นางสาวสวรส แตงโสภา
นางสาวสวัจฉรัตน จันทรสวาง
นางสาวสวัชยา บุณยะตุลานนท
นางสาวสวาท ทองละเอียด
นางสวาท สมะวรรธนะ
นางสสิมา ปานงาม
นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร
นางสหัทยา พิทาคํา
นางสาวสอนสวรรค ถวิลรักษ
นางสอฝหยะ เส็มยง
นางสอิ้ง จาบทอง
นางสาวสะหยุมพร วิไลพฤกษ
นางสังวาลย มณียารัตน
นางสัจพร องอาจ
นางสาวสัญญา โททุมพล
นางสาวสัญญา มีเอี่ยม
นางสัญญาลักษณ หีบแกว
นางสาวสัณหจุฑา เกียรติสูงเนิน
นางสันทนี บุญหอ

๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสันทราย ชื่นดอนกลอย
นางสาวสันธินี บํารุงสุข
นางสัสสรส หนองหาร
นางสาวสาคร เทพทัศน
นางสาวสาแตม กุลกู
นางสาวสาธนี ศรีอราม
นางสาวสาธวินี พลเสน
นางสาวสาธิกา คุตกาล
นางสาธิกา จันทนป
นางสาวสาธิญา ดรุณศิลป
นางสาวสาธิตา กัณนิกา
นางสาธิตา ธิโนชัย
นางสาธินี บุญศรีมาส
นางสาวสาธิยา ไทยเกิด
นางสาธิยา เบทส
นางสาวสาธิยา ประทุมเทือง
นางสายเงิน กองก่ํา
นางสายใจ บุญคุม
นางสาวสายใจ เพ็ชรลับ
นางสาวสายใจ ไวคม
นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด
นางสาวสายใจ สอนมะลา
นางสาวสายใจ สิงหสนิท
นางสาวสายใจ สิทธิภักดิ์
นางสายใจ หมูดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗

นางสาวสายใจ อาชีวะ
นางสาวสายชล มะโนวงค
นางสาวสายชล ยอสมเพ็ชร
นางสายชล รําพึงจิต
นางสายชล วงศคํา
นางสาวสายชล สิมสิน
นางสาวสายถวิล แซอ่ํา
นางสายทอง แกวออง
นางสาวสายทอง รัตนารักษ
นางสาวสายทิพย จําปา
นางสาวสายน้ํา จูแสน
นางสาวสายฝน เกมชัยภูมิ
นางสาวสายฝน โกงเหลง
นางสาวสายฝน คําเครื่อง
นางสาวสายฝน คํายศ
นางสาวสายฝน จตุพร
นางสาวสายฝน เจะลี
นางสาวสายฝน ชัยกาศ
นางสาวสายฝน ประชุมศรี
นางสาวสายฝน ปาเมืองมูล
นางสายฝน โประเทพ
นางสาวสายฝน พรมดี
นางสาวสายฝน พิมพสนิท
นางสาวสายฝน ศรีระนํา
นางสาวสายฝน ศรีษะนาราช

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสายฝน ศิริมนตรี
นางสาวสายฝน สุขจิต
นางสาวสายพิณ คชหาญ
นางสาวสายพิน กาญจนพรหม
นางสาวสายพิน สุวรรณฤทธิ์
นางสายเพ็ญ เอียดบาง
นางสายเพ็ญศรี แสนราช
นางสาวสายยม สวนเขื่อน
นางสาวสายรุง พงษวัน
นางสาวสายรุง คํามงคล
นางสาวสายรุง จงฝงกลาง
นางสาวสายรุง จันทะคีรี
นางสายรุง ดัชถุยาวัตร
นางสาวสายรุง ทิพยอักษร
นางสายรุง ประสิทธิ์
นางสายรุง ยุงประโคน
นางสาวสายฤดี ชูวงศ
นางสายลม มะลิวัลย
นางสาวสายสมร กิ่งแกวเพชร
นางสายสมร จิตตั้ง
นางสาวสายสมร แซลี้
นางสาวสายสมร บินหะยีอาวัง
นางสายสมร ภูคดหิน
นางสายสมร ยุปาระมี
นางสาวสายสมร สงศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสายสวาท ปรชญาพงศ
นางสายสุณี ดีผาด
นางสายสุณีย ทองใบ
นางสาวสายสุดา ดีไชยรัมย
นางสายสุดา บอหนา
นางสาวสายสุนีย ทองยวน
นางสาวสายสุนีย อริยะ
นางสาวสารญา โตะเด
นางสารภี ธนูศิลป
นางสารภี พายุ
นางสาวสารสินธุ ทรงครักษ
นางสาวสารา หนูแกว
นางสาวสาริกา กิ่งแกว
นางสาริกา ยันตวิเศษ
นางสาวสาริกา วงศใหญ
นางสาริณี หลักมั่น
นางสาวสารินี บํารุงภักดิ์
นางสาวสาริวรรณ มิสกริม
นางสาวสาริศา สวัสดิ์รักษ
นางสาริสา ศาสตรโพธิ์
นางสาวสารีพะ บือราเฮง
นางสารีฟะ หะยีดอเลาะ
นางสาวสารีฮา สือแม
นางสาวสาลินี เงาบานเกาะ
นางสาวสาลินี จินดาวงศ

๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสาลินี ดอกบัว
นางสาวสาลินี แปะเที่ยว
นางสาวสาลินี พรหมมาน
นางสาลินี ศรีเขาลาน
นางสาวสาลินี แสนโสม
นางสาวสาลินี อินทรศิริ
นางสาวสาลีรัตน ทองขาว
นางสาวสาวณี ชีพันธ
นางสาวสาวิกา พอบุตรดี
นางสาวิกา สุภาพศิริ
นางสาวิณี ฉิมพาลี
นางสาวสาวิณี ทัพบํารุง
นางสาวสาวิณี พรหมเกิด
นางสาวสาวิณี อวมเจริญ
นางสาวสาวิตรี กิติราช
นางสาวสาวิตรี แกวคํารอด
นางสาวสาวิตรี แข็งแรง
นางสาวสาวิตรี คงสุข
นางสาวสาวิตรี จันทรแจมศรี
นางสาวสาวิตรี จันทรเหนือ
นางสาวสาวิตรี ฉางทองคํา
นางสาวสาวิตรี ชาติคํา
นางสาวิตรี ชูสุวรรณ
นางสาวสาวิตรี โชดก
นางสาวสาวิตรี ทรัพยสม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗

นางสาวิตรี เทพเกื้อ
นางสาวิตรี ธาราหรรษา
นางสาวสาวิตรี นพเกา
นางสาวิตรี นิธิศเกรียงไกร
นางสาวสาวิตรี บุญไทย
นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย
นางสาวสาวิตรี ปราบนอก
นางสาวสาวิตรี ปโย
นางสาวิตรี ปูเงิน
นางสาวสาวิตรี พรเที่ยง
นางสาวสาวิตรี เพ็งดี
นางสาวสาวิตรี เพ็ชรรัตน
นางสาวสาวิตรี มะลิหวล
นางสาวิตรี มั่นเหมาะ
นางสาวสาวิตรี มุสิแดง
นางสาวิตรี รวิศิโรรัตน
นางสาวสาวิตรี วรสัมฤทธิ์วงศ
นางสาวสาวิตรี ศิลา
นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี
นางสาวสาวิตรี สาธร
นางสาวสาวิตรี สีบุดศรี
นางสาวสาวิตรี สีโยเฮือง
นางสาวสาวิตรี สุพัฒน
นางสาวิตรี เสนาคํา
นางสาวิตรี เสาะไธสง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวิตรี หลอมทอง
นางสาวสาวิตรี อดิศักดิ์สดใส
นางสาวิตรี อินทรแปน
นางสาวสาวินี ผองวิถี
นางสาวิภา ศรีตะรัตน
นางสาวิภา สารราษฎร
นางสาวสําเนียง เรืองรอบ
นางสําเภา เตากล่ํา
นางสํารวย ชิ้นทอง
นางสํารวย ลายตลับ
นางสํารวย สุวรรณโณ
นางสําราญ พลอยแสง
นางสําราญ พูลเผาว
นางสําเริง ทองนวล
นางสาวสิชาภัทร พูลใหญ
นางสาวสิตาภา เพชรนที
นางสาวสิธยาพร ยศอธิพงศ
นางสาวสินจัย ชาริดา
นางสาวสินจัย หงษชัย
นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ
นางสินทร อักษรศักดิ์
นางสาวสินินาฎ วรรณทอง
นางสาวสินี ตันประเสริฐ
นางสาวสินีนาฎ พรมมิ
นางสาวสินีนาฏ ฉ่ําชะเอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสินีนาฏ ชีระภากร
วาที่รอยตรีหญิง สินีนาฏ อินตะนัย
นางสินีนาฏ อินทรเพ็ญ
นางสาวสินีนาถ รัตนสิงห
นางสินีนาถ วิมลพันธุ
นางสินีพร วิระพันธ
นางสิรกุล เตโช
นางสิรภัทร เพชรตาด
นางสาวสิรภัทร สังขาว
นางสาวสิรากรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวสิริกมล ศรีเดช
นางสิริกร นามนวด
นางสิริกร บัวบาน
นางสาวสิริกร ยศวิชัยพร
นางสาวสิริกร เหมทานนท
นางสาวสิริกัญญา แกวสุกแท
นางสาวสิริกัลยา หวาน้ําคํา
นางสิริกาญจน เหลาตระกูล
นางสาวสิริกานต ผิวผอง
นางสาวสิริกานต มูลศรี
นางสาวสิริจันทร นิสภนันต
นางสาวสิริจันทร ไพเราะ
นางสาวสิริญญา นินนันท
นางสาวสิริญญา อ่ําเมือง
นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม

๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิริทัศน ชํานาญกิจ
นางสาวสิริทิพย จิตจารึกธรรม
นางสาวสิริธนา บริบูรณ
นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ
นางสาวสิริธร ศิริบูรณ
นางสาวสิรินดา ดําแพร
นางสาวสิรินดา นันตะบุตร
นางสาวสิรินทดา ชูหลงจิราวัตน
นางสาวสิรินทร เพิ่มสุวรรณ
นางสิรินทิพย ธนะเพิ่ม
นางสาวสิรินธร พรมชาติ
นางสาวสิรินภา ปญญาธิกวัฒน
นางสาวสิรินภาวรรณ
สมัครเขตรกิจ
นางสิรินันท บุษชะบา
นางสาวสิรินาถ จันทรศิริ
นางสาวสิรินาถ มีทอง
นางสาวสิรินุช ฉายประทีป
นางสิรินุช ตุมแกว
นางสาวสิริปอรินทร สิงหโตทอง
นางสาวสิริพร ขยันยิ่ง
นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช
นางสิริพร ชวนโพธิ์
นางสาวสิริพร ถิ่นนา
นางสาวสิริพร นวมจะโปะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖

นางสาวสิริพร บุญทิพย
นางสาวสิริพร พันธุ
นางสาวสิริพร พุกพิกุล
นางสิริพร พุทธประเสริฐ
นางสาวสิริพร พูลสวัสดิ์
นางสาวสิริพร โยศรีธา
นางสาวสิริพร สอนเมน
นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐ
นางสาวสิริพรรณ ถาวรจักร
นางสิริพรรณ ฟองคํา
นางสาวสิริพรรณ โยธะวงษ
นางสาวสิริพักตร แจงไพร
นางสาวสิริภร แสงศักดิ์
นางสาวสิริภา แกวโพธิ์
นางสาวสิริภา พูลมี
นางสิริมณี พูลสวัสดิ์
นางสาวสิริมนต โกศัยดิลก
นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์
นางสิริยาภรณ อยูสอน
นางสาวสิริรักษ นักดนตรี
นางสิริรักษ พาคลัง
นางสาวสิริรักษ ฟูเฟอง
นางสาวสิริรัตน คงสิน
นางสาวสิริรัตน จิตนาม
นางสาวสิริรัตน นกพึ่ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสิริรัตน ประทีป ณ ถลาง
นางสาวสิริรัตน พรหมปน
นางสาวสิริรัตน รุงเรือง
นางสาวสิริรัตน สืบแกว
นางสาวสิริรัตน หอมทอง
นางสาวสิริรัตน เหมือดขุนทด
นางสาวสิริลดา สุดใจ
นางสาวสิริลักษณ เกษตรกาลาม
นางสิริลักษณ จริยเวชชวัฒนา
นางสิริลักษณ แถวอุทุม
นางสาวสิริลักษณ สาระชาติ
นางสิริลักษณ อินตะแกว
นางสาวสิริวดี เลาหพูนรังษี
นางสาวสิริวรรณ ขุนจันทร
นางสาวสิริวรรณ จันลา
นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ
นางสิริวรรณ นันตสุคนธ
นางสาวสิริวรรณ แสนสุข
นางสาวสิริวรรณดา อยูเอี่ยม
นางสาวสิริวลี มาเนียม
นางสิริวิมล นําระนะ
นางสาวสิริวิมล ปนรัตน
นางสาวสิริอนงค เทวาปยไพศาล
นางสาวสิริอร กัปโก
นางสิรี ปานสมุทร

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

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิรีธร คลายมี
นางสาวสิรีนาท บุญคลาย
นางสาวสิรีรัตน จําปาสัก
นางสาวสิรีรัศมิ์ ศรีสูงเนิน
นางสาวสิเรมอร ทองสมนึก
นางสาวสิวาลี บุญวิรัตน
นางสาวสีตีฝาตีมะ อาดํา
นางสีแพ สุดชา
นางสาวสีไพร ศุภศร
นางสาวสีรุง เปยอยู
นางสีสุดา เหล็กกลา
นางสาวสุกฤตา แววนํา
นางสุกฤตา สุวรรณพรม
นางสาวสุกฤตา อานนท
นางสุกัญญา กุสุโมทย
นางสาวสุกัญญา เกตุมาลา
นางสาวสุกัญญา ขุนเจริญ
นางสาวสุกัญญา ขุยยอง
นางสุกัญญา ขุระสะ
นางสาวสุกัญญา เขียวทอง
นางสุกัญญา คําทอง
นางสาวสุกัญญา คําเนา
นางสาวสุกัญญา เคณาอุประ
นางสุกัญญา จันทรเงิน
นางสาวสุกัญญา จันทรศิริไพบูลย

๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุกัญญา จันทรอินทร
นางสาวสุกัญญา จําปาแดง
นางสาวสุกัญญา ชลทา
นางสาวสุกัญญา ชางเหล็ก
นางสาวสุกัญญา ชุมภู
นางสาวสุกัญญา เชิดรัมย
นางสาวสุกัญญา ดงเจริญ
นางสาวสุกัญญา ดวงอาจ
นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ
นางสาวสุกัญญา ตาปน
นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ดาบตํารวจหญิง สุกัญญา ทับชุม
นางสาวสุกัญญา ทาวสาร
นางสาวสุกัญญา นนตานอก
นางสาวสุกัญญา นาคเสน
นางสาวสุกัญญา นามธรรม
นางสาวสุกัญญา เนื่องแกว
นางสาวสุกัญญา โนนหิน
นางสุกัญญา บรรลือทรัพย
นางสาวสุกัญญา บัวเขียว
นางสาวสุกัญญา บัวผัน
นางสาวสุกัญญา บูเก็ม
นางสุกัญญา บูรณเกียรติศักดิ์
นางสุกัญญา ประกอบกิจ
นางสาวสุกัญญา ประกอบดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง สุกัญญา ประดี
นางสาวสุกัญญา ประโลม
นางสาวสุกัญญา ปราบรัตน
นางสาวสุกัญญา พวงกระแสร
นางสาวสุกัญญา พันธุวงษ
นางสุกัญญา พิทักษ
นางสาวสุกัญญา พิพัฒน
นางสาวสุกัญญา พุมเจริญ
นางสุกัญญา แพงพงา
นางสุกัญญา แมงไธสง
นางสาวสุกัญญา แยมประโคน
นางสุกัญญา ใยแสง
นางสาวสุกัญญา รักษตระกูลคีรี
นางสาวสุกัญญา รักษาพล
นางสุกัญญา ราชประดิษฐ
นางสาวสุกัญญา ริดไผ
นางสุกัญญา รินไธสง
นางสาวสุกัญญา รุงเรือง
นางสุกัญญา วรรณพฤกษ
นางสาวสุกัญญา วรรณศรี
นางสุกัญญา วาจารัตน
นางสาวสุกัญญา วิถี
นางสาวสุกัญญา ศรียงยศ
นางสาวสุกัญญา สมุทร
นางสาวสุกัญญา สวางวัล

๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุกัญญา สัสสะวิระ
นางสาวสุกัญญา สายคําภา
นางสาวสุกัญญา สายะวารานนท
นางสาวสุกัญญา สิงหสกุล
นางสาวสุกัญญา สีเคน
นางสุกัญญา สุทธติกานต
นางสุกัญญา สุวรรณโณ
นางสาวสุกัญญา แสงประทุม
นางสุกัญญา แสนทวีสุข
นางสาวสุกัญญา แสนเฮือง
นางสุกัญญา หงษศรี
นางสุกัญญา หมึกแดง
นางสุกัญญา หลี่
นางสาวสุกัญญา เหลาสะพาน
นางสาวสุกัญญา เอมพันธ
นางสาวสุกัญญารัตน ราชวัตร
นางสาวสุกัญยา จิตรภูษา
นางสุกัณญา แกวสีพรม
นางสาวสุกันยา กอนสุวรรณ
นางสาวสุกันยา ดอกพลวง
นางสาวสุกันยา มะละโยธา
นางสาวสุกันยา ใยพวง
นางสุกันยา อินทิม
นางสาวสุกัลยา คํามี
นางสาวสุกัลยา นิยมทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖

นางสาวสุกัลยา พรมทิพย
นางสาวสุกัลยา แสนสุภา
นางสาวสุกัลยา หลังเกต
นางสาวสุกาญดา อยูสังข
นางสาวสุกานดา กวางทอง
นางสุกานดา แกวลอย
นางสาวสุกานดา จอยศิริ
นางสาวสุกานดา บุปผา
นางสาวสุกานดา รักยิ้ม
นางสุกานดา อาวะศรี
นางสุกานดา อาสาภา
นางสาวสุขฤทัย สุขจรรยา
นางสุขสันต เชื้อสาวะถี
นางสาวสุขิมตา พรหมมี
นางสาวสุขุมาล คงเนียม
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย
นางสุขุมาล ศรีมงคล
นางสาวสุคนธฑา พันธเสน
นางสาวสุคนธทิพย แกวกิติ
นางสาวสุคนธทิพย จันทรทอง
นางสุคนธทิพย ชางขาว
นางสาวสุคนธทิพย ยศวังทอง
นางสาวสุคนธทิพย วิสาระ
นางสาวสุคนธทิพย สิงหชูโต
นางสาวสุคนธธา ธรรมพุทโธ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุคนธลักษณ คําไทย
นางสาวสุคนธา โตะเตบ
นางสาวสุคนธา เพชรศิริ
นางสาวสุครรพิญา พัชราชีวิน
นางสาวสุคันธา ชิตเพชร
นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ
นางสาวสุจรรยา ทองบุญ
นางสุจาริณี แสงจันทร
นางสาวสุจิณณา ชื่นทรวง
นางสุจิตตรา คงจร
นางสุจิตตรา ปราบนอก
นางสุจิตตรา ภูสดศรี
นางสาวสุจิตตรา วงษเสงี่ยม
นางสาวสุจิตตรา สิทธิอุน
นางสาวสุจิตตรา อาสาภา
นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย
นางสุจิตรา จันทรจามร
นางสาวสุจิตรา จันทรมูล
นางสาวสุจิตรา จุนหัวโทน
นางสาวสุจิตรา ดวงมณี
นางสุจิตรา ธนูทอง
นางสาวสุจิตรา บัณฑิตย
นางสาวสุจิตรา บุญคง
นางสาวสุจิตรา บุญชวย
นางสุจิตรา บุญเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุจิตรา บุญสืบ
นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว
นางสาวสุจิตรา โพธิ์หลา
นางสาวสุจิตรา ภูเงิน
นางสาวสุจิตรา ยานิตย
นางสาวสุจิตรา รักษาดี
นางสาวสุจิตรา ศรีแกว
นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณ
นางสาวสุจิตรา สาลีวัน
นางสาวสุจิตรา สุขชู
นางสาวสุจิตรา สุขสุวรรณ
นางสาวสุจิตรา แสงจันทร
นางสาวสุจิตรา แสนโยธะกะ
นางสาวสุจิตรา ไสยาศรี
นางสุจิตราพร บุญคํา
นางสาวสุจิตราภรณ ไชยวิทยาการ
นางสาวสุจิตา โชติกุญชร
นางสาวสุจินดา คุมตลอด
นางสุจินดา ไชยโย
นางสาวสุจินต จันดากุล
นางสาวสุจิพรรษ คําไชย
นางสาวสุจิรา พลฤทธิ์
นางสุจิรา แสงเดือน
นางสุจิรา หมอเกตุ
นางสาวสุจีรา พุมพวง

๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุเจตนี ศรีคํา
นางสุชญา พรใส
นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐ
นางสุชัญญา รักษาวงษ
นางสาวสุชาฎา สมบูรณ
นางสาวสุชาดา แกวเกิด
นางสุชาดา คุมรักษ
นางสุชาดา ชะใบรัมย
นางสาวสุชาดา ดีเหมือน
นางสาวสุชาดา ทรัพยประเสริฐ
นางสาวสุชาดา แทงเงิน
นางสาวสุชาดา นิธิวนันท
นางสาวสุชาดา บุญชวย
นางสาวสุชาดา ปงเทพ
นางสุชาดา พรมเมือง
นางสาวสุชาดา แยมเจริญ
นางสาวสุชาดา วัฒนภักดี
นางสาวสุชาดา ศรัทธามั่น
นางสาวสุชาดา ศรีภักดี
นางสาวสุชาดา ศิริวงศ
นางสาวสุชาดา สินปรุ
นางสาวสุชาดา สุมน
นางสาวสุชาดา เสือกลิ่น
นางสาวสุชาดา แสงตาปน
นางสาวสุชาดา แสงมาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖

นางสาวสุชาดา หนูราช
นางสาวสุชาดา อําลอย
นางสาวสุชาดา อินทรเอียด
นางสุชานรี ฉิมเรือง
นางสาวสุชานัน พัชโรรส
นางสุชานัน ศิริวรรณ
นางสาวสุชานาฏ โศภิษฐิกุล
นางสาวสุชานาฏ แสงเสน
นางสาวสุชาริณี ปนกอน
นางสาวสุชาลิณี ราษฎรนิยม
นางสาวสุชาวดี โสพรม
นางสาวสุชีรา คําเพราะ
นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ
นางสุชีรา ศศิวรเดช
นางสาวสุฑารัตน พรหมกุล
นางสาวสุณัฏฐา คําชู
นางสาวสุณัฐชา ชนูนันท
นางสุณิศา อินทอง
นางสาวสุณิสา คงคาลัย
นางสาวสุณิสา คุณโคตร
นางสาวสุณิสา จินดา
นางสาวสุณิสา ดาหลาย
นางสาวสุณิสา พุมมา
นางสาวสุณิสา แพทยพิพัฒน
นางสุณิสา หมื่นปราบ

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุณีพร สังขรัมย
นางสาวสุณีย วงษเหมอะ
นางสาวสุณีรัตน มหาสีทะเนตร
นางสาวสุณีรัตน เลื่อมไธสง
นางสาวสุดคนึง หมานมา
นางสุดใจ พามาดี
นางสาวสุดธิดา ธนะเนตร
นางสาวสุดธิดา แปงเครื่อง
นางสาวสุดสายใจ กิจไกรลาศ
นางสาวสุดา พิพัฒนจรัสแสง
นางสาวสุดา วรรณศรี
นางสาวสุดา ศาลาแกว
นางสาวสุดาทิพย ดิษฐประยูร
นางสาวสุดาทิพย ยกยอง
นางสุดาทิพย วังมูล
นางสาวสุดาทิพย อารินทร
นางสาวสุดาพร นามเดช
นางสาวสุดาพร สิทธิเสนา
นางสาวสุดาภรณ ชัยฤกษ
นางสุดารักษ ทัพภูเดช
นางสาวสุดารัตน กอนเขื่อน
นางสาวสุดารัตน กอนคํา
นางสาวสุดารัตน กันทะวงค
นางสาวสุดารัตน กําเนิดรักษา
นางสุดารัตน แกวโอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดารัตน คงรอด
นางสาวสุดารัตน คนตรง
นางสาวสุดารัตน คันธี
นางสาวสุดารัตน แจงทอง
นางสาวสุดารัตน ชูคํา
นางสาวสุดารัตน นวมไมพุม
นางสุดารัตน บุญมา
นางสาวสุดารัตน ประสานศักดิ์
นางสาวสุดารัตน ผลเผดิมยศ
นางสุดารัตน พิยารักษ
นางสาวสุดารัตน พึ่งน้ํา
นางสาวสุดารัตน พุมนวล
นางสุดารัตน พูลภักดี
นางสาวสุดารัตน โพธิ์ไทร
นางสุดารัตน มณีขัติย
นางสาวสุดารัตน ยอดมงคล
นางสาวสุดารัตน รวมธรรม
นางสาวสุดารัตน รัตนบุรี
นางสาวสุดารัตน รูปโลก
นางสุดารัตน วงศเจริญ
นางสาวสุดารัตน วรรณวิโรจน
นางสาวสุดารัตน วันทุม
นางสาวสุดารัตน ศีลพันธ
นางสาวสุดารัตน สวางภิภพ
นางสาวสุดารัตน สัจจวิโส

๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุดารัตน สิงหฉลาด
นางสาวสุดารัตน สิทธิ
นางสาวสุดารัตน สีสิงห
นางสาวสุดารัตน เสวะกะ
นางสาวสุดารัตน แสบงบาล
นางสาวสุดารัตน หาญกลา
นางสาวสุดาลักษณ สุทธะคํา
นางสาวสุดาวดี นามวงศ
นางสาวสุดาวรรณ คําภิระแปง
นางสาวสุตาภัทร เล็กเกาะทวด
นางสาวสุทธภา เวชวิสุทธิคุณ
นางสุทธวดี พงษอนันต
นางสาวสุทธาทิพย เที่ยงพูนโภค
นางสาวสุทธาทิพย สุขสุวรรณ
นางสุทธาวกุล ชางใหญ
นางสาวสุทธาวรรณ งามศัพท
นางสาวสุทธาสินี สหุนัย
นางสาวสุทธิดา ขุนทุม
นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
นางสุทธินันท พูนวศินมงคล
นางสาวสุทธินี แกววิไล
นางสุทธินี นาคสังข
นางสาวสุทธิพร แกลวทนงค
นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม
นางสาวสุทธิพร ใฝทรัพยดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕

นางสาวสุทธิพร ศรีจํารัส
นางสาวสุทธิมา ศิลานทีกุล
นางสาวสุทธิมา สมคิด
นางสุทธิรัตน นาคราช
วาที่รอยตรีหญิง สุทธิรา
ศิริรัตนวัฒนากุล
นางสุทธิวรรณ กิ่งแกว
นางสาวสุทัสสา บุญคุม
นางสาวสุทัสสี ทิมปะถัมภ
นางสาวสุทิตยา สมชู
นางสาวสุทิตา ถึงนาค
นางสาวสุทิน กลิ่นออน
นางสาวสุทิศา จงเจือกลาง
นางสาวสุทิศา ปานดวน
นางสาวสุที คําลือชา
นางสาวสุธัญญา เมรี
นางสาวสุธัญญา สายทองคํา
นางสาวสุธาดา ถนอมรักษ
นางสาวสุธาทิพย จาแจมกุล
นางสุธาทิพย โซพิมาย
นางสาวสุธาทิพย โทเกาะ
นางสุธาทิพย นาถมทอง
นางสาวสุธาทิพย ยกตรี
นางสุธาทิพย ยาวิเศษ
นางสาวสุธาทิพย หัวเพชร

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุธาทิพย ออนชอย
นางสาวสุธาธินี ศรีชาญชัย
นางสาวสุธานาถ ฐานะ
นางสาวสุธานิจ แสงหมื่น
นางสาวสุธามาศ หวังถ้ํากลาง
นางสาวสุธารัตน โพธิโต
นางสุธารัตน ศรีวาลัย
นางสาวสุธาริณี ทรงรัมย
นางสาวสุธารี คําจีนศรี
นางสุธาลินี บุญเที่ยง
นางสาวสุธาลินี ศรีสุข
นางสาวสุธาวัณย จันทรจิตร
นางสาวสุธาวัลย รักสนอง
นางสาวสุธาศิณีย บุญถึง
นางสุธาสิณี ผิวสวาง
นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน
นางสาวสุธาสินี เทพไชย
นางสาวสุธาสินี ธรรมวิจารณ
นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
นางสุธาสินี เลี่ยงกี่
นางสาวสุธาสินี สังฤทธิ์
นางสาวสุธิกานต บริเอก
นางสาวสุธิดา ดวงจําปา
นางสาวสุธิดา ทับจาก
นางสาวสุธิดา เที่ยงทิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕

นางสาวสุธิดา ปรางจโรจน
นางสาวสุธิดา โพธิ์ขาว
นางสาวสุธิดา รัตนโชติ
นางสาวสุธิดา วงศชารี
นางสาวสุธิดา สายชาลี
นางสาวสุธิดา สายบัว
นางสาวสุธิดา สุดดี
นางสาวสุธิดา หงษสุวรรณ
นางสาวสุธิดา อาจสูงเนิน
นางสาวสุธิดารัตน สนทมิโน
นางสาวสุธิตา สาโชติ
นางสาวสุธิภรณ ใจมนต
นางสาวสุธิมา สรอยสิงห
นางสาวสุธิศา ศรีกลับ
นางสาวสุธิศา ศรีอันยู
นางสุธิสา แจมจักษุ
นางสาวสุธีรา รชตธํามรงค
นางสาวสุธีวัน ชื่นตา
นางสาวสุนทรา ฝอยทอง
นางสาวสุนทรี มณีวงศ
นางสุนทรี มนตรีศรี
นางสาวสุนทรี สังขภากรณ
นางสาวสุนทรีย วิรุณ
นางสาวสุนทรียา ชัยศิริ
นางสุนันญา อนันตธนานุรักษ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนันท จันทพรต
นางสาวสุนันท เทียนยิ้ม
นางสาวสุนันท พูลสมุทร
นางสาวสุนันทนา หมั่นพลศรี
นางสาวสุนันทา ขันทอง
นางสาวสุนันทา เขียวประแดง
นางสาวสุนันทา คชเถื่อน
นางสาวสุนันทา คุมภัย
นางสุนันทา แจงอารมณ
นางสาวสุนันทา ชะนะมี
นางสาวสุนันทา ถ้ํากลาง
นางสาวสุนันทา โถบํารุง
นางสาวสุนันทา นาหอม
นางสาวสุนันทา นุตนอย
นางสาวสุนันทา บึงจันทร
นางสุนันทา บุญโนนแต
นางสาวสุนันทา บุตรศรี
นางสาวสุนันทา ปองสีดา
นางสุนันทา ปะโยธิน
นางสาวสุนันทา พยุพัด
นางสุนันทา วงศอินทร
นางสาวสุนันทา ศิรภูริสกุล
นางสุนันทา ศิริเมือง
นางสาวสุนันทา สุนทรวัฒน
นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕

นางสุนันทินี แสนวิชา
นางสาวสุนันธิกา แชทอง
นางสาวสุนันธิณีย ชูบางบอ
นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
นางสาวสุนา สีแกว
นางสาวสุนารี การสมศักดิ์
นางสุนารี จันทรใหม
นางสาวสุนารี บุญรัตน
นางสาวสุนารี พลีพูล
นางสาวสุนารี ลัดสูงเนิน
นางสุนิดา ใจสอาด
นางสาวสุนิดา พาภักดี
นางสาวสุนิตา แกนสาร
นางสาวสุนิธี พุมจุน
นางสุนิมา ศรีโกตะเพชร
นางสาวสุนิศา ไกรสิทธิ์
นางสาวสุนิศา นิยมเดชา
นางสุนิศา ปทวันวิเวก
นางสาวสุนิศา เผยพร
นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ
นางสาวสุนิศา วัฒนะ
นางสาวสุนิษา กลีบพุททรา
นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนิน
นางสาวสุนิษา ปญญะคติ
นางสาวสุนิษา เปยน้ําลอม

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนิษา ศรีเครือดง
นางสาวสุนิษา หอมรินทร
นางสาวสุนิสา กระสายทอง
นางสาวสุนิสา ชางพาลี
นางสาวสุนิสา ตังตระกูล
นางสุนิสา ตาแสน
นางสุนิสา แตมทอง
นางสาวสุนิสา ไตรรัตน
นางสาวสุนิสา เถาจําปา
นางสุนิสา ประสิทธิ์นอก
นางสาวสุนิสา พลตรี
นางสาวสุนิสา เพ็ชรไพรวัลย
นางสุนิสา เพียรดี
นางสาวสุนิสา ศรีสาคร
นางสาวสุนิสา สมหวัง
นางสาวสุนิสา สุวรรณรัตน
นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์
นางสาวสุนี ทองนอก
นางสุนี บุญถาวร
นางสุนีย จุมปา
นางสาวสุนีย ดําทรัพย
นางสาวสุนีย แนวดี
นางสาวสุนีย สมชาติ
นางสุนีย สมพงษ
นางสาวสุนีย สันทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕

นางสาวสุนีย สุภารัตน
นางสาวสุนีรัตน กาลกัญจะ
นางสุนีรัตน จิตรคง
นางสุเนียนยา ภุมรินทร
นางสุบรร พรหนองแสน
นางสาวสุเบ็ญญา เกิดขุมทอง
นางสุปฐมา เนื่องแกว
นางสาวสุปราณี กิ่งนาค
นางสาวสุปราณี กิตติวรเชฏฐ
นางสาวสุปราณี ปูอาย
นางสุปราณี พื้นทอง
นางสาวสุปราณี ภูมิมิตร
นางสาวสุปราณี รุณราช
นางสาวสุปราณี ศรีมุล
นางสาวสุปราณี สุดี
นางสาวสุปรียา กลอมเสียง
นางสาวสุปรียา ปองปอม
นางสาวสุปรียา สุดประเสริฐ
นางสาวสุปรียา อินองการ
นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง
นางสุปวีณ ชมภูนุช
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร
นางสาวสุพนา จันทรนอย
นางสาวสุพนิต อิทธิวุฒิ
นางสาวสุพพัต ทัดเทียม

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพร อุดมชุม
นางสุพรทิพย กมลชวรัตน
นางสุพรทิพย คําดี
นางสาวสุพรรณกัลยา คุปตินทร
นางสาวสุพรรณนี กุลโสภิส
นางสาวสุพรรณยา นิลพัน
นางสาวสุพรรณษา เมงเตี๋ยน
นางสาวสุพรรณษา หงษอราม
นางสาวสุพรรณา พลาชัย
วาที่รอยตรีหญิง สุพรรณา สุวานิโช
นางสุพรรณิกา เอื้อศิลป
นางสาวสุพรรณิการ ไชยะ
นางสาวสุพรรณิการ ไผฆอง
นางสุพรรณิการ พุฒศรี
นางสาวสุพรรณิการ มูลเงิน
นางสาวสุพรรณิภา แกวมณี
นางสาวสุพรรณี จงจิตร
นางสุพรรณี ชัยสาร
นางสุพรรณี ซื่อสัตย
นางสาวสุพรรณี ดาโอะ
นางสาวสุพรรณี ตรีอัมพร
นางสาวสุพรรณี ทองสุวรรณ
นางสาวสุพรรณี นิลสังข
นางสุพรรณี แนวโสภี
นางสาวสุพรรณี ผุยสุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรพต
นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ
นางสาวสุพรรณี สุขประผล
นางสุพรรณี สุนันทนพันธ
นางสาวสุพรรณี แสงพันธ
นางสุพรรณี หมอดี
นางสาวสุพรรณี อินทรโสภา
นางสาวสุพรรนิการ นิลสกุล
นางสาวสุพรรษา กุณา
นางสาวสุพรรษา เกษณียบุตร
นางสุพรรษา เกิดมูล
นางสาวสุพรรษา แกวศรีวงค
นางสาวสุพรรษา คําปอ
นางสาวสุพรรษา คําหลา
นางสาวสุพรรษา คุณวิชา
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน
นางสาวสุพรรษา ชุติชูเดช
นางสาวสุพรรษา แซตั้น
นางสาวสุพรรษา ทองลวน
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
นางสาวสุพรรษา บัวสุก
นางสาวสุพรรษา ประมนต
นางสาวสุพรรษา พงศสถิตบวร
นางสาวสุพรรษา พยุห

๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพรรษา พรหมมา
นางสาวสุพรรษา พระจันทรศรี
นางสาวสุพรรษา พลมณี
นางสาวสุพรรษา พิกุลกาญจน
นางสาวสุพรรษา มันเทศสวรรค
นางสาวสุพรรษา ยักแสง
นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
นางสุพรรษา โรจนชีวะ
นางสุพรรษา ลิ้มรัตน
นางสาวสุพรรษา เลิศเสม
นางสุพรรษา วันแวน
นางสาวสุพรรษา ศรีสารคาม
นางสาวสุพรรษา หนูเมือง
นางสาวสุพรรษา ใหมสวัสดิ์
นางสุพรรษา อินตะนัย
นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
นางสุพัชชา โคตะบุตร
นางสาวสุพัชชา ตรงตอกิจ
นางสุพัฒตรา สุจรต
นางสาวสุพัฒตา พิมพทรายมูล
นางสาวสุพัฒษา พันยา
นางสาวสุพัตตรา คามวง
นางสุพัตรษา เจริญดี
นางสาวสุพัตรา กุสิรัมย
นางสาวสุพัตรา ไกรนรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพัตรา ขนานชี
นางสุพัตรา คณานิตย
นางสาวสุพัตรา ครึ่งมี
นางสาวสุพัตรา คามวัลย
นางสาวสุพัตรา โคตะวงศ
นางสาวสุพัตรา จันทวัฒน
นางสาวสุพัตรา ใจดี
นางสุพัตรา ชูลิกร
นางสุพัตรา เชาวชํานาญ
นางสุพัตรา ตรีศูนย
นางสาวสุพัตรา ตะมาแกว
นางสาวสุพัตรา ตุละพิภาค
นางสุพัตรา ทอดสวาสดิ์
นางสาวสุพัตรา ไทยกุล
นางสาวสุพัตรา นันทิทัน
นางสาวสุพัตรา นามวงษา
นางสาวสุพตั รา เนตรเสนา
นางสาวสุพัตรา บางตํารวจ
นางสุพัตรา บุญรอด
นางสาวสุพัตรา บุตรมี
นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย
นางสาวสุพัตรา พันโภคา
นางสาวสุพัตรา ภักดีรักษ
นางสาวสุพัตรา มะลิวรรณ
นางสาวสุพัตรา มั่งมูล

๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสาวสุพัตรา มูลสาร
นางสุพัตรา ลานเพ็ชร
นางสาวสุพัตรา วริวรรณ
นางสุพัตรา ศรีคํา
นางสาวสุพัตรา ศักดิ์ไสย
นางสาวสุพัตรา สมิน
นางสาวสุพัตรา สิงหะ
นางสาวสุพัตรา สูหญานาง
นางสุพัตรา แสนจักรไกร
นางสาวสุพัตรา หิรัญชโลธร
นางสุพัตรา อนงคเวช
นางสาวสุพัตรา อยูทองออน
นางสุพัตรา อันทะไชย
นางสาวสุพัตรา อินหอม
นางสาวสุพัตรา อุดอิน
นางสาวสุพาณี ชอบนา
นางสาวสุพิจารจารี สุขตังไตยกุล
นางสาวสุพิชชา คีรีมา
นางสาวสุพิชชา บุญขาว
นางสาวสุพิชชา มากะเต
นางสุพิชชา เมืองเล็ก
นางสาวสุพิชชา สาตรา
นางสาวสุพิชชากาญจน
ญาณโชติสฤษฎ
๑๕๕๑๙ นางสาวสุพิชฌาญ แกนนาคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพิชฌาย กลวยแดง
นางสาวสุพิชฌาย ฉัตรยิ่งยงเจริญ
นางสุพิชฌาย สมตุย
นางสาวสุพิชฌาย อนุรักษ
นางสุพิชญชญา ศรีเจริญ
นางสุพิชญา จวนเจริญ
นางสาวสุพิชญา ธนะคํามา
นางสาวสุพิชา คิดคา
นางสาวสุพิชาย อินทรคํานอย
นางสาวสุพิน ทรวงประโคน
นางสุพิน ยูงรัมย
นางสาวสุพิน สุขคุม
นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร
นางสุพิศ คชินทร
นางสาวสุพิศ ริสา
วาที่รอยตรีหญิง สุพิศ โสภา
นางสุพิศ เอื้องแซะ
นางสาวสุพิศตรา โสเพ็ง
นางสุพิศา ปานนุกูล
นางสุพี ไชยสิทธิ์
นางสาวสุพี โสมโสภา
นางสาวสุเพ็ญ อองสุทธิ์
นางสุเพ็ญศรี ศรีชวย
นางสาวสุภนิช การสมจิตร
นางสาวสุภนิช เปลี่ยนสี

๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภนิตย ลีนาค
นางสาวสุภมาส ชังชั่ว
นางสาวสุภร เลิศฤทธิ์
นางสาวสุภรณทิพย ไทยบุรี
นางสาวสุภลักษ เสมอสมัย
นางสาวสุภลักษณ บุตรพรม
นางสาวสุภลักษณ พลเรือง
นางสาวสุภลักษณ สุวรรณพันธ
นางสาวสุภักดี ศรีเชียงสา
นางสาวสุภักษร พงษอุดทา
นางสาวสุภัค พันมะลี
นางสาวสุภัค สุขเจริญ
นางสาวสุภัค หวงมณี
นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต
นางสาวสุภัคณา นามวงศศรี
นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ
นางสาวสุภัชชา ทองแบบ
นางสาวสุภัชชา โพธิ์เงิน
นางสุภัชชา รัตนกุล
นางสุภัชชา ลุสมบัติ
นางสุภัชชา เวชวงษ
นางสาวสุภัตตรา อักษรพันธุ
นางสาวสุภัตตา พุมเทียน
นางสาวสุภัตรา ทรัพยอุปการ
นางสุภัทชกรานต จึงอมรกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔

นางสาวสุภัทตรา ศรีสุข
นางสาวสุภัทรพร ปานสุข
นางสาวสุภัทรา คีรีรักษ
นางสาวสุภัทรา ชัยสุย
นางสาวสุภัทรา บุญญะตุโร
นางสาวสุภัทรา พรหมทาว
นางสาวสุภัทรา มีเสน
นางสุภัทรา สุดสวาท
นางสาวสุภัทรา หงษาวัน
นางสาวสุภัทรา อรัญนาค
นางสาวสุภัทราวดี แมนศรี
นางสาวสุภัทสร แกวออน
นางสาวสุภัสรา ประดุจชน
นางสาวสุภัสษร สุขล้ําเลิศ
นางสุภัสสร ชวยรักษ
นางสุภัสสร ชูประยูร
นางสาวสุภัสสร บุตรศาสตร
นางสาวสุภัสสร สมรูป
นางสาวสุภัสสร หอยสังข
นางสุภัสสรา กาญจโนภาส
นางสาวสุภัสสรา บุญแตง
นางสาวสุภัสสรา วันทมาตย
นางสุภา งามศิริ
นางสาวสุภา จันทรมาก
นางสาวสุภาณี เจือจันทร

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาณี บํารุงเมือง
นางสาวสุภาณี โพธิ์ถวิล
นางสาวสุภาณี ยืนยง
นางสาวสุภาณี รักษาสุข
นางสุภาณี แวววงศ
นางสุภาณี ศรีหาพล
นางสาวสุภาณี สิริไสย
นางสาวสุภาดา ศิริขจร
นางสาวสุภานัน ธรรมเสนา
นางสาวสุภานัน แสวงสาย
นางสาวสุภาพ บุญสุข
นางสาวสุภาพ บุบผา
นางสุภาพ มุงชู
นางสาวสุภาพ อมรพงษโพธิธา
นางสาวสุภาพร กลอมมะโน
นางสุภาพร คุลธิ
นางสาวสุภาพร งาเฉลา
นางสุภาพร จอมใจ
นางสาวสุภาพร จันทรจตุรภัทร
นางสาวสุภาพร ชัยฤทธิ์
นางสาวสุภาพร ชูชวย
นางสุภาพร ไชยพรม
นางสาวสุภาพร โซะมณี
นางสาวสุภาพร ดาราศรีศักดิ์
นางสาวสุภาพร เตียวสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔

นางสุภาพร ทองโทน
นางสาวสุภาพร ทาลี
นางสาวสุภาพร ธรรมวงศษา
นางสาวสุภาพร บริบูรณ
นางสาวสุภาพร ประสานพจน
นางสาวสุภาพร พนมหอม
นางสาวสุภาพร พรหมออน
นางสาวสุภาพร แพศักดิ์
นางสาวสุภาพร ภูพุดตาล
นางสาวสุภาพร มนตมี
นางสุภาพร มฤทุกุล
นางสาวสุภาพร มีบํารุง
นางสาวสุภาพร มีสุข
นางสาวสุภาพร มุขพันธ
นางสาวสุภาพร มูฮําหมัด
นางสาวสุภาพร โมฆรัตน
นางสาวสุภาพร ยั่งยืน
นางสาวสุภาพร เยาวเสริฐ
นางสาวสุภาพร ระยา
นางสาวสุภาพร โรจนเดชากูล
นางสาวสุภาพร ลุนาวงค
นางสาวสุภาพร วงษที
นางสาวสุภาพร ศรเสนา
นางสาวสุภาพร ศรีวิชัย
นางสาวสุภาพร สมใจนึก

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาพร สารีสังข
นางสาวสุภาพร สุมะหิงพันธุ
นางสาวสุภาพร เสมอภาค
นางสุภาพร เสริมศรี
นางสาวสุภาพร แสนอุบล
นางสาวสุภาพร โสภโณทัย
นางสาวสุภาพร ออนสอาด
นางสาวสุภาพร ออนหางหวา
นางสาวสุภาพร อินตะเขียว
นางสาวสุภาพร อุดไชย
นางสาวสุภาพรรณ ขาววิลาศ
นางสุภาพรรณ ณ ลําปาง
นางสาวสุภาพรรณ ทีภูงา
นางสาวสุภาพรรณ เทาสิงห
นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย
นางสาวสุภาพรรณ ศรีมณี
นางสุภาภรณ กิ่งแกว
นางสุภาภรณ ขุนทอง
นางสาวสุภาภรณ จําปาโพธิ์
นางสาวสุภาภรณ ชิดโคกสูง
นางสาวสุภาภรณ โชระเวก
นางสาวสุภาภรณ ถนอมลาภ
นางสาวสุภาภรณ บัวจันทร
นางสาวสุภาภรณ ปราณเกิด
นางสุภาภรณ ปกกาเวสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาภรณ เปรมสกุลชัย
นางสุภาภรณ เพ็งทา
นางสุภาภรณ ภูพวก
นางสาวสุภาภรณ มากคง
นางสุภาภรณ สิงหหัน
นางสุภาภรณ สุวรรณโชติ
นางสาวสุภาภรณ แสงวงค
นางสาวสุภาภรณ หงษหิรัญ
นางสุภาภรณ หมื่นชัย
นางสาวสุภาภรณ หอมจิตร
นางสาวสุภาภรณ หอยสังข
นางสาวสุภาภรณ เอี่ยมเจริญศักดิ์
นางสาวสุภารักษ สืบสําราญ
นางสาวสุภารัตน โขมะพัฒน
นางสาวสุภารัตน คงวัง
นางสุภารัตน ดอกมะสังข
นางสาวสุภารัตน ผลมะมวง
นางสาวสุภารัตน พิทักษ
นางสาวสุภารัตน พิมพดา
นางสาวสุภารัตน รัตนพงษ
นางสาวสุภารัตน วันแกว
นางสาวสุภารัตน ศรีคง
นางสุภารัตน สิงหหน
นางสาวสุภารี ราชติกา
นางสาวสุภาลักษณ อุตตะมะ

๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาวดี ขวัญบุญจัน
นางสุภาวดี คงพันธ
นางสุภาวดี คุณโคตร
นางสาวสุภาวดี จันทรสอง
นางสาวสุภาวดี จันทรเสน
นางสาวสุภาวดี แจมสวาง
นางสาวสุภาวดี ใจดี
นางสาวสุภาวดี เฉิดฉาย
นางสาวสุภาวดี ชายทุย
นางสาวสุภาวดี ไชยศีรษะ
นางสุภาวดี ดวงจันทรเทียม
นางสาวสุภาวดี ติคํา
นางสาวสุภาวดี ทรัพยสมบูรณ
นางสาวสุภาวดี บาง
นางสุภาวดี บุญถูก
นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค
นางสาวสุภาวดี บุสดี
นางสาวสุภาวดี ประทับศักดิ์
นางสาวสุภาวดี ประสมทรัพย
นางสาวสุภาวดี ปองศรี
นางสาวสุภาวดี ปาชนะวงค
นางสาวสุภาวดี ปติเขตร
นางสาวสุภาวดี ผกาศรี
นางสุภาวดี พิชนาหะรี
นางสาวสุภาวดี เพชรโชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาวดี แพงสีทา
นางสาวสุภาวดี โพธี
นางสาวสุภาวดี ยอดไสว
นางสาวสุภาวดี ระวังแคม
นางสุภาวดี รัตนสงคราม
นางสาวสุภาวดี เรียงครุฑ
นางสาวสุภาวดี ฤทธิ์หมี
นางสุภาวดี วุฒิรัตน
นางสาวสุภาวดี เวสสะประวีณวงศ
นางสุภาวดี สนิทมัจโร
นางสุภาวดี สมภักดิ์
นางสาวสุภาวดี สันเทพ
นางสาวสุภาวดี สาเงิน
นางสุภาวดี สามสุวรรณ
นางสาวสุภาวดี สิงหคูณ
นางสุภาวดี สุขวิญญา
นางสาวสุภาวดี สุเมธีศรีวงศ
นางสาวสุภาวดี หลวงจันทร
นางสุภาวดี อนุไพรวรรณ
นางสาวสุภาวดี อรุณทรายแกว
นางสาวสุภาวรรณ ชะมายกลาง
นางสาวสุภาวรรณ บุญสวัสดิ์
นางสาวสุภาวรรณ พงษสุวรรณ
นางสุภาวรรณ หวานแกว
นางสาวสุภาวัน ตันบุญเจริญ

๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาวัลย กมลชวง
นางสาวสุภาวัลย เจริญภูทอง
นางสาวสุภาวิณี กุศลชู
นางสุภาวิณี แดงดี
นางสาวสุภาวิณี สยุมพร
นางสุภาศินีย ใหนุช
นางสุภิญญา พนภัยพาล
นางสุภิญญา ศิริบุตร
นางสาวสุภิดา บัวผัด
นางสุมณฑา บูรณากูล
นางสุมณฑา ยศสังข
นางสุมณทิพย เจริญพงศ
นางสาวสุมนฑา เพ็งจันทร
นางสาวสุมนตพร สุมมาตย
นางสาวสุมนทิพย ทิพยหนู
นางสุมนทิพย ศรีทอง
นางสาวสุมนา แทนบุญชวย
นางสาวสุมนา ศรีกงพาน
นางสาวสุมล ชูลําภู
นางสาวสุมลรัตน ภภาเล็กนอย
นางสาวสุมัญชรี วรรณสาร
นางสาวสุมัทนา อองจําปา
นางสาวสุมานี ศิริวัฒนสุวรรณ
นางสุมาพร จักรอินตะ
นางสาวสุมารินทร เพ็งอุน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔

นางสาวสุมารี คุณพิภาค
นางสุมาลัย สุราทิพย
นางสุมาลิน สังวาลย
นางสาวสุมาลี การบรรจง
นางสาวสุมาลี กุลนิตย
นางสาวสุมาลี คําเหมา
นางสาวสุมาลี คุมสมบัติ
นางสาวสุมาลี ชูรัตน
นางสาวสุมาลี ทุมมา
นางสุมาลี ปรางคนอก
นางสาวสุมาลี แพนนิล
นางสาวสุมาลี มนิล
นางสาวสุมาลี แมนประโคน
นางสุมาลี ลุนาบุตร
นางสาวสุมาลี วงคหอม
นางสุมาลี สัตปานนท
นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ
นางสาวสุมาลี สุดแกว
นางสาวสุมาลี อรุณศรีสุวรรณ
นางสาวสุมาลี ออมชัยกาศ
นางสาวสุมิญธร เตาทอง
นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยง
นางสาวสุมิตตา เขียมทรัพย
นางสาวสุมิตตา ฉิมนาคพันธุ
นางสาวสุมิตตา นามวัน

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุมิตตา นิลวงค
นางสาวสุมิตรา โคตรปญญา
นางสาวสุมิตรา ถาวร
นางสาวสุมิตรา บินทสูตร
นางสาวสุมิตรา ประจักษโพธา
นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป
นางสุมิตรา สิทธิมา
นางสุมิตรา สุวรรณกูฏ
นางสุมิตรา อภิชาติโต
นางสาวสุมิตรี มูสิกพันธุ
นางสุมินตรา ไชยมูลเงิน
นางสาวสุรกัญญา จันทนไพรสณฑ
นางสาวสุรนารี ศึกหาญ
นางสุรพร สิทธิชัย
นางสาวสุรพีร วงษอุดม
นางสาวสุรรัตน บุญประสิทธิ์
นางสุระจิตร พิชญกานต
นางสาวสุรัช อินทรทอง
นางสุรัชฏา นามแปน
นางสาวสุรัชดา เทพวงศ
นางสุรัชดา สัจจารักษ
นางสาวสุรัชนา จาดจีน
นางสาวสุรัชนา มากเมือง
นางสุรัญชนา บุตวงศ
นางสาวสุรัตน ตั้งจิตรวัฒนากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุรัตน สางเสาร
นางสาวสุรัตนวดี เนียมอ่ํา
นางสาวสุรัตนา เครือชาลี
นางสาวสุรัตนา แตงออน
นางสาวสุรัตนาพร ศักดิ์อุดมทรัพย
นางสาวสุรัตนาภรณ ชมศรี
นางสุรัติ กรดกางกั้น
นางสาวสุรัติยา ปานจันดี
นางสุรัยนา เรืองปราชญ
นางสุรัส สายโต
นางสาวสุรัสวดี บุญติด
นางสาวสุรัสวดี มูลประหัส
นางสาวสุรัสวดี ละงู
นางสาวสุรัสวดี ศรีพลัง
นางสุรัสวดี แสนใจวุฒิ
นางสุรัสสา ปญญาทอง
นางสาวสุรางค เดชหาญ
นางสาวสุรางค พุงโตมร
นางสาวสุรางคณา จันทรเรือง
นางสุรางคนา แพงสุพัด
นางสาวสุรารักษ บรรพตสุวรรณ
นางสาวสุราลัย เกตุธรรมรัตน
นางสุรินดา พลสวาง
นางสาวสุรินทรทิพย คําอาย
นางสาวสุริมล อุปมาณ

๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุริยา นัสดา
นางสาวสุริยาพร พุทธสุวรรณ
นางสุริยาวดี มะโนวงศ
นางสาวสุรีฉาย สวัสดิ์รักษ
นางสาวสุรีพร พันยุโดด
นางสาวสุรีพร สะมุกุ
นางสุรีพร โสภา
นางสุรีภรณ ภูหินกอง
นางสาวสุรีมาศ ยอยกระโทก
นางสุรีย จันทะคาม
นางสุรีย ตันสถิตย
นางสาวสุรีย ยาพู
นางสาวสุรีย อินทรพลา
นางสาวสุรีย อุนศิริ
นางสุรียฉาย เพชรประดับ
นางสาวสุรียพร กวานปรัชชา
นางสาวสุรียพร เกตุบาง
นางสุรียพร ไชยเพียร
นางสาวสุรียพร ถันทอง
นางสาวสุรียพร พันทวีศักดิ์
นางสุรียพร มันทากาศ
นางสาวสุรียพร ศรพรหม
นางสุรียพร สายวารีรัตน
นางสาวสุรียพร สิงหนารถ
นางสาวสุรียพร หลีคม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุรียพร อนุศรี
นางสาวสุรียพัชร ของสระนอย
นางสาวสุรียวัลย จูบาง
นางสาวสุรียาภรณ ดวงดี
นางสาวสุรีรัตน กรองกระโทก
นางสาวสุรีรัตน เขียนไธสง
นางสาวสุรีรัตน จันทะวงษ
นางสาวสุรีรัตน เนตรทิพย
นางสุรีรัตน ปรีกลาง
นางสุรีรัตน ภัทรเมธีธรรม
นางสุรีรัตน มาเหล็ม
นางสาวสุรีรัตน สายแกว
นางสาวสุรีรัตน แสงพรเลิศ
นางสาวสุไรญา มะสันติ
นางสุไรดา ตาเละ
นางสุไรยา สามาน
นางสาวสุไรยา อูแล
นางสุฤดี อาจสาลี
นางสาวสุลัญจพร คะณาสา
นางสาวสุลัดดา นิราช
นางสาวสุลาวรรณ เสวตจันทร
นางสาวสุลาวัลย เพชรสุวรรณ
นางสาวสุลาวัลย ยอดเครือวัลย
นางสาวสุลิวัลย โพธิ์ศรี
นางสุลีวัลย ทองอาญา

๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสาวสุวคนธ ผงสีนวน
นางสาวสุวคนธ พิญญาณ
นางสุวคนธ สิงหะหลา
นางสาวสุวณี นาคฤทธิ์
นางสุวณี ลือชา
นางสาวสุวดี ชูเสง
นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์
นางสุวนันท งามวิเศษ
นางสาวสุวนันท วิเวกหมอ
นางสุวนันท อินใจ
นางสาวสุวนิช แซออง
นางสาวสุวนีย เลียบสวัสดิ์
นางสุวพร ทีปรักษพันธุ
นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตร
นางสาวสุวภัทร ทองอาญา
นางสุวภัทร พูนผล
นางสาวสุวภัทร เสือสุม
นางสาวสุวภา บุญอุไร
นางสุวรรณ อนันตะ
นางสาวสุวรรณณา พวงลัดดา
วาที่รอยตรีหญิง สุวรรณเพ็ญ
ปนบาง
๑๕๙๑๖ นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ
๑๕๙๑๗ นางสุวรรณา แกวจินดา
๑๕๙๑๘ นางสาวสุวรรณา โฉมจุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุวรรณา ทัพชัย
นางสาวสุวรรณา นิลสนธิ
นางสาวสุวรรณา ปนแตง
นางสาวสุวรรณา ปนอาจ
นางสาวสุวรรณา พุกมาก
นางสาวสุวรรณา เพชรแกว
นางสาวสุวรรณา แยมอรุณ
นางสุวรรณา รักษมณี
นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ
นางสาวสุวรรณา ราชคู
นางสาวสุวรรณา สังขนิตย
นางสุวรรณี เกื้อเสง
นางสุวรรณี แกลวกลา
นางสาวสุวรรณี ใจหาญ
นางสุวรรณี เดนอักษรกุล
นางสาวสุวรรณี ปราสาทภิญโญ
นางสาวสุวรรณี ปจรีย
นางสาวสุวรรณี แปงหอม
นางสาวสุวรรณี พจนประพันธ
นางสุวรรณี เพ็งวิชัย
นางสาวสุวรรณี ศรีแกว
นางสาวสุวรรณี สมสืบ
นางสุวรรณี หวานดี
นางสุวรรณีย คําอาจ
นางสาวสุวรรลี บินสเล

๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุวราภรณ อินทรทุม
นางสาวสุวัจพร นีกรี
นางสาวสุวาที ทองจีน
นางสาวสุวาธิณี เชือกพรม
นางสาวสุวาริน นราชัย
นางสาวสุวารินทร กลิ่นเมือง
นางสุวารินทร ทวีโภค
นางสาวสุวารี ผองวิถี
นางสาวสุวารี พงษศรี
นางสาวสุวารี แสงอรุณ
นางสาวสุวารี อุดหนุน
นางสุวาสิณี วรฉัตร
นางสุวิกรานต ปนสันเทียะ
นางสาวสุวิชญา ไชยศิลป
นางสุวิชญา นาเหมือง
นางสาวสุวิชา ทาตะเคียน
นางสาวสุวิชา ทูรวัฒน
นางสุวิชา นาทบรรลือ
นางสุวิชา ไพชํานาญ
นางสาวสุวิตรา บุญแจง
นางสาวสุวิตรี ชูทอง
นางสาวสุวิท บูสี
นางสุวินตา ดีแท
นางสาวสุวินันท จันทรชัย
นางสุวินัย ดีเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓

นางสาวสุวิเปรียว บํารุง
นางสาวสุวิภา เสมวงค
นางสาวสุวิมล เกตุสุวรรณ
นางสาวสุวิมล เคลือบคณโท
นางสาวสุวิมล โคกคาน
นางสุวิมล จันสุภาเสน
นางสาวสุวิมล ไชยยศ
นางสาวสุวิมล ประสารยา
นางสุวิมล พรหมมะ
นางสุวิมล พวงกลาง
นางสาวสุวิมล ภางาม
นางสุวิมล มันทราช
นางสุวิมล สวยศิลป
นางสาวสุวิมล อนทอง
นางสุวิมล อินชนะ
นางสาวสุวิมล อุดมวรรณ
นางสาวสุวิรากร คําเจริญ
นางสาวสุวิษา จูเจี่ย
นางสาวสุวิษา ยนตศิริ
นางสาวสุวิสา เย็นบุตร
นางสาวสุอนงค บัวทอง
นางสุอํามร เสนาคง
นางสาวสูญญตา หรือเสือ
นางสาวสูไรนี สาและ
นางเสถียร ไชยสิทธิ์

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเสถียร บุญแกว
นางสาวเสวรี นอยนาท
นางสาวเสาวคนธ เคนพันคอ
นางเสาวคนธ มุกติ้ง
นางเสาวคนธ ศรีชาติ
นางสาวเสาวณี เด็นมาลัย
นางสาวเสาวณี ศรีจุดานุ
นางสาวเสาวณีย คชเลิศ
วาที่รอยตรีหญิง เสาวณีย ปฐมนรา
นางเสาวณีย มุสลิมีน
นางสาวเสาวณีย ลิ้มเลิศวาที
นางสาวเสาวณีย สีทา
นางสาวเสาวนิตย ไชยพร
นางสาวเสาวนิตย นาคทะเล
นางสาวเสาวนิตย ศิริวรินทร
นางสาวเสาวนิตย อินทรจันทร
นางสาวเสาวนี นาสุนทร
นางสาวเสาวนีย กรอบมุข
นางเสาวนีย ชลธี
นางสาวเสาวนีย ดาศรี
นางสาวเสาวนีย นวลนอย
นางสาวเสาวนีย ปราบวงษา
นางเสาวนีย เรือนแกว
นางสาวเสาวนีย สิงหคํา
นางเสาวนีย สิงหพงไพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวนีย สุปนตี
นางสาวเสาวนุช วุฒิสาร
นางเสาวพักตรา กุลโสภณ
นางสาวเสาวภา ถันทอง
นางเสาวภา เนียมเกตุ
นางสาวเสาวภา บัวลคร
นางสาวเสาวภา ปรีชายศ
นางสาวเสาวภา พรหมแกว
นางเสาวภา ยินเสียง
นางสาวเสาวภา สิงหเสนา
นางสาวเสาวภา อิสสอาด
นางสาวเสาวภาคย พรสุริวงศ
นางเสาวภาคย เส็งแดง
นางสาวเสาวภาคย อุทัยรัตน
นางสาวเสาวมล จันแกว
นางสาวเสาวรส บุญทัน
นางสาวเสาวรส วรรณเกษม
นางสาวเสาวรส ศรีใย
นางเสาวรส สังขศิริเวชธาดา
นางสาวเสาวรส สุวรรณ
นางเสาวรัตน แกวเกาะสะบา
นางสาวเสาวรัตน เจริญวรชัย
นางสาวเสาวรีย หงษลีลา
นางสาวเสาวลักญ ธรรมเกษร
นางเสาวลักษณ กรรชนะกาญจน

๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเสาวลักษณ กูลรัตน
นางสาวเสาวลักษณ แกวกอง
นางสาวเสาวลักษณ จันทรลอง
นางสาวเสาวลักษณ จันทิมา
นางเสาวลักษณ เจริญใจ
นางเสาวลักษณ ใจออน
นางเสาวลักษณ ชูชื่น
นางสาวเสาวลักษณ ทักษิณากุล
นางสาวเสาวลักษณ ทาวขุนทอง
นางสาวเสาวลักษณ นันทชัยพงศ
นางสาวเสาวลักษณ บัวลอยลม
นางสาวเสาวลักษณ ปลีกระโทก
นางสาวเสาวลักษณ ปลื้มชัย
นางเสาวลักษณ ผิวงาม
นางสาวเสาวลักษณ พรมสอน
นางสาวเสาวลักษณ พรหมเชษฐา
นางสาวเสาวลักษณ พลอยทับทิม
นางสาวเสาวลักษณ พุมเจริญ
วาที่รอยตรีหญิง เสาวลักษณ
ยะเปง
นางสาวเสาวลักษณ รักษาวงศ
นางสาวเสาวลักษณ วงษราช
นางสาวเสาวลักษณ วทัญู
นางสาวเสาวลักษณ ศรนุวัตร
นางสาวเสาวลักษณ ศรีรักษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวลักษณ ศรีสวาง
นางเสาวลักษณ สันประภา
นางเสาวลักษณ สิงหคุม
นางเสาวลักษณ หลักแหลม
นางสาวเสาวลักษณ อยูศิริ
นางสาวเสาวลี ศรีสุวรรณ
นางสาวเสาวลี สุขขี
นางแสงแข บุญรอดดวง
นางแสงจันทร แกวโสดา
นางสาวแสงจันทร บุญทอง
นางแสงจันทร บุณยเลขา
นางสาวแสงจันทร ปญยาง
นางสาวแสงจันทร ยืนยาว
นางสาวแสงจันทร อามาตมนตรี
นางสาวแสงดาว เชิดชิด
นางสาวแสงดาว โชติผาด
นางสาวแสงดาว ถาระปน
นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร
นางสาวแสงเดือน แกวสุข
นางสาวแสงเดือน ควรชม
นางแสงเดือน ไชยนะ
นางสาวแสงเดือน ไชยา
นางแสงเดือน ทภูมินทร
นางแสงเดือน ทองเนื้อแปด
นางสาวแสงเดือน เมืองมูล

๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวแสงเดือน ศิริสอ
นางแสงเดือน สีสวาง
นางสาวแสงตะวัน ทองมาก
นางแสงตะวัน อาจละออ
นางแสงทอง ทะคํา
นางสาวแสงเทียน เฉลิมวัฒน
นางแสงเพียร สิงหจู
นางสาวแสงระวี กลิ่นกุหลาบไพร
นางสาวแสงระวี ตรีวิเชียร
นางสาวแสงระวี ทองพันธ
นางสาวแสงสุรีย ยะคํานะ
นางแสงหลา คลายคลึง
นางสาวแสงอนงค แสนมั่น
นางสาวแสงอรุณ กุนอก
นางสาวแสนดี วองวุฒิ
นางสาวโสทิน สุธรรม
นางสาวโสธิยา มวงจาบ
นางสาวโสนนอย บุษดี
นางโสพิศ กันทะเขียว
นางสาวโสพิศ คําเทพ
นางโสภา กลั่นศรี
นางสาวโสภา ชัยไธสง
นางสาวโสภา ดอกโศก
นางสาวโสภา เนาวสุวรรณ
นางสาวโสภา ศรีนอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒

นางโสภา สันติพงศธร
นางสาวโสภา สุวรรณธรรม
นางโสภา แสดใหม
นางสาวโสภาพรรณ นามโสภา
นางโสภาพรรณ ประดับคาย
นางสาวโสภาพรรณ ภูเพชร
นางสาวโสภาวรรณ ไดยะศรี
นางสาวโสภาวรรณ รอดหิรัญ
นางสาวโสภาวรรณ เสนุภัย
นางสาวโสภิดา กระตายนาค
นางสาวโสภิดา จิตสุวรรณ
นางสาวโสภิดา เตาหิม
นางสาวโสภิดา ทาหลง
นางสาวโสภิดา มวงหีต
นางสาวโสภิดา ใสเกื้อ
นางโสภิต กําเนิดบุณ
นางสาวโสภิต วรรณชูติ
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
นางสาวโสภิตตา ชางเหล็ก
นางสาวโสภิตา ดอกเข็ม
นางสาวโสภิตา แปนอินทร
นางโสภิตา ศรีอนงค
นางสาวโสภินทร อุมาบล
นางสาวโสภินันท ถนอมนาม
นางสาวโสภี พุฒหอมรื่น

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโสมนัสสา พงษสุวรรณ
นางโสรดา พลเสน
นางสาวโสรยา ผิลาออน
นางสาวโสรยา พานทอง
นางสาวโสรยา สุธาพจน
นางสาวโสไรลา มะลี
นางสาวหงษทอง ขามกิ่ง
นางหงษทอง จังอินทร
นางสาวหงษทอง เสนคําสอน
วาที่รอยตรีหญิง หงษหยก อินสุข
นางสาวหงสฟา นามยศขวา
นางหทัย อุดมการเกษตร
นางสาวหทัยกาญ กาญจะนะศิริ
นางสาวหทัยกาญจน พวงออน
นางหทัยกาญจน อุบลพันธ
นางสาวหทัยชนก เงินบํารุง
นางสาวหทัยชนก มากพุม
นางสาวหทัยชนก สิริวัฒนพร
นางสาวหทัยชนก อยูชื่น
นางสาวหทัยทิพย พลอยสิทธิ
นางสาวหทัยทิพย พลายดวง
นางสาวหทัยทิพย อัมหธร
นางสาวหทัยนัทธ มณฑา
นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง
นางสาวหทัยพร มลทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
นางสาวหทัยภัทร สุขสวาง
นางสาวหทัยรักษ สกุลเรืองแสง
นางสาวหทัยรัตน คชเดช
นางสาวหทัยรัตน งิ้วงาม
นางสาวหทัยรัตน ชัยชนะ
นางสาวหทัยรัตน ชินบุรารัตน
นางหทัยรัตน เชื้อโตเติม
นางสาวหทัยรัตน ธัญญเจริญ
นางสาวหทัยรัตน ผลเกิด
นางสาวหทัยรัตน เรณุมาน
นางสาวหทัยรัตน วิสิทธิเขตรกรรม
นางหทัยรัตน สินธุเทียม
นางหนึ่งนภา ใจผอง
นางหนึ่งนุช มาตุรงคพิทักษ
นางสาวหนึ่งนุช อินทรโส
นางสาวหนึ่งฤทัย คําภาพักตร
นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงศ
นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยรัตน
นางหนึ่งฤทัย ดีใจ
นางหนึ่งฤทัย เที่ยงภักดิ์
นางหนึ่งฤทัย ธรรมปญญา
นางสาวหนึ่งฤทัย ปลื้มสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย พลแกว
นางสาวหนึ่งฤทัย มณฑีรรัตน

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร
นางหนึ่งฤทัย ระวิพันธ
นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนชมภู
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย ศุภสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุ
นางสาวหนึ่งฤทัย สมหงอก
นางหนึ่งฤทัย เสาเอี่ยม
นางสาวหนึ่งหทัย ภูสมุทร
นางสาวหนูกร เสารแกว
นางสาวหนูกัน ขุนศิริ
นางสาวหนูกาญจน โลนไธงสง
นางสาวหนูเตือน ประชากูล
นางหยาดพิรุณ ทองรักชาติ
นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร
นางสาวหยาดพิรุณ อะติถะ
นางสาวหรรษา สฤษฎิพงศ
นางหรรษา สังขพันธุ
นางสาวหฤดี ประทุมสุวรรณ
นางสาวหฤทยชญา สิงหโต
นางสาวหฤทัย กลัดทอง
นางสาวหฤทัย ใจดี
นางสาวหฤทัย ดวงทิพย
นางสาวหฤทัย เปยนสีทอง

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

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวหฤทัย วางอภัย
นางสาวหฤทัย ศรีสมครุฑ
นางสาวหวานใจ ประโยธิน
นางสาวหัชชพร อินทรรจนา
นางหัดฤทัย โพธิ์สา
นางสาวหัถยา เคราะหดี
นางหัทยา รักนาค
นางสาวหัทยา เวชการ
นางสาวหัทยา อินตะ
นางหับเสาะ บูยูโสะ
นางสาวหัสญา ตนสกุล
นางสาวหัสนีย คงวุน
นางสาวหิรัณยา สุขประเสริฐ
นางสาวหุสณา ตามาต
นางสาวเหมรัตน สารวัตร
นางสาวเหมวดี ไชยฤทธิ์
นางสาวเหมือนฝน จันทรักษา
นางสาวเหมือนฝน ทองดี
นางสาวเหมือนฝน ยะแกว
นางเหมือนฝน เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวอกนิษฐ รามศรี
นางสาวอคศิ อินทรโต
นางอคิราหกุล ชางงาม
นางองุน ลาหลาเลิศ
นางสาวอจลา นุนสมบูรณ

๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอชิรกาญจน รูปสูง
นางสาวอชิรญา ฟกบํารุง
นางสาวอชิรญา อันทะเกตุ
นางสาวอชิรญาณ วงสุโท
นางสาวอณัญญกัญญ อังคุระนาวิน
นางสาวอณัศยา พิณเศรษฐ
นางอณิษฐา ทองเพชร
นางสาวอโณทัย โคตรวงษจันทร
นางอโณทัย ชื่นใจชน
นางสาวอโณทัย บุญศิริ
นางอโณทัย สมสะอาด
นางสาวอโณทัย สวายประโคน
นางสาวอโณทัย สําลีออน
นางสาวอโณทัย แสงสวาง
นางอดุลยพร ชุมชวย
นางสาวอตินุช แซอุย
นางสาวอติอร ตัญกาญจน
นางสาวอทัยกาญจน ผิวสลับ
นางอทิตยา บุญมั่งมี
นางสาวอทิตยา สุระเสียง
นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ
นางอเทตยา สาวงษ
นางสาวอธิกัญรภัค ผัดกา
นางอธิชา สังขสุวรรณ
นางสาวอธิตยา อารีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอธิตา ดินเตบ
นางสาวอนงค แซโงว
นางสาวอนงค ตามสายสุด
นางอนงค ทวีสุวรรณ
นางสาวอนงค สมภักดี
นางสาวอนงค สะอา
นางสาวอนงค สายทอง
นางอนงค สินธุศิริ
นางสาวอนงค แสงขาว
นางสาวอนงคนาฎ เทียนธวัช
นางสาวอนงคนาฎ เสาทอง
นางสาวอนงคนาฏ หลองเจาะ
นางอนงคนาถ เพชรประทุม
นางสาวอนงคนารถ กิจสามารถ
นางสาวอนงคพร นึกเร็ว
นางสาวอนงคพรรณ รกไพร
นางสาวอนงครัตน ไชยเชาวน
นางอนงครัตน สิตวงศ
นางอนงคลักษณ บุญรื่น
นางอนงลักษณ แกวเจือ
นางอนงลักษณ สาลีโภชน
นางสาวอนรรฆพร สุทธิสาร
นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
นางอนัญญา กลิ่นสุข
นางสาวอนัญญา คํามาโฮม

๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอนัญญา คุณะเวคิน
นางสาวอนัญญา ดาบเงิน
นางสาวอนัญญา นามวงค
นางสาวอนัญญา บัวเทิง
นางสาวอนัญญา สายรัตน
นางสาวอนัญญา โสวาป
นางสาวอนัญญา อินทอง
นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม
นางสาวอนันตญา บุญมี
นางสาวอนันทพร พุมมะปราง
นางสาวอนันทพร สมัครจิตร
นางสาวอนิสสา อารมณสวะ
นางสาวอนุชธิดา หงษใจ
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา
นางสาวอนุชิดา สุขใหญ
นางอนุชิดา หนองทราย
นางสาวอนุตรา สุวคันธกุล
นางสาวอนุธิดา ใจอารี
นางสาวอนุธิดา โตมอญ
นางสาวอนุธิดา อักษรกูล
นางสาวอนุศรา สุวรรณา
นางสาวอนุศลา หอมกลิ่น
นางสาวอนุสรณ วงศภักดี
นางสาวอนุสรา คงกระพันธ
นางสาวอนุสรา ชาญเกษม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนุสรา ชาญโพธิ์
นางอนุสรา ทรงเจริญ
นางอนุสรา บริบูรณ
นางสาวอนุสรา โพธิ์ศรีทอง
นางสาวอนุสรา ภิรมย
นางสาวอนุสรา รัตนเจริญ
นางสาวอนุสรา เรือนงาม
นางสาวอนุสรา สายยาโน
นางอนุสรา แสงทอง
นางสาวอนุสรา เหล็กดี
นางสาวอนุสรา อุนคํา
นางสาวอโนชา คงดี
นางสาวอโนชา เพชรศรี
นางสาวอโนทัย ไกรยราช
นางอโนทัย บุญนอย
นางสาวอบนวล แกวพวง
นางอบพวรรณ รณชิตพานิชยกิจ
นางสาวอพันธตรี สอนบุญชู
นางสาวอพิชญา เขาเอี่ยม
นางสาวอพิรดี พินิจมนตรี
นางสาวอภันตรี ไชยเสนา
นางสาวอภัสนันท จันทรคง
นางอภัสนันท โชคณัฐเศรษฐ
นางสาวอภัสนันท รัตนอารีนนท
นางสาวอภัสรา ทองเหลา

๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอภัสรา สัตถา
นางสาวอภัสรินทร หลานวงษ
นางสาวอภัสสรณ เอี่ยมสกุล
นางสาวอภิชญา จะเรียมพันธ
นางสาวอภิชญา จันทาธรณัส
นางสาวอภิชญา เจริญรักษ
นางสาวอภิชญา ใชไหวพริบ
นางอภิชญา ปะตาชาลี
นางสาวอภิชญา รวยศิลป
นางสาวอภิชญา สุทธิสุข
นางสาวอภิชญา เหมมาน
นางสาวอภิชญาน หอมสะอาด
นางสาวอภิญญา กลิ่นถือศีล
นางอภิญญา คํานวณ
นางสาวอภิญญา จันทรสุข
นางสาวอภิญญา จันทะดี
นางอภิญญา ชุมพล
นางสาวอภิญญา ชุมอักษร
นางอภิญญา ดานขุนทด
นางสาวอภิญญา ทองอักษรานนท
นางสาวอภิญญา นอยสุวรรณ
นางสาวอภิญญา บานใหม
นางสาวอภิญญา ประสมศรี
นางสาวอภิญญา ปาณศรี
นางสาวอภิญญา พนารักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอภิญญา พรมรักษา
นางสาวอภิญญา พละสุข
นางสาวอภิญญา พิณเสน
นางสาวอภิญญา มีสุข
นางสาวอภิญญา ยอดนิล
นางสาวอภิญญา ยอดพังเทียม
นางสาวอภิญญา รักพุดซา
นางอภิญญา รักเพียร
นางสาวอภิญญา เลขพัฒน
นางสาวอภิญญา สงเขียว
นางอภิญญา สวางตา
นางสาวอภิญญา สังขทองรัมย
นางสาวอภิญญา สารเดช
นางสาวอภิญญา สารอินสม
นางสาวอภิญญา สีกัน
นางสาวอภิญญา สุมทรัพย
นางอภิญญา อนวัชชกุล
นางสาวอภิญรญา พึ่งผล
นางสาวอภิญรัตน สุนทรพรพันธ
นางสาวอภิญา อึ๊งบํารุงพันธุ
นางอภิณหพร จายแสน
นางสาวอภินุช พรมทา
นางสาวอภิรดา นาที
นางสาวอภิรดี กูลดี
นางสาวอภิรดี ตระหงานเชิดไชย

๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง
นางอภิรดี บุญแสง
นางสาวอภิรดี พันชูรัตน
นางอภิรดี มีสติ
นางสาวอภิรดี สิถิลวัน
นางอภิรดี สุริยวงษ
นางสาวอภิรดี อึ่งพวง
นางสาวอภิรพร แววโคกสูง
นางสาวอภิรมย สิงนาค
นางสาวอภิฤดี เกียรติมงคล
นางสาวอภิลักษณา
ทองประกายเพชร
นางสาวอภิวรรณ จําปาศรี
นางสาวอภิวาส โพธิตาทอง
นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์
นางสาวอภิษฎา ไหมบัวเขียว
นางอภิสรา บุญทวี
นางสาวอภิสรา สุมัจฉา
นางอมร บุญเทียม
นางสาวอมร สมพร
นางสาวอมร สิทธิโชติ
นางสาวอมรรัตน งามบานผือ
นางสาวอมรรัตน จงทองกลาง
นางสาวอมรรัตน จัตุพงศ
นางสาวอมรรัตน เจริญสมบัติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรรัตน ชนะเลิศ
นางอมรรัตน ชางสมบุญ
นางสาวอมรรัตน แซโก
นางสาวอมรรัตน แซหงวน
นางสาวอมรรัตน ดอนพิลา
นางสาวอมรรัตน ดอยแกวขาว
นางอมรรัตน ดาคม
นางสาวอมรรัตน ตับกลาง
นางสาวอมรรัตน ตาดมวง
นางสาวอมรรัตน ทองแดง
นางสาวอมรรัตน ทองทิพย
นางสาวอมรรัตน ทาโสม
นางสาวอมรรัตน เทียมราช
นางสาวอมรรัตน นนทสุข
นางสาวอมรรัตน เนาวพันธ
นางสาวอมรรัตน บริสุทธิ์
นางสาวอมรรัตน บุญรอด
นางอมรรัตน ปรากฏผล
นางสาวอมรรัตน พาลี
นางสาวอมรรัตน โพธิ์ปดชา
นางสาวอมรรัตน มนตรีสภา
นางสาวอมรรัตน รัตนมนตรี
นางสาวอมรรัตน ลวนแกว
นางอมรรัตน วงศเพชรชารัต
นางอมรรัตน ศรีแกว

๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอมรรัตน ศรีจูม
นางสาวอมรรัตน ศิริอาจ
นางอมรรัตน สมบูรณ
นางอมรรัตน สมสุข
นางสาวอมรรัตน สวัสดิรักษ
นางอมรรัตน สามารถ
นางสาวอมรรัตน สายชนะพันธ
นางสาวอมรรัตน สีสายชล
นางสาวอมรรัตน สุขประเสริฐ
นางสาวอมรรัตน สุขยัง
นางอมรรัตน สุทธิรักษ
นางอมรรัตน โสภากุ
นางสาวอมรรัตน หาญสุวรรณ
นางอมรรัตน ใหมแกว
นางสาวอมรรัตน อยูสุวรรณ
นางสาวอมรรัตน อวนไตร
นางอมรรัตน อินทรกอง
นางสาวอมรรัตน อินทรสุวรรณ
นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ
นางสาวอมรวรรณ เวชกามา
นางอมรวรรณ สุทธิจักร
นางสาวอมรา กลอมจอหอ
นางสาวอมรา การะนัด
นางสาวอมรา เกษตรสมบูรณ
นางสาวอมราภรณ เพ็ชรสุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมราวดี เกิดชา
นางสาวอมราวดี งานประเสริฐ
นางสาวอมลธีรา ออนรักษ
นางอมลมุนินทร นวะมะรัตน
นางสาวอมลรัศมิ์ จันเขียว
นางสาวอมลวรรณ กบกันทา
นางอมลวรรณ นาคกุล
นางสาวอมลสิริ พีรชนะพัฒน
นางอมาณีย บัวเชย
นางสาวอมิตดา มณีรัตนพันธ
นางสาวอมิตา อุปจันทร
นางสาวอรกมล พานิช
นางสาวอรจิรา วงศศิริ
นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล
นางสาวอรจิรา สงดํา
นางสาวอรฉัตร โพนไพรสันต
นางอรชพร อะทะเทพ
นางสาวอรชร เศษธรรม
นางอรชร สิงหทอง
นางสาวอรชา อุดม
นางสาวอรชุมา ใจหมั่น
นางอรญา แกวเวียง
นางสาวอรญา บุญไทย
นางสาวอรณสิริ แกวปลอด
นางสาวอรณัชชา เตชะวงค

๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรณัฐ ศรีจันทร
นางสาวอรณิช เกิดแกว
นางสาวอรณิชชา กองทอง
นางสาวอรณิชา แกนจันทร
นางสาวอรณี หัสเสม
นางสาวอรดี นาทองบอ
นางสาวอรทัย กั้งตั้ง
นางสาวอรทัย กุลเกลี้ยง
นางอรทัย โคตรศรีหา
นางอรทัย จันทา
นางสาวอรทัย จาเหลา
นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็น
นางสาวอรทัย ตั๋นตี้
นางสาวอรทัย ถีรัตถา
นางสาวอรทัย ทองพงษ
นางสาวอรทัย เทวีพันธ
นางสาวอรทัย ธารแผว
นางอรทัย นันกระโทก
นางสาวอรทัย บุดดีคํา
นางสาวอรทัย ประกอบดี
นางสาวอรทัย ผดุงสมัย
นางอรทัย พิชัย
นางอรทัย เพชรพลอย
นางสาวอรทัย มวงออน
นางอรทัย มะลากัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรทัย เมืองกลาง
นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ
นางสาวอรทัย ศรีบุญ
นางสาวอรทัย ศรีวิเชียร
นางสาวอรทัย สินไหม
นางสาวอรทัย สีหรั่ง
นางอรทัย สุพร
นางสาวอรทัย หาระทา
นางสาวอรทัย อินหนองอาจ
นางสาวอรทัย เอี่ยมสะอาด
นางสาวอรทิรา แกวเจริญ
นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
นางสาวอรธีรา คงทอง
นางสาวอรนภา สายสิงหทอง
นางสาวอรนันท จันทรประภาพ
นางสาวอรนิตา พืชมงคล
นางอรนุช เขียวเนตร
นางอรนุช จันทรแกว
นางอรนุช ชิตทรงสวัสดิ์
นางอรนุช บัวแกว
นางสาวอรนุช แมนเทวฤทธิ์
นางสาวอรนุช วันคํา
นางสาวอรนุช โวหารกลา
นางสาวอรนุช ศรีวัตร
นางอรนุช สารวงษ

๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรนุช สิงหหลา
นางสาวอรนุช อารียเอื้อ
นางอรประภา ปูคําปน
นางอรปรียา ฤกษศรี
นางสาวอรปวีณ ศรีเจริญ
นางสาวอรพรรณ กลับนุย
นางสาวอรพรรณ กําริสุ
นางสาวอรพรรณ แกวชิน
นางอรพรรณ คงคาหลวง
นางสาวอรพรรณ คิอินธิ
นางสาวอรพรรณ จันทะผอง
นางสาวอรพรรณ เจริญศักดิ์
นางสาวอรพรรณ ฉิมพลี
นางอรพรรณ ชูโชติ
นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร
นางสาวอรพรรณ เดชอนันทวิทยา
นางสาวอรพรรณ ทวีนุช
นางสาวอรพรรณ ทองอินทร
นางอรพรรณ ทิมครองธรรม
นางสาวอรพรรณ นุมกวน
นางสาวอรพรรณ บอคํา
นางสาวอรพรรณ บุญทูล
นางสาวอรพรรณ ประสานศรี
นางสาวอรพรรณ ปญญาไว
นางอรพรรณ มีเย็น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑

นางสาวอรพรรณ สุวรรณโณ
นางสาวอรพรรณ ทองหลอ
นางอรพิณ ปนสุวรรณ
นางสาวอรพิณ วาจา
นางสาวอรพิน จาดเนือง
นางสาวอรพิน ฉายแกว
นางสาวอรพิน ทูลไชย
นางอรพิน อุนสืบ
นางสาวอรพินท เพ็ชรดี
นางสาวอรพินท มีกุญชร
นางสาวอรพินทุ อวฤทธิ์
นางสาวอรพินธ แวนประเสริฐ
นางสาวอรพิม นกยูงแดง
นางอรยา สนิทผล
นางสาวอรยุดา รัตนเดช
นางสาวอรรจนา มาริพงษ
นางสาวอรรญา จุยนคร
นางสาวอรรถพร เภตรา
นางสาวอรรถพร ศิริจันทร
นางสาวอรรทรรศน รัญจุล
นางสาวอรริญดา จันทรชมภู
นางสาวอรวดี วันโสภา
นางอรวรรณ กองเงิน
นางสาวอรวรรณ เกลี้ยงเกิด
นางสาวอรวรรณ แกวพรหม

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรวรรณ ไกรวอง
นางสาวอรวรรณ คลามแสง
นางสาวอรวรรณ แคบํารุง
นางสาวอรวรรณ จันทา
นางอรวรรณ จากสูงเนิน
นางสาวอรวรรณ ชูทอง
นางสาวอรวรรณ ฐีติโภคา
นางสาวอรวรรณ ดาบแสงทอง
นางสาวอรวรรณ ดีเบา
นางสาวอรวรรณ ทีแสงแดง
นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล
นางอรวรรณ นธีนาม
นางสาวอรวรรณ บุญเทเวศร
นางอรวรรณ บุญรอด
นางสาวอรวรรณ บุตะเคียน
นางสาวอรวรรณ พิบูลยเวช
นางสาวอรวรรณ มหายศ
นางอรวรรณ มัญชวินทร
นางอรวรรณ เมืองจันทร
นางอรวรรณ เยาวกรณ
นางสาวอรวรรณ วงษชอบพอ
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
นางอรวรรณ วันแรก
นางอรวรรณ วานะวงศ
นางสาวอรวรรณ ศรีชัยภูมิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑

นางสาวอรวรรณ ศรีสวาง
นางอรวรรณ ศึกรักษา
นางอรวรรณ สังขะไชย
นางสาวอรวรรณ สายเสมา
นางสาวอรวรรณ สิมมา
นางอรวรรณ แสงงาม
นางสาวอรวรรณ แสนผาบ
นางสาวอรวรรณ หนูคง
นางสาวอรวรรณ เอกมหาชัย
นางสาวอรวรรณ เอกศิริ
นางสาวอรวรรณ ถ้ํากลาง
นางอรวลัญช ผองบุรุษ
นางสาวอรวลี เทพนุรักษ
นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม
นางสาวอรวีร สายเสน
นางสาวอรศิริ ผิวจันทร
นางอรษา อางแกว
นางสาวอรสา กาโนรักษ
นางสาวอรสา คุณเจตน
นางอรสา เงินทนง
นางสาวอรสา เพชรนุย
นางสาวอรสา ศรีวอุไร
นางสาวอรสา สงถึง
นางสาวอรอนงค เจริญศรี
นางสาวอรอนงค ชุมเมืองเย็น

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรอนงค ชูธัญญะ
นางสาวอรอนงค ดีพูน
นางสาวอรอนงค เทพหาร
นางสาวอรอนงค พลถนอม
นางสาวอรอนงค พิมเสน
นางสาวอรอนงค รอดพันธ
นางสาวอรอนงค สะเลโพ
นางสาวอรอนงค สุขอุดม
นางสาวอรอนงค สุดสวาด
นางสาวอรอนงค หวานอารมณ
นางสาวอรอนงค โอษคลัง
นางสาวอรอุมา ขันทะศรี
นางสาวอรอุมา ขาวสุวรรณ
นางสาวอรอุมา จุลมาศ
นางสาวอรอุมา ชวยจันทร
นางอรอุมา ชื่นเสนาะ
นางอรอุมา ไชยศรีษะ
นางสาวอรอุมา ตนประเสริฐ
นางสาวอรอุมา ตาพทิพย
นางอรอุมา ทองคลี่
นางสาวอรอุมา ทองพา
นางสาวอรอุมา ทับไทร
นางสาวอรอุมา ธานีรัตน
นางอรอุมา นอกกลาง
นางสาวอรอุมา นามคุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑

นางอรอุมา นาลา
นางสาวอรอุมา บริบูรณ
นางอรอุมา บุญทอง
นางสาวอรอุมา ปานธรรม
นางสาวอรอุมา มะเดื่อ
นางสาวอรอุมา ฤทธิคง
นางอรอุมา ไวยวรรณ
นางสาวอรอุมา ศรีเอี่ยมจันทร
นางสาวอรอุมา สาระวารี
นางอรอุมา สุดเพาะ
นางสาวอรอุษา เทศเพ็ญ
นางสาวอรอุษา วงศจรัสเกษม
นางสาวอรัญญา จันทรมงคล
นางสาวอรัญญา ชํานาญวาด
นางอรัญญา ดุษฎี
นางอรัญญา ตรงมะตัง
นางสาวอรัญญา ภูทาเสียว
นางสาวอรัญญา เย็นอารมณ
นางสาวอรัญญา หวังมีอาจ
นางสาวอรัญญาพร โพธิ์พันธ
นางสาวอริญา นาคชํานาญ
นางสาวอรินทร เหลาทอง
นางสาวอริยา โคตรวิชัย
นางสาวอริยา ทิพชัย
นางอริยา บริสุทธิ์

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอริศ วรเลข
นางสาวอริศตรา ดีอุดม
นางสาวอริศรา อรกุล
นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร
นางสาวอริษา ชูเชิด
นางสาวอริษา ไชยมงค
นางสาวอริษา โนนสวาง
นางอริษา แสงสมุทร
นางสาวอริสรา เข็มรถ
นางอริสรา จูมโสดา
นางสาวอริสรา แสงสรอย
นางสาวอริสราลักษณ ศิริพงษ
นางสาวอริสา เค็งชัยภูมิ
นางสาวอริสา ถนอมเลิก
นางสาวอริสา พงศสุวรรณ
นางสาวอริสา มงคลไพบูลยสุข
นางสาวอริสา มนัสสา
นางสาวอริสา รัตนบุรี
นางสาวอรุชา ติยะเฟอย
นางสาวอรุชา พงษศิริ
นางอรุณ แกวบัวดี
นางอรุณ มูลเซอร
นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย
นางอรุณทิพย มาวัง
นางสาวอรุณประภา อินทะสอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑

นางสาวอรุณพร บุญนิล
นางสาวอรุณพร วรรณมณี
นางสาวอรุณรัตน แจงแสง
นางสาวอรุณรัตน ดวงตา
นางสาวอรุณรัตน รัตนวิชัย
นางสาวอรุณรัตน สุดมี
นางสาวอรุณรัตน สุระเสน
นางสาวอรุณรุง แกวจิตร
นางสาวอรุณโรจน ทวีเหลือ
นางอรุณโรจน ยิ่งคํานึง
นางอรุณศรี ยาคํา
นางสาวอรุณศรี ใหญสูงเนิน
นางสาวอรุณี เขยนอก
นางอรุณี จันตะนารี
นางสาวอรุณี จันทรสุวรรณ
นางสาวอรุณี เต็งศรี
นางสาวอรุณี ทองนพคุณ
นางอรุณี โพธิอาศัย
นางสาวอรุณี หงษา
นางสาวอรุณี หะมะ
นางสาวอรุณี หัสมี
นางสาวอรุณี ไหมทิพย
นางสาวอรุณี เอกตาแสง
นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง
นางสาวอรุนณี โทเท

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสาวอรุษยา ปราบใหญ
นางสาวอลงกรณ แพงโคตร
นางสาวอลักตา สิทธาคม
นางอลิตษา ขวัญศิริ
นางสาวอลิตา ดาดวง
นางสาวอลิน ธนภูตินันท
นางสาวอลิศรา สัพโส
นางสาวอลิษา ขาวสะอาด
นางสาวอลิษา งดงาม
นางสาวอลิษา จันทรเปลง
นางสาวอลิษา จันทรอุดร
นางอลิษา จาสวาง
นางสาวอลิษา เตาทอง
นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ
นางสาวอลิษา นนทะศิริ
นางสาวอลิษา นันทพฤกษาเดชา
นางสาวอลิษา พานนนท
นางอลิษา รัชนิพนธ
นางอลิษา รัตนคช
นางสาวอลิษา รําไพ
นางสาวอลิษา อนนทสีหา
นางสาวอลิษา อุไรรัตน
วาที่รอยตรีหญิง อลิส
ลือเกียงคําหลา
๑๖๗๖๕ นางอลิสตรา ออนอัด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐

นางสาวอลิสรา เจาะจง
นางสาวอลิสา ปาทาน
นางสาวอลิสา มะลายู
นางอลิสา สงา
นางสาวอลิสาพร จันทะวัน
นางสาวอวยพร ผลาเหิม
นางสาวอวยพร เศษขุนทด
นางสาวอวิกา อึ่งสกุล
นางสาวอสมาภรณ แยมเยื้อน
นางอสิพร ไชยเทพ
นางสาวอสุนี ทองสุข
นางสาวออนพิไลย พรหมมันชู
นางสาวออนวดี สันประภา
นางสาวออนอนงค มิตรารมย
นางออนอุมา คชสิทธิ์
นางสาวออมใจ กอนบุญใสย
นางสาวออมใจ จาดสกุล
นางสาวออมใจ บุญโสภา
นางสาวออมทิพย ดุลยเกษม
นางสาวออมพร ชะนะดิษฐ
นางออยใจ นิ่มนวล
นางสาวออยทิพย ดวงงาม
นางสาวอะไอเสาะ ตึงเงาะ
นางสาวอักษร พรมสิงห
นางสาวอักษร อินบริบูรณ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอังคณา กรีณะรา
นางอังคณา กอนแกว
นางสาวอังคณา แกวหนู
นางสาวอังคณา ขันเมือง
นางสาวอังคณา คํานกขุม
นางอังคณา จารุรัตนพงษ
นางสาวอังคณา ชัยมหาวัน
นางอังคณา ชาเหลา
นางสาวอังคณา ตันวงศ
นางอังคณา เทพจันทร
นางอังคณา ปรางนาค
นางสาวอังคณา ปรีชาเมตตา
นางสาวอังคณา พละศักดิ์
นางสาวอังคณา มหายศ
นางสาวอังคณา รักงาน
นางสาวอังคณา รัตนวงศ
นางสาวอังคณา ฤกษฉาย
นางอังคณา ลิ้มควรสุวรรณ
นางสาวอังคณา สาลีวงษ
นางอังคณา สุขทนารักษ
นางสาวอังคณา หิรัญกิจรังษี
นางอังคณา โหมดสุวรรณ
นางสาวอังคณา เอี่ยมบุญ
นางอังคณารักษ จันทรทอง
นางสาวอังคนา นารัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙

นางอังคนาง ภูผาน
นางอังควรา อังศุโรจนกุล
นางอังควิภา สุดอาราม
นางสาวอังธนา อิ่มสมบัติ
นางอังศนา ทับที่สุด
นางอังศุธร ธุระชาติ
นางอังศุมา ไทยเจริญ
นางสาวอังศุมา ภูมิเดช
นางสาวอังศุมาลิน กุลฉวะ
วาที่รอยตรีหญิง อังศุมาลิน
ตาติวงศ
นางสาวอังศุมาลิน โทนุสิทธิ์
นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะ
นางสาวอังสณา น้ําทอง
นางสาวอังสมาลิน ดีเดน
นางสาวอัจจิมา ทองทิพย
นางสาวอัจจิมา ศรีนิล
นางอัจจิมา สอนพรม
นางสาวอัจฉรพรรณ วงศศรีใส
นางอัจฉรา แกวกอง
นางสาวอัจฉรา ขุนโมกข
นางสาวอัจฉรา คําจาย
นางสาวอัจฉรา จันทชุม
นางสาวอัจฉรา เจริญศรี
นางสาวอัจฉรา ชัยชุมพล

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัจฉรา เตชนันท
นางสาวอัจฉรา ทองดวง
นางสาวอัจฉรา นพสิทธิ์
นางสาวอัจฉรา น้ําแกว
นางสาวอัจฉรา ปลองสอง
นางสาวอัจฉรา เปรมปรีดา
นางสาวอัจฉรา แผนกุล
นางสาวอัจฉรา พลอยรัมย
นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ
นางสาวอัจฉรา พูนสวัสดิ์
นางสาวอัจฉรา เพ็งปอภาร
นางอัจฉรา ภูมิพานิช
นางอัจฉรา ฤทธิราช
นางสาวอัจฉรา วงศคํา
นางสาวอัจฉรา วงษแกว
นางอัจฉรา สมบูรณ
นางสาวอัจฉรา สุกุนา
นางสาวอัจฉรา สุภาพกุล
นางสาวอัจฉรา แสงทับทิม
นางสาวอัจฉรา หนูรม
นางสาวอัจฉรา หอมขจร
นางสาวอัจฉรา อุนันตา
นางอัจฉรา เอกกุล
นางสาวอัจฉราพร ผลรักษ
นางสาวอัจฉราพร ภูผิวคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม
นางสาวอัจฉราพร สามปรุ
นางสาวอัจฉราพร สารสมัคร
นางสาวอัจฉราพร สิมมา
นางสาวอัจฉราพร สุขชารี
นางสาวอัจฉราพร อะทะวงศ
นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น
นางสาวอัจฉราพรรณ โมรัตน
นางสาวอัจฉราพรรณ วุฒิยานนท
นางสาวอัจฉราภรณ จันทภาโส
นางอัจฉราภรณ ชัยพฤกษ
นางอัจฉราภรณ ธัญญะ
นางสาวอัจฉราภรณ ธุระกิจ
นางสาวอัจฉราภา ชาวปากน้ํา
นางอัจฉราลักษณ ศรีเพชร
นางอัจฉราวดี บุญแสน
นางสาวอัจฉราวรรณ จันทศร
นางสาวอัจฉราวรรณ ปนมวง
นางสาวอัจฉรินทร ศรีสรอย
นางสาวอัจฉริยา เชียงทา
นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู
นางสาวอัจฉริยา บุญยืน
นางสาวอัจฉริยา วิเชียรแลง
นางอัจฉริยา อะนันต
นางสาวอัจฉริยา อุทธา

๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัจฉรี จิตรักษ
นางสาวอัจฉรียา ชุมภูบาง
นางสาวอัฉนีวรรณ บํารุงถิ่น
นางสาวอัฉราพรรณ นิลเถื่อน
นางสาวอัฉราภรณ บุญเชิด
นางสาวอัฉราวรรณ ดีกุดเรือ
นางสาวอัชฌาภรณ ตันติดํารงกุล
นางสาวอัชราภรณ ภูมิดิน
นางสาวอัชราวดี สุริสาร
นางสาวอัชราวลัย ระดามาตย
นางสาวอัชลี หนูนาค
นางสาวอัญ เรืองศาสตร
นางสาวอัญฉลี ทองดี
นางสาวอัญชนา คําโคกกรวด
นางอัญชนา เฉลิมวัฒน
นางสาวอัญชนา ตันวิเชียร
นางอัญชนา เพ็ชรไฝ
นางสาวอัญชนา ศรีเคนขันธ
นางอัญชนา สายนะที
นางอัญชนาพร สอนพร
นางสาวอัญชนาภรณ พาแหม
นางสาวอัญชรินทร เกิดจิตร
นางอัญชรี จันทราษฎร
นางสาวอัญชลี กิจเมือง
นางอัญชลี ขวัญเมือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙

นางอัญชลี ขัณฑสุนทรไกร
นางสาวอัญชลี เจริญวงศ
นางสาวอัญชลี เจริญสุข
นางสาวอัญชลี ชุมชื่น
นางสาวอัญชลี ทองชวง
นางสาวอัญชลี ทองบุรี
นางสาวอัญชลี นามโคตร
นางอัญชลี นิลทะราช
นางอัญชลี บาลชัย
นางสาวอัญชลี ประวัง
นางสาวอัญชลี ปราบนา
นางสาวอัญชลี ปรีชาชาญ
นางสาวอัญชลี พันกลั่น
นางอัญชลี พันจันทึก
นางสาวอัญชลี ราชภักดี
นางอัญชลี วงศนวล
นางสาวอัญชลี วรรณะ
นางสาวอัญชลี ศันสนะวีรกุล
นางสาวอัญชลี ศิริพรนพคุณ
นางอัญชลี เศรษฐบุปผา
นางสาวอัญชลี สันติรักษพงษ
นางอัญชลี สาระศรี
นางสาวอัญชลี หัดนครอินทร
นางสาวอัญชลี อินสมพันธ
นางสาวอัญชลีญา บุญระมี

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชสา วัชระเสวี
นางสาวอัญชัญ ขงขันมณีเวช
นางสาวอัญชิตา แหวนเงิน
นางอัญชิษฐา มั่งมูล
นางอัญชิสา แกวกันหา
นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร
นางสาวอัญชุลี ยุทธหาญ
นางสาวอัญชุลี รัตนพร
นางสาวอัญญภักษฐิตา หลาสกุล
นางสาวอัญญากร ชวยสงค
นางสาวอัญญาณี แกวหมุน
นางสาวอัญญารินทร ไชยโวหาร
นางอัญฑิกา โพธิ์ไชยยอย
นางอัญณิการ ตูพิจิตร
นางอัญธิกา ปาหวาย
นางสาวอัญธิชา หวลระลึก
นางสาวอัญธิฌา สุดละมัย
นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม
นางสาวอัญมณี พิทึกทักษ
นางสาวอัญมณี สุภรัตนธนกุล
นางสาวอัญมณี อินทรสกุล
นางสาวอัญรัตน เตาจันทร
นางสาวอัญรัตน พิบูลสมบัติ
นางสาวอัญรัตน แสงสุวรรณ
นางอัญวิษา มุละนันทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัญอุมา ศรีนอย
นางสาวอัฏฐพรณ สังขพาลี
นางอัณณญาดา โคตรพันธ
นางสาวอันติมา ยัพราษฎร
นางสาวอันธิกา ดรจ้ํา
นางสาวอันธิกา อาจหาญ
นางสาวอันธิกาล สมานผลบุญ
นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา
นางสาวอัมธิกา หลวงติ๊บ
นางสาวอัมพร ฉายาพัฒน
นางสาวอัมพร ดีพรม
นางสาวอัมพร ทรงบรรพต
นางสาวอัมพร บรรเทิงใจ
นางสาวอัมพร เพ็งแกว
นางอัมพร ศรีเสมอ
นางสาวอัมพร สายคํายศ
นางอัมพร หนูนอย
นางสาวอัมพร อินตาลา
นางสาวอัมพวรรณ คําสี
นางสาวอัมพวรรณ ปนวิหค
นางสาวอัมพวัลย แสงจันทร
นางสาวอัมพา เสมสายัน
นางอัมพาพันธ ปานขาว
นางสาวอัมพิกา เสนาวงศ
นางสาวอัมพิกา อนันตปญญาสกุล

๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัมไพพรรณ ไวทยเวทย
นางสาวอัมภวัลย พฤกษกรรม
นางสาวอัมภา อินทรักษ
นางอัมภาพร พาภักดี
นางสาวอัมภาพันธ ไชยวัฒนานนท
นางสาวอัมภิกา โปตะ
นางสาวอัมมิกา แสนสุวรรณ
นางสาวอัมรา กัลปะ
นางสาวอัมรา บุตรกูล
นางสาวอัมราภรณ ปจันทบุตร
นางสาวอัยภัก กีรติปรียา
นางสาวอัยรินทร เกลื้อคํา
นางอัยลดา บุญวัฒน
นางสาวอัลิปรียา จันทรกลิ่น
นางสาวอัศรา แกวคํา
นางสาวอัสนี มีเผือก
นางสาวอัสมาร หะยีมะสัน
นางสาวอัสรีนา สามัญ
นางสาวอาจรีย เทพรักษ
นางสาวอาจารีย นอมศาสน
นางสาวอาซีญา โสะเบ็ญอาหลี
นางสาวอาซียะ เจะอารง
นางสาวอาณาดา พรหมลัทธิ์
นางสาวอาดารัตน วงคประชุม
นางอาดี ไกแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาทร สวัสดี
นางอาทิตยา จันทะหมุด
นางสาวอาทิตยา จันที
นางสาวอาทิตยา จึงตระกูล
นางสาวอาทิตยา ชนะมาร
นางอาทิตยา ชินนอก
นางอาทิตยา ดานแกว
นางสาวอาทิตยา แดงทองดี
นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
นางสาวอาทิตยา ละครพล
นางอาทิตยา ล้ําประเสริฐ
นางสาวอาทิตยา ศรีชัยศักดิ์
นางสาวอาทิตยา ศรีสุขคํา
นางสาวอาทิตยา หลอทอง
นางสาวอาทิตยา อุนเรือน
นางสาวอาทิตยาพร ดิษร
นางอาทิตยาภรณ นิยม
นางสาวอาทิติยา มาลาแวจันทร
นางสาวอาธิติยา งอกสิน
นางอานัชภร เวงวิถา
นางสาวอานิตยา คํากลาง
นางสาวอานุช เที่ยงสอาง
นางอานุชรา ใจปญญา
นางสาวอาพันธชนก ศิริงาม
นางสาวอาฟญา ปะดูกา

๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอาภรณ จันทรนุน
วาที่รอยตรีหญิง อาภรณ ชนะพาล
นางสาวอาภรณ บุตรมางกูล
นางอาภรณ เบาสูงเนิน
นางอาภรณ ภูดอก
นางสาวอาภรณ สิงหะสุริยะ
นางอาภรณ สุทธิบูรณ
นางสาวอาภรณ หมื่นละมาย
นางสาวอาภัสร สมบุศย
นางสาวอาภัสรา นาคนคร
นางสาวอาภัสรา สุขใส
นางสาวอาภากร ตรีศรี
นางสาวอาภากร ทนงาน
นางสาวอาภากร รัตนโกสินทร
นางสาวอาภานันท ขวัญหวาน
นางอาภาพร ธนวนิชนาม
นางสาวอาภาพร โพธิราช
นางอาภาพร มาทา
นางอาภาพร ศรีบํารุง
นางสาวอาภาพร หวงมาก
นางสาวอาภาภรณ ชื่นเจริญ
นางสาวอาภาภรณ พูลกสิวิทย
นางสาวอาภาภรณ สอนทะเดช
นางสาวอาภารัตน อายมา
นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๐๖๕ วาที่รอยตรีหญิง อาภาวัลย
พันธศุภะ
๑๗๐๖๖ นางสาวอามาลีนา อะรี
๑๗๐๖๗ นางอามีนา โคตรแกว
๑๗๐๖๘ นางอายาตี โตะหมาด
๑๗๐๖๙ นางอายีซะห มอเกาะ
๑๗๐๗๐ นางสาวอารซีซะ ดินอะ
๑๗๐๗๑ นางสาวอารดา คํายา
๑๗๐๗๒ นางสาวอารดา รอดมา
๑๗๐๗๓ นางสาวอารดา วงษยีเมาะ
๑๗๐๗๔ นางสาวอารมณ อนุมาศ
๑๗๐๗๕ นางสาวอารมย ผุดผอง
๑๗๐๗๖ นางสาวอารยา กิตติยะวรางกูร
๑๗๐๗๗ นางอารยา เกตภาษา
๑๗๐๗๘ นางสาวอารยา แกวประเสริฐ
๑๗๐๗๙ นางอารยา แกวพิลา
๑๗๐๘๐ นางอารยา จอดนอก
๑๗๐๘๑ นางสาวอารยา ดอนหมื่น
๑๗๐๘๒ นางสาวอารยา ปญจะสี
๑๗๐๘๓ นางสาวอารยา ปยะธิดา
๑๗๐๘๔ นางอารยา มันแกว
๑๗๐๘๕ นางสาวอารยา มูฮําหมัดยูโซะ
๑๗๐๘๖ นางสาวอารยา เยาวนารถ
๑๗๐๘๗ นางอารัตน ยี่สุน
๑๗๐๘๘ นางสาวอาริตา ใยฉวี

๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอาริยา เจะยะหลี
นางสาวอาริยา รักษาชล
นางสาวอาริษา คาเปน
นางสาวอาริษา ปญญาทิพย
นางอาริสา สุวรรณไตรย
นางสาวอาริสา หนูกลิ่น
นางสาวอาริสา หมีดเส็น
นางอารี กันยารอง
นางสาวอารี เซงเข็ม
นางสาวอารี นาบง
นางสาวอารีย กงฉิน
นางอารีย ฉิมพาลี
นางสาวอารีย ตาคํา
นางสาวอารีย ทองคง
นางสาวอารีย บุญแตง
นางสาวอารีย พูพะเนียด
นางสาวอารีย ยีหมาด
นางสาวอารีย ศรีโภคา
นางสาวอารียรัตน คงพิทยาชัย
นางสาวอารียรัตน ขุนณรงค
นางสาวอารียรัตน ชางบรรจง
นางสาวอารียรัตน ศรีคง
นางสาวอารียา รักชู
นางสาวอารีรัตน กวดนอก
นางอารีรัตน คําไฝ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอารีรัตน แคลวคลอง
นางสาวอารีรัตน จงดี
นางสาวอารีรัตน จุมใหญ
นางสาวอารีรัตน เตาะหนองนา
นางสาวอารีรัตน นามเกษ
นางสาวอารีรัตน บุตตะไมล
นางสาวอารีรัตน พระชุมรัมย
นางสาวอารีรัตน พุมจิตร
นางสาวอารีรัตน โมราชาติ
นางอารีรัตน เลี้ยงสกุล
นางอารีรัตน สาธาระณะ
นางสาวอารีรัตน สุวรรณ
นางสาวอารีรัตน แสนสามกอง
นางอารีรัตน หนูทองคํา
นางสาวอารีรัตย แยมสินธุ
นางอารีวรรณ พวงภิญโญ
นางอาลิษา จงกลาง
นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ
นางสาวอาลีตา งะสมัน
นางสาวอาวาตีฟ บาระตายะ
นางสาวอาสมะ ตาเยะ
นางสาวอาสานะ วงษใหญ
นางสาวอาอีชะห สงเดช
นางสาวอาอีเซาะห เจะมิง
นางสาวอํานวยพร ศรีสวัสดิ์

๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอําพร บัวขาว
นางสาวอําพร พลเพ็ง
นางสาวอําพร พลสิทธิ์
นางอําพร วิเศษคํานึง
นางสาวอําพร เวียงคํา
นางอําพร ศรีระอุดม
นางสาวอําพรพันธุ แสงจันทร
นางสาวอําพรภา เขียวชม
นางสาวอําไพ แกวบุตรดี
นางสาวอําไพ คําไวโย
นางสาวอําไพ จิตรประสงค
นางอําไพ ใจมณี
นางอําไพ ชางวิเศษ
นางอําไพ ฤาชา
นางสาวอําไพพรรณ สงเจริญ
นางสาวอําไพร สยามนต
นางอําภา ชูสกุล
นางสาวอําภา ไชยทะ
นางสาวอําภา นาคสีทอง
นางสาวอําภา บุญเสริม
นางสาวอําภา พิมพันธ
นางอําภา วรเดช
นางอําภา วาฤทธิ์
นางสาวอําภาพร เฉื่อยมะณี
นางอําภาพร มั่นตอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอิ๋ง ทาราพรม
นางสาวอิงอร พิมเสน
นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ
นางสาวอิณทอนุตรา จันทราวีระกุล
นางสาวอินทยา อินทรประทับ
นางสาวอินทิตา ปราบทอง
นางสาวอินทิรา กาใจ
นางสาวอินทิรา ญาติบรรทุง
นางสาวอินทิรา ไวทยางกูร
นางสาวอินทิรา ศรีพล
นางสาวอินทิรา สุดเสนหา
นางสาวอินทิรา แสงสุวรรณ
นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ
นางสาวอินทิราภรณ พลแกว
นางสาวอินทุกานต ประชุมชน
นางสาวอินธิรา รินฤทธิ์
นางสาวอิยวดี ทาลี
นางสาวอิศราพรรณ ดาคํา
นางสาวอิศราภรณ พันธธีรศรี
นางสาวอิศราภรณ เรืองแกว
นางสาวอิศราภรณ สมเกลี้ยง
นางอิศราวดี สีหะรัญ
นางอิศวรา สุคนธมาน
นางสาวอิษฎา สุมมาตย
นางสาวอิสรา เพ็ญศรี

๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอิสราณี ทันยุภัก
นางอิสราพร พันธุนายัง
นางสาวอิสราภรณ สืบสาย
นางอิสรีย ไตรสุธา
นางอุดม พุมโพธิ์งาม
นางสาวอุดมพร พรมมา
นางสาวอุดมลักษณ บุญมี
นางอุดมสิน จันทะวงษศรี
นางอุทัย ชนะพล
นางสาวอุทัย ดวงศรี
นางสาวอุทัยรัตน เหลาใหญ
นางสาวอุทัยวรรณ กองทอง
นางอุทัยวรรณ ใจดี
นางสาวอุทัยวรรณ ชาชะ
นางสาวอุทัยวรรณ มวลทอง
นางอุทิศ ตุนเงิน
นางสาวอุทุมพร กอนอําพร
นางสาวอุทุมพร ขามชัย
นางสาวอุทุมพร คําสุวรรณ
นางอุทุมพร จันทรประวัติ
นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย
นางอุธิสา แอเยอส
นางสาวอุนเรือน ภูมิดา
นางสาวอุนเรือน ลาธิโน
นางสาวอุบล จันทรสอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘

นางสาวอุบล จันทะสี
นางอุบล หนูฤกษ
นางอุบลทิพย อินทรทัต
นางสาวอุบลธร พึ่งฤกษดี
นางอุบลรัตน ธราพร
นางสาวอุบลรัตน เนียมฤทธิ์
นางอุบลรัตน พีระพล
นางสาวอุบลรัตน โพธิ์พรม
นางสาวอุบลรัตน แสงกลา
นางสาวอุบลรัตน หัสดี
นางสาวอุบลวรรณ ประจง
นางสาวอุบลวรรณ แสนงาม
นางอุบลวรรณ โสวรรณา
นางสาวอุบลวัลย ไชยรักษ
นางอุพาพร คักกันหา
นางอุมพร ทองดี
นางอุมาพร โกศัยกานนท
นางสาวอุมาพร เขียววรรณ
นางสาวอุมาพร คํายา
นางสาวอุมาพร ชูเลิศ
นางสาวอุมาพร ทองเกลี้ยง
นางสาวอุมาพร ทองมาก
นางสาวอุมาพร นารินทร
นางสาวอุมาพร บุญจงรักษ
นางสาวอุมาพร พลทะกลาง

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
นางสาวอุมาพร ยศถา
นางสาวอุมาพร รัชทานี
นางสาวอุมาพร ศรนารายณ
นางอุมาพร ศรีเมือง
นางสาวอุมาพร สายพา
นางสาวอุมาพร สุกกล่ํา
นางสาวอุมาภรณ พัดเล็ก
นางสาวอุมาภรณ สั่นสทาน
นางสาวอุรัชนี แสงใส
นางสาวอุราภรณ พงคทองเมือง
นางสาวอุรารัตน ตันกุระ
นางอุรารัตน ทรัพยหวง
นางสาวอุราวรรณ ศรีสุข
นางสาวอุไร จันทรแกว
นางสาวอุไร จันทรนวล
นางอุไร เจะและ
นางอุไร ตาเดอิน
นางสาวอุไร ประภาสัย
นางสาวอุไร แผนงา
นางสาวอุไร สุอําพันธ
นางสาวอุไรทิพย งามขุนทด
นางสาวอุไรทิพย ชวยชาติ
นางสาวอุไรพร ถาคํา
นางสาวอุไรพร ทัพธานี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุไรพร ผิวผอง
นางสาวอุไรพร สุมแกว
นางอุไรรัตน ไชยทุม
นางสาวอุไรลักษณ สาตรศรี
นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ
นางอุไรวรรณ แกวหนู
นางสาวอุไรวรรณ
จันทรเหลาหลวง
นางอุไรวรรณ นุนาบี
นางสาวอุไรวรรณ บัวพันธ
นางสาวอุไรวรรณ บุญเนือง
นางสาวอุไรวรรณ ประธรรมสาร
นางอุไรวรรณ พาชื่น
นางสาวอุไรวรรณ พูมขุนทด
นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง
นางสาวอุไรวรรณ เรืองทอง
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นางอุไรวรรณ ศรีธานี
นางสาวอุไรวรรณ สุดเมือง
นางสาวอุไรวรรณ เสงคุย
นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน
นางสาวอุไรวรรณ หลงเศษ
นางสาวอุไรวรรณ ปอมเรือง
นางอุลัย จงใจจาคะ
นางสาวอุลิตา ทีเกาะ

๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอุไลพร อุทัย
นางสาวอุศนัน ขันสาคร
นางสาวอุษณีย จริตพันธุ
นางสาวอุษณีย นุมสารพัดนึก
นางสาวอุษณีย พรหมสวัสดิ์
นางอุษณีย ราชพิลา
นางสาวอุษณีย สุขยืน
นางสาวอุษา เกตุหาร
นางสาวอุษา ชํานาญกิจ
นางสาวอุษา เชือดรัมย
นางสาวอุษา ดาพัวพันธุ
นางสาวอุษา บัวชาวเกาะ
นางสาวอุษา พรหมรินทร
นางสาวอุษา พิกุล
นางอุษา ลือสมุทร
นางสาวอุษา สายทอง
นางสาวอุษา เสวตงาม
นางอุษา เสืออินทร
นางสาวอุษาพร หัดทํามา
นางอุษาวดี เพ็งศรี
นางอุษาวรรณ นราชัย
นางสาวอุสุมา บัวแกว
นางสาวอุสุมา หนูเกื้อ
นางสาวเอกลักษณ บูรณะ
นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเอมอมร สายตําลึง
นางสาวเอมอร จันทรเสถียร
นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ
นางสาวเอมอร เสสจําเริญ
นางสาวเอมอร แสงดาว
นางสาวเอมอร อจลเสรีวงศ
นางสาวเอมาพร หวลหอม
นางสาวเอมิกา ชอบชื่น
นางเอมิกา พรมมี
นางเอรินทร นนทะโชติ
นางสาวเอวิกา เทพสวัสดิ์
นางสาวเอี่ยมทิพย วิชัยวุฒิ
นางเอื้องคํา อินทรศักดิ์
นางสาวเอื้องนภา คิดสม
นางสาวเอื้องฟา คงเพ็ชร
นางเอื้องฟา ใสสะอาด
นางสาวเอื้อมเดือน คุมแสง
วาที่รอยตรีหญิง เอื้อมพร บุญเกิด
นางเอื้อมพร แสงสรอย

๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเอื้อมพร อนันต
นางสาวเอื้อมฟา สายคําอด
นางสาวเอื้ออาทิตย อิ่มเต็ม
นางสาวเอื้ออารีย เหมะ
นางแอนนา วัชรเกตุ
นางสาวแอนนา สุภาพญาติ
นางแอนนี่ คันธะวงศ
นางสาวไอดา ลงสุวรรณ
นางสาวไอรฎา เหลาสะพาน
นางสาวไอรินทร โกณฑา
นางสาวไอลดา คงพระบาท
นางไอลดา คิตาสาวา
นางสาวไอลดา สีสําลี
นางสาวไอศวรรค บุญสังข
นางฮัซนะ หาญณรงค
นางสาวฮัสนะฮ มุงมาตร
นางฮาซานะ หัดหนิ
นางสาวฮูนูด เจะหวังสวา

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายชัยพร สินทรัพย
๒ นางสาวสุภาพร มั่งมี
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๒ ราย)
๑ นายกฤติ คุมปรีดี
๓ นายเกรียงไกร ปุกไชยโย
๒ นายกิติโรจ บอคําเขียว
๔ นายชนัฐชัย ตาควัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายฐาปกรณ ธรรมรักษา
นายธิชาพงษ บุญหอ
นายนาวิทย สมบัตินันท
นายพัชรพงศ คําฤทธิ์
นายพีรพัฒน พิทักษสกุลพงศ
นายโสภณ คงดี
นายอชิระ โสธรรมมงคล
นางกรรณิการ ศิริเจริญ
นางสาวกัญชพร ซาวบุญตัน
นางสาวกาญจนาวดี สุดเหลือ
นางสาวกิ่งกาญจน ใจวงค
นางสาวกิติยากร บุญอนันต
นางสาวขนิษฐา ตัญญาภักดิ์
นางสาวจันทรทิพย สายสวาท
นางสาวจินตนา ทองกล่ํา
นางจุฑามาส เดชบุญ
นางสาวเจนจิรา ปญญาเหล็ก
นางสาวชนิดา แสวงคํา
นางสาวชลธิชา บุดดีสุวรรณ
นางชอเอื้อง ประเทศสิง
นางสาวชุติมา ตายจันทร
นางสาวณัฏฐดารินทร เคหะนิด
นางสาวณัฏฐนรินท ทองประสม
นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี
นางสาวณัฐณิชา มวงมี

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐธกรฌ โมรา
นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรี
นางสาวนลพรรณ แกวกองมา
นางสาวนาถยา อุดอาย
นางสาวนิตยา บุญจันทร
นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ
นางสาวประภาพร เมืองนาค
นางสาวปณรส ยังถิน
นางสาวปทมา ปลั่งเปลือง
นางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์
นางสาวพิมใจ แวงภูลา
นางสาวพิมพวิภา บํารุงทรัพย
นางพิมพิ์ลภัส กูลนรา
นางเพ็ญประกาย ยะลอม
นางไพรินทร มะโนวรรณ
นางภาพร มูลไชย
นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา
นางสาวมิทธิรา คงรอด
นางสาวรณิดา ชมภูศรี
นางรติมา ขมินทกูล
นางสาวรัตนาภรณ เจาะใจดี
นางวราภรณ บุญเกตุ
นางสาววาสนา จันทรพลอย
นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ
นางสาวศิริพร ผลาจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นางศิริพร พันธเดช
นางสาวศิริพร รังสิมันตุวงศ
นางสาวสมนิตย สิงหาอาจ
นางสาวสมฤทัย เรืองงาม
นางสายรุง หงษคําดี
นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ
นางสุณิชา สุขอุทัย
นางสาวสุพัตรา อรมณี
นางสุพิชญา แสนวิชัย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑,๗๒๓ ราย)
นายกนุสิทธิ์ โพธิ์นา
๑๕ นายกัลวรรธน มหาสิงห
นายกริช สัตถาผล
๑๖ นายกําธร คํามุข
นายกฤตภัทร วรรณเริก
๑๗ นายกิตติ กุตนันท
นายกฤษฎา กาญจนรัชต
๑๘ นายกิตติ เพื่อนฝูง
นายกฤษณ ทองคํา
๑๙ นายกิตติ สีทะ
นายกฤษณชนม คําศรีสุข
๒๐ นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ
นายกฤษณะ กั้วสิทธิ์
๒๑ นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน
นายกฤษณะ จั่นเพชร
๒๒ นายกิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต
นายกฤษดา ดีดวยชาติ
๒๓ วาที่รอยตรี กิตติวงศ ศรีเมฆ
นายกฤษดา สุนทร
๒๔ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
นายกลาณรงค คําบึงกลาง
๒๕ นายกิตติศักดิ์ คําสุข
นายกวินธร ไขหทัยบุตร
๒๖ นายกิตติศักดิ์ บัวศรี
นายกัซฟ ดอแม
๒๗ นายกิติพงศ โกวิทวณิชชา
นายกันชะดาร วงศแกว
๒๘ นายกิติพร พาวังราช

๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นางสาวสุภาวดี เมธานิมิตพงศ
นางสุมาลี ศิริวงศ
นางสาวแสงเดือน ใจกลา
นางสาวอนงคลักษณ เสนาวัง
นางสาวอภิรดี บัวสําลี
นางอรพินท สิงหทอง
นางสาวอัญฑิภา ศรีสงเคราะห
นางอาภาพร ใจศิริ
นางสาวอุไรวรรณ ถาวะโร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

นายกิรัณ อาสุระ
นายกีรติ กรกําจายฤทธิ์
นายกุศล อินทรทองหลาง
นายกูเกต ราเหม
นายเกรียงศักดิ์ คําหงษา
นายเกรียงศักดิ์ เลขตะระโก
นายเกษม เกลียวทอง
นายเกษม สายสําราญ
นายเกษมศักดิ์ เฮงเส็ง
นายโกศล เลิศล้ํา
นายไกรวัฒน บุญชัยสวัสดิ์
นายไกรษร มีเกิดมูล
นายขจรเกียรติ เจดียวุฒิ
นายขจรเกียรติ รักษา
นายขจรศักดิ์ คาผล
นายขจรศักดิ์ จันทรนวล
นายขจรศักดิ์ เสนาสังข
นายขรรคชัย โฆสิต
นายคงพันธ ไชยตัน
นายคงฤทธิ์ สีชํานิ
นายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒนพันธ
นายคณาธิป ทะจันทร
นายคธาวุธ สวางพิศาลกิจ
นายคม เจ็กนอก
นายคมสรรค ภูทอง

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคมสัน รักกุศล
นายคมสันต แดงดั้น
นายครินทร เจริญมี
นายคําจันทร ชาญชิต
นายคํารณ ดวงทับ
นายคํารณ พวงเจริญ
นายคํารณ เพ็ญทอง
นายคํารพ ชุมคลาย
นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ
นายโฆษิต ผาประคํา
นายจงรักษ ตุมศิริ
นายจตุภูมิ ปญญาเอก
นายจตุรนต แสนโซง
นายจตุวัฒน หาคํา
นายจรัญ ทวยจันทร
นายจรัญ เทพรักษ
นายจรัล แกวรัตนะ
นายจรัส จุนเด็น
นายจรัส โพธิ์สีสด
นายจรินทร เมืองหนู
นายจรินทร ลั่นซี
นายจรุวัตร คชรินทร
นายจรูญ จงกลกลาง
นายจรูญ อินไข
นายจรูญศักดิ์ บุษบา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

นายจักรกริช โพธิ์อุดม
นายจักรพงศ สงลา
นายจักรลักษณ เวียงนาค
นายจักริน กอนเอีย
นายจักรินทร ดํารักษ
นายจักรี ตนเชื้อ
นายจัตุรงค เลขพงศ
นายจาตุรนต บริจินดา
นายจํารัส นกเพ็ชร
นายจําลอง สิงหคํา
นายจําลอง อนจร
นายจิณณวัตร สุทธิเดช
นายจินดา รามอินทร
นายจิรพงษ ทองคํารัตน
นายจิรวัฒน จักรปง
นายจิรวัฒน ภูลายยาว
นายจิรวัฒน ยองซื่อ
นายจิรวัฒน หลอสุวรรณ
นายจิรศักดิ์ เทียมขุนทด
นายจิรศักดิ์ รุนลา
นายจิระเดช ลครรํา
นายจิระพงษ คุณานิติธาดา
นายจิระพจน ประพิน
นายจิรายุทธ พฤฒิสาร
นายจิรายุส อินเทพ

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายจีรยุทธ กลีบบัว
นายเจตน เกตุมุหยะ
นายเจนวิทย ทิพยศิริ
นายเจษฎาภรณ สีสุริยา
นายฉลอง ลักษณะวิเชียร
นายฉะออน ตันเจริญรัตน
วาที่รอยตรี ฉัตรชัย สงวนนาม
นายฉัตรชัย สมพงศ
นายฉัตรชัย สุวรรณดี
นายฉัตรพัฒน ศิลปสุวรรณกร
นายฉันทพัฒน สมนึกเจริญสุข
นายเฉลย ทรัพยมา
นายเฉลิมชัย คําออน
นายเฉลิมชัย เปรินทร
นายเฉลิมพงษ ตั้งเจียมศรี
นายเฉลิมพร เอี่ยมมิ
นายเฉลิมพล แกวพรหม
นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน
นายชญาพงษ ศรีเสมอ
นายชนมสวัสดิ์ อินนุรักษ
นายชนสรณ จิตภักดี
นายชนะ แตงคง
นายชนะ สุทธิประภา
นายชนินทร พบลาภ
นายชยันต วราโภค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

นายชยางกูร ไชยกิตติ
นายชรินทร ฟกรักษา
นายชลนาการ ศรีกันทา
นายชวฤทธิ์ ศิริทาน
นายชัชวาล คําเพชรดี
นายชัชวาล วงศใหม
นายชัชวาลย โคตะบุตร
นายชัชวาลย บิกสุวรรณ
นายชัชวาลย สาระภูมิ
นายชัด อินทะสี
นายชัยชาญ มั่นปาน
นายชัยณรงค คัชมาตย
นายชัยเทพ ยิ่งศักดิ์มงคล
นายชัยพล สุกรินทร
นายชัยพิพัฒน อาโปสุวรรณ
นายชัยยุทธ มุงสมัคร
นายชัยฤกษ ภุมราดี
นายชัยวัฒน ทิพยทอง
นายชัยวัฒน ฟองสินธุ
นายชัยวัฒน ยอดแกว
นายชัยวัฒน วงศโทะ
นายชัยวุธ เหลาวัฒนวรรณ
นายชัยสิทธิ์ อินทรทัศน
นายชากร โมสกุล
นายชาคริต สะแม

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชาญ ชาพินิจสกุล
นายชาญชัย ตันนารัตน
นายชาญชัย ลํางาม
นายชาญชัย วิเศษสุมน
นายชาญณรงค นามสนิท
นายชาญณรงค อินทนูจิตร
นายชาญนัฏฐ อุสาหะ
นายชาญยุทธ นุชนงค
นายชาตรี มูลชาติ
นายชาติชาย เกียรติศักดิ์โสภณ
นายชาลี วงศสอนธรรม
นายชํานาญ เบี่ยงกลาง
นายชํานาญ พระภายไชย
นายชิณกรศ ชมพิกุล
นายชิน เสนา
นายชิโนรส สุทธิตานนท
นายชุติพนธ มะฤทธิ์
นายชุมสันติ แสนทวีสุข
นายชูเกียรติ คันฉอง
นายชูชัย หันตรา
นายชูชาติ ทองจันทรฮาด
นายชูชาติ ศรีคมขํา
นายชูวงศ อัฐนาค
นายชูศักดิ์ ปานเขียว
นายเชษฐนรินทร จุนเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

นายเชษฐา เจริญสุข
นายเชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ
นายเชาวฤทธิ์ มาศขาว
นายเชิญขวัญ พงษสาระนันทกุล
นายเชิดศักดิ์ ใจยาบุตร
นายเชิดศักดิ์ ทองรอด
นายเชิดศักดิ์ ศรีผองงาม
นายเชิดศักดิ์ อินธิแสน
นายโชคทวี ธรรมศร
นายไชยยา สุริยะจันทร
นายไชยรัตน จิตรละเอียด
นายซูกีพลี หะยีดือราแม
นายเซ็น เชาวถาวร
นายไซนัลอาบีดิน เจะแว
นายฐานพัชร ศรีกุลธัญวัชร
นายฐารรรฎร เกรัมย
นายฑีฆายุ ดิษสุธรรม
นายณชัย วัฒนจําเริญกิจ
นายณรงค นวลเอียด
นายณรงค นามพรมมา
นายณรงค บรรณเลิศ
นายณรงค โปวณิชชากร
วาที่รอยตรี ณรงค ยอดวงษ
นายณรงค หวังอีน
นายณรงคชัย โพนงาม

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณรงครัชต เหลาออง
นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง
นายณรงคศักดิ์ บุญชวย
นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท
นายณราวิตญ มีดี
นายณัฏฐพล สิรวงศตระกูล
นายณัฐกร หมื่นทอง
นายณัฐดนัย เรือนคํา
นายณัฐวรรธน เกษร
นายณัฐวรรธน ศิริเตชภัทร
นายณัฐวัฒน จันทะบาล
นายณัฐวุฒิ จินดากุล
นายณัฐวุฒิ อินสุ
นายดรพนม ปาสนธ
นายดอย ศรีนพคุณ
นายดํารง จินตศิริกูล
นายดํารงค ไชยตัน
นายดํารงค สุดวิลัย
นายดํารงคเกียรติ แพงศรี
นายดํารงคมิตร เหียนขุนทด
นายดํารงศักดิ์ วงษสระนอย
นายดิเรก ทองไวย
วาที่รอยตรี ดิเรก เหมืองทอง
นายดุสิต จันทรกอง
นายดุสิต สินสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓

นายดุสิต อัฐนาค
นายเดช ทองแกว
นายเดชา พัฒนประสิทธิ์ชัย
นายเดชา พุทธมาตย
นายตวงสิทธิ์ ครุธนอย
นายตวนมะรูดี ตวนดือราแม
นายถนัด เฟองมะลิ
นายถวัลย แสงนา
นายถาวร ยาวะโนภาส
นายถาวร วงคลังกา
นายถาวร โสมณวัฒน
นายทม ชุมภูแกว
นายทรงรัตน ใจรักษ
นายทรงวุฒิ กาฝาก
นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม
นายทรงศักดิ์ ลือจันดา
นายทวิทย วุฒิโอสถ
นายทวิพจน บุญเหลือ
นายทวี กุลเกตุ
วาที่รอยตรี ทวี ธนวิริยะ
นายทวีวัฒน หงษคําดี
นายทวีศักดิ์ ทานน
นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
นายทศพล วิจารณกรณ
นายทศวิน บุญเถื่อนทับ

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทองเงิน มั่นวงศ
นายทองลวน จันทรมณี
นายทองเลื่อน เหลาสะพาน
นายทักษิณ โสภาปยะ
นายทัคค สุขแกว
นายทันพงษ ภูรักษ
นายทิฐินันท ทุมมา
นายทิว กาสิวุฒิ
นายเทพลิขิต ศิริวงศ
นายเทวินทร จันทรเจนจบ
นายโททท อัคคพงศพันธุ
นายธงชัย ทรงกลิ่น
นายธงชัย เธียรประสิทธิ์
วาที่เรือตรี ธงชัย ปานผดุง
วาที่รอยตรี ธณัชชนม จาคาภิรมย
นายธณิตพงษ สุภาชาติ
นายธนกฤต คเชนทรรัตนกุล
นายธนกฤต รุงอรุณสุวรรณ
นายธนชน อินทจันทร
วาที่รอยตรี ธนชาต รักรสหอม
นายธนเดช นวลเจริญ
นายธนธร ถาวรไชย
นายธนพล เพ็งประเดิม
นายธนพัฒน บุตรอุดร
นายธนพัฒน อินทะสรอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓

นายธนยศ แดงมณีกุล
นายธนรัฐ อินตะสาร
นายธนวิทย อุมา
นายธนะกรณ ดํารงคสกุลไทย
นายธนะรัชต จุลรัตน
นายธนัสถ เทพพิทักษ
นายธนา ออนศรี
นายธนายุทธ หลีเหม
นายธนาศักดิ์ กูสุจริต
นายธนิต กตัญชลีกูล
นายธนิต เชื้อเมืองพาน
นายธนิศร พันธุประยูร
นายธเนศ บุญแท
นายธเนศ ภูกัน
นายธรรมนูญ นวมบางขวัญ
นายธรรมสิงห เทพเลื่อน
นายธวัช แบขุนทด
นายธวัช พรมมาศ
นายธวัช ฤทธิโชติ
นายธวัช สอนงายดี
นายธวัชชัย กาญจนประทุม
นายธวัชชัย เชื้อบุญชวย
นายธวัชชัย พุมริ้ว
นายธวัชชัย วีรวงศวิวัฒน
นายธวัชชัย เศวตปวิช

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธวัชชัย อาจปรุ
นายธัชฐณพงศ อธิไกรมงคล
นายธัญวัฒน ทองสุก
นายธานินทร แสงสวาง
นายธาริน เหมวิเชียร
นายธํารง ศรีคง
นายธํารงศักดิ์ รัตนวรรณ
นายธิติ แทนยั้ง
นายธีรกรณ พรเสนา
นายธีรชัย ไขทองแกว
นายธีรชัย มากชิต
นายธีรเดช ทิมา
นายธีรทัต กาญจนเพ็ญ
นายธีรพงศ จิรประเสริฐวงศ
นายธีรพงษ เสารเพ็ชร
นายธีรพล คะเนสม
นายธีรพล เทอดเกียรติชาติ
นายธีรยุทธ ตางจิตร
วาที่รอยตรี ธีรวัฒน แกลวกลา
นายธีรวิสิฏฐ ประเสริฐสิน
นายธีรศักดิ์ ภักดีศรี
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ
นายธีระชัย เลิศนาวีพร
นายธีระโชติ อินนา
นายธีระพงศ คชเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓

นายธีระพงษ จันฟอง
นายธีระพล บุญธรรม
นายธีระยุทธ ชาวุฒิ
นายธีระยุทธ มอญขาม
นายธีระยุทธ รัตนอาชา
นายธีรุตมปกรณ นาทธีรนันท
นายนที จันทรเทียม
นายนนทฐวัจน พรมจันทร
นายนปตรี อินเรือง
นายนพดล กํามะหยี่
นายนพดล ทองดวง
นายนพดล ลือนาม
นายนพดล วรรณแกว
นายนพพร จูจันทร
นายนพพันธุ แกวเพชร
นายนรา รักษาพล
นายนราธร โอชาอัมพวัน
นายนรินทร เตจะโส
นายนริศ แกวสีนวล
นายนเรศ หมวกทองคํา
นายนฤเทพ ชูพงศพันธุ
นายนฤเบศ เมืองอินทร
นายนฤพล หนูทอง
นายนฤมิตร ตรีเดช
นายนวภัทร อุทัยรัตน

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนัฐพล วัฒนสุข
นายนันทการ อิ่มผอง
นายนันทพงษ กัลปนาไพร
นายนันทะวุธ วงคอินพอ
นายนาวี ศรีหะทัย
นายนิกร จันทรเทศ
นายนิคม เพ็ชรนวม
นายนิติธร สนั่นนาม
นายนิติพงศ จํานงนิตย
นายนิทัศน ศรีเทียมศักดิ์
นายนิพนธ แกวเกิด
นายนิพนธ รองพืช
นายนิพนธ หยงกิจ
นายนิมิต อยูเปนสุข
นายนิมิตร ศรียาภัย
วาที่รอยตรี นิมิตร ศรีสายยนต
วาที่รอยโท นิยม ชอชู
นายนิยม นันทะชมภู
นายนิรวิทธ วงษจรัส
นายนิรันดร คําเรืองศรี
นายนิรันดร ใจบุญ
นายนิรันดร พินิจจันทร
นายนิรุจ อักษรพิมพ
นายนิรุตต ประยูรเจริญ
นายนิรุตติ์ ฟองคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓

นายนิสิต สกุลพันธุ
นายนุกูล แกวกลม
นายนุกูล เทียนการ
นายบรรเจิด แยมกลิ่น
นายบรรเจิด เรศสันเทียะ
นายบรรเจิด ไวยสุนีย
นายบรรพต จันทรแดง
นายบรรพต มหาคาม
นายบวรศักดิ์ คงเสน
นายบัญชา รัตนพฤกษ
นายบัญญัติ แสงอากาศ
นายบัณฑิต ดอนศรี
นายบัณฑิต ผองโต
นายบัวทอง ตั้งมั่นดี
นายบํารุงศักดิ์ พิมพิเศษ
นายบุญเกิด สนธิพันธ
นายบุญชัย ไชยอาจ
วาที่รอยตรี บุญญศักดิ์ คําปลิว
นายบุญธนาดล ศรีเบญญภากูล
นายบุญมี ภูครองหิน
นายบุญรอด เมืองศรี
นายบุญเลิศ เจยาคม
นายบุญเลิศ ดีเดน
นายบุญสง จิระยั่งยืน
นายบุญเสริม เรืองสุทธิ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุตรดี มะลัยทอง
นายบุสตามัน กามะ
นายปกิจตาณันท พรหมผาง
นายปฏิภาณ ขบวนงาม
นายปฏิภาณ บุระตะ
นายปฏิเวช ทองสงค
นายปณชัย เพชรปาน
นายปธิกร เฟองทอง
นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
นายประกอบ เอกทุงบัว
นายประกาย พันโกฏิ
นายประกิต ปอคูสุวรรณ
นายประจิม มูลแสน
นายประชา กันทรมงคล
นายประชา ธาดาพิสิฐ
นายประดับ ชัยพานิชย
นายประเทือง เจริญยิ่ง
นายประพฤติ พฤศชนะ
นายประภาส ตะหรี
นายประมง โพธิ์คลัง
นายประมวล บุญชวย
นายประมวล มณีคุม
นายประมุข กออวยชัย
นายประโมทย เกตุบุญเลี้ยง
นายประยง นอยหนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓

นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน
นายประวัติ เต็มรัตน
นายประเวส สีทํามา
นายประสงค คุมสา
นายประสพศักดิ์ เอี่ยมงาม
นายประสาน ทุมดี
นายประเสริฐ แกวแจม
นายประเสริฐ ชูมี
วาที่รอยตรี ประเสริฐ พรหมเผา
นายประเสริฐ วงคสวัสดิ์
นายประเสริฐ แสงเดือน
นายประหยัด เงินแจง
นายปรัชญา ตะภา
นายปรัชญา เยาวลักษณ
นายปรัชญา สรางนา
นายปราโมช รูปสม
นายปราโมทย กัลยาพันธ
นายปราโมทย ขอเหล็ก
นายปราโมทย อุทัยวัฒน
นายปราศรัย ขุนเพ็ชร
นายปริญญา จงธรรม
วาที่รอยตรี ปริญญา เต็มรักษ
นายปริญญา หมายดี
นายปรีชา แกวมณี
นายปรีชา นิลสนธิ

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปรีชา ปานกลาง
นายปรีดา มาหินกอง
นายปรีดา ศรีลาศักดิ์
นายปรียา โคตาจตุรพักตร
นายปวริศร เปยมวุฒินันท
นายปญญา ชางงาน
นายปญญา เชื้อคําจันทร
นายปญญา มุงดี
นายปณณทัต เพียรการ
นายปยรัตน คันธจันทร
นายปยวิทย หนุมาศ
นายปยะ โกษา
นายปยะ บุญลอย
วาที่รอยตรี ปยะ ภูมิภักดิ์
นายปยะ รัตตสนธิกุล
วาที่รอยตรี เผด็จ ปญญาศุภโชติ
นายเผด็จ พูนไพบูลยโรจน
นายเผด็จ อ่ํานาเพียง
นายพงศฐกร กิตติพัชรากร
นายพงศพิราม เยี่ยมเพื่อน
นายพงศักดิ์ บริสุทธิ์
นายพงษประพันธ ตันพงษ
นายพงษเพชร นาคพงษ
นายพงษศักดิ์ มหิทธิหัสดี
นายพงษศักดิ์ ยอยเสริฐสุทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓

วาที่รอยตรี พงษอนัน เปลี่ยนเอก
นายพชรพิชญ สระแกว
นายพนม แสงเทียน
นายพนัสชัย อุบลวัตร
นายพนัสเดช คะอังกุ
นายพยนต นอยนาดี
นายพรชัย เดิมทํารัมย
นายพรชัย ทองอินทร
นายพรชัย ปนสุวรรณ
นายพรชัย ลิ้วขอนแกน
นายพรชัย ศรีวิจารณ
นายพรชัย อุมอังวะ
นายพรณรงค ขจรกลิ่น
นายพรเทพ จริยรัตนไพศาล
นายพรพจน คงคา
นายพรมงคล วรนาม
นายพลกฤษณ หนูทองพูล
นายพลเทียน ดานดาหาร
นายพลภัทร เลาหสูต
นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์
นายพอใจ ฤกษใหญ
นายพัชณพงศกรณ สุดประเสริฐ
นายพัฒนกิจ วงคลาศ
นายพัทธพล วรรณทองสุก
นายพัทยปกรณ ธนัทศิรวณิชย

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพัลลภ ผลพฤกษา
นายพิชัย ปญญาอาวุธ
นายพิชัย วงษญาติ
นายพิเชต คันธะ
นายพิเชษฐ ชาติวรรณ
นายพิเชษฐ แดงแสงทอง
นายพิเชษฐ นิลเนตร
นายพิเชษฐ พุฒซอน
วาที่รอยตรี พิทยา กุลชนะพงศธร
นายพิทยา บุนนท
นายพิทักษ ทิพวงศ
นายพิทักษ สงวนรัตน
นายพิทักษ ออนสะเดา
นายพิทักษ อุทสาร
นายพินัน ผลทรัพย
นายพินิด ศรีคําดี
นายพิพัฒน ตองเชื้อ
นายพิศาล ปฤษณารุณ
นายพิศิษฐ ชูตาลัด
นายพิษณุ เล็กศิริ
นายพิสิฐ ศรีพุทธพร
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ กุลยณีย
นายพีรศักดิ์ อนันเอื้อ
นายพีระพงค อนาวงศ
นายพีระพงษ เผือกเหลือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายพีระพันธ รัตนมาลี
นายพีระยศ แกวปญญา
นายพุฒวัฒน กันยะกาญจน
นายพุฒิชาติ ทัดเทียม
นายเพ็ชร เพียรชนะ
นายเพยาว สุขจาง
นายเพิ่มพูล อนันตา
นายเพียร ธงชัย
นายโพธิรัตน เพชรรัตน
นายไพฑูรย สุขผลานันท
นายไพทูรย สุทธิสน
วาที่รอยเอก ไพบูลย ศิลปประกอบ
นายไพรัช ไชยชาญ
นายไพรัช วิลาลักษณ
นายไพรัตน ไชยวิเศษ
นายไพรัตน ถิรบุตร
นายไพรัตน อินทรโคกสูง
นายไพโรจน ทองพูล
นายไพโรจน นาชัยสิทธิ์
นายไพโรจน สุกขาว
นายไพศาล พรนฤชิตพงศ
วาที่รอยตรี ไพศาล สินธุพูล
นายไพศาล สุราแม
นายไพศาล เอี่ยมมิ
นายภัตชระวิทย ณุวงษศรี

๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภัทรพล โดดยิ้ม
นายภาณุวัฒน พงษอนันต
นายภานุวัฒน แกวพิชัย
นายภาสกร จุมปา
นายภาสกร ลดเลี้ยว
นายภิญโญ คํายวง
นายภีรภัท วิวัฒนพงษ
นายภูริพงศ จิตรมะโน
นายภูวดล ดําละเอียด
นายภูวสิษฏ เสียมสกุล
นายมฆวาน ทองมา
นายมงคล ชุมวงค
นายมงคล โภคทรัพย
นายมงคล สาระพางค
นายมงคล แสงอรุณ
นายมงคล หมวดเพชร
นายมงคล อินทรประดิษฐ
นายมณเทียร พลศรีลาภ
นายมนตชัย ราชกิจ
นายมนตรัก มาลา
นายมนตรี นอยหัวหาด
นายมนตรี โนนพะยอม
นายมนตรี สุขเศรษฐ
นายมนตรี สุริยพันตรี
นายมนทรวัจน หนูสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓

นายมนพ สุดกระโทก
วาที่รอยเอก มนวิไชย วันโพนทอง
นายมนัส แกวกูล
นายมนัส ชูราศรี
นายมนูญ ตาลอุทัย
นายมนูญ นาจวง
นายมนูญ แสนถา
นายมรรษธรณ ทองจันดี
นายมรุต พุทธรวี
นายมหิศร ปตนราษฎร
นายมะนอ มามะ
นายมังกร ชัยรัตน
นายมังกร ปนะกาพัง
นายมัธยม ออนจันทร
นายมานพ กลิ่นทรัพย
นายมานพ ดีหนองไชย
นายมานพ นิยุตรานนท
นายมานพ ภูทองขาว
นายมานพ มากเลย
นายมานพ เสาะแสวง
นายมานะ เลี้ยงประเสริฐ
นายมานัด ขําสุข
นายมานัด ภูศรีฐาน
นายมานิต แตมแกว
นายมาโนช มีศรี

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมาหะมะ อะแซ
นายมูฮัมมัดนาเซร มะเซ็ง
นายมูฮัมหมัด มะหลี
นายเมฆิน หวานชะเอม
นายเมืองมนต เนตรหาญ
นายยงยุทธ นันดี
นายยรรยงค ประกอบเกื้อ
นายยศทยา ชัชเวช
นายยอด สุขแกว
นายยอดไผ ประภากมล
นายยอดศักดิ์ คําแดง
นายยุทธการ ตั้งปญญาศักดิ์
นายยุทธนา นพดารา
นายยุทธพงษ ศรีทอง
นายยุทธพันธ โคตรพันธ
นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต
นายรณกร วิกรรัตน
นายรณชัย ฆองก่ํา
นายรพีพัฒน พรหมดนตรี
นายระพิน ศักดิ์พรหม
นายรังสรรค ทองสินธุ
นายรังสรรค ทะนันไชย
นายรังสรรค ทุเรียน
นายรังสรรค เสนาสิงห
นายรังสันต เทพมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓

นายรัชชานนท เอมเอก
นายรัฐพงษ จันทรคง
นายรัตนะ พาขุนทด
นายรัตศักดิ์ สมบัติ
นายราชวัลลภ ลําพูน
นายราเชนทร คงระคํา
นายเรวัต มาลากรรณ
นายเรวัตร แกวทองมูล
นายเรวัตร เย็นทรวง
นายฤทธิพร แกววิเชียร
นายฤทย รุงรังสรรค
นายลอนดอน นุมพรม
นายลือชา เทียนหอม
นายลือศักดิ์ อินดี
นายเลอพงษ สุวรรณนันท
นายเลิศชัย เชียงศรี
นายเลื่อนวิทย อารีย
นายวรงจ แกวบุญเรือง
นายวรเชษฐ วรสุทธิพงษ
นายวรดร ทิพยศรี
นายวรภพ ไพรวัลย
นายวรยุทธ เภรีภาศ
นายวรวุฒิ ดําขํา
นายวรวุฒิ ลาลุน
นายวรเวก เชื้อทอง

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร
นายวสันต จตุรทิศ
นายวัชรพงษ ราชวงศ
นายวัชระ คําจิระ
นายวัชระ บุญหลง
นายวัชระ มั่นถาวรวงศ
นายวัชรินทร วังบรรพต
นายวัฒนา กลาหาญ
นายวัฒนา คุณชล
นายวัฒนา พาระแพง
นายวัฒนา โรจนบุญถึง
นายวันชัย กอบกิจ
นายวันชัย คิดศรี
นายวาทิน แหลมคม
นายวานิต ศิริพันธ
นายวานิตย แกวสวัสดิ์
นายวิชญคฌาณภ กสาเลศ
วาที่รอยตรี วิชัย แซโลว
นายวิชัย ถิ่นชาญ
นายวิชัย ทองปวงทิพย
นายวิชัย ลิวิวัฒนกูล
นายวิชัย สุริยมณฑล
นายวิชาญ ศูนยกลาง
นายวิชิต ประทีปเกาะ
นายวิชิต ระดมบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓

นายวิเชฐ สองแกว
นายวิเชียร กําทอง
นายวิเชียร คงฤทธิ์
นายวิเชียร ถมจอหอ
นายวิเชียร ยตะโคตร
นายวิเชียร สุวรรณพล
นายวิเชียร อิฐถารัตน
นายวิทยา กองตระกูลดี
นายวิทยา เขียวสวัสดิ์
นายวิทยา มั่นเติม
นายวิทยา โยนยิ่ง
นายวิทยา ศรีทิพยราษฎร
นายวิทยา สายเนตร
นายวิทยา อินทรสอน
นายวิทยากร วรรณา
นายวิทิตย ปาณะดิษ
นายวินัย นาคเจือทอง
นายวินัย บัวกลาง
นายวิบูรณ เชียงจันทร
นายวิมล ชูขันธ
นายวิระวุธ ขําราย
นายวิริยะ ราชณุวงศ
นายวิรุณ จิตตบุญ
นายวิวัฒน พวงพุฒ
นายวิศณุ สอนหลังสวน

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิศณุพงษ ใจวรรณะ
นายวิเศษ นุกูลจิตร
นายวิษนุ สงศรี
นายวิสันต ปญญา
นายวิสูตร มาศชาย
นายวีรพงษ พฤกษชาติ
นายวีรพล ดวงเพ็ชร
นายวีรยุทธ บุตรมาตา
นายวีรวัฒน เวียงสันเทียะ
นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม
นายวีระ ชานนท
นายวีระ ผองแผว
นายวีระเกียรติ ทาแปน
นายวีระชัย สมบัติกําไร
นายวีระพล กองบุญ
นายวีระยุทธ ชุมยิ้ม
นายวีระศักดิ์ เดือนแจม
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร
นายวีระศักดิ์ สุวรรณขันธ
นายวุฒิชัย ขมพลกรัง
นายวุฒิชัย รัตนนอย
นายวุฒิชัย วิเชียรศรี
นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน
นายวุฒิเดช เอี่ยมสะอาด
นายเวชยันต ทุงสงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓

นายแวอับดุลอาซิ อูเมาะอาลี
นายไวพจน มะทะ
นายศรณณิวิชญ ศรวิมล
นายศรัณยภัทร บุญญา
นายศราวุฒิ ปานแยม
นายศราวุธ ชุมภูราช
นายศราวุธ ปูนสุข
นายศราวุธ วงศพงษคํา
นายศราวุธ สงลา
วาที่รอยเอก ศราวุธ สัมทับ
นายศวัส โกสุมดิษพล
นายศศิขันธุ กลาขยัน
นายศักดา การะเวก
นายศักดิ์ดา ฉ่ําชางทอง
นายศักดิ์วิชิต มั่นคง
นายศักดิ์ศรี ศักดิ์เรืองศรี
นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร
นายศิรวิทย หริรักษ
นายศิริพงศ เมียนเพ็ชร
นายศิริพล ทัศศรี
นายศุทิชัย อายุมั่น
นายศุภกร เปยมสกุล
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ
นายศุภชัย ถึงเจริญ
นายศุภชัย สุขุมาลจันทร

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภมิตร กิจเธาว
นายศุภลักษณ ปอนเกษม
นายศุภวัฒน อินทรชัยศรี
นายศุมิตร นามโสม
นายสกนธ แพนพา
นายสงกรานต ณ วิเชียร
นายสถาปนา มีขาว
นายสถาพร ศรียาภัย
นายสถาพร อุนเรือนงาม
นายสถาวร ใจจุมปา
นายสถิรชาติ เรือนนาค
นายสนธยา เกื้อคีรี
นายสนธยา รอสูงเนิน
นายสนอง บํารุง
นายสนอง เวียงคํา
นายสมเกียรติ เจียมกรกต
นายสมเกียรติ สถิตย
นายสมควร สากํา
นายสมคิด ดวงบัว
นายสมคิด พิมสอน
นายสมจิตร สุวรรณโน
นายสมชาติ โบขุนทด
นายสมชาติ มงคลเนตร
นายสมชาติ แสนธิเลิศ
นายสมชาย มัจฉา

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

นายสมชาย สมณะ
นายสมเดช เจริญสุข
นายสมทัย บัวชื่น
นายสมนึก กายแกว
นายสมบัติ อภิบาลศรี
นายสมบูรณ อินนุรักษ
นายสมประสงค สงษทอง
นายสมปอง พรมตรุษ
นายสมปอง ศรีลักษณ
วาที่พันตรี สมพงษ สุดสวาสดิ์
นายสมพร แจงแสง
นายสมพร หมานมา
นายสมเพชร เรือนสิทธิ์
นายสมมาตร แกวจินดา
วาที่รอยตรี สมรรถชัย บุญโพธิ์
นายสมฤกษ อินทรเจริญ
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
นายสมศักดิ์ คํามูล
นายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง
นายสมศักดิ์ พุฒตาลดง
นายสมศักดิ์ มาตรทะเล
นายสมศักดิ์ วงคโสภา
นายสมหมาย สารแกว
นายสมัย สีลาดเลา
นายสมาน นิลขันธ

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมาน พวงแกว
นายสมานจิตร แสนสุข
นายสยาม โพธิ์เพ็ชร
นายสรพงษ แสนกลา
นายสรรพสิทธิ ยืนยาว
นายสรศิษฏ ธรรมศิริ
นายสราวุธ จินดาเพ็ชร
นายสวาง คงชนะ
นายสวาง ธนะขวาง
นายสวาท มาปสสา
นายสหรัฐ ถูกจิตร
นายสัญญา ขันทอง
นายสัญญา จันเสนา
นายสัญญา นุกูล
นายสัญญา บุญศิริ
นายสัญญา ปาลศรี
นายสันติ คงบุญ
นายสันติ เบ็ญจศิล
นายสันติ ภาคะ
นายสันติ สุวรรณวงศ
นายสันติชน วรรณพงศ
นายสันติภาพ มะสะ
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน
นายสาธิต วรรณสุทธิ์
นายสายชล ชมภู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓

นายสายชล ชูจุย
นายสายัน ศิริงาม
นายสายันห ประโกสันตัง
นายสาโรจน ชาวแพรกนอย
นายสําเริง แกวรัตน
นายสําเริง เนียนทะศาสตร
นายสิงห ทาวัลย
นายสิทธิชัย เทียมประชา
นายสิทธิเดช ครุฑสี
นายสิทธิพงษ จีนหมั้น
นายสิริพรชัย ศักดาประเสริฐ
นายสิริวัฒน เกษตรทรัพยสิน
วาที่รอยตรี สุกิจ ขัดชอนใบ
นายสุขสันต สุทธิเสน
นายสุคนธ จันทรเสน
นายสุชาญ นาคนอย
นายสุชาติ จําปาโพธิ์
นายสุชาติ แตตระกูล
นายสุชาติ รัตนสุภา
นายสุชิน อิ่มสุขศรี
นายสุเชษฐ อาจสมโภชน
นายสุดชาย บุตรแสนลี
นายสุทธิชัย สายทอง
นายสุทธิพงศ ปคมา
นายสุทธิพงษ ศรีถัน

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุทธิรักษ โกชวย
นายสุทธิศักดิ์ เวชสาร
นายสุทธิศักดิ์ อิกะศิริ
นายสุทิน แกวพล
นายสุเทพ ฉวีจันทร
นายสุธา บัวดํา
นายสุธาดา อาภาประเทือง
นายสุธี ขําเมือง
วาที่รอยตรี สุธี เจตนเจริญ
นายสุธี ฉายศิริวัฒนา
นายสุนทร กองสินธุ
นายสุนทร วีระเดชลิกุล
นายสุนิด บุญธรรม
นายสุเนตร พรหมขุนทอง
นายสุบรรณ ชัยยะ
นายสุพจน เดชฟุง
นายสุพจน เตตานัง
นายสุพจน วรธิพรหมมา
นายสุพภกิต พรหมขุนทอง
นายสุพัฒน เจียนรุงแสง
นายสุพิษ ภูแทนนา
นายสุภไกร เหงาสีไพร
นายสุภาพ ทองโอ
นายสุภาพ สมาคม
นายสุมิตร คชวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓

นายสุเมธ เฉลิมพันธ
นายสุเมธ พิทักษวงศ
นายสุเมธ รัตนะ
นายสุรกิจ เทวราช
นายสุรชัย ผาโคตร
นายสุรชัย พิจุลย
นายสุรชาติ นันทะเสน
นายสุรชาติ ปะวะละ
นายสุรเชษฐ กุลประสูติ
นายสุรพล ศรีสุวรรณ
นายสุรวัจน ปติจรัสเชาวกุล
นายสุรศักดิ์ เด็นเก
นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ
นายสุรศักดิ์ รัตนพันธ
นายสุรศักดิ์ ศิริศิลป
นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
นายสุรศักดิ์ อุนสุพรรณ
นายสุระชัย วิเศษโวหาร
นายสุรัตน โคตรปญญา
นายสุรินทร เขียวขอม
วาที่รอยตรี สุรินทร ใยขาว
นายสุริยันต รักพวก
นายสุริยา กอบแกว
นายสุริยา ดีสัตถา
นายสุไลมาน บาเหะ

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุวัฒ ภูเภา
นายสุวัฒน สิวิเส็ง
นายสุวิจักขณ ประจันตะเสน
วาที่รอยตรี สุวิญ นิ่มนาง
นายสุวิทย จันทรสุวรรณ
นายสุวิทย จันละคร
นายสุวิทย เชยบัวแกว
นายสุวิทย ธานีรัตน
นายสุวิทย นามวงศ
นายสุวิทย ประดิษฐ
นายสุวิทย พรผดุงธรรม
นายสุวิน ยลธรรมธรรม
วาที่รอยตรี เสกศักดิ์ กลสรร
นายเสกสรร ประทิศ
นายเสกสรรค คําวงษา
นายเสกสรรค มงคลกาล
นายเสกสรรค ไมเศรา
นายเสกสรรค สุเทียบตะวัน
นายเสงี่ยม แสนพันนา
นายเสถียร เพ็ชรรัตน
นายเสถียร สมีแจง
นายเสนห บริบูรณ
นายเสนห เบญจมาศกุล
นายเสนห สอนเวียง
นายเสนอ สําราญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓

นายเสนาะ ขุนประเสริฐ
นายเสนาะ บัวผัน
นายแสนพล กลอมหอ
นายแสวง จันทธรรม
นายโสภณ ตันพิริยะกุล
นายโสวัด ชาติไธสง
นายโสฬส เกษวิริยะการณ
นายหัสดายุ เหลาวงษา
นายองอาจ ขุนสายชมจันทร
นายองอาจ โลพานิช
นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์
นายอดิศร พันธะไชย
นายอดิศักดิ์ นพแสง
นายอดิศักดิ์ บุญชูมณี
นายอดิศักดิ์ พะวงค
นายอดิศักดิ์ พันธุสะอาด
นายอดุล ขันแกว
นายอดุล สีทอน
นายอดุลย ชูบาล
นายอดุลย ปงลังกา
นายอดุลย พันธมา
นายอธิกราษฎร ปนปวง
นายอธิพงศ เวชการ
นายอนันต คงอยูเย็น
นายอนันต พิมพโตง

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนันศักดิ์ พงษเสถียรศักดิ์
นายอนุชา แกวบุดดา
นายอนุชิต แสวงกิจ
นายอนุมัติ สิทธิ
นายอนุรักษ เทียนรัตนะ
นายอนุรักษ สุขสัก
นายอนุวัติ พาระพัฒน
นายอพีระศิษฐ ทรงอาจ
นายอภัย งามแสง
นายอภัย สุดจิตร
นายอภิชัย คล้ําปลอด
นายอภิชา หนูพันธ
นายอภิชาติ กุลธานี
นายอภิชาติ ประเสริฐ
นายอภิชานน เอี่ยมแกว
นายอภินันท ภาคสุโพธิ์
นายอภินันท วิลาศ
นายอภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
นายอมร ติ่วกุล
วาที่รอยตรี อรรถพร ไพทีระกุล
วาที่รอยตรี อรรถสิทธิ์ จูปราง
นายอเหนก ดัสกรณ
นายอัคคกิตติ์ แกวดํา
นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
นายอัครนิตย ลองชูผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓

นายอัธฌายนัน สงวนวงศ
นายอับดุลอาซิ เจะอุบง
นายอัมพร สิงหเทพ
นายอัสฮารีย หะยีซําซูดิน
นายอาคม จันทรศิริ
นายอาคม นามโร
นายอาทร คุมฉายา
นายอาทิตย เจริญเพ็ง
นายอาทิตย รัตนสุริยา
นายอานนท จันทรหอม
นายอานันท ธัญญานนท
นายอานิสรณ คงวัดใหม
นายอานุภาพ วาสะสิริ
นายอายุบ มะซง
นายอารี เปาะสู
นายอาวุธ จุมปา
นายอํานาจ เดชพรหม
นายอํานาจ รอยอําแพง
นายอิทธิกร โอปาก
นายอิทธิวัฒน ไทยแท
นายอินทร จงจํา
นายอิสมาแอ จิใจ
นายอุดม ดานกระโทก
นายอุดม บุญเฮา
นายอุดม ผาคําสระศรี

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุดมชัย ชัยสวางวงศ
นายอุดร เศษโถ
นายอุเทน โปยขุนทด
นายอุบล ฟูคํามี
นายอุปกรณ เกษม
นายเอก อารินทร
นายเอกชัย กองทอง
นายเอกชัย ไกแกว
นายเอกณัฐ พิมพิสัย
นายเอกนริน พลาชีวะ
นายเอกราช เจริญสวัสดิ์
นายเอกราช ราชราวี
นายเอกรินทร ไชยวุฒิ
นายเอกรินทร ทองอนุ
นายเอกรินทร มาวงษา
วาที่รอยเอก เอกวิทย หนูหวง
นายเอกศักดิ์ สงวนคํา
นายเอกสิทธิ์ สมคุณา
นายเอกองค หลงราม
นายเอนก คงสมทอง
นายเอนก จารุเกียรติกุล
นายโอภาษ คงรักษ
นายโอภาส ชมชื่น
นายโอฬาร โอฬาระวัต
นางกกบุญ บัวใหญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกชกร ถึงวิสัย
นางสาวกชกร บุษราภรณ
นางสาวกชรัตน แหวนทับทิม
นางกนกกาญจน เวียงนาค
นางสาวกนกวรรณ คูสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ สงสมบูรณ
นางกนกวรรณ แสนสุรินทร
นางกนิษฐา สมภักดี
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางกมลธรรม ยังนอย
นางสาวกมลเนตร ยอดระบํา
นางกมลลักษณ เชาวมาก
นางสาวกมลวรรณ กิจพัฒนาการ
นางกมลวรรณ ศรีเหรา
นางสาวกรชนก ทัพโยธา
นางสาวกรรณิการ มันตาภรณ
นางสาวกรรณิการ สินประเสริฐ
นางกรวิกา เจริญสุข
นางกรวิภา ไชยประสิทธิ์
นางสาวกรองกาญจน สรวงชู
นางกรุณา ศรีสถาน
นางกรุณาพร รัตนภูผา
นางสาวกฤติญา วังหอม
นางกฤษณา จันทรเทศ
นางสาวกฤษณา แนววิเศษ

๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข
นางสาวกอบแกว อินปลอด
นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร
นางสาวกัญญศรินทร ขมิ้นเขียว
วาที่รอยตรีหญิง กัญญา แสงสุขศรี
นางกันตกมล ชางวาด
นางกันยกร เนตรไธสง
นางกัลยา ตุยภักดี
นางกัลยา บทกลอน
นางสาวกัลยาณี กุลวงษ
นางสาวกัลยาณี ชมเชย
นางสาวกัลยารัตน สุริยะธรรม
นางกาญจนา กองสอน
นางกาญจนา ถามุลเลศ
นางกาญจนา นามุลทัศน
นางสาวกานตนภา แสงเทพ
นางกิจจิญา อึ่งทอง
นางสาวกิตตสิณี นุนภักดี
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ
นางกิตติยา ธีรพงศพัช
นางกีระติกาญน มาอยูวัง
นางสาวกุลภัสส สิงหตะนะ
นางเกศนีย แกกลา
นางเกศอรชญาณ คงอิว
นางเกษร ครองยุทธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกสกาญต เสาทองหลาง
นางโกศล อินนวล
นางสาวใกลรุง อุมอยู
นางสาวขนิษฐา นามวงษ
นางขนิษฐา ยวดยาน
นางสาวขนิษฐา ลีลาชัย
นางขนิษฐา วิเศษชู
นางขนิษฐา สุมน
นางสาวขวัญดารินทร จิตหาญ
นางขวัญฤดี สอนศรี
นางสาวเขมวดี คงหมื่นไวย
นางสาวคณัสณันทพรรณ ผลทํามีบุญ
นางคนึงนิจ กองกานน
นางสาวคนึงสุข นนทปาน
นางสาวคมขํา ธรรมรักษา
นางคัธรียา มะลิวัลย
นางเครือวัลย ศรีสุข
นางโคมทอง ไชยสิทธิ์
นางงามพรรณ ไพศาลทรัพย
นางสาวงามเพ็ญ อนันตเสวก
นางสาวจตุพร ตรีตรง
นางจรินทรยา ยวงนาค
นางจริยา เครือสินธุ
นางสาวจรีรัตน ปานแกว
นางสาวจันทกานต เอี่ยมสําอางค

๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจันทพร กงอินทร
นางจันทิมา กลางอนันต
นางจารุวรรณ มีธรรม
นางจารุวรรณ มากชิต
นางจารุวรรณ รัตนโภคา
นางจิณัชชา ธรรมจักร
นางจิตตรา ขันทะสีมา
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
นางสาวจิตติมา เติมแกว
นางจิตติมา บุญรอด
นางจิตมนัส ทอแกว
นางสาวจิตรลดา ไชยเลิศ
นางสาวจิตราวรรณ บุตราช
นางจินตนา จันทรกาบ
นางจินตนา อุททัง
นางจิรประภา เจริญศิลป
นางจิรา ผายะวัฒน
นางจิราพร ศรีบุญเจริญชัย
นางสาวจีรภา นาคนิยม
นางสาวจีราวรรณ เพียรขุนทด
นางจุฑาพร ทองใหม
นางสาวจุฑาพร สุขนิตย
นางจุฑามาศ ชอนนาค
นางสาวจุฑามาศ เมืองดี
นางจุฑามาศ แยมจํารัส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓

นางจุฑามาศ เหล็กสิงห
นางสาวจุฑารัตน ผายพิมพ
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ
นางจุไรรัตน เตชะสัตยา
นางสาวจุฬารัฐ โมเปาะ
นางเจนจิรา เรียบประดิษฐ
นางเจมณี ทะริยะ
นางสาวฉวีวรรณ มูลคลัง
นางฉัตรพร กีรติตุลาการกุล
นางสาวฉัตราสิณี พิรหิรัณย
นางสาวเฉลิมพร สายสนิท
นางสาวไฉทยา นามเชียงใต
นางชญานันทน ธิราช
นางสาวชญานิศ ศรีทิพย
นางชฎารัตน สุขศีล
นางสาวชนกนันท อินทรรุง
นางชนมน อุดมธนวงศ
นางชนวรรณ รอดวงษ
นางชนันทวัลย ศุภภูดิสโสภณ
นางสาวชมภูนุช ประสิทธิชาติ
นางสาวชรินทิพย มั่นสกุล
นางสาวชลขวัญ แสงเทียน
นางชลธิชา ชลประทาน
นางชัชฎาพร ออนกล
นางชิณาภา ศรีใส

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชื่นจิตร อกตั๋น
นางสาวชื่นชม ศิริเรือง
นางชุติกาญจน เกิดประกอบ
นางชุติญา เสียงเลิศ
นางชุตินทร ยอยไธสง
นางชุติมา คาผล
นางซอลีฮะห อับดุลซาลาม
นางซากุระ วิลาศรี
นางฐาปนีย มหารัตนวงศ
นางสาวฐิตาภา ราตรีวิจิตร
นางสาวฐิตารีย จันทรวัทน
นางฐิรนันท มณีรัตน
นางณทิพรดา เขตตนคร
นางณปภัช เรืองจุย
นางสาวณภลินชนก ไชยประเสริฐ
นางสาวณฤดี สวางกิจ
นางสาวณัชปุณญา ศิลาทอง
นางณัฎฐา วันมูล
นางสาวณัฏฐิกา พัฒนประชากร
นางณัฏฐินี รัตนพาณิชย
นางณัฐฏชรินทร เปงวันปลูก
นางสาวณัฐธยาน ธีรกุลจินดาภรณ
นางณัฐธารีย สิริกุลปญญาพร
นางสาวณัฐนันท ตั้งสุจริตธรรม
นางสาวณัฐปาลิน ทักษิณวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐสุกานดา ศิริแจม
นางณัฐิกา สิมชมภู
นางณัตตยา จิตผองแท
นางสาวณิชาภา ประดิษฐสาร
นางดวงกมล แกวนก
นางสาวดวงใจ ไตรบุตร
นางดวงใจ ปริปุณณากร
นางดวงเดือน เที่ยงธรรม
นางดวงพร มหันตชาครพงศ
นางสาวดวงพร ราษฎรเจริญ
นางดวงพร ศรีปะโค
นางดวงสมร สงางาม
นางสาวดอกไม ชุมสุข
นางสาวดอกไม โสงขุนทด
นางดารุวรรณ สารัตน
นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก
นางเตือนใจ ไพคํานาม
นางเตือนใจ ศรีหมุน
นางเตือนตา แสงมณี
นางทองปอนด หวังเกษม
นางทองอยู อุดมสุข
นางสาวทักษิณา ดาราบถ
นางทัชชุวรรณ ปญญา
นางทัดดาว จันทรบุตร
นางสาวทัศนันท อุดมสิทธิเศรษฐ

๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทาริกา ทวีรัตน
นางทิพมาศ บูรณะ
นางสาวทิพยดา สาระชาติ
นางสาวทิพยรัตน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นางทิพยสุคนธ คลังเกษม
นางสาวทิพวรรณ บุญเปรี้ยว
นางทิพวรรณ สายพิณ
นางธชณัฐ ผองโต
นางธนสร สังขแกว
นางธนัญญา ลั่นซาย
นางธนาภา นาชัยลาน
นางสาวธนาวดี พิมราช
นางธนิสรา กัณฑวงษ
นางธวัลรัตน วงคประเสริฐ
นางธัชญา แสงศรี
นางธัญญรัตน ทินวงษ
นางสาวธัญญลักษณ จีระออน
นางธัญพร พุมพวง
นางสาวธัญลักษณ ประดิษฐทอง
นางธัณยสิตา รัชโลธร
นางสาวธารารัตน สมบัติ
นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค
นางธีรกานต ทับสุข
นางธีราพร
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงคนุจ แซจึง
นางนงนุช เดชพิทักษ
นางนธีทิพ แสนสุข
นางนพรัตน สุตันติราษฎร
นางนภวัล ชูวา
นางนภาพร เหลาพิชิต
นางสาวนภาภรณ ศรีขวัญใจ
นางนรินทร นวลเจริญ
นางสาวนฤมล บรรจงปรุ
นางนฤมล ยาวะโนภาส
นางนฤมล ลครราช
นางสาวนวพรรณ แกนไร
นางสาวนวรัตน เลิศสกุณี
นางสาวนวลจันทร วงศปยมารัตน
นางสาวนวลผอง ยิ่งพันธ
นางนันทพร คงสมุทร
นางสาวนันทารัตน ทองธวัช
นางนัยนปพร ยุทธนาวา
นางสาวนาตยา วงษกต
นางสาวนาตยา วัชรพลางกูร
นางสาวนารนี ดอเลาะ
นางสาวนารีรัตน โชติชวงนิรันดร
นางนารีรัตน เทศสูงเนิน
นางนิตยา เกตุแกว
นางนิตยา หลวงจันทร

๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร
นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ
นางสาวนิภาพร บุญยศ
นางสาวนิภาพร มีชํานาญ
นางสาวนิภาภรณ สุทธิโคตร
นางนิรมล วิริยวุฒิวงศ
นางสาวนิราวรรณ ภูหงษ
นางนิรินดา อาจเดช
นางนิศานาถ เขียวทอง
นางนุชจรินทร คํามี
นางสาวนุชจรี แกวเพียร
นางนูรีดา กูโน
นางเนตรยา ศิลวิศาล
นางสาวเนติมา ชาญชัยศักดิ์
นางเนาวรัตน ทองโสภา
นางเนาวรัตน มหินทวงศ
นางบังอร พลมิตร
นางสาวบัณฑารีย โภชนพันธุ
นางบัณฑิตา ทวีเมือง
นางสาวบุญญะวิภา ตันทนานนท
นางบุษกร คําเปลว
นางบุษกร ภัทรพิศาล
นางสาวบุษกร สัญชัย
นางบุษญรัตน ศรีธนประเสริฐ
นางบุษบา เซ็งมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษราภรณ แสนจันทร
นางเบญจพร ชวยเกิด
นางสาวเบญจพร หลวงเทพ
นางเบญจมาศ ศิริรัตน
นางเบญญาภา อินทะจักร
นางปณิตา จิตรละเอียด
นางสาวปทิตตา กุลวงษ
นางปนัดดา กิตติวงศธรรม
นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นางสาวปนัสยา มานะ
นางสาวปภาดา เหมืองศรี
นางปภาวรินท เศรษฐไตรรัตน
นางสาวประทุมทิพย กึ่งกลาง
นางสาวประภัสสร นาสูงชน
นางประภาพร ผิวเรืองนนท
นางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
นางสาวประภาภรณ ปอาทิตย
นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ
นางประภาวรรณ บัวเพชร
นางประมวล จิตประเสริฐ
นางสาวปราณี ชางวงษ
นางปราณี ตอมดวงแกว
นางปราณีต วรรณทอง
นางปรารถนา สุขทองสา

๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปริษา ปนดี
นางปรีดาวรรณ พุมจําปา
นางปวรัสมิ์ สาขะญาณ
นางปวีณา สมบูรณเรศ
นางปอมเพชร พันธุพิพัฒน
นางปญจนา วรพันธ
นางปญจวรรณ ออนหวาน
นางสาวปญจาภา สงเสริม
นางปญญานี กันยะกาญจน
นางสาวปทมา รักสุภาพ
นางปาณชนิน ตรีพรหม
นางปาณิศา จันทรแนม
นางสาวปานทิพย จันทรเรืองฤทธิ์
นางสาวปานรดา บุษรารัตน
นางสาวปาริฉัตร สุขเจริญ
นางสาวปาริชาต จันทรประเสริฐ
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม
นางปาริชาติ ทีจันทึก
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล
นางปนฤดี วิเศษสุวรรณ
นางสาวปยธิดา สายสุทธิ์
นางปยนาถ จิตคงสง
นางปยลักษณ รัตนวิทย
นางปยะมาศ สุวรรณมณี
นางสาวเปยมสุขชโลบล เสียงล้ํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒

นางผกามาศ พุกอินทร
นางผองพรรณ เจริญพงศ
นางผาณิต ศรีคําเงิน
นางผุสดี จิตหวัง
นางสาวผุสดี สารสุข
นางสาวฝนทอง พวงประทุม
นางฝางหลิน โนนทอง
นางสาวพงษโสภา พงษสุชล
นางพนา จันทรศิริ
นางสาวพนารัตน อักษรถึง
นางสาวพนิดา งามขุนทด
นางพนิดา องคสวัสดิ์
นางพเยา สุระเสียง
นางพรดา โพธิ์เกตุ
นางพรทิพย ชุมเสน
นางสาวพรทิพย ภักดีนอก
นางพรทิพย มังคลาด
นางพรทิพย รุงอรุณสุวรรณ
นางพรทิพา บํารุงรัตน
นางพรนภัส เทพพิพัฒน
นางสาวพรนิภา หงษบินมา
นางพรปภัทร สุวรรณธร
นางพรรณทิพย สิทธิสังข
นางสาวพรรณลักษณ มหาวัน
นางพรรณสิรี ชูนพรัตน

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรรณี เปยมญาติ
นางพรรธนญสรณ สงเสริม
นางพรสวรรค ผลวงษ
นางสาวพฤกอาภรณ เบาคํา
นางพวงพยอม สมาหลี
นางพัชรพร สุวรรณไตรย
นางพัชราภรณ พลเลิศ
นางพัชริดา ขําขจร
นางสาวพัชรินทร นามมนตรี
นางพัชรี สังขสิงห
นางสาวพัชรีย กัวหา
นางพัชรีย พรมแกวงาม
นางสาวพัชรียาภรณ พวงเจริญ
นางพัฒนีย พรหมสุทธิ์
นางพัทธนันท เพิ่มทรัพย
นางสาวพิมพชนก มรุธานินทร
นางสาวพิมพพร นามลิวัน
นางพิมพพิมล งามแข
นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ปลอดโปรง
นางสาวพิมพมณิการ ขุมทรัพย
นางสาวพิมพมณี นวลศรีทอง
นางสาวพิไลพร ทิพยวงศา
นางสาวพิศมัย เฉลยศักดิ์
นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ
นางเพ็ญประภา อุษาวิโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญศรี ขุนทอง
นางเพ็ญศรี สมเวที
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ
นางเพลินพิศ แจงสวาง
นางเพียงฝน มณีวงค
นางเพียงสุรีย เสาวนิช
นางไพรินทร สุวรรณสม
นางสาวภัคนิภา ธิติเวสส
นางสาวภัทรทิรา นาคลําภา
นางสาวภัทรพร หอประภัทรพงศ
นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบําเพ็ญ
นางภัทรินทร พงษสาระนันทกุล
นางสาวภัทรินทร อะสงค
นางสาวภานินธ บัวพา
นางสาวภาวิณี หมูศิริเลิศ
นางภาวินี พรหมบางญวน
นางมกรา ทรัพยเจริญ
นางมณฑวรรณ ศิริจารี
นางมณีกานต โคตรโสภา
นางมณีรัตน ภิญโญชูโต
นางมทิรา ยอดวิมล
นางสาวมนัสนันท สินเจิมสิริ
นางมนัสนันท หลอวนาวรรณ
นางมยุรี เสนียวงศ ณ อยุธยา
นางสาวมรกต วรรณดี

๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมลธิดา ขบวนงาม
นางมลภิรา บุญเลิศ
นางสาวมลฤดี ทําสุนา
นางสาวมลิวรรณ สังฆะภูมิ
นางมะลิวรรณ พฤกษชัยกุล
นางมะลิวรรณ ศรีโพธา
นางมะลิวัล ศิริหลา
นางสาวมันธนา เพ็งกุล
นางมัลลิกา ศรีละมนตรี
นางมายูร รัตนบุรุษ
นางมาเรียม เจะมะ
นางมาลี แผงดี
นางสาวมาลีรัตน เทียมฉัตร
นางเมตตา บรรลือหาญ
นางสาวเมทินี บุญเลิศ
นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์
นางสาวไมทอง เกิดกิ่ง
นางยอดขวัญ ศรีมวง
นางยอดรัก ศรีปรางค
นางสาวยุพา จันคํา
นางยุพิน บุญบันดล
นางยุพิน ยี่สุน
นางสาวยุภาภรณ เทพจันทร
นางยุวดี วาฤทธิ์
นางสาวยุวดี อุยดํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุวรี รื่นรมย
นางสาวเยาวนิดา สุภาษร
นางสาวเยาวพร สุขพรมา
นางโยทะกา พลรัตน
นางสาวรจนา บัวศรีภูมิ
นางสาวรจนา มะลิวัลย
นางสาวรจนา เหลอขะยอน
นางสาวรจนาวลัย ภูมิวัฒนะ
นางรติภัทร จันทรสอง
นางสาวรมเกลา สาลี
นางสาวรวิสรา สุทธิ
นางรสิกาญจน กล่ําเพียร
นางระเบียบ ลํางาม
วาที่รอยตรีหญิง ระพีพร แพงไพรี
นางสาวระวีพรรณ จิตตมนัส
นางรักชนก โคตรพันธ
นางรักษิณากัญญ
เบญญาบุณาพจน
นางรัชดาภรณ มะลิซอน
นางสาวรัชนี วงศศิริ
นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง
นางรัตติยา เกิดสินธุ
นางรัตนกร แกวประดิษฐ
นางรัตนกาญจน รัตนประดิษฐ
นางรัตนรวี ชัยพัฒนเสรี

๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตนา พลอยอยู
นางรัตนา ศิลปสิทธิ์
นางสาวรัตนาภรณ ศุภประเสริฐ
นางรัตนาภา มหรรณพกร
นางสาวรําไพ อมรเจริญกุล
นางรําภู นพรัตน
นางรุงทิวา สาริยะสุนทร
นางสาวรุงนภา พงษชาง
นางรุงเรือง อินทนพ
นางสาวรุงฤดี เลิศศิริ
นางสาวรุงฤดี ศิริผล
นางสาวรุงลาวรรณ ตันวิวัฒนกุล
นางสาวรุงอรุณ ประจักจิตร
นางรุงอรุณ แสนวา
นางรุงอําไพ เพศแพง
นางสาวลักขณา โอฬาฤกษ
นางลักขณาภรณ รอดบน
นางลักษณ อินทรนุน
นางสาวลักษมี เขาทอง
นางลัคนา เอื้อถาวรพิพัฒน
นางลัดดา ตั้งมณีสกุล
นางลาวัลย ภูเจริญ
นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง
นางวชรพร กรีฑาวัลย
นางวนิดา ศรีภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๗ นางสาววรรณพรรธน
เปยมพงศสานต
๑๔๗๘ นางวรรณวิมล คงชู
๑๔๗๙ นางวรรณา เทพฉิม
๑๔๘๐ นางวรรณา พุทธาศรี
๑๔๘๑ นางสาววรรณี หวังกิตติพร
๑๔๘๒ นางวรัญญรัตน ตะเคียนทอง
๑๔๘๓ นางวราดา ขันตี
๑๔๘๔ นางวราพร ตันพิริยะกุล
๑๔๘๕ นางวราพร สิมมา
๑๔๘๖ นางวราภรณ คําพิชิต
๑๔๘๗ นางวราภรณ นิลอนันต
๑๔๘๘ นางวราภรณ บุตตะคาม
๑๔๘๙ นางสาววราภรณ พิทักษพานิช
๑๔๙๐ นางสาววราภรณ อุนกลม
๑๔๙๑ นางวราลักษณ สุขศรี
๑๔๙๒ นางสาววรุณี พิณรัตน
๑๔๙๓ นางวลัยลักษณ ทองสุขใส
๑๔๙๔ นางวัชราภรณ เขียนแมน
๑๔๙๕ นางวัชรี มูลทองสุข
๑๔๙๖ นางสาววัชรีย บุญกล่ํา
๑๔๙๗ นางวันดี นิตยโชติ
๑๔๙๘ นางวันทนา โพธิ์รัง
๑๔๙๙ นางวันเพ็ญ งดงาม
๑๕๐๐ นางสาววันวิสา ละลี

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววัลยา ธํารงลักษณรัตน
นางสาววารี ดอนศรีจันทร
นางสาววารี เสถียรจัตุรัส
นางวาสนา นวลศรี
นางวาสนา ภมร
นางวาสนา สุขใจ
นางวาสนา สุขมี
นางวาสนา สุเทียบตะวัน
นางวาสนา อัมพันธ
นางสาววิจิตรา แสงศรี
นางวิชุดา วงษาราษฎร
นางวิถุดา อนศรีวงค
นางวิภา คุณอุดม
นางวิภาดา เพชรซีก
นางสาววิภารัตน ชาวสวน
นางวิภารัตน หอมอินทร
นางสาววิภาวรรณ สีแดด
นางสาววิภาวี สุฉันทบุตร
นางสาววิภาวี แสงธนู
นางสาววิมลศิลป หลงโสกเชือก
นางวิยะดา นัดที
นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ
นางสาววิลัยวรรณ ตระกูลวงศ
นางสาววิลาวรรณ เกตุประสาร
นางวิลาวัลย โฉมเฉลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕๒๖ นางสาววิไลวรรณ โรจณรุงเรืองบุญ
๑๕๒๗ นางวิสาขรัตน
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
๑๕๒๘ นางวีนัส สุวรรณ
๑๕๒๙ นางวีรวรรณ โยทองยศ
๑๕๓๐ นางเวฬุรีย อุปถัมภ
๑๕๓๑ นางแวนฟา จันทรที
๑๕๓๒ นางสาวศรัญยา รักษาภักดี
๑๕๓๓ นางสาวศริญญา วรจันทร
๑๕๓๔ นางศรินทิพย ปอนเกษม
๑๕๓๕ นางสาวศรีไพล อิ่มสําราญ
๑๕๓๖ นางศรีวรรณ ชูมี
๑๕๓๗ นางศรีวิไล อุปถัมภเกื้อกูล
๑๕๓๘ นางศศินา เกตุบุญเลี้ยง
๑๕๓๙ นางสาวศศิราภัคญ วศิรวงศ
๑๕๔๐ นางสาวศศิรินทร มหาวงศนันท
๑๕๔๑ นางศันสนีย สายะสนธิ
๑๕๔๒ นางศิพัชธานันท อัศวธนโภคิน
๑๕๔๓ นางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม
๑๕๔๔ นางสาวศิริประภา พรหมมา
๑๕๔๕ นางศิริรัตน เล็กอิ่ม
๑๕๔๖ นางสาวศิริลักษณ แซอุน
๑๕๔๗ นางสาวศิริลักษณ ลอยทอง
๑๕๔๘ นางสาวศิริวรรณ ประดิษฐดวง
๑๕๔๙ นางศิริวรรณ มิตรมาก

๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศุกลรัตน โสดากุล
นางสาวศุภมาส ขจรมา
นางศุภรัตน ศรีจันทร
นางโศภิต จันทิปะ
นางสกุลตา กีรติกุลศักดิ์
นางสจี พรหมมาศ
นางสถิรดา ทาขุลี
นางสนธยา ชูบาล
นางสมใจ เหมนแกว
นางสมทรง คุปตะนาวิน
นางสมปอง นันดี
นางสมพร ทรงจอหอ
นางสมพร บุญอาจ
นางสมพร โพธิ์รัง
นางสมพิศ โยมา
นางสมมุง อินนุรักษ
นางสาวสมร ซันประสิทธิ์
นางสมฤดี ฉิมมุสิก
นางสาวสมฤทัย ทรัพยสม
นางสมสมัย คําจันทรศรี
นางสาวสมสวย สมานพรรค
นางสมาพร คิดศรี
นางสาวสมาพร ไชยเฉลิม
นางสาวสรสรี สุประภา
นางสรอยสุดา ฟกเปย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสรัญญา ทบแป
นางสาวสรัลกร พุฒนวล
นางสลิล ดาวัน
นางสาคร พลานันทกุลธร
นางสาวสาพิตา ไชยโยชน
นางสาวสายชล มงคล
นางสายนที ดําดิบ
นางสาวสายฝน แกวสม
นางสายฝน ใจคํา
นางสาวสายฝน ซาทรง
นางสายฝน ทองออน
นางสาวสายฝน สาระผล
นางสาวสายสมร คําสุมาลี
นางสารภี แตงผิว
นางสาวสาวิตรี ฤทธา
นางสาวสําราญจิตร ภูมี
นางสําเริง พลเวียง
นางสิริกานต จิรวัฒนจําเริญ
นางสิริลักษณ รักสกุล
นางสิริวรรณ กริอุณะ
นางสาวสีตลรัศมี ศรัณพงศกรกุล
นางสุกฤตา พิมพจันทร
นางสุกัญญา ธรรมสุขีโย
นางสาวสุกัญญา บุญแท
นางสุกัญญา พลวิก

๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุกันยา โสมณวัฒน
นางสาวสุขภิรมย กุณรักษ
นางสุคนธ เพ็งวิสาภาพพงษ
นางสาวสุคนธทิพย ทิพวัฒน
นางสุคนธา สิงหกุล
นางสุจิตรา เทศนา
นางสาวสุชนีย ทรัพยสมบูรณ
นางสุชารัตน หนูแกว
นางสาวสุชาวลัญช สุขจิต
นางสาวสุชิรัตน แกวรัตน
นางสาวสุณา เชาวชาง
นางสุดารัตน คณะนา
นางสาวสุดารัตน เจยาคมฆ
นางสาวสุทธิชา อิ่มเอิบสิน
นางสุทิศา ออนสมกฤษ
นางสาวสุธาทิพย มณีเนตร
นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ
นางสุธิดา อินตะวัย
นางสาวสุนทรผไท จันทระ
นางสาวสุนันท ศรีขจรจิต
นางสุนิสา หงษา
นางสุนีรัตน ศรีสังข
นางสุปราการ ภักดีงาม
นางสุปราณีย ธัญญรัตน
นางสุพัตรา กรวยสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙

นางสาวสุพัตรา จํานงคศาสตร
นางสาวสุพัตรา ภาคสุชล
นางสุพินดา จันเทพา
นางสุพิศ วรพันธ
นางสาวสุภันตรี เกิดสา
นางสุภาณี นวนนอม
นางสุภาพ เถื่อนเมือง
นางสุภาพร นุกูล
นางสุภาพร ใสสุข
นางสุภาพร หลงละเลิง
นางสาวสุภาภรณ โตโสภณ
นางสุภาภรณ ระงับทุกข
นางสุภาวดี บรรเทาทุกข
นางสุภาวดี สิงหลสาย
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
นางสุมาลี รักโข
นางสุรางคณา เสขะกุล
นางสาวสุรินยา ปาณศรี
นางสุริยา จันทรแกว
นางสุรีพร นวลนิรันดร
นางสุรีภรณ แจมใส
นางสาวสุรียพร บุญน้ําชู
นางสุรียพร เสียมสกุล
นางสาวสุวรรณา สุมเนียม
นางสาวสุวรรณี งามนิล

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุวารี แปงณีวงค
นางสาวสุวิมล ทองพลี
นางสาวสุวิมล อิ่มแกว
นางเสวีวร เรืองอินทร
นางเสาวนีย แฉงสมุทร
นางเสาวนีย บุญเฉลิม
นางเสาวภา เพชรสุทธิ์
นางสาวเสาวภา เสารีรัมย
นางเสาวลักษณ จันทรนิยม
นางเสาวลักษณ บุญชื่น
นางเสาวลักษณ บุญบํารุง
นางเสาวลักษณ ฝายชาวนา
นางแสงเดือน มีครู
นางสาวโสพิศม ประยูรหงษ
นางอฎารัตน บุญมณี
นางสาวอณัญญา ปานทอง
นางสาวอโณทัย เชี่ยวชาญ
นางสาวอนงค แสงพรมมา
นางอนงคนาถ เจริญศรี
นางอนัญพร อุดมเวช
นางสาวอภิญญา จันทรแดง
นางสาวอภิญญา บัวคําโคตร
นางสาวอภิญญา ปานโชติ
นางอภิญญา เลิศล้ํา
นางอมรรัตน ทองทิพย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรศรี ศรีอินทร
นางสาวอมรัตน กองยอด
นางอรชดา จิวโฮฮวด
นางสาวอรณี จริยา
นางอรทัย ซาเสน
นางสาวอรทัย เลิศขุนทด
นางอรทัยภ ทํามา
นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน
นางอรนุช ชูพงศพันธุ
นางสาวอรพิน จอมแปง
นางอรรณฤมล พูลศิริ จันทรสะอาด
นางสาวอรวดี นันทกิจ
นางอรวรรณ ปนโน
นางอรสา ตรีรัตน
นางอรอุมา แดงมณีกุล
นางสาวอรอุมา บุตรแสง
นางอรัญญา เพียยุระ
นางอรินทยา ใจเอ
นางสาวอรุณ ปะกลาง
นางสาวอรุณี ขันทอง
นางอรุณี ขุนทอง
นางออมใจ ทองยศ
นางอังคณา เบ็ญจศิล
นางสาวอัจฉรา ทองปน
นางสาวอัจฉรา ธูปบูชากร

๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัจฉรา เรืองรัตน
นางสาวอัจฉราวรรณ แสงสวาง
นางอัญชลี จิวะวิโรจน
นางอัญชลี บุญกอ
นางสาวอัญชลี ภิญโญพรสวัสดิ์
นางอัปสร คอนราด
นางอัมพวรรณ ชัยวรกุล
นางอาชวี พรหมมา
นางสาวอาทิตยา สมุทรคชรินทร
นางอาทิตา บุญประสิทธิ์
วาที่รอยตรีหญิง อารี พุมพวง
นางสาวอารี โอสถจันทร
นางสาวอารีย โยธินทวี
นางอารีรัตน เอี่ยมอํานวย
นางอําไพ ไชยแกว
นางสาวอิงอร ธรรมเวียง
นางอิสราภา พิลาไชย
นางสาวอุบณฬัชค พุมพวง
นางอุบลรัตน แตงโต
นางอุไรวรรณ จันทมูล
นางอุษณีย อนจร
นางสาวเอมอร สวางพงศ
นางเอื้อง ภูเพชร
นางแอนนา ปาสนธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙๖๑ ราย)
นายกนก แกวมณี
๒๕ วาที่รอยตรี เกรียงไกร กรรณแกว
นายกมล โคตะมะ
๒๖ นายไกรสิทธิ เพ็ชรมณี
นายกมลศิลป คําพิลา
๒๗ นายขจรเดช มิตรอุดม
นายกมลาสน คําวชิรพิทักษ
๒๘ นายขนิษฐ สิทธิยศ
นายกรณ ศิริรัตน
๒๙ นายขวัญ คําลือ
นายกรณภณนนท พลรังสิวงศ
๓๐ นายขวัญชัย จันทรโชติ
นายกรณัฏฐ มาลัย
๓๑ นายคงศักดิ์ มากซุง
วาที่รอยตรี กฤชพศ ฤทธิโคตร
๓๒ นายคชานนท พงษธัญการ
นายกฤษณะ แกวมณี
๓๓ นายคณิศร บัวจันทร
นายกฤษณะ เพ็ชรโก
๓๔ นายคมสัน กลาเวช
นายกฤษณะ มีสุข
๓๕ นายคมสัน หมื่นจันทรตะ
นายกฤษณะ เสาะสาย
๓๖ นายคําปอง มนขุนทด
นายกฤษณะพันธุ พลายบัว
๓๗ นายคําปน สิงหปน
นายกฤษณุ ชูสกุล
๓๘ นายคุมดวง พรมอินทร
นายกฤษดา โฉมศรี
๓๙ นายโควิน เดชพันธ
นายกลยุทธ แกวบัวดี
๔๐ นายจตุภูมิ เคลือบคณโท
นายกัมปนาท คําอินบุตร
๔๑ นายจตุรงค คํากันทา
นายกําพล โพธิ์ถาวร
๔๒ นายจตุรงค พรหมสุข
นายกิตติ กล่ํามวง
๔๓ นายจรูญ กะหรีม
นายกิตติ พุมพวง
๔๔ นายจเร ฉิมปรางค
นายกิตติพงษ เขิมขันธ
๔๕ นายจักรกฤษณ เสารคํา
นายกิติพงศ คําเจริญ
๔๖ นายจักรพันธ แปงสุข
นายกิติศักดิ์ ชํานิกุล
๔๗ นายจารึก ทองทรัพย
วาที่รอยตรี เกชา อยูแกว
๔๘ นายจิรพล กัลยาเรือน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นายจิรัฏฐิ์ มามะ
นายเจริญกิจ สังสิทธิเสถียร
นายเจริญพร เจตอธิการ
วาที่รอยตรี เจริญพล อินขัน
นายเจษฎา จินาติ
นายเจษฎา พุกสวัสดิ์
นายเจษฎา รัตนปราการ
นายฉลอง เพิ่มพูล
นายฉัตรชัย กาญจนสุนทร
นายฉัตรชัย พานิช
นายฉัตรชัย มวงประเสริฐ
นายฉัตรพล นิยมญาติ
นายเฉลิมชัย เสียงวังเวง
นายเฉลิมพล ภูสถาน
นายเฉลิมพล อุปลี
นายเฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์
นายไฉน โลชา
นายชญานิน สงาเพ็ชร
นายชนะ สีพะนามนอย
นายชนะจิต คําแผง
นายชยนยุช หรบรรพ
นายชยพล ภวินตระกูล
นายชรินทร บุญลอม
นายชวลิต แกวบุญเรือง
นายชวลิต เข็มศิริ

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชวินทร พลหาญ
นายชัชวาลย ขวาแซน
นายชัยฉลาด ถั่วสกุล
นายชัยพร วงษตั้งมั่น
นายชัยพร วิชัยคํา
นายชัยพัฒนพงษ ภูสัตยคํา
นายชัยวัฒน พอพิน
นายชาคริต สุริยะฉาย
นายชาญชัย ครุธทิน
นายชาญชัย เจริญรื่น
นายชาญชัย แสงโพธิ์
นายชาญชัย อิ่มสิน
นายชาญณรงค บุญโห
นายชาตรี ยอดชาง
นายชานนท ศรจันทร
นายชิตคุณ ศุภกุล
นายชินกฤต ประสารยา
นายชีวิน สุพรรณพยัค
นายชุมพล มวงจีน
นายชูชาติ รูปงาม
นายชูศักดิ์ ขุยขะ
นายชูสกุล พรหมมาศ
นายโชคชัย แสนโท
นายไชยยา ขุนวิเศษ
นายไชยรัตน สุวรรณอําไพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

นายไชยวัฒน วิญญายงค
นายซามัน เจะสือแม
วาที่รอยตรี ฐิติพงศ ปญญาคํา
นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู
นายณฤทธิ์ อุมสุข
นายณัฏฐชัย คุณุกุลเดช
นายณัฐพร หลองเจาะ
นายณัฐพล โยธี
นายณัฐภณ ศรีลาดเลา
นายณัฐภาส โกยรัมย
นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี
นายณัติพงษ แสนบุดดา
นายณิพัทธพงษ บุญมาลัย
นายดนัย เกี๋ยงแกว
นายดนัย สุวรรณ
นายดนุพร คงบําเพ็ญ
นายดานัส สบายใจ
นายดําเนิน สุขขี
นายดิถี วงศสวาสดิ์
นายเดชา กาญวงษา
นายเดน สติภา
นายเดนศักดิ์ อินตาคํา
นายทนง ทองมาก
นายทนงคศักดิ์ คงศรีลังก
นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทวิช สวนโต
นายทวี มหาชัยวงษ
นายทวีเกียรติ จันทะ
นายทวีวัฒน อินทรประเสริฐ
นายทวีศักดิ์ สุขีโมกข
นายทศพร จันทับ
นายทศพร ปญญายิ่ง
นายทักศิลป ทองที่
นายทัณฑวัต ปานพุม
นายทําเนียบ เชื้ออุน
นายเทพรักษ สกุลธรรม
นายเทอดศักดิ์ แกวคงคา
นายธณัท วงคแกว
นายธนกร นุชบานปา
นายธนโชติ สุวรรณะ
นายธนเดช แปนโพธิ์กลาง
นายธนบดี เกื้อกูลประชา
นายธนพล ขุนเชื้อ
นายธนภัทร ไพคํานาม
นายธนัช ศรีเมือง
นายธนา ปจชามาตย
นายธนาชัย จันทรศรี
นายธนาธิป กิมาคม
นายธเนศ วงศวัฒนานุรักษ
นายธเนศ สงวิวัฒนากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓

นายธราธร ศรีเจา
นายธฤต ไชยมงคล
นายธวัชชัย ดุกสุขแกว
นายธันติวัชร ธนานันทนโอฬาร
นายธาตรี แข็งกสิกรณ
นายธํารงค แปงจิตต
นายธีรพงศ สรภูมิ
นายธีรรัช จันทรขจร
นายธีระ นัคราบัณฑิตย
นายธีระพันธ พิพัฒนสุข
นายธีระศักดิ์ คงเอม
นายนครินทร ยมสาธาร
นายนทีชัย ชูชื่น
นายนพคุณ มานะวิสาร
นายนพฐพรข สถิตดํารงกุลณ
นายนพดล พิมพพอน
นายนพดล เมืองเหมอะ
นายนพพร กกเฮง
นายนพอนันต นรโคตร
นายนรินทร บําเพ็ญ
นายนเรนทร สมสมัย
นายนฤตย กั้วสิทธิ์
นายนันทพล รัตนชู
นายนันธวุฒิ นอย
นายนาเรต พิมพจันทร

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนาวิน จักขุเรือง
นายนาวิน ศรีสุข
นายนิคม จันทรใด
นายนิพนธ สุขพงษ
นายนิโรจน เพ็งศรี
นายนิสัย จันทรเกตุ
นายนุพล ไชศรีจันทร
นายบรรจง ชัญถาวร
นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
นายบรรหยัด ประหา
นายบัญชา แปนมา
นายบัญญัติ พงษพิริยะเดชะ
นายบัญญัติ อิ่นคํา
นายบุญชม รามณรงค
นายบุญชัย อรรถปญญา
วาที่รอยโท บุญโชติ ฉิมโค
นายบุญมาก สายทะเล
นายบุญมี จันปญญา
นายปฐวี สติตรึก
นายปรมินทร นามราชา
นายประกาศิต จินดาศรี
นายประจักษ ปราโมทย
นายประดิษฐ สมจันทร
นายประเทือง กองรัตน
นายประภาส นามโคตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

นายประภาส พุมพวง
นายประสงค วงศแกว
นายประสพโชค จิตประสงค
นายประสาน แซหลี
นายประสิทธิ์ ภูมั่น
นายประสิทธิ์ วงศโพธิสาร
นายประเสริฐ ทองสาลี
นายประหยัด จงดี
นายประหยัด เริ่มดําริห
นายปริญญา จําเนียรพล
นายปริญญา ชัยพันธุ
นายปริญญา ไชยสุรินทร
นายปริวัชร คําศรีสุข
นายปรีชา ตั้งสุขขียศิริ
นายปรีชา มณีรัตนโชติ
นายปรีชา สิทธิสาร
นายปรีชา อารีวงษ
นายปญจพร พฤกษชาติ
นายปญญา ตั้งธโนปจัย
นายปญญา บัวริสัย
นายปติ นุชประเสริฐ
นายปยะ วันทาแทน
นายปยะวุฒิ ปองเพชร
นายผจญ สิงหจินดา
นายพงศกร พานทองคํา

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงศกร อุนสุพรรณ
นายพงศธร บํารุงบาน
นายพงศศักดิ์ ตั้งวิศิษย
นายพงษศักดิ์ ลิ่มเครือยาน
นายพจนกร เปาเปยมทรัพย
นายพนมไพร สุขมา
นายพรชัย สวางทิศ
นายพรรณ โรจนพันธ
นายพรสิทธิ์ เวียงสาม
นายพลกฤษ จินะไชย
นายพัฒนพงษ พริ้วไธสง
นายพัฒนสาริทธิ์ มณีเขียว
นายพัฒนาวุฒิ มูลมณี
นายพิชญะ พรมลา
นายพิชัย พานเพ็ง
นายพิชัย สุนทรเต็ม
นายพิชิต แกวหาดี
นายพิเชษฐ ขุนบํารุง
นายพิพัฒน นวลนิ่ม
นายพิศณุ อุทกัง
นายพิสุทธิศักดิ์ กลอมนาค
นายพีรเดช มีสานุ
นายพูลสวัสดิ์ คําเสน
นายไพรวัลย ศักดิ์ใหญ
นายไพวัล เขียวแป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓

นายภควัชร ใจรุง
นายภควัตร วงศยังประเสริฐ
นายภควัตร สิงหคํา
นายภักดี ดอกดวง
นายภักดี เรืองศรี
นายภัทรพงษ ปองดี
นายภัทรายุษ เนาวสินธ
นายภาคภูมิ พูสกุลสถาพร
นายภาคิน พรหมราช
นายภาณุ ชวนอาจ
วาที่รอยตรี ภาณุพงษ จันทรเชี่ยน
นายภาณุวัฒน ฟูจักรคํา
นายภานนท แพงบุดดี
นายภานุรังสรรค แปนแกว
นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
นายภูมิพัฒน วนพิพัฒนพงศ
นายภูวนารถ แสงสุริยา
นายภูษิต จันทรทอง
นายมงกุฎ สุรเดชาวุธ
นายมงคล แกกลา
นายมงคล อาจวิชัย
นายมณฑป ไชยบัณฑิต
นายมนตชัย ชุมเย็น
นายมนตรี คํามา
นายมนตรี ธรรมขันธา

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมนตรี ศรีสถาพร
นายมนธิชัย เผือกผอง
นายมะนาเซ ดอเปาะ
นายมานพ บุญประเสริฐ
นายมานพ ภาคภูมิ
วาที่รอยตรี มานะ ศีลพร
นายมานะชัย ทีกวาง
นายมารวย อินทรแปนพะเนาว
นายมาริส บีฮิง
นายยรรยง แสนใจยา
นายยืนยง มณีกาญจน
นายยุทธกร อินทรโทโล
นายยุทธนา กิจใบ
นายยุทธนา วรรณกิจ
นายยุทธพงษ จําปาแกว
นายยุทธวิธ ชูสวน
นายยุทธากร ผิวรัตน
นายรณชัย กลางเอก
วาที่รอยตรี รณธช จันทราวงษเดชา
นายรณภูมิ นาคสมบูรณ
นายรอฮิม สุหลง
นายรักชาติ ปานเพชร
นายรัฐพล แกนแทน
นายรัฐวิชญ วรวัชรพัฒนกุล
นายรัฐวิทย มาตยสาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓

นายรัตนพงศ วรพัฒนรัสมิ์
นายรัตนะ รัตนพรหม
นายราชศักดิ์ จันทรเพชร
นายรุงเรือง ธรรมโร
นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ
วาที่รอยเอก รุงโรจน อุตมาตร
วาที่รอยตรี เรวัธ จิตจง
นายเรืองยศ รัตนพงษ
นายวงศกร ชิณโย
นายวงศเจริญ ยอดทอง
นายวงศนิรัน ชั้นงาม
นายวชิโนรมณ พรอินทร
นายวชิรพงษ บัวคํา
นายวชิรวิชญ สุภา
นายวนุพล คงบุญ
นายวรพงศ วงคอาย
นายวรฤทธิ์ คําแกว
นายวรวิทย วงคบุญมา
นายวรวุฒิ เคนวัน
นายวรวุฒิ ตั้งนรกุล
นายวรากร ตันฑนะเทวินทร
นายวสันต กาหล่ํา
นายวสุศักดิ์ ชุรินทร
นายวัฒนพงศ ทรงประดิษฐ
นายวัฒนะ ประเกาทัน

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัฒนา มีรสล้ํา
นายวาที บัวแกว
นายวาป ศรีปญญา
นายวิจิตร พลเศษ
นายวิชญวัฒน เกตุอูต
นายวิชยา ไทยรัมย
นายวิชยา ปุนอุดม
นายวิชาญ เวียงยิ่ง
นายวิชาญชัย ปลีนารัมย
นายวิเชียรชัย ทองไสย
นายวิทยา พิชยาปรีชาพล
นายวิทยา สุภาอินทร
นายวิทยา อวยพรเจริญผล
นายวิทวัช พานชาตรี
วาที่รอยโท วินัย มวงเทพรส
นายวิระ พรหมจันทร
นายวิระศักดิ์ วัตถุ
นายวิระหาร ทาวคํามา
นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร
นายวิรัตน พานทอง
นายวิโรจน มะยุรา
นายวิวัฒน วานิช
นายวิศรุต สุวรรณแสน
นายวิษณุวัฒน แขวงจันอัด
นายวิสิษฏ พึ่งเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓

นายวีรชัย วุฒิเกษ
นายวีรชาติ จัตวากุล
นายวีรยุทธ สูเสน
นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา
นายวีระชาติ ขวดแกว
นายวีระพันธ อยูเสงี่ยม
นายศมรัตน บุญยศ
นายศรชัย อาทะ
นายศรัทธา บุญรอด
นายศรายุทธ สุทธิพันธ
นายศราวุฒิ แชมชอย
นายศราวุธ สัจจวงศ
นายศักดา ปาลวัฒน
นายศักดิ์ดา สัจจะไพบูลยกิจ
นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง
นายศักดิ์สิทธิ์ สรอยสังวาลย
นายศิริพงษ จารุวิวัฒนวงศ
นายศิริพงษ ประสมกิจ
นายศิริวัฒน ทวีแสง
นายศิโรตม คงมาชีพ
นายศิวดล บุดทะสุ
นายศิวาวุธ แสงสวาสดิ์
นายศุทธิศานต หยงสตาร
นายศุภเจริญ นิลพันธุ
นายศุภชัย แกวประดิษฐ

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภชัย โพธิ์ศรี
นายศุภโชค พานทอง
นายศุภวุฒ อันสนธิ์
นายสกล มากตัน
นายสงา คูคํา
นายสมเกียรติ มั่นดี
นายสมเกียรติ ยาประเสริฐ
นายสมชัย อุนทิวากร
นายสมชาย ศรีเปาระยะ
นายสมนึก มายัง
นายสมบัติ อาสนานิ
นายสมพร โพธิ์กําเนิด
นายสมพร มณีนวล
นายสมภพ สุทธหลวง
นายสมภาร มีอุเทน
นายสมภาส ศรีคุณ
นายสมยศ ประถานัง
นายสมศักดิ์ ปริตัง
นายสมศักดิ์ ภักดีธํารงเกียรติ์
นายสมศักดิ์ หมูเก็ม
นายสมหมาย ขาวผิว
นายสมัคร นรินทรรัมย
นายสมาน พรหมรับ
นายสรณวิชญ ชูพรหม
นายสรพงศ ทรัพยแตง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓

นายสรพงษ ปานบุตร
นายสรพงษ เปรมปรีดิ์
นายสรยุทธ พันธทอง
นายสรรเพชญ สุขรัตน
นายสราวุธ เรืองขจิต
นายสวัสดิ์ หนูแดง
นายสัญชัย พิลึก
นายสัญญา เคนทรภักดิ์
นายสันติ ทองแกวเกิด
นายสันติพงษ สีทา
นายสันติรักษ โตรัศมี
นายสัมพันธ หลงพิมาย
นายสากล แววไธสง
นายสานิตย นิยมเดชา
นายสายัณห ทันสมัย
นายสารทูล เพ็ชรคมขํา
นายสําเริง คํากมล
นายสิทธิชัย แกวแววนอย
นายสิทธิชัย ลีหลานอย
นายสิทธิศักดิ์ ญาณภาพ
นายสิรภพ ใยยธรรม
นายสิราม ถามดี
วาที่รอยตรี สืบสกุล โสรัจจ
นายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ
นายสุกานต ทองศรี

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุขสันต สมบูรณรัตน
นายสุจิตร สุราช
นายสุชาติ วงษโพธิ์
นายสุชาติ วิลัยการ
นายสุทธิพงษ ชุมขุนทด
นายสุทธิพงษ ชูเชื้อ
นายสุทธิพล สังประกุล
นายสุทธิพันธ สุวรรณรัตน
นายสุทธิรักษ ขวัญสด
นายสุทัศน แสงยันต
นายสุนทร สงพราหมณ
นายสุพล หาญชนะ
นายสุพัฒน ทองหนูนุย
นายสุพัฒน อยูสุข
นายสุรชัย โกมาลย
นายสุรชัย จันทนา
นายสุรชัย ตีหลา
นายสุรชัย ทันสมัย
นายสุรชัย นันจินดา
นายสุรชัย ลาพิมพ
นายสุรชาติ ชื่นพิชัย
นายสุรพงษ สกุลพันธ
วาที่รอยตรี สุรพงษ เหลาจินวงศ
นายสุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิริ
นายสุรัฐ ตัณยะกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓

นายสุราคร ชุมนาค
นายสุริยา คําอุดม
นายสุริยา ยะโส
นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน
นายสุริโย บุญเจริญ
นายสุวรรณ บุษภาค
นายสุวัฒน กูเกียรติกาญจน
นายสุวัฒน บรรเทาทุกข
นายสุวัฒน โยธะคง
นายเสกข เจกพวง
นายแสน อุบลสุวรรณ
นายหงษคํา อินใจ
นายหัสภพ ทองสีดํา
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ
นายอดิธร สังฆจันทร
นายอดินันต แวบาดะ
นายอดิศักดิ์ ชูเกิด
นายอดิศักดิ์ ภูระยา
นายอดิสรณ ไหวพรหม
นายอธิวัฒน วงคชุมภู
นายอนันต จันเพชร
วาที่รอยตรี อนุการ แกนสา
นายอนุชา ชื่นจิตรชม
นายอนุชิต ปรมีศนาภรณ
นายอนุชิต สิงหจันทร

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุพงษ จอมกันท
นายอนุพงษ ลีพงษ
นายอภิชาณ ชูใจ
นายอภิเชษฐ เพ็ชรลอมทอง
นายอภิเชษฐ เมฆสุวรรณ
วาที่รอยโท อภิเดช สารคํา
นายอภิพงษ วงศเกียรติกุล
นายอภิภช เจริญกิจ
นายอภิมล ชวยเกลี้ยง
นายอรรณพ เรืองยศจันทนา
นายอรรถพล วงศษาพาน
นายอลงกต ใหมนอย
นายอวิรุทธ อินโต
นายอะหมัด ดาหะแมง
นายอัครเดช ใหมนา
วาที่รอยตรี อัครวัฒน โคตรชมภู
วาที่รอยตรี อัครวินท พละศักดิ์
นายอัศวิน มีเดช
นายอากรณ ดิษฐคลาย
นายอาคม นาคนอย
วาที่รอยเอก อาคม รักษาพล
นายอานันต ศักดิ์ทรายทอง
นายอํานวย นอยประสิทธิ์
นายอํานาจ เกตุแกว
นายอํานาจ เงินงามมีสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓

นายอํานาจ รอดมา
นายอํานาจ สิทธิรักษ
นายอํานาจ หวุนจันทร
นายอํานาจ อินทรศร
นายอําพล ภูผาผัน
นายอิศรา มาเจริญ
นายอุกฤษฏ วัชระพิริยะกุล
นายอุดม ชัยวันดี
นายอุดม ปกกาสาร
นายอุดม สติภา
นายอุทัย คตภูธร
นายอุทัย เทพสุรินทร
นายเอกชัย กําลังเกื้อ
นายเอกชัย เพ็จเซง
นายเอกชัย ศรีสุยิ่ง
นายเอกชัย สิมสา
วาที่รอยโท เอกชัย เสนาดี
นายเอกภพ จันทรกูล
นายเอกรัตน นงนวล
นายเอกสิทธิ์ ดวงนิล
นายฮัสลี นิฮะ
นางกชพร รัตนปราการ
นางกนกกร พรหมวิเศษ
นางกนกกาญจน แสนสุวรรณ
นางกนกพร จันทรัตน

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกนกพร หมอกขุนทด
นางกนกวรรณ ไชยสิทธิ์
นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา
นางกรรณิการ อมรวาทิน
นางสาวกรรยา สูเสน
นางสาวกรองกาญจน เอกพิพัฒนวงศ
นางสาวกฤชอร รัศมีรัชกุล
นางกฤติยา สีทํามา
วาที่รอยตรีหญิง กองศรี แกวกัลยา
นางสาวกอบแกว อุดมเกษตรรัตน
นางกัญญณัช โทะนาบุตร
นางสาวกัญญภัคญา อินนุรักษ
นางสาวกัญญา ทาระนัด
นางสาวกันญาภัค คลายสิงหโต
นางสาวกาญจนา งามสมบัติ
นางกาญจนา มั่นดี
นางกาญจนา อินทสโร
นางกิ่งผกา กองพล
นางกุลธิดา นาคีสินธุ
นางสาวกุลธิดา ละออไขย
นางกุลนันท ขามะวัน
นางกุลิสรา สุวรรณ
นางสาวกุสิมา เกล็บจุ
นางเกลียวพันธ หงษทอง
นางสาวเกสร จงปญญาวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓

นางสาวขวัญใจฐิฏา หนอวงศ
นางคณาพร ใบตาเฮ
นางสาวคอมสะ มามุ
นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ
นางสาวจงกลรัตน เพิ่มยศ
นางสาวจงใจ วงษพรหม
นางจันจิรา คงสาคร
นางจันทรจิรา บุญเปง
นางสาวจันทรเพ็ญ โชคธนานุกูล
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยนุย
นางสาวจันทรัสม ดวงจันทร
นางสาวจันธร ชุมศรี
นางจามีกร คําเทียน
นางสาวจารุณี คนคลอง
นางสาวจารุณี จุลบุตร
นางจารุณี พรมดี
นางสาวจารุวรรณ ดานุวงษ
นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ
นางสาวจารุวรรณ อรุณรุงรัศมี
นางสาวจิดาภา วัดกิจเจริญ
นางสาวจิตติมา จองเมทา
นางจิตรา จิตตวิวัฒนา
นางจินตนา จินดาศรี
นางสาวจิรนันท เสนี
นางจิราพร เชียงทอง

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจิราภรณ งามชื่น
นางจิราภรณ เชื้อชา
นางจิราภรณ นอยน้ําใส
นางจีรพัส บทมาตย
นางสาวจุฑาพันธ วงศปรีดี
นางสาวจุฑามาศ โสมสุวรรณ
นางจุฑารัตน พิมพทอง
นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา
นางเจสุดา สุมังคโล
นางสาวแจมจันทร สีวิใจเหมย
นางสาวฉลวย บุญฤทธิ์
นางสาวฉลองรัตน จันทรคลาย
นางสาวชญานันทน หอมจิตร
นางสาวชญานุช โอภาษี
วาที่รอยตรีหญิง ชฎาภรณ มุทุกันต
นางชมพูนุช มานาดี
นางชมภู พรหมลิ
นางสาวชไมพร ทองพันชาง
นางสาวชลิดา บุญครองศิลป
นางสาวชวาลินี สิงหคํา
นางสาวชุดาภรณ ศรีโกเศส
นางสาวชุติมา ปนตา
นางชูเกษม ถิรพงศพันธ
นางเชาวนาถ ชํานาญเศรษฐกุล
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโชติรส แนนอุดร
นางญาณิศา ผลึกเพชร
นางสาวฐปนี นอยนาเวศ
นางฐานิต โภคทรัพย
นางสาวฐิฒารีย สิทธิเชนทร
นางสาวณัฐชญา เจริญผล
นางณัฐฐาพร สํานักเหยา
นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
นางณัฐรชา อมรธรรมสกุล
นางสาวณัฐรินีย สุริวงษ
นางสาวณิชกานต ไคลพิมาย
นางสาวเณตรนรินทร ชื่นใส
นางดวงใจ ขาวงาม
นางดวงพร ราษฎรเจริญ
นางดวงฤทัย โรจนมาน
นางดารารัตน อัศวสรรพวัต
นางสาวดารินา เคี่ยมเคา
นางดารุณี คุมคง
นางสาวดาวพระศุกร ฤทธิบัณฑิตย
นางสาวดาวสกาย พูลเกษ
นางสาวทักษิณา ชมจันทร
นางทัดดาว ศรีวิไล
นางทิพยวรรณ ไชยวงค
นางสาวทิพรัตน กวี
นางทิพากร แตศิริเวชช

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

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนพร แหวนนิล
นางสาวธนวรรณ สอาง
นางธนัญญา สงคง
นางสาวธนัยนันทน อินทรไทร
นางสาวธนาพร บุญเปลง
นางธนาวดี แกวกลม
นางธนิดา สิงสี
นางสาวธราวดี พลเยี่ยม
นางสาวธัญญรัตน ดีรักษา
นางสาวธัญญรัตน เดชเสน
นางสาวธัญญาภรณ บุญยืน
นางธัญดา ศรีเพ็ชร
นางธันยพัต จันทรศรีราษฎร
นางสาวธาตุทอง สรรพเจริญ
นางสาวธิดารัตน แรทอง
นางธิติมา วันเดช
นางธีรยา ชิดชอบ
นางธีรารัตน สิงหจานุสงค
นางสาวธีริศรา คงคาลิมีน
นางสาวนงลักษณ คุณมี
นางนงลักษณ สวางใจธรรม
นางนงลักษณ สังขทอง
นางสาวนพภาพร ขุนพลชวย
นางสาวนภษร จุยอินทร
นางนภัสนันท ตราชู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓

นางนภัสภรณ หอมเกตุ
นางสาวนริศรา ทองยศ
นางสาวนริศรา สุวรรณโชติ
นางสาวนรีกานต บุญราศรี
นางนฤมล ศิริโชคชัย
นางสาวนลินี ดมหอม
นางสาวนลินี ศรีจันทร
นางสาวนวลนภา นงคนวล
นางนววรรณ พวงลําใย
นางนัจกร สถานทรัพย
นางนันทนภัส คําวชิรพิทักษ
นางนันทพร แกวอุดร
นางนันทมนัส ธีระวงศานนท
นางนันทวัน เที่ยงธรรม
นางสาวนัยนา กิ่งคํา
นางสาวนาตยา กาวีแห
นางสาวนารีรัตน เพียชอ
นางสาวนาลิศ กาปา
นางสาวน้ําทิพย พันธละภะ
นางนิตติยา อินถา
นางนิตยา ตินศรี
นางสาวนิฟรดาวส นิและ
นางสาวนิภาวรรณ ศิริ
นางสาวนิศารัตน วัฒนกุล
นางสาวนุชนาถ ขวัญเซง

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนุชนาถ ยิ่งยง
นางสาวนุชรัตน วงษาเนาว
นางสาวเนตรดาว แซหลาย
นางบังอร ไตรศรี
นางบุญยนุช แกวมณี
นางบุษกร เชาวปรีชา
นางเบญจพร อ่ําแจง
นางสาวเบญจวรรณ เพชรสังหาร
นางสาวเบญจวรรณ วรรณสาร
นางสาวเบญจวรรณ ศรีคํานวล
นางสาวปฏิญญา มีคุณลิ์
นางสาวปฐมาวดี สิงหพันธุ
นางสาวประไพพร สีบุญ
นางประภาพร ชั้นงาม
นางประภาพร สุวรรณภักดีจิต
นางประภาภรณ ธะนะวงค
นางประเสริฐศรี สุทธิพันธ
นางสาวปราณี พรหมวิฐาน
นางปรารถนา เชียงสง
นางสาวปรียานุช คําเย็น
นางสาวปรียาพัชร อินตา
นางสาวปรียาภรณ ประภาสัย
นางสาวปวดี สิงหสิทธิ์
นางปวันรัตน ขันแกว
นางปวีณรัตน สิงหภิวัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓

นางปวีณา ลีลาประศาสน
นางปกจิต คําศรีสุข
นางสาวปญจรัตน คําทองสุข
นางสาวปณนรัตน ศรีเตา
นางสาวปทมพร สุฤทธิ์
นางสาวปทมา ผุดผอง
นางสาวปทมา ศรีเมือง
นางสาวปาจรีย สองแสงกลา
นางปาริชาติ แสงหลา
นางปารีณา เรือนนา
นางสาวปาลีรัตน แดงดี
นางปณิดา ประยูรวงศ
นางสาวปติญา อาจไชยชาญ
นางปยธิดา ยะเคียน
นางสาวปยะนุช เพชรฤทธิ์
นางสาวปยะมาศ มวงเปลี่ยน
นางปยะรัตน วรรณกิจ
นางสาวปยาภรณ พุทธวรรณ
นางสาวผองพรรณ ศรียอด
นางสาวไผสีทอง หินสวน
นางสาวพจนีย เกตุทอง
นางพชรกร ปญญาคํา
นางสาวพชรพร รุงสวาง
นางสาวพนิดา เขียวเมืองนอย
นางพนิดา ไชยชวย

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพนิตกานต แกวโกมล
นางพรทิพย แรงเขตรกิจ
นางสาวพรประภา ถาวร
นางสาวพรรณราย ชูฉิม
นางสาวพรรณี ลาโพธิ์
นางพรรษกร คงนุย
นางสาวพรวิสาข จตุระบุล
นางสาวพัชนี เขียวกุง
นางสาวพัชนี ธรรมริยา
นางสาวพัชรดา พงศพัฒนาวุฒิ
นางพัชรา ศรีคํา
นางสาวพัชราภรณ กันทะ
นางสาวพัชราภรณ เปลงปลั่ง
นางพัชรินทร วิลัยโรจน
นางสาวพัชรินทร อักษรผอม
นางสาวพัชรี รัตมณี
นางสาวพิกุล ภูสีน้ํา
นางสาวพิมพอธิชา จันทรสุตะ
นางสาวเพ็ญธิดา แกวคํา
นางสาวเพ็ญนภา สมบันดาล
นางสาวเพ็ญนภา อรินตะ
นางเพ็ญพักตร พระแกว
นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน
นางสาวเพ็ญศิริ ทองทวี
นางเพียงใจ ทองสาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓

นางสาวไพเราะ มูลลา
นางสาวฟาริดา จิตตเสง
นางสาวภรณพิมล ทาระนัด
นางสาวภรัณยา มิ่งสมร
นางภัณฑิรา คเชนทร
นางภัทรจิตร บูรมิ
นางสาวภัทรธมาศ รัตนไพฑูรย
นางภิมลวรรณ สุพรรณ
นางภุมรี กํามะหยี่
นางสาวภูษณิศา ยูงทอง
นางมณฑาทิพย นวลพระลักษณ
นางมณี แสงบัวทาว
นางมนัสนันท ไทยแท
นางสาวมนัสรี สังขเผื่อน
นางสาวมยุรี พงษศิริจันทร
นางสาวมยุรี พงษอาภา
นางมริษฏดา บุษดี
นางสาวมลธิชา ไทพิทักษ
นางมลฤดี แกวมงคล
นางมะลิวรรณ ไกรสิงห
นางสาวมาลัยพร สายชุมดี
นางสาวมาลาริน บุญวันต
นางสาวมาลินี ติสองเมือง
นางมีนา ทองอยู
นางสาวมุกกรินทร สุมาริธรรม

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมุกดา วงศา
นางสาวยศวดี ทั่งทอง
นางสาวยอแสง โกวิททวี
นางสาวยุพิน ศิริขันแกว
นางสาวยุภา ติหะปญโย
นางสาวยุภาพักตร ประทุมมาศ
นางสาวรติกร นันทวิสิทธิ์
นางรภีพร สุริยะ
นางสาวรมยนลิน ศรีสายหยุด
นางระเบียบ จําปาสุข
นางระวีวรรณ กุณาวงค
นางรัชดา สวนเศรษฐ
นางสาวรัชตวรรณ อุศมา
นางรัชนา เจดียวุฒิ
นางรัชนี พัฒทัยสง
นางสาวรัตติยา วานิชกลาง
นางสาวรัตนา จันมา
นางรําไพ ไชยรักษ
นางรุงทิวา โตจําสี
นางรุงนภา วาวงศมูล
นางรุงฤดี เดชฟุง
นางรุงฤดี ยุทธศาสตร
นางรุจิพร สินธุวงสานนท
นางสาวฤดี ปุสสลานนท
นางฤทัยชนก นาคะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒

นางฤทัยชนก มงคลเสริม
นางสาวฤทัยรัตน สุวรรณชาง
นางละอองดาว สารีบุตร
นางลักษมนวรรณ พรหมโยธิน
นางวนิดา จันทรมูล
นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ
นางสาววนิดา มานะ
นางวนิดา โสมะฐิติ
นางวรกมล ภูมิภักดิ์
นางสาววรกาญจน มานะ
วาที่รอยตรีหญิง วรรณธิดา
วรสุทธิพงษ
นางวรรณา พวงเจริญ
นางสาววรรณิศา บุตรหลัง
นางสาววรรษมน รุงศรีเรือง
นางวรวรรณ วรรณบัณฑิตย
นางสาววรัญญาภรณ ออนคํา
นางสาววรางคณา พิมพทอง
นางสาววรางครัตน วัฒนพิศุทธ
นางสาววราภรณ บุญออย
นางสาววราภรณ วงบุตดี
นางวราภรณ อริวรรณา
นางวรินธรณ ตรัยศิลานันท
นางสาววลัคนา หลาทุม
นางวันเฉลิม ตันพฤทธิอนันต

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวันเพ็ญ วาสเอื้อยวงศ
นางสาววัลยวิภา เชืองศิลป
นางสาววาสนา กลอยยิ่ง
นางสาววาสนา คงพุกา
นางวาสนา เพ็งผจญ
นางวาสนา รัตนดอนดี
นางวาสนา สําราญจิต
นางสาววิภาดา สายชวย
นางสาววิภาวดี ชัยเกษตรไพบูลย
นางสาววิภาวรรณ แสงขาว
นางสาววิมณฑา การทนารักษ
นางสาววิมลสิริ บุญโญปกรณ
นางสาววิยดา โลหคํา
นางวิยะวรรณ ปนโพธิ์
นางสาววิลาวัลย สงแสงแกว
นางวิไลวรรณ รองพืช
นางสาววีณาภร ขุนทอง
นางสาวศตนันทน ชุมหา
นางศรัญญา บุญประเสริฐยิ่ง
นางศรัญญา ภาษี
นางศรัญญา สุขปลั่ง
นางสาวศรินทร พิมสาร
นางสาวศรีโสภา คูประพัทธพงศ
นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท
นางสาวศลิลสิริ รัตนมหันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

นางสาวศศิมา บุญชวยวงศ
นางศศิลักษณ ไชยตัน
นางสาวศิริกัลยา คํานนท
นางสาวศิริกัลยา ปดตะชารี
นางสาวศิริพิไลย พรหมแพทย
นางศิริเพ็ญ อนงคพร
นางสาวศิริวรรณ จันทรเจริญ
นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง
นางสาวศิริวรรณ ศรีสุธรรม
นางสาวศิลารัตน ยงศิริชัยสกุล
นางศุภมาส ชุมชัย
นางศุภานัน กังคะพิลาศ
นางสกาวเดือน บริพันธ
นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
นางสมถวิล ประทุมมาตร
นางสาวสมถวิล แสนเจริญ
นางสาวสมภาน เจตนา
นางสมสง พูลผล
นางสมสุข ขําสวัสดิ์
นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี
นางสาวสมหญิง ธรรมลา
นางสาวสมัย ล้ําจุมจัง
นางสรัญญา แกวทอง
นางสาวสายใจ โกมลวาทิน
นางสาวสิริขวัญ นพสันเทียะ

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสิรินาฏ เลือดนักรบ
นางสาวสิเรียม พวงกัน
นางสาวสุกัญญา คนใจดี
นางสาวสุกัญญา จําปาวงษ
นางสาวสุกัญญา มวงอยู
นางสุกัญญา แสงจุน
นางสุกัลยา จันทรจินดา
นางสาวสุจิตรา ชางพิมพ
นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
นางสาวสุจิตรา ยวนใจ
นางสาวสุจิตรา ไวยรัตนา
นางสาวสุจีรา วิชาชาติ
นางสุทธิรัก วันอาย
นางสาวสุธานี โสโท
นางสุธาสินี ถาแยง
นางสาวสุธิสา แกวนุย
นางสุธีรา กลวยไมเจริญ
นางสุธีรา ไชยเสน
นางสุนีย ปรีชานนทกุล
นางสุปราณี ทองดา
นางสาวสุปราณี เทศนาเรียง
นางสาวสุพร สีเงินยวง
นางสาวสุพรรษา เกษรบัว
นางสาวสุพรรษา มั่นฤกษ
นางสาวสุพีร สุริยะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

นางสาวสุเพ็ญพร ปากวาง
นางสาวสุภร นาคแกว
นางสาวสุภัค เทววุฒิศิริกุล
นางสุภัทรา พานิชเทพ
นางสุภาศิณี ชนะราวี
นางสาวสุมาวดี พวงจันทร
นางสาวสุริยา สนธิ
นางสุรีพร แกวโคกกลาง
นางสุรียรัตน แจงสวาง
นางสุวภัทร ขวัญสด
นางสุวิมล อักษรกลาง
นางสาวเสาวนิตย สิงหโต
นางสาวเสาวรี สุพา
นางสาวเสาวลักษณ พูลมี
นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง
นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร
นางแสงรัศมี ปนทอง
นางโสภา โคหนองใฮ
นางสาวอชิรญาณ พิชญโภคินันท
นางสาวอโณทัย นาอน
นางสาวอนงค พูลสิน
นางอนุธิดา ดาโรจน
นางอภิญญา กลัดสําเนียง
นางอภิญญา ฟองสินธุ
นางอมรรัตน ตรีเศียร

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอมรา ทิพาทรัพยสพรั่ง
นางสาวอรทัย เกตุแกว
นางอรนรินทร มีสัจจานนธนกุล
นางสาวอรพรรณ สาติยะ
นางสาวอรวรรณ ศรีแกว
นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ
นางอรวรรณ สิทธิสาร
นางอรอน นวลอินทร
นางสาวอรอนงค ดอกจันรี
นางสาวอริสยาภรณ เชียงไตร
นางอังกาบ ฤกษดี
นางสาวอังคณา จันทรแสงศรี
นางสาวอังคณา พัฒนะ
นางสาวอัจฉราภรณ พิมพศรี
นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ
นางอัชฎาภรณ แดงดั้น
นางอัญชนา กัลยาเรือน
นางสาวอัญชลี เขาพรง
นางอัญชลีภรณ ปานเพ็ชร
นางอัสนะฮ สายวารี
นางสาวอาทิตยา ผาทอง
นางอาทิตยา เย็นอวม
นางอาทิตยา สลิดชัย
นางสาวอารมย ขวัญคง
นางอารยา เจริญพร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

นางอาระยา ฉายชูวงษ
นางสาวอารีรัตน พานิชย
นางสาวอําภา กอมณี
นางสาวอําภา สมันพืช
นางอิสรีย ศักดาประเสริฐ
นางสาวอุบลรัตน แกวชัยเจริญกิจ
นางสาวอุมาพร บอพิมาย

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุไรวรรณ จันทรนนท
นางอุไรวรรณ รุงจรัสรวีวงศ
นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี
นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
นางอุษา ศรีรัชชะ
นางสาวอุสาห ทัศไนยเมธากุล
นางสาวอูมีฟากีรา เซ็ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๔ ราย)
นายศราวุธ มาเฉลิม
๘ นางพัชญสิตา ยลพันธภักค
นายสุวิทย เมาะราษี
๙ นางสาววิมนต วันมหาใจ
นางสาวจารุณี คบสหาย
๑๐ นางวิมลทิพย สมัครสมาน
นางธิดารัตน พิมพเมืองคุณ
๑๑ นางศิรินาถ หยงสตาร
นางสาวนัคมน นาเหล็ก
๑๒ นางสาวสุพิศ เมืองราม
นางเปรมฤดี ดรสินบูรณ
๑๓ นางสุภัสสรณ คงสี
นางสาวพรจรัส ชอบขาย
๑๔ นางสาวอัญชลีพร สายชล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑,๑๕๙ ราย)
นายกมล ฮวนฮก
๙ นายกษิดิศ การีชุม
วาที่รอยตรี กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
๑๐ นายกอบวิทย ใจอาจ
นายกฤปวุฒิ พรวรศักดิ์
๑๑ นายกัมปนาท พระสุพรรณ
นายกฤษ ทัดระเบียบ
๑๒ วาที่รอยโท กัมปนาท วังไชยเลิศ
นายกฤษฎา โชติวงษ
๑๓ นายกัมปนาท หวะสุวรรณ
นายกฤษฎา ทั่งทอง
๑๔ วาที่รอยตรี กิตติทัต ไทยสันเทียะ
นายกฤษณ พลอยประดิษฐ
๑๕ นายกิตติศักดิ์ ขัดเงางาม
นายกฤษิกร ศรีบุญ
๑๖ นายกิตติศักดิ์ ชยันตรสุภาพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายกิตติศักดิ์ ทาดทา
นายกิตติศักดิ์ เสนานาม
นายกิตติศักดิ์ หวงมิตร
นายกิตติศักดิ์ เฮงเส็ง
นายกิติพงศ ยืดยาว
นายกิติพงษ ไชยทิง
นายกิติศักดิ์ สวนดอกไม
นายเกรียงไกร ศรีสารคาม
นายเกษตรสันต จันทรา
นายเกษม ปนแกว
นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุง
นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล
นายโกมินทร ชิณศิริ
นายโกวิท บวบนา
นายโกวิท เสรีรักษ
สิบเอก โกศล โสดา
นายไกรทอง วงษา
นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง
นายเขมชาติ ดวงมณี
นายคงคา เหลาวงคศรี
นายคณาธิป คําใจดี
นายคณิต กลางคาร
นายคติพงษ ออนไชย
นายคนิต แวงเลิศ
นายคมกฤช แกวมณี

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายคมกฤษณ สงคุณธรรม
นายคมศักดิ์ จันสด
นายคมสัน ชะตารุง
นายคมสันต พรหมศร
นายคารม แกวโภคิน
จาสิบเอก คํารณ โปรยเงิน
นายจตุชัย บุดนาชิน
นายจตุพล รูปเตี้ย
นายจตุพล แสงวาโท
นายจตุรงค ประจงแสงศรี
วาที่รอยโท จรัญ มีรินทร
นายจเร ธรรมเนียม
นายจเร สุทธิภักดี
นายจอหน จันทะวัน
นายจักรกฤษณ ดอกประทุม
นายจักรกฤษณ เบญจมาหา
นายจักรพงศ รินทะวงศ
นายจักรพงษ จันทรฝาย
นายจักรพงษ ศิริชัยราวรรณ
นายจารุวัฒน เจริญผล
นายจารุเวศ ออนเจริญ
นายจํารัส รอยกรอง
นายจิรกฤตย จิรวัฒนภาคย
วาที่รอยตรี จิรวัฒน เทพวรรณ
นายจีรศักดิ์ นวลละออง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

นายเจนวิทย บรรเทิง
นายฉลอง เจริญยิ่ง
นายฉัตรชัย งาหอม
นายฉัตรชัย จางมีศิลป
นายฉัตรชัย โชติทอง
นายฉัตรชัย ทองเกียรติ
นายฉัตรชัย วิเศษวิสัย
นายฉัตรไท ถ้ําสุวรรณ
นายฉัตรเพชร ธงยศ
นายเฉลิมชัย บุญทะวงศ
นายเฉลิมพงษ ปนทอง
นายเฉลิมพล ชุมน้ําคาง
นายเฉลิมพล วงศพระลับ
นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์เงิน
นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
นายชนะพล ทิพยคงคา
นายชนาธิวัฒน ซารัมย
นายชนินทร สุขประชา
นายชโรธร แกนจําปา
นายชัชชัย กาหาวงศ
นายชัชวนันท จันทรขุน
วาที่รอยตรี ชัชวาลย ปอมสุวรรณ
นายชัยชาญ กลางแกว
นายชัยณรงค สุขอิ่ม
นายชัยโรจน เกียรติคุณสิริ

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยวัฒน พูลสวัสดิ์
นายชัยสิทธิ์ คุณริยา
นายชาญ งามสิริพร
นายชาญชัย หาวงค
นายชาตรี งามชื่น
นายชาตรี ปนนาผล
นายชาตรี ศักดิ์ภิรมย
นายชาติกลา กุดแถลง
วาที่รอยตรี ชุมพล ฆนาพรวรกาญจน
นายเชาวโชค ทองเรือง
นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี
นายเชาวลิต สารภี
นายเชิด ชารีผล
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว
นายโชคชัย มูลกวาง
นายไชยปญญา ทองอินทร
นายไชยศิริ ทองอุทัย
นายฐปกร รักษาศีล
นายฐาปนา เจริญพร
นายฐิติเชษฐ อัยยะสิทธิ์
นายฐิติพันธ พิมพชาย
นายณฏฐวรรธน กวิตารัตน
นายณภัทร ไมแกว
นายณรงค แอนิหล
นายณรงคชัย ชูมณี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

นายณรงคฤทธิ์ ภูใบบัง
นายณรงคศักดิ์ ดวงตะกั่ว
นายณัฏฐพงศ ทิพยอักษร
นายณัฐนันท คําเขียว
นายณัฐพงศ แดงหลา
นายณัฐพงศ ศรีโพธิ์
นายณัฐพล คงคา
นายณัฐพล ไชยยงค
นายณัฐพล นวะมะรัตน
นายณัฐพล อรัญไสว
นายณัฐภัทร ไชยจักร
นายณัฐภัทร ตอดแกว
นายณัฐวัฒน บุระพา
นายดนัย สีออนนอก
นายดํารงณ เชื้อจิตร
นายตรีพงศ เลขมาศ
นายตฤณ แสนลา
นายถาวร นาคกระโทก
นายทรงพล ชูชื่น
นายทรรศนันทน ถนัดคา
นายทวิภพ พินิจลิขิต
นายทวี ปงสุแสน
นายทวีพร เอกมณีโรจน
นายทวีศักดิ์ ใจหาว
นายทวีศักดิ์ เมืองมูล

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายทวีศักดิ์ หนูทิม
นายทศธชัย บุญเลิศ
นายทศพร เซี่ยงจง
นายทองดี ขันขวา
นายทองดี มะปะทัง
นายทองสุข พวงเพ็ชร
นายทัดเทพ ชีวะโอสถ
นายทัศนพงศ พงศสมัคร
นายทัศพร สมเชื้อ
นายทิคัมพร สารพล
นายทินกร อันทะคําภู
นายเทพพิทักษ หมื่นลิตร
นายเทอดศักดิ์ ผลพูน
นายแทนไท เกาะลุน
นายธนกร สุขสง
นายธนกร แสนอุน
นายธนกฤต พิมพโลน
วาที่รอยตรี ธนกฤต มวยดี
นายธนโชค มหิมา
นายธนธัส ธิติคุณโกมล
นายธนพล ธนอนันตตระกูล
นายธนวรรธน ภูเจริญ
นายธนวัฒน วันชุลี
นายธนเศรษฐ สุขสวาง
นายธนสาร รุจิรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

นายธนะพัฒน แยมงามธนสิทธิ์
นายธนากรณ จินดารัตน
นายธนารักษ แสวงทรัพย
นายธนาศักดิ์ แกวฉีด
นายธนิต เพ็ชรฉกรรจ
วาที่รอยตรี ธเนตร แตงงาม
นายธรรมนูญ แกวเสถียร
นายธรรมนูญ ทองจันทร
นายธานี สังขเอี้ยว
นายธีรชากร วิเศษฤทธิ์
นายธีรนวัช ตอตัน
นายธีรนันทน ไกรเลิศ
นายธีรพงษ พลแสนจันทร
นายธีรวัฒน เดชอรัญ
นายธีรวัฒน แพทยเพียร
นายธีรศักดิ์ อุนละชัย
นายธีระ โพธิ์ทอง
นายธุวชิต คงกลาง
นายนคร ศรีโสภณ
นายนครินทร กําเงิน
นายนครินทร คําผุย
นายนพดล เขียวอาสะวะ
นายนพดล เฉลิมพงษ
นายนพดล ตาแกว
นายนพดล เมืองแกว

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนพดล วิพานิช
นายนพดล เอี่ยวเฮ็ง
นายนพพิจิตร วิชัยดิษฐ
นายนพรัตน ขําแกว
นายนพวงค เพชรสุวรรณ
นายนรภัท กุลภาวรายศ
นายนราชิต คุณยศยิ่ง
นายนราศักดิ์ ดวงสีแกว
นายนรินทร ดํานุย
นายนรินทร รัตนแกว
นายนรินทร วิไลรัตน
นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ
นายนฤพนธ นุตเจริญกุล
นายนฤพนธ ปลั่งดี
นายนัฐวุฒิ ภาชู
นายนันทชัย เกตุมาลา
นายน้ํามนตร จันทรมณี
นายนิติเทพ ปานเพ็ชร
นายนิติธร พุทธบุญ
นายนิพนธ โชคสมบูรณ
นายนิมิตร โคตะยันต
นายนิรันดร คงแยม
นายนิรุต มีสุข
นายนิรุตติ์ การภักดี
นายนิรุตติ์ คําพิชิต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑

นายนิรุตติ์ สิงหดี
นายนุกูลกิจ ไชยวงศา
นายบรรจง ลามแกว
นายบรรหาร คุณวงศ
นายบริหาร เหลืองกําเนิด
นายบัญชา สืบสิมมา
นายบัญญัติ กันมาเวียง
นายบัญญัติ ขวัญโพน
นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา
นายบุญแตง ปอมหิน
นายบุญประเสริฐ บุญชูเชิด
นายบุญเลิศ แกวพิทักษ
นายบุญหลง ขําบางโพธิ์
นายปฎลเดช สมงาม
นายปฏิญญา ผากา
นายปณิตพล พัชโรรส
นายปรเมศวร คําแปง
วาที่รอยตรี ประจักษ จันทรกอง
นายประจักษ ประเสริฐชาติ
วาที่รอยตรี ประทวน ชุนใช
นายประทีป แกนจันทร
นายประทีป ราชบุรี
นายประพันธ มอนแกว
นายประยูร กองพา
นายประยูร เดือนเพ็ง

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายประสงค พูลเพิ่มพันธ
นายประสบสุข อวนออนตา
นายประสาน จันทรดาสุด
นายประสิทธิ์ หนูเตี้ย
วาที่รอยตรี ประสิทธิ์ชัย ฝูงที
นายประเสริฐ คงสง
นายประเสริฐ อัศวโชติโภคี
นายประเสริฐ อินทะแสง
นายปรากราณ ดวงนิล
นายปรานต มีมานะ
นายปราโมท หาญณรงค
วาที่รอยเอก ปริญญา เพชรกอง
นายปริญญา ศรีวิชาสรอย
นายปริปูรติ ศรีรุงเรือง
นายปรีชา จําลองรักษ
นายปรีชา ใจกลา
นายปรีชา รักษาพล
นายปวิช คงศักดิ์
นายปญญา มะธิปไข
นายปญญา มีศิริ
นายปติพงค แหวนนิล
นายปยชัย โมลี
นายปยะ สุขเจกพะเนาว
นายปยะนันต ตรียกาญจน
นายปยะพงษ อัครธรรม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑

นายผดุงวิทย ดิษฐเจริญ
นายผดุงศักดิ์ ธานี
นายผาเวียง เซาะแสวง
นายพงศพัฒน อิ่มใจ
นายพงศพันธุ เงางาม
นายพงษศักดิ์ คําเปลว
นายพงษศักดิ์ ศรีชา
นายพงษศักดิ์ สวางสุข
นายพงษศักดิ์ สุภากิจ
นายพงษสิน เกิดคํา
นายพยนต เหมือนวร
นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ
นายพยุงศักดิ์ สบายใจ
นายพรชัย บุญมา
นายพรทวี วงศเฉลิมศักดิ์
นายพรธิวา วงษพิทักษ
นายพรพนา แฝงกาย
นายพรพิชิต โพธิวัฒน
นายพรศิลป คําวินิจ
นายพลรัช วงษเกสรสนิท
นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง
นายพัฒนธรณ ภัทรศรีสโรจน
นายพิชัย ศิริสุวรรณ
นายพิชิต พูลสวัสดิ์
นายพิเชษฐ อุทธสิงห

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิทยา ขวัญกิจศักดา
นายพิทักษ ถาวรวงษ
นายพิพัฒน คําฝอย
นายพิษนุ นิลมิตร
นายพิสิทธิ์ ธัญชาติไพศาล
นายพีระ เขียวสอาด
นายพูลศักดิ์ ศิริรัตนวรากุล
นายพูลสุข ศรีประไหม
จาสิบเอก เพิ่มเติม พลับพลา
นายเพิ่มพูน มากอกูล
นายโพธิ์ทอง บุษราคํา
นายไพฑูรย เรืองเทพ
นายไพรบูรณ โพธิไสย
นายไพรวัลย สายพรม
นายภควา ออทอง
นายภัทรพงษ ไตรโยธี
นายภัทรพล พรมชัย
นายภัทรพล โพธิหิรัญ
นายภัทระ ขันดงแกว
นายภาคิน ภูมิชัย
นายภาณุพงศ หลาสวย
นายภาโนตม สุวงษ
นายภาวัช เงินชุม
นายภูชนะ อุดมเวช
นายภูชิต แสงจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑

นายภูมิกมล พลอํานวย
นายภูมิพัฒน แปงใส
นายมงคล บุญกอง
นายมงคลวิทย ไชยรินทร
นายมณเฑียร รอดเสน
นายมนตรี แกวเจริญ
นายมนตรี เจียงพุดซา
นายมนตรี ปรีชา
นายมนตรี พงษจันทรโอ
นายมนตรี หิสวาณิชย
นายมนตรี ออนจันทร
นายมนทิชัย ทองสง
นายมานพ สมอินเอก
นายมานะ อินอื่น
นายมานัส ยอดทอง
นายแมน ประเสริฐ
นายไมตรี ภูหัดการ
นายยงยุทธ ทิพยมาก
นายยศสรัล แสงสาย
นายยุทธนา งามแสง
นายยุทธพล เบอรพันธุ
วาที่รอยตรี ยุรนันท ผมพันธ
นายโยธิน อุทธวัง
นายรณชัย ดาทอง
นายรณชัย ประทุมเขตต

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี
นายรตินันท ปญญาใส
นายระพินทร พลสงคราม
นายรังษี เวียงวิเศษ
วาที่รอยเอก รังสรรค อิ่มอยู
นายรัชศักดิ์ สระทองออน
นายรัฐพงษ สงคราม
นายรัฒพล ปลื้มผล
นายราชัย ทองกระจาง
นายราเชน ประทุมรัตน
วาที่รอยเอก รามิน แสงประดิษฐ
นายรุหาญ ธัญทนุธรรม
นายเริงชัย นอยแกว
นายเริงศักดิ์ พรายระหาร
นายฤทธิศักดิ์ ฮังกาสี
นายลักษศักดิ์ ยางสามัญ
นายลิขิต สิมลี
นายวชรพล สุขสอาด
นายวชิระ สีทน
นายวนัยวุฒิ เจริญศรี
นายวรเชษฐ โยชนชัยสาร
นายวรเทพ หลงขาว
นายวรพงศ รอบรู
นายวรวิชญ เขียนประสิทธิ์
นายวรวิทย หมั่นเพียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑

นายวรวุฒิ จันทรสวาง
นายวรวุฒิ พุฒกลาง
นายวรสันต ชื่นชม
นายวสันต แซฮั่น
นายวสันต บัวทอง
นายวัชรพงษ เวศสุวรรณ
นายวัชรพล โคมทอง
นายวัชระ เคหะธรรม
นายวัชระ ดียะตาม
นายวัชระ เพชรแกว
นายวัชระ วิริยา
วาที่รอยตรี วัชรินทร สิทธิจันทร
นายวัตรธนา อังคุนันท
นายวิชัย นิยมเดชา
วาที่รอยตรี วิชัย นิสัยกลา
นายวิเชียร ผงอวน
นายวิทยา บุญรอด
นายวิทยา อาวรณ
นายวินัย พันธุสุขพุม
นายวินัย รุงถิ่น
นายวินิต สืบสอน
นายวิรัช สุดนอย
นายวิรัตร นวลคง
นายวิโรจน บุญชื่น
นายวิโรจน มั่นคง

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม
นายวีรวัฒน บําเรอสงค
นายวีรวัฒน ปารมี
นายวีรวุฒิ หนูชวย
นายวีรศักดิ์ ตาทุม
นายวีรศักดิ์ ศาลางาม
นายวีรศักดิ์ สลักษร
นายวีระชาติ พัชริศวโรจน
นายวีระพงษ ศิลาคุปต
นายวีระศักดิ์ ออนละมัย
นายวุฒิไกร โฮชิน
นายวุฒิชัย ขํานึง
นายศรพิทักษ เรืองเศษ
นายศราวุฒิ เศรษฐสิงห
นายศราวุฒิ อุทุมพร
นายศราวุธ แกวฉิมพลี
นายศราวุธ ศรีวิไล
นายศักรินทร ไชยปญญา
นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น
นายศิริชัย จันทะโชติ
นายศิริพงศ ฟองสันเทียะ
นายศุภกฤต กันทา
นายศุภชัย ยะภูมินทร
นายศุภชัย รอยศรี
นายศุภโชติ สนิท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑

นายศุภมิตร รัตนมงคล
นายศุภมิตร เส็มสัน
นายศุภฤกษ เชื้อขัด
นายเศบูลุน ศรีคําเวียง
นายเศวตโชติ บุญจีน
นายสกล บุษดี
นายสงคราม สงครินทร
นายสดายุ พลสวัสดิ์
นายสถาพร เนินทราย
นายสถาพร รอดสวาง
นายสถิระ กาญจันดา
นายสนธยา เสือนอย
นายสมคิด สงวนดี
นายสมชาติ หุนสวน
นายสมชาย ขันติเจริญ
นายสมชาย เนียมสวัสดิ์
นายสมบูรณ กะตะสีลา
นายสมบูรณ ทิพยมุนี
นายสมบูรณ หวังโสะ
นายสมพงษ นันตะภาพ
นายสมพงษ วงษวิไล
นายสมพร ขุมเพชร
สิบเอก สมพร หอมอินทร
นายสมภพ อุตสาหะ
นายสมโภชน กาศชัยการ

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมยศ โกรัมย
นายสมศักดิ์ นอหนอ
นายสมศักดิ์ นารี
นายสมศักดิ์ ไพคํานาม
นายสมาน คูณสวัสดิ์
นายสมาน ปองปก
นายสรณัฐ พรมมา
นายสรรทัศน จันทรสมบัติ
นายสรวิชญ เลิศศรีพงศ
นายสราวุฒิ คําประสาร
นายสหชาติ สุดเรือง
นายสหพัฒน ธารารัตนสุวรรณ
นายสหะ เกษมจิตต
นายสัญญา แกวใส
นายสัญญา งาสระนอย
นายสัญญา จันสด
นายสัญญา พะมณี
นายสันติ ปรางแกว
นายสันติกรณ เขมาภิรมย
นายสาคร ธงชัย
นายสาธิต จีนขจร
นายสาธิต พิมพพันธ
นายสาธิต เสวกจันทร
นายสาโรช โชติพฤกษ
นายสาโรช พันธุตุม

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

นายสํารวย วงษรักษา
นายสิทธิกร ปญญามา
นายสิทธิชัย เชนทร
นายสิทธิชัย อุดมดัน
นายสิทธินันท เทียมศักดิ์
นายสิษฐ รัตนคํา
นายสืบศักดิ์ สุมอิ่ม
นายสุเกตุ จงภักดี
นายสุชน ฤทธิโคตร
นายสุชาติ ศรีภักดี
นายสุทัศน แคนอย
นายสุเทพ อินอุดม
นายสุธี พืชนุกูล
วาที่รอยตรี สุนทร คําทุม
พันจาเอก สุบิน รักการ
นายสุพิชัย แสงสุวรรณ
นายสุภาพ คงจันทร
นายสุเมธ ถูกจิตต
นายสุรชัย เสาหงษ
นายสุรเชษฐ ชูศรี
นายสุรเดช ศิริ
นายสุรพันธ พันธสถิตย
นายสุรวุฒิ จันทรกรานต
นายสุรศักดิ์ คํามั่น
นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรสิทธ แสงเสนาะ
นายสุระสิทธิ์ แสงคราม
นายสุริกานต เปรี่ยมไพบูลย
นายสุรินทร สมบัติ
นายสุริยา กันภัย
นายสุริยา ภิรมย
นายสุวรรณ วงศเจริญ
นายสุวิทย เดือนดาว
นายเสฏฐวุฒิ สุดคิด
นายเสรี เสนชู
วาที่รอยตรี เสารทอง แสนบุตร
นายแสงศร โสภารักษ
นายแสงอาทิตย เจงวัฒนพงศ
นายแสนศักดิ์ พรหมมา
นายโสภณ ทองผุด
นายโสภณ หมานมิเละ
วาที่รอยตรี หัสดี ศรีหาพล
นายอดิศักดิ์ อินทนุ
นายอดุลย แกววงษา
นายอธิปตย จันทรเกษ
นายอนันต หอมใสย
วาที่รอยตรี อนุชา เกตุสละไชย
นายอนุชา จันทรสนิท
นายอนุชา นินนันท
นายอนุชิต เสตะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑

นายอนุชิต อนุศรี
นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร
นายอภิกฤช เวฬุกานนท
นายอภิชาติ ชูใจ
นายอภิชาติ ปริเตนัง
นายอภิชาติ ศรีกุตา
นายอภิวัฒน นาคอก
นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ
นายอภิศักดิ์ ชิดชอบ
นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
นายอมร นัทธีประเสริฐ
นายอรรคพล ไฝทาคํา
นายอรรคฤทธิ์ คัมภิรานนท
นายอรรณพน สีทํามา
นายอรรถโกวิท จิตรเกาะ
นายอรรถพล บุญเลิศธนา
นายอรรถพล พรายมณี
นายอรรถวิทย ตรีเหรา
นายอรุณ ชุมอาจ
นายอัครเดช บัวนาค
นายอัครวัฒน ใบกวาง
นายอัครวัฒน วงศไชยพรม
นายอัมรินทร แสงเหลา
นายอัศชาติ อาศิรกานต
นายอัศวิน สัตตาคม

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอาคม ยะหัตตะ
วาที่รอยตรี อาทร ทาราวุธ
นายอาทร ศรีมะณี
นายอาทิตย กลาหาญ
นายอาทิตย การะเกษ
นายอาทิตย แกวแดง
นายอาทิตย จําปาตุม
นายอาทิตย บุตรสุด
นายอาทิตย ภูพลผัน
นายอานนท เกตุอินทร
นายอํานาจ พงษษา
นายอํานาจ รัตนดอนดี
วาที่รอยตรี อํานาจ อิ่มสุข
นายอําพล ชาญชัยวัฒนา
นายอิทธิพัทธ ปททะทุม
นายอิทธิรัชต เบาทอง
นายอิศรา อยูยิ่ง
นายอุกฤษฎ ใบมาก
นายอุดม เผาพงษจันทร
นายอุดมการณ เสนาะศัพย
นายอุทัย ศรีษะนอก
นายอุเทน คงเทพ
นายอุเทน พรอมมูล
นายอุย สุข
นายเอกชัย เปยวเมน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑

นายเอกชัย ศรชัย
นายเอกภพ ศรีรมย
นายเอกลักษณ เกิดพรม
นายเอกลักษณ ตันติพิริยะ
นายเอกวุฒิ คําสุวรรณ
นายโอภาส ทองบุญ
นางสาวกชพรรณ สังขนอย
นางกนกวรรณ หาญกําธร
นางกมลวันท ปริเตนัง
นางกมลศรี กกขุนทด
นางสาวกรกช อยูรัมย
นางสาวกรเกศ สิงหโสภา
นางสาวกรณภัสสร ขาวเนตร
นางสาวกรธนา โพธิ์เต็ง
นางสาวกรรณิการ เลแกว
นางกรองรัตน ไชยยวิชิตตา
นางสาวกฤตชมาพร ถึงทะเล
นางสาวกฤติกา ขาวนุน
นางสาวกฤติยา หมวดโพธิ์
นางสาวกศมา ตุงคะสมิต
นางสาวกัณฐลดา กลิ่นเมือง
นางกันยกร ไหมพรม
นางสาวกันยาพร สุวรรณพันธ
นางสาวกัลยา คํายอด
นางกัลยา บุญทันเสน

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกัลยา ผากาเกตุ
นางกัลยา ราชเล็ก
นางสาวกัลยา สิงหาเขต
นางกาญจนา กูสุจริต
นางกาญจนา ตัณทราวัฒนพันธ
นางสาวกาญจนา หนูราช
นางกานตพิชชา สุวงษ
นางสาวกุลริศา ตรีโชติ
นางสาวเกศสุณีย สุขพลอย
นางเกษรินทร ไพรพฤกษ
นางขจิตรศรี ศรีทนนท
นางสาวขนิษฐา คุมมา
นางขนิษฐา ดาโรจน
นางขนิษฐา วงษกาญจนกิต
นางสาวเขมนัษฐภรณ เหมือนแกว
นางสาวเขมอัชฌธิกา ภูวศรีเหลื่อม
นางสาวคณัสนันท ศรีเกียรติ์
นางคณาลักษณ จันทรเติบ
นางสาวคําปุน กําริสุ
นางสาวคําโฮม คูณสวาง
นางจงจิต บูรณศรี
นางสาวจงรักษ สุขคําเมือง
นางสาวจตุพร ชาญประเสริฐ
นางสาวจรรยา พิพิธกุล
นางสาวจันทนา เสวตงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑

นางสาวจันทรทิพย ฤทธิเรือง
นางสาวจันทรเพ็ญ เมตตาจิตสกุล
นางจันทรัตน เจริญสุข
นางสาวจามจุรี จินะการ
นางสาวจามมัจจุลี มีศิลป
นางสาวจารึก สุรินทร
นางจารุณี เชิดฟอน
นางจารุณี มณีขัติย
นางจารุภา แกวลอย
นางสาวจารุวรรณ ขุนราม
นางจารุวรรณ จิตรสุคนธ
นางสาวจิดาภา พรพิชญานันท
นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
นางสาวจิตมาศ นวลกระจาง
นางจิตรานนท อินทรแสง
นางสาวจิตราพร วัชรเมฆินทร
นางจินดา เทพรักษ
นางสาวจินดา หนูเหมือน
นางจินตนา คําทอง
นางจินตนา นาคสมบูรณ
นางสาวจินตนา ศิริมูล
นางสาวจิรายุ รักษณรงค
นางสาวจีรนันท ยะกันทะ
นางสาวจุฑาภรณ สมสกุล
นางจุฑามาศ คันฉอง

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจุฑามาศ จินนุกูล
นางสาวจุฑามาศ บัวขาว
นางสาวจุฑามาศ บุญมี
นางสาวจุฑามาศ บุตรดีลา
นางสาวจุฑามาส ศรีทองคํา
นางสาวจุฑารัตน ศรีสวัสดิ์
นางสาวจุติพร กลางกัลยา
นางจุรีพร ทวนทอง
นางสาวจุรีรัตน เกาประโคน
นางสาวจุไรวรรณ ศรีอาจ
นางสาวเจติยา จันทรสม
นางแจมจันทร หอมระหัส
นางสาวแจมใส ผาใต
นางสาวฉันทนา ทํานอง
นางสาวชญานิษฐ ใหญเลิศ
นางสาวชญานี เงินเนตร
นางสาวชญานุช ตุยตา
นางสาวชฎาภา เมฆดินแดง
นางสาวชนัญญา โคนาบาล
นางสาวชนาภัต ชางอินทร
นางชนิฎาพร ทนันตไชย
นางสาวชนิดาภา กัลยานี
นางสาวชมชนก กาวงค
นางชไมภรณ ออนประสงค
นางสาวชลัดดา ยิ้มเยื้อน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑

นางชาลิดา ศรีชารี
นางชุติมณฑน พวงมะลัย
นางชุติมา ชมสกุล
นางชุติมา โชคกนกวัฒนา
นางชุติมา ศิลามณีเวช
นางเชอลักษ ธนะบุญปวง
นางสาวโชติดา พักเรือนดี
นางสาวญวนจิต ทุมสิทธิ์
นางสาวญาณิศา ศรีนาเรียง
นางฐิตาพร สวัสดิ์นที
นางฐิติกันต จันทรเจียม
นางสาวณฐมน ปานรงค
นางสาวณธษา พระเสมา
นางสาวณธษา สุจิตโต
นางสาวณปภัช ภูษาแกว
นางสาวณภณัฏฐ สุระชน
นางณริญรชา เจริญสุข
นางสาวณัชพร เอี่ยมใส
นางณัฎฐนิช ชลานันต
นางสาวณัฐกษมา ดีจันทึก
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
นางณัฐญา ชุมโชติ
นางณัฐธิชา โสภา
นางณัฐธิยาน จะรุสินธ
นางสาวณัฐพร คําภิโล

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐพร สุวรรณชัย
นางณัฐรดา ซาเหลา
นางสาวณัฐรดา ฤทธิเกษร
นางณัฐวิภา ปะวันโน
นางณิชกานต อินทรสุวรรณ
นางณิชชา อินทรปน
นางสาวณิชวรรณ การัก
นางสาวณิชา แสงรัตนวงศ
นางสาวณิชาภัทร บุญศรไชย
นางสาวณิชาภัทร สัตยซื่อ
นางณิชาภา ขําสมบัติ
นางสาวดนิตา อนันตเอื้อ
นางดวงกมล อุดมรักษาทรัพย
นางดวงชีวรรณ ศิริ
นางสาวดวงตา จวนเจริญ
นางดวงนภา ไหมพรม
นางสาวดวงเนตร เกษอุดม
นางสาวดวงฤดี ศรีเงิน
นางสาวดารารัตน เองฉวน
นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์ศรี
นางสาวตองตา พงษอัคคศิรา
นางสาวเตชินี เลิศเมือง
นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน
นางทัดดาว เทียมขุนทด
นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทัศนีย ทอดทิ้ง
นางทัศนีย พงศสมัคร
นางสาวทานตะวัน ธนันชัย
นางทิฆัมพร ตอดแกว
นางสาวทินมณี พลศิริ
นางสาวทิพเนตร วรนาด
นางทิพยรัตน ไกยะสวน
นางสาวทิพรัตน ขุนรักษ
นางสาวทิพวรรณ ทนุ
นางทิพวรรณ สุริยะจันทร
นางทิพวัลย เลงฮอ
นางธนกานต บุญเติม
นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ
นางสาวธนพร ลาวิลาศ
นางธนพร แสนบุตร
นางธนพร โสมณวัตร
นางสาวธนัชชา ยมนา
นางสาวธนันพัชญ เอกธนากุลภัสสร
นางสาวธนาภรณ ทวีสุข
นางสาวธนิตา ทองใบใหญ
นางสาวธนิสา ศิริวงศ
นางสาวธัญญาพร เฉลยสารน
นางธัญนันท สาริกุล
นางธัญสินี เปนสุข
นางสาวธันยพร สุรินทรคํา

๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธารทิพย ภิรมยลาภ
นางสาวธารทิพย ศรีปะโค
นางสาวธิดา พอคา
นางสาวธิดา อินทรไร
นางสาวธิดารัตน บุญดล
นางสาวธิดารัตน สุมโน
นางธิดาวรรณ เขียวปน
นางสาวธิภารัตน สําลีเติมสิริ
นางสาวธีราภรณ เอี้ยงกันหา
นางสาวนงคเยาว ประสารทอง
นางนงนุช ไชยยา
นางนงลักษณ ปุณยศรัณย
นางนงลักษณ พวงรัตน
นางสาวนงลักษณ โพธิ์งาม
นางนงลักษณ ศรีชา
นางสาวนฐพร ขุนแกว
นางนนทกร คําวอน
นางนพวรรณ สาธุการ
นางนภัสนันท สุธาธรรม
นางสาวนภาพร แกวถาวร
นางสาวนภาพร คงวิจิตร
นางสาวนภาพร มิ่งโสดา
นางสาวนริศรา เคนแสง
นางสาวนริศรา ถนอมเผา
นางนริศรา สงวนคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑

นางนรีรัตน สมใจ
นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ
นางสาวนฤมล แตงแกวฟา
นางนลินทิพย บุญทรัพยษิณ
นางนลินี เดชวัน
นางนวพร โกศินานนท
นางนวลจันทร ทรัพยแตง
นางสาวนวลจันทร ประเชิญเชื้อ
นางสาวนวลนภา จูมแพง
นางนวลนอง ชูจันทร
นางสาวนัฏพร สรรพอาษา
นางนันทนภัส นาโสก
นางสาวนัยนันต พรมจันทร
นางสาวนัยนา จันทรหอม
นางนัยนา สีหาราช
นางสาวนารีรัตน พันธวงศ
นางสาวนารีรัศมิ์ หินลาด
นางนิจจารีย บุญญศรีขวัญ
นางนิชกานต ไอครรัมย
นางสาวนิชาพร รวิกานนท
นางสาวนิชาภา เหมะธุลิน
นางนิตยา คณธี
นางนิตยา ไชยวุฒิ
นางสาวนิตยา ทองคํา
นางสาวนิปทม ทัพสุริย

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิภัทรา สูงภิไลย
นางสาวนิภาพร นันตา
นางสาวนิรมล อันทะสีดา
นางนิสรา ชุมธิ
นางนิสา สีบูจันดี
นางสาวนิอร น้ําใจดี
นางสาวนุชเนตร ชูแสง
นางนุชอนงค คงเทศ
นางเนติมา เหลี่ยมดี
นางเนาวรัตน เนตรวีระ
นางเนาวรัตน ภูศรีฐาน
นางสาวบงกต อุดทัง
นางสาวบังอร ดําดวงโรม
นางบัวคํา พลเสน
นางสาวบุญญิสา พันธวงค
นางบุญเพ็ญ จิตเนียม
นางสาวบุญเรือน เอกสนธิ์
นางบุษกร จันทรกอง
นางสาวบุษกร มาลา
นางสาวบุษบา นามวิจิตร
นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข
นางเบญจวรรณ รุณชัยศรี
นางสาวปณิดา โพธิ์ศรี
นางปทิตตา คําภูมี
นางสาวปทิตตา ศิริพรหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปนัดฐา ปานใย
นางปนัดดา บรรจงเมือง
นางสาวปนัดดา ลํากูล
นางสาวปภาวรินท พยัคเดชาชัย
นางสาวปรมาภรณ วรชมพู
นางสาวประกาย ใสบัน
นางประกาย ใสสะอาด
นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาลย
นางสาวประไพพิศ สัตถาผล
นางประภาพร บึงลอย
นางประเรียม เสวีพงศ
นางสาวปราณี รองสุพรรณ
นางสาวปรารถนา มัครมย
นางสาวปริญา มิศิริ
นางสาวปญญา พิเมย
นางสาวปญญาพร สมพงษ
นางสาวปทมานันทน พรหมแสง
นางสาวปานดวงจิต วงศงาม
นางสาวปาริณี ทิมพิทักษ
นางสาวปาลมวดี จันทรคุม
นางสาวปยนุช ชัยพฤติตานนท
นางสาวปยรัตน เพชรรัตน
นางสาวปยะมาศ ชํานาญ
นางสาวปยะมาศ ศรีสุระ
นางสาวปยาภรณ ชาติบุปผาพันธ

๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปณิต ชางงาน
นางสาวปุณจรีย เจริญสุข
นางเปรมกมล ภูลําพา
นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ
นางสาวผกาวลี เกียรติไกวัล
นางผองศรี ศิริรัตน
นางเผาจันทร สิทธิสันต
นางพชรพร บูชาบุญ
นางสาวพนารัตน พโนดม
นางสาวพนิตานันท พิทักษตุลยา
นางสาวพรณรัตน นริทธิ์นิธิยศ
นางสาวพรทิพย พานเหล็ก
นางสาวพรทิพย แสงศิริ
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ
นางพรธนนันท รักษาศีล
นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
นางพรรณกาญจน เศษสุวรรณ
นางสาวพรรณภาภรณ เมาราษี
นางพรรณวดี ใจจักรคํา
นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม
นางสาวพรรณิภา เปลือยหนองแข
นางสาวพรศรี สุขสบาย
นางสาวพรศิริ นาคอก
นางสาวพริมาภา ยืนยง
นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์ศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงแกว นุดนาบี
นางสาวพัชริดา ตันฮก
นางพัชรินทร วงมณี
นางพัชรี ชนะเทพ
นางสาวพัณณชิตา คํามะฤทธิ์สินชัย
นางสาวพัณณิดา บุญสนอง
นางสาวพัทธนันท ยาพุทธา
นางสาวพิทยา คงอิ้ว
นางสาวพิมพใจ สิ้วอินทร
นางสาวพิมพพิชชา พูนประสิทธิ์
นางสาวพิมพภัทรา เลิศเรืองศิริ
นางพิมพรรณ ปญจขันธ
นางสาวพิมพวลัญช ขําทวี
นางสาวพิมรดา จันทานวน
นางพีระพรรณ ชัยมณี
นางสาวพุสรา จิตนอก
นางสาวเพชรภาภรณ เสตเตมิย
นางสาวเพชรลดา จีระจตุกร
นางสาวเพชรินทร กลอมวงศ
นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล
นางสาวเพ็ญพิชชา สิงหกุล
นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ
นางสาวแพงเพชร ภูวิจารย
นางแพรวา รัตนะ
นางสาวไพริน มุงบุญ

๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวไพเราะ พงษแขก
นางสาวไพลิน กงศูนย
นางสาวภควรรณ วงษา
นางสาวภัชราภรณ พิมพา
นางภัททิรา สงพัฒน
นางภัทรภร แกวศิริ
นางภาชณุมาศ ทองคํา
นางสาวภิญญาพัชญ หนองหาญ
นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
นางมณทา พลเดชา
นางมณีเนตร วรรณประทีป
นางสาวมณีรัตน บัวคํา
นางสาวมนทิรา อภิรัตนโยธิน
นางสาวมลทีรา พิณโส
นางสาวมลธิกา ฤทธินนท
นางมลฤดี ติ่งคง
นางมลฤดี มหาสิงห
นางสาวมสฤณธรณ พูนสิริเรือง
นางสาวมะลิวัล วรวงศ
นางสาวมัชณิฎาศ สมอารยพงศ
นางสาวมานิดา หยาดทอง
นางสาวมาริษา กินานิกร
นางสาวมินทรธิดา กุแกว
นางมุขดา โอบออม
นางเมทินี สีแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑

นางสาวยลธิดา โกลี
นางยุพเยาว ชาติชํานาญ
นางยุภาพร จันทศิริ
นางสาวเยาวลักษณ ประทุม
นางสาวเยาวลักษณ ศรีเมือง
นางรติชา ฟูอินชวย
นางสาวรวินทนิภา วงษาฟู
นางสาวรวิพร อูอรุณ
นางสาวรักษิตา ดีประเสริฐ
นางสาวรัชดาภรณ เทพพุทธา
นางรัชนีย ไชยรัตน
นางสาวรัชนีวรรณ สุกจันทร
นางรัตติกร จันทมาศ
นางสาวรัตติกา เลื่อนชิด
นางสาวรัตนฐาภัทร เพ็ชรไพรศาล
นางรัตนา แกวเดช
นางสาวรัตนา ชะนะ
นางสาวรัตนา สมสุข
นางรัศมี ยอดศิริ
นางรัศมี รวีนิภาพงศ
นางสาวราตรี ศรีเมือง
นางสาวรุงระวี แถลงเอื้อ
นางสาวรุงราวรรณ นาคสิน
นางสาวรุงโรจน พุทตพงค
นางรุจิรดานันท พันกาฬสินธุ

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเรณู อินทรกําแหง
นางสาวเรียม บุญโฉม
นางละอองดาว เสนะพันธุ
นางสาวลัดดาวัลย พันธุสี
นางสาวลัลนลลิต ปรีชาจารย
นางสาวลําพูน คําฆะ
นางสาวลําแพน นามจําปา
นางวนิดา ผลเจริญ
นางสาววนิดา มีธรรม
นางวรณัน พงษจีน
นางสาววรรณธิรา นอยศิริ
นางสาววรลักษณ เจียมพิจิตรกุล
นางสาววรวรรณ สุบรรณจุย
นางสาววรัฐยา ชดชอย
นางสาววราพร เอี่ยมสําอางค
นางสาววราภรณ ชวยหวัง
นางสาววรารัตน เครือทอง
นางสาววรารัตน ธูปชัย
นางสาววรารัตน สุขขี
นางสาววรินทร กันยะวงหา
นางวรินทร มวงเขาแดง
นางวัชราภรณ มาหนู
นางวัฒนาวรรณ พิมพศรี
นางสาววันวิสา จุฑามณี
นางสาววัลภา กุญชะโมรินทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑

นางวัลยา บุญหนุน
นางสาววาสนา ดิสสร
นางสาววาสนา บัวเสถียร
นางวาสนา เวฬุวนารักษ
นางวิภา นิลศิริ
นางสาววิภาพร ยอดอุดม
นางสาววิภารัตน คูณวัตร
นางสาววิภาวี ณ นิมิตร
นางสาววิรัล คเณสุข
นางสาววิลาวรรณ ชาวดง
นางวิลาวัลย เพชรกาศ
นางสาววิไล ไชยหงษ
นางสาววิไลรัตน ถมทอง
นางสาววิไลรัตน เพ็ชรหึง
นางสาววิไลลักษณ ทวี
นางสาววิไลลักษณ ศรีวิชัย
นางสาววิไลวัลย หอหุม
นางสาววิสันต จันสีดา
นางสาววุทธิดาวัลย ไตรกิ่ง
นางสาวแวสารอยา นิแว
นางสาวศรัสนันทณ ศรีตะสังข
นางสาวศรารัตน วรรณแจม
นางศรีสุรักษ ไพรีพายฤทธิ์
นางศศิกาญจน เรือนศาสตร
นางสาวศศิกานต แซกือ

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศศิธร อินกอง
นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร
นางสาวศันศนีย บุญชัย
นางศันสนีย เหมพิจิตร
นางสาวศิญารัตน พัชระดิลกพัฒน
นางสาวศิริฉาย เปยตั๋น
นางสาวศิรินภา ชิงชนะ
นางสาวศิรินันท เอียดเหลือ
นางศิริพรรณ ยับยั้ง
นางสาวศิริเพ็ญ ทองปน
นางศิริเพ็ญ บุญยืน
นางสาวศิริมนัส เดชเจริญ
นางศิริวรรณ รูปสูง
นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์
นางศิริวรรณภา เมฆวัน
นางสาวศิวพร ปานเกตุ
นางสาวศุภกานต ดิดขํา
นางสาวศุภนิชา โยปญเตี้ย
นางสาวศุภศิริ นาคคํา
นางสาวโศภิต กดนอก
นางสาวสกุลรัตน ยวงโปงแกว
นางสาวสงกา ศรีออน
นางสาวสมจิตร ทองสีใส
นางสาวสมบูรณ พายุบุตร
นางสาวสมฤดี คําภาษี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐

นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย
นางสมศรี แสงศรีจันทร
นางสาวสยุมพร แซแต
นางสรอยลัดดา โชคลาภ
นางสาวสรัญญา นนทโชติ
นางสรัญภัฏฐ เนื้อนวล
นางสาวสวรรค สวัสดิ์สุข
นางสัญญา โพธิ์ทอง
นางสาวสายใจ พานิชกุล
วาที่รอยตรีหญิง สายน้ําผึ้ง
ศรีตางวงษ
นางสายฝน ทองเรือง
นางสาวสารภี อุปลา
นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ
นางสาวสาวิตรี ชูดอกไม
นางสาวิตรี บุญสิน
นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย
นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร
นางสาวสําลี จินดาพล
นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์
นางสาวสิริกร มั่นจินดา
นางสาวสิริทิพพา ปมปาอุด
นางสิริพร ประจญมาร
นางสิริพรรณ หวังอีน
นางสีฟา วุฒิ

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุกัญญา กาจหาญ
นางสุกัญญา คลายสุวรรณ
นางสุกัญญา ชวยรักษ
นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์
นางสาวสุกัญญา ยิ้มทองหลาง
นางสุกัลยา ตอเงิน
นางสาวสุจิตรา ทองดี
นางสาวสุจิตรา พื้นอินทะศรี
นางสุจีรา ตันมา
นางสุชัญญา กาทองทุง
นางสุชาดา คงประมัญ
นางสุดาวรรณ วรรณบวร
นางสาวสุทธาทิพย เหมือนสกุล
นางสาวสุทธิ์กานต ภาสดา
นางสุธาวัลย พูลสวัสดิ์
นางสุธิชา ดี
นางสาวสุธิณี กันธมาลา
นางสุนทรี เรียนสอน
นางสุนันทา ขยันขาย
นางสุนันทา จินาเฟย
นางสาวสุนันทา ดิษฐาพร
นางสาวสุนิสา ซุนสั้น
นางสาวสุนิสา สุยะสัก
นางสุประวีณ สุยหลา
นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐

นางสาวสุพรรณิกา สังกะสินสู
นางสาวสุพรรษา กุลวงค
นางสาวสุพัตตา คุมสุวรรณ
นางสุพัตรา ซึ้งศิริทรัพย
นางสุพัตรา เพ็ชรมณี
นางสาวสุพัตรา ยี่สาร
นางสาวสุพัตรา เรงประพันธ
นางสาวสุพิชญา รักแดง
นางสาวสุพิศ นาเจริญ
นางสุภัตรา พรหมพุทธ
นางสาวสุภาพ กุลพานิช
นางสาวสุภาพร กุศลงาม
นางสุภาพร วงษจรัส
นางสาวสุภาพร สอโส
นางสุภาภรณ จันทรสวาง
นางสุภาภรณ พงษยศ
นางสาวสุภาภรณ เลิศสรรพสุข
นางสุภารัตน ภูมิติยะโยภาพ
นางสุภาวดี ทวีแสง
นางสุภาวดี พิมพสุด
นางสาวสุมนัสยา ชวนชิด
นางสาวสุมลทิพย วัฒนหนู
นางสาวสุมาวดี จันทรเพ็ญ
นางสาวสุมิตรา ฉิมฉาย
นางสุริษา เกษรศิริ

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุรีพร แกวโพธิ์
นางสาวสุลัดดา บุญมี
นางสาวสุวรรณ ตุใยรัมย
นางสาวสุวลี บุญญามณี
นางสุวิมล ผิวสวาง
นางเสาวคนธ บุญญประภา
นางเสาวลักษณ ฤทธิเกษร
นางเสาวลักษณ ฤทธิ์เรืองเดช
นางสาวเสาวลักษณ สมศรี
นางโสภา กุลวงค
นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม
นางสาวหนึ่งฤทัย ขอแชมกลาง
นางสาวเหมือนฝน ระมัดตน
นางสาวอภิชญา คุณาชีวะ
นางอภิรดี สิงหเสนา
นางสาวอภิสรา ชัยเนตร
นางสาวอมรทิพย พลเยี่ยมแสน
นางอมรทิพย โสภารักษ
นางอมรพรรณ มิ่งขวัญ
นางสาวอมรศรี แซตัน
นางสาวอรทัย สุวรรณมณี
นางอรทัย หาหอม
นางสาวอรพิน พรมนอก
นางสาวอรวรรณ มยุรา
นางสาวอรวรรณ สกูลดี

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๑๖ นางสาวอรอนงค จิระกุล
๑๑๑๗ นางสาวอรอนงค ปญญวัฒนวรกุล
๑๑๑๘ นางอรอนงค ภูสมจิตร

๑๑๓๘ นางอัมไพวรรณ คงศักดิ์

๑๑๑๙ นางสาวอรอนงค สุวรรณวัง
๑๑๒๐ นางสาวอริสรา กลัดชื่น

๑๑๔๑ นางอาพร คหวงค
๑๑๔๒ นางสาวอาภาวี คีรี

๑๑๒๑ นางสาวอริสรา ดลเสมอ
๑๑๒๒ นางสาวอลิษา ธีราลาภ

๑๑๔๓ นางสาวอารมณ บุญเชิดฉาย
๑๑๔๔ นางสาวอารยา จันทรวราสี

๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖

นางอลิสรา สุขสม
นางสาวอลิสา บุญบัวมาศ
นางออมเดือน กาบุญค้ํา
นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ

๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒

นางสาวอังคณา ถําวาป
นางสาวอังคณา พรหมไทย
นางสาวอัจฉรา งามประเสริฐ
นางสาวอัจฉรียา ดวงวิบูลย
นางอัญชรี ภูริปญญาวรกุล
นางสาวอัญชลี เนียมรุงเรือง

๑๑๓๕ นางอัญชลี เวียงคํา
๑๑๓๖ นางอัญธิภา พรแสน

๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

๑๑๓๗ นางสาวอัญมณี อุทรักษ

๑๑๕๙ นางสาวเอมอร ดารา

๑๑๓๓ นางอัญชลี ปญญามัง
๑๑๓๔ นางอัญชลี เลขนอก

๑๑๓๙ นางอาซีซะ มรรคาเขต
๑๑๔๐ นางสาวอาธิญา คีรีพันธ

นางสาวอารยา พุฒธะพันธ
นางอารีรัตน ประสงคจีน
นางอารีรัตน อารีวงษ
นางสาวอํานวยพร สุขสงวน
นางสาวอําไพ วิจิตรสมบัติ
นางอําภา เต็มจิตต
นางสาวอําภา หอมบุปผา
นางอินทุกานต พิงชัยภูมิ
นางสาวอุทัยทิพย กับปยะ
นางอุไรรัตน ดิเรกศรี
นางอุไรวรรณ คําภู
นางอุไรวรรณ ปุณณะเวส
นางสาวอุไรวรรณ เมฆา
นางอุไรวรรณ สรอยหิน

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางเพชรรุง ภูมิภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นางจันทา คํากิ่ง
๑๘
นางสาวจันทรสุดา ดําเนตร
๑๙
นางสาวจิรภัทร บุราณเหลา
๒๐
นางสาวจุฑารัตน กองคํา
๒๑
นางสาวฐิติรัตน ไชยวงค
๒๒
นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์
๒๓
นางณาตยา บุญชื่น
๒๔
นางดวงใจ อยูเถาว
๒๕
นางสาวติชิลา มณีสี
๒๖
นางธิดาทิพย วงษมิตรแท
๒๗
นางนิชาภา ผาสุข
๒๘
นางสาวนิพาพร ยะพันธ
๒๙
นางเบ็ญจมาศ สมบูรณ
๓๐
นางสาวปยะรัตน เรืองยศ
๓๑
นางสาวพัทธนันท ชวยพานิชย
๓๒
นางสาวพัทธนันท แดงแหลม
๓๓
นางสาวพิมพสิมา บริบูรณ

(เลมที่ ๘/๗)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓๓ ราย)
นางเพ็ญศรี ทองพลับ
นางไพลิน สาพิมพ
นางมัณฑนา สุภาชาติ
นางสาวเยาวภา ศรีจะบก
นางรัชดากร อินทรเพ็ญ
นางสาวรัตติยา โมพันธ
นางสาวรัตนาภรณ สุวิทยศักดิ์
นางสาวรินทรลภัส กิตติโชคชัยอนัน
นางสาววารีรัตน ทิพบุญทอง
นางสาววิชุดา นามวงษบุญ
นางสาววิลาวรรณ เพชรสุทธิ์
นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์
นางศิวาพร พันธสวาง
นางสุกัญญา ตันบริภัณฑ
นางสาวสุภานิตย เสือคํา
นางสาวสุรีรัตน อุดม

