เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๙๕๕ ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

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

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒,๒๐๖ ราย)
๒๖ นายกฤตภาส หลวงจอก
นายกชกษิดิศ ฟกนุช
๒๗ นายกฤตยา นิจจอหอ
นายกณิกร ทวนทอง
๒๘ นายกฤติเดช ประชานุกูล
นายกนตธร ชมรุง
๒๙ นายกฤติน แนบกลาง
นายกนิน แลวงคนิล
๓๐ นายกฤติภัทร โสภิตวราทร
นายกมนณพ ขําดอน
๓๑ นายกฤษ ลิ้มละมัย
นายกมล กลมกลอม
๓๒ นายกฤษกร ชุมดี
นายกมล คล้ํามณี
๓๓ นายกฤษฎา กาลสงค
นายกรกฎ จันทรพงษ
๓๔ นายกฤษฎา คลายโพธิ์ศรี
นายกรกฎ สะลิม
๓๕ นายกฤษฎา นอยวัฒนา
นายกรณพงศ พัฒนปกรณพงษ
๓๖ นายกฤษฎา นาวิก
นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
๓๗ นายกฤษฎา นิสัยกลา
นายกรรวี ผมหอม
๓๘ นายกฤษฎา มหาบุญ
นายกรวิชญ แสนปอ
๓๙ นายกฤษฎา สินธุสนธิชาติ
นายกรวิทย ลองจํานงค
๔๐ นายกฤษฎา สุขจันทร
นายกรวีย ไมหอม
๔๑ วาที่รอยตรี กฤษฎากร ผาสุข
นายกรัญยศ ขาวพราย
๔๒ นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ จันทรัตน
นายกรัสนัย คงทอง
๔๓ นายกฤษฎิ์บวร ปรีดาเสรีวงศ
นายกริชรุงโรจน ปารมีสี
๔๔ นายกฤษฎิ์ศิลป ภูมิโคกรักษ
นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน
๔๕ นายกฤษณ ปติธีรโชติ
นายกรีธา นามทิพย
๔๖ นายกฤษณ เปยมงาม
นายกฤชพล กัมปะหะ
๔๗ นายกฤษณกันต เปาะทอง
นายกฤตชัย เกตุศรี
๔๘ นายกฤษณพงศ ประชา
นายกฤตธัช บุบผารัตนเมธางกูร
๔๙ นายกฤษณะ เกษมี
นายกฤตบุญ ฉัตรบุรานนท
๕๐ นายกฤษณะ ไกรสี
นายกฤตพล กันทิยะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

นายกฤษณะ จตุรัตนโชติ
นายกฤษณะ จูมคําตา
นายกฤษณะ นามใหม
นายกฤษณะ วงษนุม
นายกฤษณะ หนูแสง
นายกฤษณะ ฮมปา
นายกฤษดา แกวแดง
นายกฤษดา คําหาญ
นายกฤษดา ทิพยวัฒน
นายกฤษดา อรามกูล
นายกฤษพัฒน สุคําพา
นายกวิน เปกตีปน
นายกวินพงษ บุญอินทร
นายกวินพงษ สวางเกลา
นายกวีพัฒน ขุมโมกข
นายกษิดิ์เดช แกววัน
นายกษิธนัช ดานสมัคร
นายกสิษฐพงศ ทิพเลิศ
นายกองเกียรติ ปนกุมภีร
นายกองเกียรติ วิวัฒนรัตนกุล
นายกองพิภพ เขมารกุล
นายกองภพ เกิดชูชื่น
นายกองภพ ทองธรรมสิริ
นายกองศักดิ์ เขียวลือ
นายกันตกวี ครุรัตนศิริพิมุก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายกันตณะภัทร นานอก
นายกันตธีร พันธุลํายอง
นายกันตพัฒน เกียรติ์วัชร
นายกันตินันท คําลอม
นายกันตินันท ดรกันยา
นายกัมปนาท แนประโคน
นายกัมปนาท ลองลม
นายกัมปนาท อามาตยเสนา
นายกัมปนาท อุดมธนวานิช
นายกัมพล เบ็ญมาศ
นายกัมพล อิ่นคํา
นายกานต กลาเอี่ยม
นายกานตรัฐ จันทมาศ
นายกาวกรณ สุขเสงี่ยมกุล
นายกาวหนา โสพัฒน
นายกําธร กัญญา
นายกําพล ประคุปตานนท
นายกําพล สวัสดี
นายกิ่ง สุพร
นายกิตกร พิมพบัวมี
นายกิตติ กรพรม
วาที่รอยตรี กิตติ แววกระโทก
นายกิตติคุณ วรวิทยกิจ
นายกิตติชัย ชัยยุทธ
วาที่รอยตรี กิตติชัย ตั้งตรง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

นายกิตติชัย บุญกอสราง
นายกิตติชัย ไพรจิตร
นายกิตติณัฏฐ เจียงใหม
นายกิตติธัช เสืองาม
นายกิตติพงศ คุณกัณหา
นายกิตติพงศ วงศศรีเผือก
นายกิตติพงษ จันแกน
นายกิตติพงษ เฉพาะตน
นายกิตติพงษ น้ําจันทร
นายกิตติพงษ บุญลอม
นายกิตติพงษ เพียรชัยภูมิ
นายกิตติพงษ วงศนรินทร
นายกิตติพงษ อสิพงษ
นายกิตติพงษ อันทะจิตต
นายกิตติพล พุมไสว
นายกิตติพศ โกนสันเทียะ
นายกิตติพัฒน แสงนอย
นายกิตติพันธ คําบาล
นายกิตติพิชญ พวงภู
นายกิตติพิชญ วรโชติสุพัฒภาคิน
นายกิตติภัค วรชินา
นายกิตติภัณฑ นอยยม
นายกิตติมศักดิ์ บูรณะพิทักษ
นายกิตติวัตร วงศโสภา
นายกิตติวุฒิ เจริญรัมย

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายกิตติศักดิ์ กัญญาสาย
นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนิน
นายกิตติศักดิ์ ตาระ
นายกิตติศักดิ์ ถ้ําแกว
วาที่รอยตรี กิตติศักดิ์ ทาระวา
นายกิตติศักดิ์ โนกัน
วาที่รอยโท กิตติศักดิ์ บุญศรัทธา
นายกิตติศักดิ์ วันงาม
นายกิตติศักดิ์ ศรีคํา
นายกิตติศักดิ์ ศรีคําเบา
นายกิตติศักดิ์ สวางวงค
นายกิตติศักดิ์ สุขทั้งโลก
นายกิตติศักดิ์ แสงสวาง
นายกิติ์ติกานต กัณพิพัฒน
นายกิติพงษ จันทรศักดิ์
นายกิติพงษ พรมบานเปลือย
นายกิติพล นิธิเบญจพล
นายกิติศักดิ์ ทองแกวเกิด
นายกิติศักดิ์ สุพร
นายกิติศักดิ์ หมอกแกว
นายกิรภัทร กันทา
วาที่รอยตรี กีรติ บุญเกิด
นายกีรติ พอจิต
นายกุลชลิต สวัสดิกูล
นายกุลพิพัฒน แยมเยื้อน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

นายเก็จชนา เจตนเสนารักษ
นายเกรียงไกร แกวไพฑูรย
นายเกรียงไกร ชทิสาจารย
นายเกรียงไกร ชัยศรี
นายเกรียงไกร ตันพิพัฒน
นายเกรียงไกร เทียมแสน
นายเกรียงไกร ธิวะโต
นายเกรียงไกร โนนอินทร
นายเกรียงไกร พักใส
นายเกรียงไกร หมั่นชัย
นายเกรียงไกร ออนมิ่ง
นายเกรียงศักดิ์ กองแกว
นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
นายเกรียงศักดิ์ ทองนพคุณ
นายเกรียงศักดิ์ บูโกก
นายเกรียงศักดิ์ บูรพา
นายเกรียงศักดิ์ ปกโคทานัง
นายเกรียงศักดิ์ สมพันธแพ
นายเกษม ภาษี
นายเกษม มาลีวรรณ
นายเกษมพงษ ดีเจริญไพบูลย
นายเกษมพันธ สุริยะนอย
นายเกียรติเกรียงศักดิ์ เอี่ยมสอาด
นายเกียรติชัย ตรีสาม
นายเกียรติพงศ ศรีมาน

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเกียรติศักดิ์ โคกลือชา
นายเกียรติศักดิ์ ตราชู
นายเกียรติศักดิ์ ปาลิไลยก
นายเกียรติศักดิ์ เลิศคอนสาร
นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ
นายโกเมธ วงคตาผา
นายโกวิท พัฒนประเสริฐ
นายโกวิทย กองแกว
นายโกวิทย เผือกจีน
นายโกศล เนียมหอม
นายโกศล ปะการัมย
นายโกศล อัยรารัตน
นายโกสินทร ชางบุญ
นายโกสินทร ทองเลิศ
นายโกสินทร พูลสวัสดิ์
นายไกทอง มุดผากิตติเดช
วาที่รอยตรี ไกรยุทธ อุนแกว
นายไกรฤกษ มุขพันธ
นายไกรฤกษ อําพันธเสน
นายไกรลาส แกลวทนงค
นายไกรวิชญ เทพนีรมิตร
นายไกรวิทย ตันติเมธีศักดิ์
นายไกรวิทย ธรรมโชติ
นายไกรสร ดาบุตร
นายไกรสร ประยูรวงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕

นายไกรสร ออมสิน
นายไกรสิทธิ์ ทวินันท
นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก
นายขจร บุตรแสงโคตร
นายขจรกิตต ชะเอ
นายขจรศักดิ์ โทรูดี
นายขจรศักดิ์ พวงกุหลาบ
นายขจรศักดิ์ ภูจริต
นายขจรศักดิ์ แมลงภู
นายขจรศักดิ์ รอดบุญยัง
นายขจรศักดิ์ วองไว
นายขวัญชัย ชันกระโทก
นายขัตติย แปลนดี
นายเขมกร จินตานนท
นายเขมินท อุนศิริ
นายโขมเพชร ชนะ
นายคชาทัช โชคสุขนิรันดร
นายคชาทัช สุขพิธาธนิน
นายคฑาวุธ ขันไชย
นายคฑาวุธ วิรัตน
วาที่เรือตรี คณกร ยมหานิษฐา
นายคณณัฏฐ นิธิณัฐนนท
นายคณวัฒน ตองสู
นายคณัสนันท ทศวัฒนนนท
นายคณาเดช วงษกาญจนรัตน

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายคณาธิป สิงหโต
นายคณาวุฒิ อาษาชํานาญ
นายคณิต บุตรตรา
นายคเณศ คมขํา
นายคเณศ สินไชย
นายคทาวุธ ขําสะนะ
นายคธาวุธ ทั่งจันทร
นายคม สุธรรมมา
นายคมกริช ชํานาญมาก
นายคมกริช นาปา
นายคมกฤษณ เจียมทิพย
นายคมกฤษณ ฉัตรจิรธีรพงศ
นายคมเดช ภูถาดลาย
นายคมสัน จินา
นายคมสัน วิพรรณสาตร
นายคมสัน สอโส
นายคมสันต เกตุกล่ํา
นายคมสันต จันนคร
นายครรชิต สิทธิศรีจันทร
นายครองยุทธ นบนอบ
นายคะเณศร สมรัตน
นายคันสิทธิ์ คิอินธิ
นายคัมภีร พลเยี่ยม
นายคําพี เสนา
นายคํารณ เกิดทุย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕

นายคําสิงห ทองประ
นายคีตภัทร ขจัดภัย
นายคุณากร ภูลับ
นายคุณากร มะหัด
นายฆองเสฏวุฒิ ธานี
นายโฆสิต บุญนอย
นายจงรักษ อุเสน
นายจงลักษณ จันทรวิมลสิริ
นายจเด็จ จันทรภาค
นายจตพณ บุญชัย
นายจตรุรงณ เทียมวงเดือน
นายจตุพร คลังวิสาร
นายจตุพร เคนผาพงษ
นายจตุพร ใจหาญ
นายจตุพร สงเสริม
นายจตุพล แปนพุม
นายจตุพล พรมรินทร
วาที่รอยตรี จตุพล อยูเพ็ชร
นายจตุรงค บุญพิมพ
นายจตุรงค สุวรรณแสง
นายจตุรภัทร พินิจ
นายจตุรภุช ไพรสณฑ
นายจรณินทร จิตราภิรมย
นายจรรยวรรธน ลิ้มสรอยเพชร
นายจรัญ กะวะระพฤษ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจรัญ เคาหัน
นายจรัญ มีรัตน
นายจรัญ มูลจันทร
นายจรัล จินจาคาม
นายจรัสกุล จันทะวงค
นายจริม โกนตะสิงห
นายจรูญ ครุฑจอน
นายจรูญ ชูแจง
นายจรูญ แสนศรี
นายจักกฤช เนียมแสง
นายจักกิต แกวประเสริฐ
นายจักพันธุ มณีมา
นายจักรกริช คําอินทร
นายจักรกรี นอยเอี่ยม
นายจักรกฤษ ถนอมขวัญ
นายจักรกฤษ ปะกิระเค
นายจักรกฤส สุขเกษม
นายจักรพงศ สัจจา
นายจักรพงศ หมื่นสุ
นายจักรพงษ ทองเมือง
นายจักรพงษ ทิ้งมิตรชั่ว
นายจักรพงษ โพธิมัด
นายจักรพงษ รัตนา
นายจักรพันธ เขียนเอี่ยม
นายจักรพันธ คูนาดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕

นายจักรพันธ นามบุดดี
นายจักรพันธ นิลฉิม
นายจักรพันธ บุญจันทร
นายจักรพันธ พานสอาด
นายจักรพันธ ยังอุน
วาที่รอยตรี จักรพันธุ ขันมณี
นายจักรภพ อุปะทะ
นายจักรภัสร บุญรัตนบัณฑิต
นายจักรรัตน หาญฉวะ
นายจักรวัฒน ชุมแดง
นายจักรศิลป พาไชย
นายจักราวุธ เปริบรัมย
นายจักรี ทุมเกิด
นายจักรี บุญพูล
นายจักรี สวางไพร
นายจักษกวินทร ศรีบุญเรือง
นายจัตตุพล ดลศรี
นายจันทกร สีวะรม
นายจารึก สิงหงาม
นายจารึก สุขสิงห
นายจารุวัชร ภูมิพงศ
นายจารุวัฒน จันทรเสง
นายจารุวัฒน บอดินดํา
นายจารุวัฒน ภูนะยา
นายจํานงค นรดี

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายจํานงค นะที
นายจํารูญ รสหอม
นายจําลอง ปยะวงศ
นายจิตตรง ธนันชัย
นายจิตติชัย ปากหวาน
นายจิตติวัฒน หาหลา
นายจิตรกร กิจเฉลียว
นายจิตวิสุทธิ์ จารีย
นายจิรชัย สาพิมพ
นายจิรนันท ขุนทอง
นายจิรพัฒน ไชยจิต
นายจิรภัทร ยศรุงเรือง
นายจิรโรจน ชุนหวานิช
นายจิรวัฒน เดชเสง
นายจิรวัฒน เดื่อกระโทก
นายจิรวัฒน วงษนันท
นายจิรศักดิ์ เถกิงพล
นายจิรศักดิ์ ทองมี
นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค
นายจิระชัย อุนประชาศักดิ์
นายจิระวัฒน พงศศิริธนานนท
นายจิระวัฒน แฟสันเทียะ
นายจิระศักดิ์ จันเจือ
นายจิรัฏฐ ประภัสสโรทัย
นายจิรานุวัฒน ชมภู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕

นายจิรายุ คันธารณฤมิตร
นายจีรทีปต เพ็ญวงษ
นายจีรพงษ บัวพันธ
นายจีรพรรณ ดาขัน
นายจีรพัฒน บุตรศรีโคตร
นายจีรพัส สีทอง
นายจีรศักดิ์ เงินบุตรโคตร
นายจีรศักดิ์ ทาตอย
นายจีรศักดิ์ พลมาศ
นายจีรศักดิ์ ศารทูลวณิช
นายจีระวัฒน นกเทศ
นายจีระศักดิ์ สงสัย
นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท
นายจุติกานต ชัยศิริภูริสกุล
นายจุติรัตน จิโนรส
นายจุมพล ภักวิลัย
วาที่รอยตรี จุมพล เอื้องเพ็ชร
นายจุลศักดิ์ กอกพิมพ
นายจุลศักดิ์ สินจนะสูตร
นายเจตนิพัทธ หวังชอบ
นายเจตพล ยอดทองดี
นายเจนณรงค แซกรัมย
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย
นายเจนภพ มณีพงษ
วาที่รอยตรี เจนยุทธ ทั่งกลาง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเจนรงค สอนบาล
นายเจนรวุฒิ บรรดาศักดิ์
นายเจนวิท คํามี
นายเจนวิทย จันทรหนองสรวง
นายเจนวิทย ถวยอิ่ม
นายเจนวิทย ธงยศ
นายเจริญชัย อนเสถียร
นายเจษฎนิพิจ มีใจรัก
นายเจษฎา เจริญศรี
นายเจษฎา มีแสงพันธ
นายเจษฎา ศิริพงษ
นายเจษฎา สินธู
นายเจษฎา เสาวภักดิ์
นายเจษฎา หลักซุม
นายเจษฎา หวังสุข
นายเจษฎา ออกกิจวัตร
นายเจษฎา โอดเชย
นายเจษฎากร นวพรรษสรณ
วาที่รอยตรี เจษฎากร อินทรแปลง
วาที่รอยตรี เจษฎากรณ เตชะสืบ
นายเจษฎาภรณ อุนเรือน
นายเจษรินทร สรอยพูล
นายฉลอง นุชอยู
นายฉลาด ปสสาสัย
นายฉัตรชัย จันทรดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕

นายฉัตรชัย จันทรหอม
นายฉัตรชัย จําป
วาที่รอยตรี ฉัตรชัย โชติเชื้อวงค
นายฉัตรชัย ดีพิมาย
นายฉัตรชัย นวลมา
นายฉัตรชัย ประชัน
นายฉัตรชัย ปนปน
นายฉัตรชัย เผื่อนโชติ
นายฉัตรชัย รัชอินทร
วาที่รอยตรี ฉัตรชัย ลาสิทธิ์
นายฉัตรดาว ฉันทะ
นายฉัตรพงศ ชูแสงนิล
นายเฉลิมเกียรติ โตะดํา
นายเฉลิมชล ดําสอน
นายเฉลิมชัย ขัดเกลา
นายเฉลิมชัย จันทาพูน
นายเฉลิมชัย โทบุดดี
นายเฉลิมชัย เนื่องเฉลิม
นายเฉลิมชัย พันแนบ
นายเฉลิมชัย สลุงอยู
นายเฉลิมพล ขันธวิชัย
นายเฉลิมพล เขียวหวาน
นายเฉลิมพล จุลสวัสดิ์
นายเฉลิมพล ดีสวัสดิ์
นายเฉลิมพล โตสนั่น

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเฉลิมภาคย ศุภลักษณ
วาที่รอยตรี เฉลิมวุฒิ ชื่นมี
นายเฉลิมวุฒิ เลไธสง
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา
นายไฉน มั่งคลาย
นายชญานิน โทรัตน
นายชญาพล รุมาคม
นายชญาวัต สอิ้งรัมย
นายชฎายุ วงษทํามา
นายชนก สุขสําราญ
นายชนกนันท ทรงรัมย
นายชนธิศักดิ์ เวชประพันธ
วาที่รอยตรี ชนะชัย ชินจักร
นายชนะพล แพนพันธุอวน
นายชนาธิป ประสาร
นายชนาธิป พงศเสนหวิทยา
นายชนิตรนันท มหาครุธ ใจออน
นายชนินทร เนื่องกําเหนิด
นายชยกริช นวมไทย
นายชยกฤต ฉายถวิลน
นายชยพล ตรีธัญญา
นายชยพล พรหมชูวงศ
นายชยพล มากบุญมา
นายชยพัทร ตาลตระกูลหลา
นายชยุตพล เพงเภา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕

นายชรินทร ยาตะลี
นายชลธิต สมความคิด
นายชลนที พั้วสี
นายชลบดินทร กลิ่นจันทร
นายชลรวี อนอินทร
นายชลันธร ปานอ่ํา
นายชลิตา จูมสีมา
นายชวดล บุญอินทร
นายชวพงศ จํานงคยา
นายชวลิต คุชิตา
นายชวลิต ดวงเหมือน
นายชวลิต นุกูลการ
นายชวลิต โลหรักษา
นายชวลิต สิงหโต
นายชวลิต สุขมณี
นายชวัลวิทย พรหมพินิจนันท
นายชวัลวิทย แสนสุด
นายชวิญ ทวิอัจฉริยกุล
นายชวินทรพล จันทรคลาย
นายชัชกร คําหาญพล
นายชัชปกร มลาศรี
นายชัชพงศ เชื้อสา
วาที่รอยตรี ชัชพงศ ดวงงาม
นายชัชพิสิฐศ สิงหเสนี
นายชัชภูมิ กมลรักษ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชัชเมธี อิสสระ
นายชัชวภัทร ศึกษา
นายชัชวานนท สงคราม
นายชัชวาล จันทรทีประ
นายชัชวาล ชินชาคํา
นายชัชวาลย ทะนวนรัมย
นายชัชวาลย บุญสงค
นายชัชวาลย เปรมศรี
นายชัชวาลย เพชรโรจน
นายชัชวาลย ลือชา
นายชัชวาลย เหิมขุนทด
นายชัฏชยุต บุตรผา
นายชัยกฤต อินทรเกษม
นายชัยชนม หลักทอง
นายชัยเชษฐ หัสไชโย
นายชัยณรงค กลิ่นอยู
นายชัยณรงค เคนซาภู
นายชัยณรงค เงินมูล
นายชัยณรงค จะรา
นายชัยณรงค พรหมมาวัน
นายชัยณรงค พิฤก
นายชัยดํารงค สิงหเจริญวัฒน
นายชัยทวี แสนสุริวงค
นายชัยทัต พินิจวชิรพงศ
นายชัยนันท ใบเนียม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕

นายชัยพร ปญจศิริเลข
นายชัยพิชิต ไชยสิทธิ
นายชัยภัค เทียนทอง
นายชัยภัทร แยมครวญ
วาที่รอยตรี ชัยเมธี ใจคุมเกา
นายชัยยศ นาเมืองรักษ
นายชัยยศ พิทักษศร
นายชัยยศ ยศยอด
นายชัยยัน อรชุน
นายชัยยุทธ ตันประเสริฐ
นายชัยรัตน แสนสุด
นายชัยวัฒน ตาลสุก
นายชัยวัฒน ปานฉ่ํา
วาที่รอยตรี ชัยวัฒน ภีระมูล
นายชัยวัฒน สมเกียรติประยูร
นายชัยวิชญ เข็มปญญา
นายชัยวุฒิ งามรูป
นายชัยวุฒิ สวัสดิ์ชัย
นายชัยวุฒิ สุทินประภา
นายชัยศิริ ชัยศรี
นายชัยสิทธิ์ วิจิตร
นายชัยสิทธิ์ สุวรรณศรี
นายชัยอานนท แกวเงิน
นายชัยอานนท จักรชัยนาคเจริญ
นายชาคริต เอี่ยมเจริญ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชาญ ทองใบ
นายชาญณรงค คงสอนดี
นายชาญณรงค บุญจิตร
นายชาญวิทย ฉายประเสริฐ
นายชาญวิทย บุญหอ
นายชาญวิทย พันธศุภะ
นายชาญวิรุฬห ชลหิรัญกิจวัฒนา
นายชาญวุฒิ นิโรรัมย
นายชาญศิลบ จตุนาม
นายชาณุ โกติรัมย
นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์
นายชาตรี ปองชาลี
นายชาตรี มวงกําพันธ
นายชาตรี มีคติธรรม
นายชาตรี ยอดทองดี
นายชาติชาย ลักขษร
นายชาติชาย วงศสุรินทร
นายชานน นพศรี
นายชานนท กรุดเงิน
นายชาลี แกววารี
นายชาลี โชติสุวรรณ
นายชํานาญ ทรัพยประเสริฐ
นายชํานาญ พิมพสวัสดิ์
นายชํานาญ หาญประสพ
นายชํานิ บุญถึงจิตต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕

นายชิตชัย ชุมวรฐายี
นายชิตพล เกิดมงคล
นายชิตพล เครือแกว
นายชิตพล วงคศรีชา
นายชิติพัทธ เที่ยงมงคลชัย
นายชิติพัทธ สุขเกษมศิลป
นายชินกร เพ็งอุน
นายชินชัย แกวนิมิตสิริกุล
นายชินโชติ ธรรมสอน
นายชินโชติ พุทธมงคล
นายชินดนัย ติวรรณะ
นายชินดนัย โสดา
นายชินทณภัทร ฮาดดา
นายชินวัตร อุดมทอสกุล
นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ
นายชิราวุธ คํามาตย
นายชิษณุชา พิกุล
นายชิษณุพงศ เข็มนาค
นายชิษณุพงศ อัมรารัมย
วาที่รอยตรี ชุกรี ลําโป
นายชุติชัย นิชาญกลาง
นายชุติพงศ เนตรเปา
นายชุติพงศ เสนาโปธิ
นายชูชาญ รัตนวิไลลักษณ
นายชูชาติ จารึก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชูชาติ เจริญชัยไธสงค
นายชูวิทย เดชนาลักษณ
นายชูสกุล ซื่อแท
นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ
นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร
วาที่รอยตรี เชาวลิต ปอมอาษา
นายเชาวลิต ยิ้มแยม
นายเชาวลิต วิมล
นายเชาวลิต สวนชัยภูมิ
นายเชิดชัย เพลาวัน
นายเชิดชัย อินทรรักษา
นายเชิดศักดิ์ ธิศรี
นายเชียรชัย แสนหอม
นายแชล วงษหลวง
นายโชคชัย ไกรโหล
นายโชคชัย บุญเสมอ
นายโชคชัย พวงบานเย็น
นายโชคชัย เพ็ชรนคร
นายโชคชัย สํานักนิตย
นายโชติธนพัฒน สุขไพบูลย
นายโชตินันท แกววรรณ
นายไชยรัตน กระภูชัย
นายไชยวัฒน อกตัน
นายซอลาฮุดดีน ลาเตะ
นายเซน รมพฤกษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕

นายญาณกร อืนมัง
นายญาณวรุตม ติระพัฒน
นายญาณวิทย สรอยจิตร
นายฐปนวัฒน โฉมเฉลา
นายฐปนวัฒน ชูกลิ่น
นายฐสิษฐ วังทะพันธ
นายฐากร ปรีชาชาญ
นายฐานะ บุญรอด
นายฐาปกรณ เครือวัน
นายฐาปกรณ สนั่นนารี
นายฐาปณัฐ อยูสงค
นายฐาปนิก ศาลศาลา
นายฐิฏิภัทร เดชพิพัฒนวรกุล
นายฐิตวันต วนาศิลปศิริวงศ
นายฐิติพงค ขัติพรหม
นายฐิติพงศ ทองศรี
นายฐิติพงศ นิลมาศ
นายฐิติพงษ บัวศรีคํา
นายฐิติวัฒน สมพงษ
นายณกรณ โกทัน
นายณฐกร โมมขุนทด
นายณฐพล พงษธรรม
นายณฐพัชร ดวงนิล
นายณฐพัฒน ถุงพลอย
นายณธนกร สมรัตน

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณธายุ ปะกังลําภู
นายณปญญรัฐ ตันสุริยวงศ
นายณพัส ตาลเสี้ยน
นายณภัคธรณ เชาวลิต
นายณภัทร ขุนยาง
นายณภัทร ศรีทองพนาบูลย
นายณรกร สอนศรี
นายณรงค โคตรมณี
นายณรงค จูสวัสดิ์
นายณรงค ทะยานรัมย
นายณรงค เนตรลา
นายณรงค บุญรอด
นายณรงค พันดํา
นายณรงค ศรีวิลัย
นายณรงค สุดชารี
นายณรงคกร ทามวง
นายณรงคชัย วรรณศิลป
นายณรงคชัย สงาแสง
นายณรงคเดช แกวคํา
นายณรงคภัทร ดวงชัย
นายณรงคฤทธิ์ กาลจักร
นายณรงคฤทธิ์ วัดชนะ
นายณรงคฤทธิ์ ศักดิ์แสน
นายณรงคฤทธิ์ สหุนาฬุ
นายณรงควิทย พฤกษาศิลป

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายณรงคศักดิ์ ขันธปราบ
วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์ บุญใสยัง
นายณรงคศักดิ์ พงษรอด
นายณรงคศักดิ์ สุขสําราญ
นายณรัช มีผล
นายณัชชสรัณ การะเวก
นายณัชวัฒน อสิพงษ
นายณัชวิทย แสนสุริวงค
นายณัฎฐ คุมหางสูง
นายณัฏฐ บัวลา
นายณัฏฐ วงคมา
นายณัฏฐกฤษฎ กมล
นายณัฏฐกิตต สุวรรณวัฒน
นายณัฏฐกิตติ์ บุกกลาง
นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวิน
นายณัฏฐชัย เศรษฐกุลโอฬาร
นายณัฏฐชัย เหมือนอินทร
นายณัฏฐชานนท เหลาเลิศ
นายณัฏฐชานนทร บุญเจริญปญญา
นายณัฏฐพล สุริยะวงค
นายณัฏฐพัชร เพ็ชรศรีกุล
นายณัฏฐพัชร สนธิธรรม
นายณัฏฐศรัณยุ แบขุนทด
นายณัฐ อุปนิสัยพล
นายณัฐกร ชูเพชร

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

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณัฐกรณ ชอมะลิ
วาที่รอยโท ณัฐกรณ หิรัญชาติ
นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล
นายณัฐจักร เรืองอราม
นายณัฐจักร แสงบัวเผื่อนวรา
นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
นายณัฐชา พัฒนา
นายณัฐดนัย เงาเกาะ
นายณัฐดนัย ปากะโต
นายณัฐธเนศ อนจีน
วาที่รอยตรี ณัฐธรเดชน พิมพแสง
นายณัฐนนท สีดาโคตร
นายณัฐนันท วิริยาธนาโชติ
นายณัฐนันท เสือแกวนอย
นายณัฐนันท หาญกิจ
นายณัฐนันท อยูระหัด
นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์
นายณัฐพงค กรรณแกว
นายณัฐพงศ เจตินัย
นายณัฐพงศ ตั้งประดิษฐ
นายณัฐพงศ ทองเสริม
นายณัฐพงศ ปดสําราญ
นายณัฐพงศ พรหมทอง
นายณัฐพงศ พรหมโสภณ
นายณัฐพงศ สกุลกิจโภคานนท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕

นายณัฐพงศ สิงขรณ
นายณัฐพงษ เทศทอง
นายณัฐพงษ ปานนิน
วาที่รอยตรี ณัฐพงษ มะยุรา
นายณัฐพงษ วงศสกุลเกียรติ
นายณัฐพงษ สัจจารักษ
นายณัฐพงษ สัตปานนท
นายณัฐพงษ เสือคํารณ
นายณัฐพงษ อภิสุวรรณกุล
วาที่รอยตรี ณัฐพร นักเสียง
นายณัฐพล จันทรเกิด
วาที่รอยตรี ณัฐพล จุลภักดิ์
นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคล
นายณัฐพล เดชอินทร
นายณัฐพล เตาทอง
นายณัฐพล ถือธรรม
นายณัฐพล ทรัพยสมจิตร
นายณัฐพล เทพศิริ
วาที่รอยตรี ณัฐพล บุญเวิน
นายณัฐพล พัชนี
นายณัฐพล พูลสุข
นายณัฐพล ลิ้มกุล
นายณัฐพล สายาง
นายณัฐพล สิงหบัว
นายณัฐพล สิทธิกุล

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณัฐพล อํานวย
นายณัฐพศิษ ปองกัน
นายณัฐพัชร กุลกวินนาคเพ็ง
นายณัฐพัชร พัชรธนเมธี
นายณัฐภัทร แสงมณี
นายณัฐวัฒน คงบําเพ็ญ
นายณัฐวีร จอยรุง
นายณัฐวุฒิ เกิดปราง
นายณัฐวุฒิ คําปอ
นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข
นายณัฐวุฒิ บัวระพันธ
นายณัฐวุฒิ บุญลือ
นายณัฐวุฒิ ปกสุข
นายณัฐวุฒิ พุทธบัว
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ เภาสูตร
นายณัฐวุฒิ วงษศรีเผือก
นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย
นายณัฐวุฒิ สุดจิตร
นายณัฐวุฒิ เสาวยงค
นายณัฐวุฒิ อนุกูล
นายณัฐศักดิ์ ศิริสมบูรณเวช
นายณัทธมนวรรษ วรกา
นายณัทรัณกรณ ศรีจันทรแกว
นายณิชชานน แหลมคม
นายไณยณพิชญ คําชื่นโชติวรกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕

นายดณุพล จิตประสงค
นายดนัย ขันทอง
นายดนัย ทนันชัย
นายดนุพล คานทอง
นายดรุณ ตอรบรัมย
นายดลคอลิบ นิลสกุล
นายดอน วงษสุด
นายดาราชาย สุดโสม
นายดาหนาน บิลยะแม
นายดํารงค ทาสะโก
นายดํารงค พิษเศษ
นายดํารงศักดิ์ หัสรังษี
นายดิเรก คําชํา
วาที่รอยตรี ดิศานุวัตร ภูแกว
นายดิษพล เนตรนิมิตร
นายดีไชย มีการพัฒนา
นายดุสิต วันวัย
นายเดชลือศักดิ์ เหมทานนท
นายเดชศรี สุวิรัตน
นายเดชศักดา ตาวะสุข
นายเดชา ลิ่มเชย
นายเดนชัย ชายทวีป
นายเดนศักดิ์ โยธาสุภาพ
นายตติ พิทักษนราธรรม
นายตนไผ ฤทธิธรรม

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายตระการ ประกอบศรี
นายตฤณกร แกวศรีงาม
นายตฤณชาติ นิลพัฒน
นายตอยศ นาคะนาท
นายตอลาภ สําเภา
นายตอศักดิ์ ประยูรวงศ
นายตะวัน ลิ่วสกุลฤดี
นายตันติกร ขุนาพรม
นายตาลเดี่ยว แอแดง
นายติณณภพ แกวแจมใส
นายตุลธร ไหวเคลื่อน
นายตุลาวัติ ปญญาบุญ
นายเตชิต บุญมาพิทักษกุล
นายเตชิต พรหมมาเย็น
นายเต็มเดช ไชยสําโรง
นายเต็มยศ แกวแกมทอง
นายเตวิช ตามวงษวาน
วาที่รอยตรี ไตรทศ ปากาศ
นายไตรเทพ พุฒผา
นายไตรรัตน จันทรทิพย
นายไตรรัตน ประทิศ
นายไตรรัตน มณีศรี
นายไตรรัตน อินทะวัน
นายถนอมศักดิ์ ทองประเทือง
นายถนัด มณีไสย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕

นายถนัดกิจ ขวัญแกว
นายถาวร ชุนการุณ
นายถาวร แซอึ้ง
นายถิรนิษฐ ฉัตรธนโชติ
นายถิรวิทย ชีชาง
นายถิรายุ ธารีนาท
นายทนงศักดิ์ อุยะวาป
นายทรงกิจ โพธิขํา
นายทรงเดช ผสมพืช
นายทรงพล นามแปน
นายทรงฤทธิ์ ศรยิง
นายทรงวุฒิ เดชมาลา
นายทรงวุฒิ ทิมวงษ
นายทรัพยสถิต วงคหลา
นายทวนทอง บุญชู
นายทวี ตรีกุล
นายทวี บุญตั้ง
นายทวี มวงมนตรี
วาที่รอยตรี ทวีชัย ดวงแกว
นายทวีชัย เพ็ชรจิตร
นายทวีทรัพย ชุปวา
นายทวีพงษ แซตั้ง
นายทวีพงษ ปาสา
นายทวีวัฒน พิมพสวัสดิ์
นายทวีศักดิ์ กันทาทํา

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ แกวหานาม
นายทวีศักดิ์ ขําอิ่ม
นายทวีศักดิ์ บุญสงศรี
นายทวีศักดิ์ พิทักษศร
นายทวีศักดิ์ เพียรแท
วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ ยิ้มแยม
นายทวีศักดิ์ เหงสีปอง
นายทวีศิลป ในจิต
นายทศนันท เปรมใจ
นายทศพร สมวงศ
นายทศพล งามบาง
นายทศพล ทิพยปนทอง
นายทศพล ธรรมวงศ
นายทศพล ศิริคุปต
นายทศพล ศีลอาภรณ
นายทศพล สุโขประสพชัย
นายทศพล แสงออน
นายทะเล สุนทรกลําภ
นายทักษยศ พินิจคุณ
นายทักษิณ หอมนวล
นายทัศนไชย วงษประเสริฐ
นายทัศนัย ไชยวงค
นายทัศนัย ตะเขื่อนแกว
นายทัศนัย ทั่งทอง
นายทํานุ พวงภู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕

นายทินกร กระมล
นายทินกร มาตผุด
นายทินกร รังรส
นายทินกร วิเศษสุข
นายทินภัทร ธัญญเจริญ
นายทิวา มีรัตน
นายทิวากาล จันทรสวาง
นายทีปกร หาญวิสุทธิ์
นายเทพกาญจนา โสภากุล
นายเทพทัตถ คําแกว
นายเทพเทวัญ ดวงดี
นายเทพบัญชา จุลทาหวา
นายเทพพร บุตรดานอย
นายเทพพิทักษ มงคลสุคนธรัก
นายเทพฤทธิ์ สุภโอภาส
นายเทพศิริ บางสามแพรก
นายเทวพร ภูฆัง
นายเทวราช สาระคํา
นายเทวาศ บุญเฟรือง
นายเทเวศ ไชยภักดี
นายเทอดเกียรติ ประสานสืบ
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน
นายเทิดทูน บุญประกอบ
นายเทียนชัย พัฒนา
นายเทียนศักดิ์ นาคเมฆ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายแทน เรือนแกว
นายธงชัย คําปอง
วาที่รอยตรี ธงชัย เชื้อนิล
นายธงชัย ทองคํา
นายธงชัย บุญธรรม
นายธงชัย แปลกไธสง
นายธงชัย ภัทราโสนออน
นายธงชัย ศรีราจันทร
นายธงไชย ขัติศรี
นายธงไชย แววสระ
นายธงธวัช กฤตยาธร
นายธชาโชติ โกฎเพชร
นายธณกรหาญ คําพิลาโสม
นายธธนนต นิยมญาติ
นายธนกร กระแสรนุช
นายธนกร บุญเอ็ม
นายธนกร เมืองไทย
นายธนกร สามารถ
นายธนกร หวนขุนทด
นายธนกฤต นาคทะเล
นายธนกฤต นิลรัตน
สิบเอก ธนกฤต วรรณณัฐกุล
นายธนกฤต สุดใหม
นายธนกฤต เส็งหู
นายธนกฤต แสงอุทัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕

นายธนกานต ภูพงศชนางกูร
นายธนชัย ขุนแกว
นายธนชัย สืบมาก
นายธนชัย อินทรดิษฐ
นายธนชาติ เอียสกุล
นายธนณศร พรมศร
นายธนเดช กิจศุภไพศาล
นายธนเดช จันทรังษี
นายธนนิวัฒน สายบูรณ
นายธนบัตร กองแกว
นายธนบัตร ฟกทอง
นายธนพงศ ดีเลิศ
นายธนพงษ ลิมปจีระวงษ
นายธนพงษ อยูศิริ
นายธนพจน นาคชัยเนรมิต
นายธนพจน บุญคง
นายธนพล แกวทิม
นายธนพล ฉายงาม
นายธนพล ทองยัง
นายธนพล ทองหลอ
นายธนพล สรรคพงษ
นายธนพัฒน รอดยอย
นายธนพัฒน สุขอนันต
นายธนภัทร แนนอุดร
นายธนภัทร บรรณเกียรติ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธนภัทร โพธิ์รมไทร
นายธนรัชฏ ชลูดดง
นายธนรัตน บุญรุง
นายธนวรรธน รัตนมูล
นายธนวรรธน สมบูรณ
นายธนวัฒน ชวยพัทลุง
นายธนวัฒน โทจันทร
นายธนวัฒน โนราช
นายธนวัฒน บัวแยม
นายธนวัฒน สิงหปลอด
นายธนวิชญ มีลอม
นายธนวิชญ ศรีสงา
นายธนวิทย วิกระยิน
นายธนวินท คําปน
นายธนวิษณ ศรีจันทร
นายธนสมบัติ ชูเนียม
นายธนะ จิตตกระจาง
นายธนัชชนม มาตรระออ
นายธนัตถ ลาภศิริกุล
นายธนา ตันสกุล
นายธนากร ภูภูวเศรษฐาวร
นายธนากร ยูรประสิทธิ์
นายธนากร วงษาเนาว
นายธนากรณ เจริญยิ่ง
นายธนาชัย แกวไทรหงวน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕

นายธนาชาติ จันปุม
นายธนาเทพ ธิตา
นายธนาธร ปญญารังกา
นายธนาธิป พลอยขุนทด
นายธนาธิป พันธุโหมด
นายธนานันต ศรีประภาพงศ
นายธนานันท แซเลา
นายธนาพล ศาสวัตภักดี
นายธนารัตน นาคณาคุปต
นายธนาวัฒน ชาตวิทยา
นายธนาวัฒน โปบู
วาที่รอยตรี ธนาวิทย จันตะคํา
นายธนาวุฒิ ขาวซัง
นายธนาศักดิ์ มูลสภา
นายธนาเศษฐ เพ็ชรกลาง
นายธนาสิน บุญมี
นายธนิกุล สถิตอยูคูไทย
นายธนิช จันทนา
นายธนิต เพชรรักษ
นายธนิต วงคทอง
นายธนิต ศรีวัฒนยา
นายธนุพล ธนบัตร
นายธเนตร แกวสิริ
นายธเนศ นอยดี
นายธเนศร บุญภา

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธเนศร อุนสิม
นายธรรมธัช ปาวงค
นายธรรมนูญ กันทะหงษ
นายธรรมนูญ ทองหนองบัว
นายธรรมนูญ เหมณี
นายธรรมรงค โคกหงส
นายธรรมรส สุวรรโณ
นายธรรมรัตน ดิษฐสุธรรม
นายธรรมรัตน อําพลศักดิ์
นายธรรมสาร พวงบุบผา
วาที่เรือตรี ธรวรรธน
สุวรรณปาล
นายธราดล พรหมชาติ
นายธราธร พรหมพิทักษ
นายธราพงษ กรรขํา
นายธฤติพันธ มามุ
นายธวัช แพรกทอง
นายธวัช แวงดงบัง
นายธวัชชัย แกวมาลัย
นายธวัชชัย เคามูล
นายธวัชชัย ชาเหลา
นายธวัชชัย นาธะรัตน
นายธวัชชัย นามโคตร
นายธวัชชัย นิลสินที
นายธวัชชัย ประมวล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔

นายธวัชชัย พรอมพรม
นายธวัชชัย พันธศิริ
นายธวัชชัย พิริยานุวงศ
นายธวัชชัย โพธิบัวทอง
นายธวัชชัย ภูพลผัน
นายธวัชชัย มั่นใจ
นายธวัชชัย รักพรา
นายธวัชชัย ลุนศร
นายธวัชชัย ศรีสุข
นายธวัชชัย สวางอารมย
นายธวัชชัย สุขลอม
นายธวัชชัย แสนดวง
นายธวัชชัย ใหมศรี
นายธวัชชัย อินทขีณี
นายธวัชชัย เอ็มประโคน
นายธวัตชัย วรเดช
นายธวัสสันต เพ็งพิทักษ
นายธัชกร ชนมนภัทร
นายธัชกร ปูเภา
นายธัชกฤช พงศวัชร
วาที่รอยตรี ธัชชัย ขจรนันทชัย
นายธัชฏพงศ โชตินันทโภคิน
นายธัชณวีย สุขทรัพย
นายธัชนนท ชิตสกุล
นายธัญญรัตน โรยดี

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธัญนิรันดร บํารุงนา
นายธันย สุวรรณ
นายธันวา มวงเลี้ยง
นายธาดาพงษ ชลเทพ
นายธาตรี รัตนนิมิตร
นายธานินท ขวนขวาย
นายธานินท นิลสิน
นายธานินท บุญพุทธ
นายธานินทร รอดเกตุกูล
นายธานินทร ศรีมหาดไทย
นายธานี เขียดทอง
นายธารา แกวทอง
นายธํารงรัตน เพชรยก
นายธิชานันท ณ บางชาง
นายธิติ แกลวกลา
นายธิติภัณฑ ทิทํา
นายธิติวุฒิ กัลปจารุ
นายธิรมันต เจือจันทร
นายธีร ทองประกอบ
นายธีรคุณ ถอนทอง
นายธีรชัย ตันติทัตต
นายธีรชัย พลรักษา
นายธีรชาติ พงศนฤมิตร
นายธีรเชษฐ อรุณยมาตร
นายธีรดนัย ไสวรัมย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔

นายธีรเดช สุขบัวแกว
นายธีรธร วิศวปติ
นายธีรธาร รุจางกูร
นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
นายธีรพงศ คงทน
นายธีรพงศ มีโภค
นายธีรพงศ มุงดี
นายธีรพงศ ศุภชารี
นายธีรพงษ ชูพันธุ
นายธีรพงษ เที่ยงแท
นายธีรพงษ บุญธรรม
นายธีรพงษ ประโลม
นายธีรพงษ ภิรมยรื่น
นายธีรพร นิลฉิม
นายธีรพร เรืองปลอด
นายธีรพล กองกวี
นายธีรพล โชติธรรมสุธี
นายธีรพล ดิสโร
นายธีรภัทร กริมเขียว
นายธีรภัทร จะชาลี
นายธีรภัทร ภัทรสกล
นายธีรภัทร พัทยา
นายธีรภัทร อินธิแสง
นายธีรยุทธ ชาวคอ
นายธีรยุทธ ทองโอ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน
นายธีรยุทธ ไพจิตรโยธี
นายธีรวัฒน กําแพงเพ็ชร
นายธีรวัฒน จันทนาด
นายธีรวัฒน บงแกว
นายธีรวัฒน พิรักษ
นายธีรวัฒน สิทธิ
นายธีรวัต เอี่ยมดี
วาที่รอยตรี ธีรวัตร แกวศิริพันธ
นายธีรวิทย เกษี
นายธีรวิทย พิมราช
นายธีรวิทย สีสุข
นายธีรวีร แพบัว
นายธีรวุฒิ สิงหเลิศ
นายธีรศักดิ์ เขียวปน
นายธีรศักดิ์ ดานแกว
นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
นายธีรศักดิ์ เนตรจรุงศรี
นายธีรศักดิ์ ประทีปทอง
นายธีรศักดิ์ มุลทา
นายธีรศานต ธรรมยศ
นายธีรเสฏฐ โพธิ์นิล
นายธีระ มุสิกพงศ
นายธีระพงศ บัวทุม
นายธีระพงศ โลพะกูล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีระพงษ ภุมมา
นายธีระพล เทพรัตน
นายธีระพล พรหมเจียม
นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง
นายธีระพันธ วิไลยวงศ
นายธีระพันธ สุดสายเนตร
นายธีระยุทธ คําเรือง
นายธีระยุทธ เมืองรามัญ
นายธีระวัฒน เซิบรัมย
นายธีระวัฒน ดีสวัสดิ์
นายธีระวัฒน ทองทิพย
นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี
นายธีระวัฒน สีหาบุญลี
นายธีระวัฒน หนูขาว
นายธีระวุฒ พุทธโค
นายธีระศักดิ์ แกวเมืองมา
นายธีระศักดิ์ คงเดิม
นายธีระศักดิ์ บัวสุข
นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายนครินทร ทรัพยวิริยา
นายนครินทรธร ออนนุม
นายนครินศร จับจิตต
วาที่รอยตรี นที ทรงประโคน
นายนที บุญคุม
นายนที ศิริจรรยาพงษ

๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนที เหลืองออน
นายนนทธนา ออนพุทธา
นายนนทนันท คมขํา
นายนนทวัฒน ชนะบุตร
นายนพ ประดับคาย
นายนพกร อุสาหดี
นายนพเกา แซอุย
นายนพคุณ มีมานะ
นายนพดล จิรธนวรชัย
นายนพดล เชิงศิริ
นายนพดล หมัดยาซา
นายนพดล หางภัย
นายนพธนะ ขาวนิลรัตน
นายนพนาถ โททุมพล
นายนพพร โพสุวัน
นายนพพร สมาหลี
นายนพพร สีสันต
นายนพพร สีสําทอง
นายนพพร แสงทอง
นายนพพศูรย ศรีวรมัยธนากุล
นายนพพิชญ ภมรบุตร
นายนพรัตน เชื้อสมเกียรติ
นายนพรัตน บุดดา
นายนพรัตน ศรีงาม
นายนพรัตน สุบรรทม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔

นายนพรัตน อินทรตา
นายนพสณฑ วิไลวรรณ
นายนภเกตน ตารมย
นายนภดล ทรัพยสิน
นายนภดล ปาจิตต
นายนภสินธุ ดวงประภา
นายนภัทรวิชญ โอริส
นายนรชัย ภักดีศุภผล
นายนรัตว ลิ้มสุวัฒนกุล
นายนราชัย อสุรินทร
นายนราธร แวนแกว
นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก
นายนราวัฒน ศรีสวัสดิ์
นายนราวิชญ ใสสอง
นายนราศักดิ์ ประดับทอง
นายนราศักดิ์ สุทธิพูล
นายนราศักดิ์ อบเชย
นายนรินทร ชะนะพจน
นายนรินทร บุญสนิท
วาที่รอยตรี นรินทร ปจจารักษ
นายนรินทร แพนุย
นายนรินทร รอดศรีสมุทร
นายนริศ ศรวณีย
นายนริศ ศรีนวล
นายนเรศ รื่นเริง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนเรศ วันเชียง
นายนโรดมภ หอมสวัสดิ์
นายนฤกร พิลึก
นายนฤชล บุญมา
นายนฤชัย จางศรี
นายนฤชา คนองมาตย
นายนฤชา สายหมี
นายนฤทธิ์ ชิตพันธ
นายนฤทธิ์ศร อุบลพืช
นายนฤนาท เอี่ยมฉ่ํา
นายนฤพงษ จันทรแยม
นายนฤพนธ มั่นถึง
นายนฤพล ศรีทอง
นายนฤพล สุทธิชัยวรกุล
นายนฤศรณ วิมลประสาร
นายนฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ
จาสิบเอก นวนิจ นามทองตน
นายนวพงศ เปยนาค
นายนวพล ปลาทอง
นายนวพล รัตนรัตน
นายนวพัฒน เก็มกาแมน
นายนววิธ อัศวนนทวิวัฒน
นายนักรบ ฤทธิสาร
นายนัฐทรย สามารถ
นายนัฐพงษ ถนอมวงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔

นายนัฐพงษ ทองตะนุนาม
นายนัฐพร คงอยู
นายนัฐวุฒิ ปานเพชร
นายนัฐวุฒิ เปยมทรัพย
นายนัฐวุฒิ สะราคํา
นายนัท สะสะรมย
นายนัทธิ์ธนิน กระมล
นายนัทธี เกตุอักษร
นายนัทวุฒิ ทิพนันท
นายนัธทวัฒน สมภาร
นายนันทพงศ ออนตา
นายนันทพัทธ ทองเสนา
นายนันทพัทธ สุดตา
นายนันทวัฒน บุญไธสง
นายนันทวัฒน สุขชวย
นายนันทวุฒิ ปานศรีแกว
นายนันธชัย ชอนผักแวน
นายนัสรี สาและ
นายนาท โนนยะโส
นายนารท สายทองติ่ง
นายนาริส มะลิซอน
นายนาวา คงเขียว
นายนาวา ชมภูทีป
นายนาวิน กันสการ
นายนาวิน ทองสะอาด

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนาวิน สยะรักษ
นายนิกร ชัยชนะพงษ
นายนิกร ไชยบุตร
นายนิกร พันธนอย
นายนิกร สาธุชาติ
วาที่รอยตรี นิคม กระออมแกว
นายนิคม บัวสิม
นายนิคม แปนแจง
วาที่รอยตรี นิคม ศะริจันทร
นายนิติ แกวคํา
นายนิตินัย พลอยวิเลิศ
นายนิติพงศ เที่ยงตรง
นายนิติพล สุดเฉลียว
นายนิติภูมิ ภูฆัง
นายนิติวิบูลย สีคุณ
นายนิทัศน แปนออย
นายนิทัศน วิทา
นายนิธิ ทองเปยม
นายนิธิ เรืองสุขอุดม
นายนิพนธ ปลองงูเหลือม
นายนิพนธ ศรีเอี่ยม
นายนิพนธ แสนศรีเชาวพันธ
นายนิพนธ โสภา
นายนิพนธ หมูทอง
นายนิมิต พรพระ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔

นายนิมิตร แกวสาสุข
นายนิยม บุริวงค
นายนิยม ลูกแกว
นายนิรันดร โลกาสา
นายนิรันดร กิริยาดี
นายนิรุจน ภาษี
นายนิรุตต รุงเรือง
นายนิรุติ วิกล
นายนิรุศน พรมมหาชัย
นายนิวัฒน แพนบุตร
นายนิวัฒน สุรันนา
นายนุกูล จันทมิฬ
นายนุกูล ปญญา
นายนุกูล แสงวรรณเทศ
นายนุกูลกิจ เนตรฺสงศรี
นายนุพล มาลัยพาน
นายนุวัฒน ลุระจันทร
นายนุสรณ ชอลําเจียก
นายเนติพงษ เที่ยงตรง
นายเนติวุฒน หงสพิทักษชน
นายบงกช จันทรสุขวงค
นายบงการ อุยนอก
นายบดินทร งามแสง
นายบดินทร ปญญา
นายบดินทร สุขแพทย

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบดินทรเดชา รัตนเจียเจริญ
นายบพิตร ชูพยุง
นายบรรจง เทียนเจริญ
นายบรรจง บุญชวยวงศ
นายบรรจบ แทนขาว
นายบรรจบ วงคสุพรรณ
นายบรรเจิด คุรุกิจ
นายบรรเจิด บุญโส
นายบรรพต ขาวสลับ
นายบรรพต ชาดง
นายบรรพต ธูปหอม
นายบรรพต มณีคะ
นายบัญชา กอนทรัพย
นายบัญชา สุขี
นายบัญชา หินผา
นายบัญชา อินทพรหม
นายบัญญัติ มนตรา
นายบัญญัติ ยะวัน
นายบันเทิง บุตรเทศ
นายบารมีอนันต สีลอม
นายบํารุงศักดิ์ ทาราชไทย
นายบุญชอบ ยินยิ้ม
นายบุญชัย แซเลียบ
นายบุญชัย สิทธิฤทธิ์
นายบุญเชิด สุดเรี่ยวแรง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุญญฤทธิ์ วิปุละ
นายบุญญวัฒน เดชคุณมาก
นายบุญญาฤทธิ์ เนียมทอง
นายบุญทัน ธงชัย
วาที่รอยตรี บุญนเรศ ออนหวาน
นายบุญเพ็ง เพียรอดวงษ
นายบุญมี เครือเสน
นายบุญเรือง จรัสกาย
นายบุญฤทธิ เจริญชาง
นายบุญเลิศ รังผึ้ง
นายบุญสง คงเอก
นายบุญเสริม ลอยลม
นายบุรณินทร พันธพิริยะ
นายบูชิต มามิ่ง
นายบูรพา วงคชารี
นายปกครอง บัววิรัตนเลิศ
นายปกปอง สนิท
นายปกรณเกียรติ คงพิมลสิน
นายปกรณชัย มาลาศรี
นายปฏิชัย โพชฌงคเดช
นายปฏิญญา บริรักษนรากุล
นายปฏิญญา มุขสาร
นายปฏิพล ประชา
นายปฏิภาณ แกวชนะ
นายปฏิภาณ จินาวงค

๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปฏิภาณ ตระการ
นายปฏิภาณ วงศพรหมศรี
นายปฏิวุฒิ ชุมสุวรรณ
นายปฐพี ไรกลาง
นายปฐมพงศ กงเสียบ
นายปฐมพงศ คงสวาง
นายปฐมพงศ คําจันทรดี
นายปฐมพงศ มุนพลาย
นายปฐมพงษ ธรรมลังกา
นายปฐมพงษ โพธาพันธ
นายปฐมพร สําแดงเดช
นายปฐมฤกษ เผือกผุด
นายปฐมวุฒิ บุตรศรี
นายปฐวี กาลมิกาล
นายปณตพร มีแตม
นายปณิธาน ดังคนึก
นายปณีต จิตตนุกุลศิริ
นายปนิวัตร เสนเกษ
นายปภาวิท ผลเจริญสุข
นายปรมะ พรหมเครือ
นายปรมินทร ทักษิณ
วาที่รอยตรี ปรเมธ เทพขวัญ
นายปรเมศร เนื่องมัจฉา
นายปรเมศวร ขาวสุด
นายปรเมศวร มุทาพร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔

นายปรเมษฐ ทองศรีเทพ
นายปรเมษฐ ผลนา
นายปรเมษฐ ศรีรัตนโชติ
นายปรเมษฐ สกุลไพรล้ําเลิศ
นายประกฤษฏิ์ ผาธรรม
นายประกายแสง บุดสุรินทร
นายประกาศน เจริญยิ่ง
นายประกาศิต บุญวงค
นายประกาศิต สีดามาตย
นายประกาสิทธิ์ ขุนนอย
นายประกิจ มากสมบูรณ
นายประกิจ ระเมาะ
นายประจวบ คําแดงสด
วาที่รอยตรี ประจักษ จอมทอง
นายประจักษ ติมรัมย
นายประจักษ มิ่งทุม
นายประจักษ วรรณวัตร
นายประจักษ วะนาชัย
นายประชากร เวียงนิล
นายประชิด อัปมาโน
นายประณต ฉัฐมะ
นายประดิษฐ ยอดโพธิ์
นายประดิษฐ ชูแสง
นายประดิษฐ วางวงศ
นายประดิษฐ สุขเกษม

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประดิษฐ สุภาสอน
นายประดิษฐพร งามแสง
นายประถม หินผา
นายประทีป บุบผา
นายประธาน ขรรคเจนการ
นายประธาน บุตรลพ
นายประธาน มากะเต
นายประพจน กาฬภักดี
นายประพนธ สุดตา
นายประพัฒนพงศ ภูวธน
นายประภาส เลี่ยมนางรอง
นายประภาส สาระศาลิน
นายประภาส หลักเพชร
นายประยงฉัตร ปรุรัตน
นายประยัติย ไชยรัมย
นายประยุทธ ไทยกลาง
นายประยูร ปราบจันดี
นายประรินทร ครองระวะ
นายประลอง กันธวัง
นายประวิทย กองทรัพย
นายประวิทย ชินโน
นายประวิทย ปานทอง
นายประวิทย พลสมัคร
นายประสพ สุขสบาย
นายประสิทธิ์ จึงสุขสมสวัสดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔

นายประสิทธิ์ นิยมวัน
นายประสิทธิ์ มีนันท
นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย
นายประสิทธิ์ แสนสูน
นายประสิทธิ์ หนูคํา
นายประสิทธิชัย ตุเทพ
นายประเสริฐ ดําขุนทด
นายประเสริฐ บุญมาก
นายประเสริฐ สําพันธ
นายประเสริฐ สิงหประโคน
นายประเสริฐ ออนเงิน
นายประเสริฐ อุดมพงษ
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
นายปรัชญา คงถาวร
นายปรัชญา จันเทพ
นายปรัชญา เจริญศิริ
นายปรัชญา ซื่อสัตย
นายปรัชญา บุญจันทร
นายปรัชญา บุตรครุธ
นายปรัชญา ปราโมทย
นายปรัชญา เพ็ชรากาล
นายปรัชญา สังชาตรี
นายปรัชญา อาภาวัฒนาสกุล
นายปรัชญานันท พันธเสน
นายปรัธยาน นาดี

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปรัศว การขยัน
นายปราณนต สุวรรณฤทธิ์
นายปราบปราม ถึกกวย
นายปราโมทย โยธา
นายปราโมทย โลหิต
นายปราโมทย สันทาลุมัย
นายปริญ รักษาคง
นายปริญญา ภูคราม
นายปริญญา ยินดียม
วาที่รอยตรี ปริญญา รัตนนุกูลชัย
นายปริญญา ลีหา
นายปริญญา วงษนอก
นายปริญญา วิลัยกรวด
นายปริญญา หอระตะ
นายปริญนุวัฒน แกวทอง
นายปริยกร กันชิงแกว
นายปริวรรต มีหนองหวา
นายปริวรรต แสงโชติ
นายปริวัฒน มีเดช
นายปริวัฒน แสงไชย
นายปรีชา ขอกรดสําโรง
นายปรีชา คงนะ
นายปรีชา ซอคําศรี
นายปรีชา ดวงกมล
นายปรีชา ดอกพอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔

นายปรีชา ทรัพยยอย
นายปรีชา นุชราชวงษ
นายปรีชา มหาโพธิกุล
นายปรีชา ศรียงยศ
นายปรีชา สิทธิเชียงพิณ
นายปรีดา รัตนเวฬุ
นายปวริศ พรหมเสนา
นายปวันรัตน ปวัตนรัตนภูมิ
นายปวัสนศักดิ์ รินไชยยา
นายปวิณ เกษวงศรอต
นายปวี รวิกานนท
นายปองพล นาคพงษ
นายปองวิชญ ศรีพิริยกุล
นายปญจพล บุลาลม
นายปญจพัฒน พรวชิรทิพย
นายปญญวัฒน เมินขุนทด
นายปญญา กุลหงษ
นายปญญา เกลากระโทก
นายปญญา คําสีทา
นายปญญา บัวบาน
นายปญญา โมเครือ
นายปญญา สิทธิเสือ
นายปญญาพล พิมดี
นายปณณทัต เย็นนะสา
นายปณณวัฒน โกลากุล

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปณณวัทน กณิกนันตพงศ
นายปณณวิชญ โชคโคกกรวด
นายปณณวิชญา บัวงาม
นายปติ แสงทอง
นายปติภัทร วัดแกว
นายปนชัย ปนกุมภีร
นายปยโชค สลีออน
นายปยดนัย สมสีนวน
นายปยเทพ ไชยวารี
นายปยนันท แสงกนึก
นายปยพงศ รุจินานนท
นายปยพฤฒิ จิธานนท
นายปยวัฒน ลิ้มศิริ
นายปยะ โสตรศรีสุข
นายปยะกร แวงสุข
นายปยะกร ออนเปง
นายปยะชัย ศีลรักษา
นายปยะทัศน เทพารัตน
นายปยะพงค ที่ภักดี
นายปยะพงศ ทุมดี
นายปยะพงษ เข็มพรมมา
นายปยะพงษ จันทรทรง
นายปยะพงษ ดอนซุยแป
นายปยะพงษ ธรรมพร
วาที่รอยตรี ปยะพงษ โสเสมอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔

นายปยะพงษ เอมรุญ
นายปยะภัทร กิ่งรัตน
นายปยะลักษณ ยอดดี
นายปยานนท แกวแกมทอง
นายปุญญวัฒน สันติพิศาล
นายปุริมพล คุมไขน้ํา
นายเปรียว ฝนดี
นายเปรียว สอนยศ
นายผาแดง ผายทอง
นายไผ ทองอยู
นายพงศกร นิตยมี
นายพงศกร บุญเข็ม
นายพงศกร บุญมา
นายพงศกร เพียรภายลุน
นายพงศกร สวัสดี
นายพงศกร สุคลธา
นายพงศกร หนูนันท
นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ
นายพงศณภัทร นันศิริ
นายพงศธร แกวอมร
นายพงศธร ชาญศรี
นายพงศธร สีระวัตร
วาที่รอยตรี พงศธร หอมชู
นายพงศธร สามงามนอย
นายพงศนาถ รักษไทย

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพงศปณต ขาวพา
นายพงศปณต วงษจารุจิตร
นายพงศพันธ จริตรัมย
นายพงศพันธุ ดาวเรือง
นายพงศพัศ รัตนะ
นายพงศพิษณุ ตางจงราช
นายพงศเพชร แนบกลาง
นายพงศภัค จันทรชู
นายพงศภัช ยอดออน
นายพงศศิระ นิรันตเรือง
นายพงศศิริ งามวิลัย
นายพงศอนันต มัดถาปะโท
นายพงษณกิจ ปริกเพชร
นายพงษเทพ บุญแผว
นายพงษเทพ ยุวะบุตร
นายพงษธร ดีประดิษฐ
นายพงษพัฒน พรอมสุขสันต
นายพงษพัฒน วอทอง
นายพงษพันธ จรรยาประเสริฐ
นายพงษพนั ธ แซแต
นายพงษพันธ มหาราช
นายพงษพันธ อารีรัมย
นายพงษพิทักษ ศรีสุขคํา
นายพงษพิพัฒน นิลผาย
นายพงษวิชิต นันทะผา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายพงษศักดิ์ จันทรเทาว
นายพงษศักดิ์ เจะยะหลี
นายพงษศักดิ์ แดงตุย
นายพงษศักดิ์ วงกลม
นายพชร ทองมวน
นายพชร พลเยี่ยม
นายพชร สายรัตน
นายพชร สินสมรส
นายพชรพล บุญเรือน
นายพชรเมธี มณีกรรณ
นายพนม คณะคูณ
นายพนม จันทรเผือก
นายพนม เรียนงาม
นายพนม สีธรรม
นายพนิต นันทเวช
นายพยุงศักดิ์ จินดาศรี
นายพยุงศักดิ์ ดาวกระจาง
นายพยุงศักดิ์ มาตรสมบัติ
นายพรชัย กางสวย
นายพรชัย นาบัณฑิต
นายพรชัย นุมเจริญ
นายพรชัย บัวทอง
นายพรชัย โพธิ์มาก
นายพรชัย วิชิตะกุล
นายพรเทพ ถามานิ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพรเพชร พรสยม
นายพรภวิษย มนตรวัชรินทร
นายพรภวิษย หงษเจ็ด
นายพรสรร ใจของ
นายพรสัมฤทธิ์ อยูตระกูล
วาที่รอยตรี พรหมเทพ แสงสีดา
นายพรหมมินทร การะเกต
นายพรหมเมศณ เปลี่ยนอํารุง
นายพรอมพันธุ ลายลักษณ
นายพรอานน สรรพนิล
นายพระรถ แกนทาตาล
วาที่รอยตรี พฤกษวรรธน
พันธุเพชราวุธ
นายพฤฒ ใบระหมาน
นายพฤฒิ บุญยิ้ม
นายพล พิมพโพธิ์
นายพลกฤต ศรีนันตา
นายพลกฤษณ บัวประเสริฐ
นายพลพิพัฒน ทิพยไชย
นายพลรม กันทํา
นายพลวศิน สารธรรม
นายพลวัชร สําเรียนรัมย
นายพลวัฒน พฤกษาสิทธิ์
นายพลากร จําลอง
วาที่รอยตรี พลากร ทิพยมาลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒

นายพลากร แสงสวาง
นายพสิษฐ ฟาสาร
นายพัชรพงศ เหลืองพุทธชาติ
นายพัชรพฤกษ สุมจันรัตน
นายพัชรพล ชิดชม
นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทร
นายพัชระ คําปน
นายพัฒน ก๋ําดารา
นายพัฒนเกียรติ กันเข็ม
นายพัฒนพงษ คําภีร
สิบตํารวจตรี พัฒนพงษ
นามบุญเรือง
นายพัฒนพงษ ผลพรต
นายพัฒนา ชูเมือง
นายพัทธดนย ขอดเตชะ
นายพัทธดล บุญรอดดวง
นายพัทธมนัส อินทรัตน
นายพัธนพงศ ทองชื่น
นายพันดวง ประกอบแสง
นายพันธวศิน เหลืองอราม
วาที่รอยเอก พัลลภ ศุภพันธุมณี
นายพัศทร ชัยปญหา
นายพัศพงศ จิรพัฒนพงศ
นายพารุจ เพชรพริ้ม
นายพาวุฒิ ศิริมานูญ

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพิงคพันธุ แพงพุทธ
นายพิจิตร ตันสุวรรณ
นายพิจิตร รักษาวงศ
นายพิชญะ โชคพล
นายพิชัย ดานแมลา
นายพิชัย ผองจิต
นายพิชัย ยิงปา
นายพิชัย วงษนอย
นายพิชาญ กล่ํากลาง
นายพิชิต มนตวิเศษ
นายพิชิต อินตะคํา
นายพิชิต อุปสิทธิ์
นายพิชิตพร ชวงชัย
นายพิชิตพล ทาระขจัด
นายพิเชษฐ แกวกลา
นายพิเชษฐ ปลื้มถนอม
นายพิเชษฐ วาพัดไทย
นายพิตรพิบูล รัตนพฤกษ
นายพิทยพัฒน ลุนโน
นายพิทักษ ขันคํา
นายพิทักษ จันทิศ
นายพิทักษ ทรงประโคน
นายพิทักษ หวนสุริยา
นายพิทักษชัย แกวพิทักษ
นายพิทักษพงษ บัวเขียว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑

นายพิบูณธวิชย ริดเนียม
นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ
นายพิพัฒน ขุนปกษาบุญพินิจ
นายพิพัฒน ภูถาวร
นายพิพัฒนพงศ กันทะ
นายพิพัฒนพงศ จิตตเทพ
นายพิพากษา บุญฤทธิ์
นายพิภพ พึ่งทัต
นายพิรักษ บุญศิริ
นายพิรัชยกฤษตย กระแสเวส
วาที่รอยตรี พิริยะ
อิสสระวัฒนะพันธ
นายพิศณุ สุทธะ
นายพิศนุ ตองแกว
นายพิษณุกร วีดีศิริศักดิ์
นายพิสิฏฐ แสงอบ
วาที่รอยตรี พิสิฐ ชโลธร
นายพิสิฐ นคราบัณฑิตย
นายพิสิษฐ ผลโยน
นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล
นายพีรกิตต ทองเจือฐิติโชติ
นายพีรณัฐ กลาหาญ
นายพีรดนย จัตุรัส
นายพีรพล มาชวย
นายพีรพัฒน สวัสดี

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพีรพัฒน แสนนาม
นายพีรภพ แซหงวน
นายพีรภัทร กิจสนธิ์
นายพีรวัส ปงเทพ
นายพีรวัส ปนทองคํา
นายพีรสิน อาจเอี่ยม
นายพีระเดศ นามวงษ
นายพีระพล จอมใจเหล็ก
นายพีระพล สุคโต
นายพีระวัฒน เจริญรัตน
นายพีระวัฒน บุญนุช
นายพีรายุ ปดทอง
นายพึ่งพุทธ ศรีชุม
นายพุทธชาติ บัวจันทร
นายพูลทรัพย สังวรจิตร
นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทอง
นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย
นายเพ็ง ศุภเสถียร
นายเพชร ศรีพุทธา
นายไพชยนต สุภา
นายไพฑูรย กะมุล
นายไพฑูรย ขุนทอง
นายไพฑูรย ทองพัฒน
นายไพฑูรย แยกผิวผอง
นายไพบูรณ บรรจง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑

นายไพบูลย ณ เชียงใหม
นายไพบูลย พันหนองหวา
นายไพบูลย สังขแกว
นายไพบูลย หลอแหลม
นายไพรวัลย เขตจํานันท
นายไพรวัลย สุขจิตร
นายไพรสณ สิงอุดม
นายไพรสณฑ จันทนูศร
นายไพรอส บุญเจริญ
นายไพรัตน ลิ้มปองทรัพย
นายไพโรจน เกิดมงคล
นายไพโรจน คําจันทร
นายไพโรจน ชัยทิตย
นายไพโรจน ทองวั่น
นายไพโรจน นิเวศนเวหน
นายไพวัลย สอนซาย
นายไพศาล บุตรโสภา
นายไพศาล ผักไหม
นายไพศาล แมลงทับทอง
นายไพศาล ศรีมาลา
นายไพศาล ศุภปฐม
นายไพศาล หมึกประเสริฐ
นายไพศาล อินทรเกิด
นายภคธร หวงขาว
นายภควัต มันตะสูตร

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายภราดร จอมทรักษ
นายภัคพล อนุรักษเลขา
นายภัชรพงศ พระไว
นายภัทชระ เทพเวที
นายภัทรไชย ศรียานา
นายภัทรดนัย หวลศรี
นายภัทรนรรธ โปธิศักดิ์สกุล
นายภัทรพงศ คมสัน
นายภัทรพงศ จําปาวัน
นายภัทรพงศ ทองในแกว
นายภัทรพงศ นอยถนอม
นายภัทรพงศ นาสะอาน
นายภัทรพล จิตตรานนท
นายภัทรพล สามนทา
นายภัทรภูมิ เหมบุรุษ
วาที่รอยตรี ภัทรฤทธิ์ ภัทรธนชิต
นายภัทรศักดิ์ สมพงษ
นายภัทรียานาฏ วรโชติโชคอนันต
นายภาคภูมิ ขาววิเศษ
นายภาคภูมิ เพ็ชรในบอ
นายภาคภูมิ ภิมาลย
นายภาคภูมิ มีวาสนา
นายภาคยภูมิ ภักดี
นายภาคี เดชตรัยรัตน
นายภาณุ สีมาพล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑

นายภาณุกร อุปชฌาย
นายภาณุชัย เกิดเขานอย
นายภาณุพงค คําวิชัย
นายภาณุพงค ทรงเผา
นายภาณุพงค รุงเรือง
นายภาณุพงศ จินะทอง
นายภาณุพงศ ทาจอย
นายภาณุพงศ บูรณะ
นายภาณุพงศ ประเสริฐ
นายภาณุพงศ เปนสําราญ
นายภาณุพงศ รอดเคลือ
นายภาณุพงษ นิรัยรัมย
นายภาณุพงษ ยงดี
นายภาณุพล ระยาทอง
นายภาณุพันธ พรมสวัสดิ์
วาที่รอยตรี ภาณุภณ เติมพันธุ
นายภาณุวัฒน คงเจาะ
นายภาณุวัฒน เผยฤทัย
นายภาณุวัฒน แสงเพ็ชร
นายภาณุวัฒน อิ่มเจริญ
นายภานุพงศ มูลกําเหนิด
นายภานุมาศ หมุนเกตุ
นายภานุวัฒน คํามาก
นายภานุวัฒน บอพิมาย
นายภานุวัฒน แผนสมบูรณ

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายภานุวัฒน ยศไชยวิบูลย
นายภานุวัฒน รายา
นายภานุวัฒน เรืองรังษี
นายภาสกร ชาวเกาะ
นายภาสะพล ลาลี
นายภิโชติ เอียดเฉลิม
นายภิญโญ บัวภา
นายภิญโญ โมลาเลิศ
นายภิรมย ทองหลอ
นายภิรักษสิทธิ์ เสนียวงค ณ อยุธยา
นายภีรวุฒิ มณีทร
จาสิบตรี ภุชงค คนคง
นายภุชงค อินไชยา
นายภูธเนตร หินซุย
นายภูธเนศ ภูหาด
นายภูธเรศน พรประสิทธิ์
นายภูเบศ เพ็งธรรม
นายภูมิเทพ สืบแกว
วาที่รอยตรี ภูมินทร ทานิล
นายภูมินทร สุวรรณศรี
นายภูมินทรภัทร จิณณรัตนากุล
นายภูมิพัฒน อนรรฆเวช
นายภูมิพันธ ศรีธงชัย
นายภูมิพันธุ ผิวลออ
นายภูมิภัทร กรประเสริฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑

นายภูเมศวร หมั่นกิจ
นายภูริเดช สุขนันท
นายภูริพงษ เตบํารุง
นายภูริวัฒน จันปุม
นายภูวดล ทองอยู
นายภูวดล ประเสริฐยา
วาที่รอยตรี ภูวดล สําลี
นายภูวนันท ศรีเมือง
นายภูวนาท คงแกว
นายภูวนาท ชมพัฒน
นายภูวนาท นาคบุญ
นายภูวรินทร พันชน
นายภูวเรศ สิทธิโคง
นายภูวะนาจ นิลอําไพ
นายมงคล จําปาแฝด
นายมงคล แซซั่ว
นายมงคล มากจีน
นายมงคล โฮมพลงาม
นายมงคลชัย ยางชุม
นายมณฑล ธงเทียน
วาที่รอยโท มณเฑียร คําบุบผา
นายมดิศร ระหงษ
นายมนตชัย ธนบุรี
นายมนตรี กรพณิชกุล
นายมนตรี แกวดุสิต

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมนตรี ณรงคมี
นายมนตรี ล้ําเลิศ
นายมนตรี สีบุญ
นายมนตรี โสดากุล
นายมนตรี หิรัญสีทอง
นายมนตรี เอี่ยมคํา
นายมนสิช คงประเสริฐ
นายมนัส วรสีหะ
นายมนัส อยูสุภาพ
วาที่รอยตรี มนัสชัย เนียมหอม
นายมนัสถา สีทอง
สิบโท มนัสวีร เอกวงษา
นายมนูญ วิญญายงค
นายมรกต อินทุละหาน
นายมรุติ์ ปลัดกอง
นายมหาชัย นุมมาก
นายมหิธร ธิติปวัตน
นายมโหฬาร ทะยานยุทธ
นายมะเปาซี เพ็ชรแลมัน
นายมะยาดี ดาบู
นายมะรอกิต ดอเลาะ
นายมะรีสัน บาดา
นายมะฮีซัน ยูนุ
วาที่รอยตรี มัฆวัตว แสนบุญศิริ
นายมัชฌิม วงศประยูร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑

นายมานพ นิลวิจิตร
นายมานะ มาเสมอ
นายมานัด หาญตั้ง
นายมานิตย ทองดี
นายมานิตย พานแสวง
นายมานิตย รองเมือง
นายมานิตย แสงสุวรรณ
นายมาโนช ทิพยบรรพต
นายมาโนชญ กุลจันทะ
นายมารุจณ แกวทับ
นายมารุต จันญะฉาย
นายมารุต สาตรพันธุ
วาที่รอยตรี มารุตพงศ หวอง
นายมาลิก หมัดสะแลหมัน
นายมิธินันท ชินณะบุตร
นายมีชัย ศรีอําพล
นายมีสงา ขาวงาม
นายมุตตอฝา แสงขาว
นายมุสลิม ลิงาลาห
นายมุฮัมหมัดอัซรี แยนะ
นายมูฮําหมัด มะดือเระ
นายมูฮําหมัดนูรด มีบุญลาภ
วาที่รอยตรี เมฆิน มั่นชูขวัญสิริ
นายเมฑี ชมเหิม
นายเมธรัตน วาจาลชน

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเมธา กวางทอง
นายเมธา จันทรวงศ
นายเมธาวุฒิ มุนิปภา
นายเมธี ศรีบุญเรือง
นายเมธี สมพิมพ
นายไมตรี ประชากุล
นายยงยุทธ ใจแกว
นายยงยุทธ อังคสัญญลักษณ
นายยงยุทธิ์ สายสุวรรณ
นายยรรยง รักคํามี
วาที่รอยตรี ยศกร มณีกันตา
นายยศธร กานตชนาพงศ
นายยศศักดิ์ หีบไธสง
นายยันยง สกุลนรสิงห
นายยาลูวี โตะพีเยาะ
นายยิ่งคุณ รอดทิม
นายยิ่งศักดิ์ บํารุงพงษ
นายยุคล โมคภา
นายยุทธชัย สุปน
นายยุทธนา กลาศึก
นายยุทธนา คเชนทรชาติดํารง
นายยุทธนา คําภีระ
นายยุทธนา ชุดทองมวน
นายยุทธนา ไชยราช
นายยุทธนา บุญนาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑

วาที่รอยตรี ยุทธนา มงคลล้ํา
นายยุทธนา มีกลิ่นหอม
นายยุทธนา รอดเชื้อจีน
นายยุทธนา ลมสูงเนิน
นายยุทธนา หีบแกว
นายยุทธนากร วโรรส
นายยุทธพงษ ดํารงธรรม
นายยุทธพงษ พรดอนกอ
นายยุทธพงษ หอมขจร
นายยุทธพล เนตวงษ
นายยุทธพิชัย บุตรน้ําเพ็ชร
นายยุทธภูมิ เสืออู
นายยุทธศาสตร ทองสน
นายยุทธสิทธิ์ แหวนเงิน
นายโยทินย สีหาราช
นายโยธิน คํามา
นายโยธิน ไชยชาญยุทธิ์
นายโยธิน แสนสุยะ
นายโยธิน อสุริยิน
นายรชต ปานบุญ
นายรชตพชรญ ทุมพร
นายรชตะ แกวสวรรค
นายรชตะ มุลเมือง
นายรณกร ไขนาค
นายรณกฤต ผลแมน

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายรณชัย ขอกิ่ง
นายรณชัย จันคง
นายรณชัย ทองงามขํา
นายรณชัย รัชนะปกิจ
นายรณชัย สุวรรณมาลี
สิบตํารวจตรี รณเดช ไสว
นายรณยุทธ สังสุทธิ์
นายรตนพงษ ปนติสวัสดิ์
นายรติ พิพัฒนศรี
นายรติบดี หนอทอง
นายรภัทกร สุขชวย
นายรหัท ติ๊บแปง
นายรองฤทธิ์ ไชยพิณ
นายรอฮาดี ดอเลาะ
นายรักเขต แสงกระจาง
นายรักษพล ขจรกลิ่น
นายรังสรร สมนาค
นายรังสรรค ฆองคํา
นายรังสรรณ วันนา
นายรังสิต ศรีหราย
นายรังสิมา จิตโสภา
นายรัชชานนท ภักดีราช
นายรัชชุพงษ แกวจันทร
นายรัชเดช ทองสาดี
นายรัชตภาคย ทองศิริธนรัชต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายรัชพล ลานตวน
นายรัชพล สุรันนา
วาที่รอยตรี รัฐนันท สกุลสารทอง
วาที่รอยตรี รัฐนัย รื่นกมล
นายรัฐประชา สาลี
นายรัฐพล ไวทยะชัยวัฒน
นายรัฐพล หนันกระโทก
นายรัฐรุจน ชินตันติรัศมิ์
นายรัฐศักดิ์ ผองจิต
นายรัตนชัย สอดกระโทก
วาที่รอยตรี รัตนพงษ วรรณกัมมิโก
นายรัตนพันธ เจนวานิช
นายรัตนภาส วงษไร
นายรัตนศักดิ์ เมืองคํา
นายรัตนสถิตย อุดม
นายราชันย เจียมศิริ
นายราชันย โฉมไธสง
นายราเชนท แสงอินทร
นายราม เรือนทองดี
นายราษฎรธานี กิมเสาร
วาที่รอยเอก รุง จันเดียว
นายรุงกมล พะโยม
นายรุงโรจน สมนิล
นายรุฒธิพงษ อภัย
นายเรวัต ทวดสุวรรณ

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

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเรวัต เมณฑกูล
นายเรืองชัย พจนี
นายเรืองนนท นพรัตน
นายเรืองยศ งานสม
นายเรืองศักดิ์ บุญเรือง
นายไรนาน ชายเตะ
นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดี
นายฤทธิ์ธิชัย ภูสําอางค
นายลภน ลุนไธสง
นายลภัส สุขปลั่ง
นายลักษณ กลั่นสุคนธ
นายลัทธพล ดานสกุล
นายลิขิต กาลีพล
นายลิขิต ไกรรบ
นายลิขิต นวมนุม
นายลิขิต นูมะหันต
วาที่รอยตรี ลิขิต ศะริจันทร
นายลุตฟ เจะแต
นายเลอคัลลาล ลาล
นายเลอสัณฑ ไชยทอง
นายเลิศจักขณ อัครเดชเวชวานิช
นายเลิศชัย แกวภักดี
นายเลิศชาย ใจทัด
วาที่รอยตรี เลิศพิภพ แสนวัง
นายวงศกร ณรงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายวงศกร เดชโคตร
นายวงศกร พรหมทอง
นายวชิรวิชญ ตีรณานุสิษฐ
วาที่รอยตรี วชิรวิชญ พิภัทรเจริญกุล
นายวชิระ กูสุวรรณวิจิตร
นายวชิระ ตั้งประสาทสุข
นายวชิระ สามกองาม
นายวชิรุณ ภูกะเดา
นายวณัศ อิ่มใจ
นายวณิชโรจน จันทรารัศม
นายวรกร มาลาเล็ก
นายวรกันต ศรีวิชัย
นายวรกันต สาเมฆ
นายวรชัย แตมศิริชัย
นายวรเชษฐ ศรีวิชัย
นายวรณัฐ รุงเรือง
นายวรเดช กาญจนโนพงษ
วาที่รอยตรี วรเทพ ศิริเวช
นายวรพงศ พิพัฒนวรพงศ
นายวรพงศ ศรีจํานง
นายวรพงษ ปญญาชื่น
นายวรพจน ตระการศิริ
นายวรพจน อิทธิยาภรณ
นายวรพล จันทรคํา
นายวรพล วิเชียรนพรัตน

๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวรพล ศรีเทพ
นายวรพล สายโสภา
นายวรพิสิษฐ ชนันทกานต
นายวรภพ ตุละพิภาค
นายวรยุทธ จันทรกอง
นายวรรณชัย คมขํา
นายวรรณชัย พิมพโพธิ์พันธ
นายวรรณนุรักษ ประโยชน
นายวรรณพล บาลี
นายวรรณยศ โพธิ์เลี้ยง
นายวรรณยุทธิ์ ดาบแกว
นายวรรณศิลป ศรีวรรณะ
นายวรรธการย มวงนอย
นายวรรธนะ คัทจันทร
นายวรวัฒน จิราธิวัฒนาณุกุล
นายวรวัฒน ดาปาน
วาที่รอยตรี วรวิทย เกาะกลาง
นายวรวิทย ชิดชอบ
นายวรวิทย ประทีป ณ ถลาง
นายวรวิทย อมรพลัง
นายวรวุฒิ คงแกว
นายวรวุฒิ ดวงแกว
นายวรวุฒิ ตูพิมาย
นายวรวุฒิ แตหละ
นายวรวุฒิ นามมุลตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑

นายวรวุฒิ บัวศรี
นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
นายวรวุฒิ บุตรศาสตร
นายวรวุฒิ วรชิษณุพงศ
นายวรวุฒิ สุขสถิตย
นายวรวุฒิ โอษะคลัง
นายวรสินธุ บุญสมัคร
นายวรัชพงศ ทองแจมธัญโรจน
นายวรัญชาติ บาตรโพธิ์
นายวรัญู แจงปอม
นายวรัญู โพธิ์คีรี
นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ
นายวรางค สุจริต
นายวรานนท กงลา
นายวรานนท พวงภู
นายวรายุทธ โมราศิลป
นายวราวุฒิ อนุการ
นายวราวุฒิ อัมพุธ
นายวราวุฒิ อินทรากอง
นายวราวุธ เสือพวง
นายวริทธิ์ธร สิงหภิรมย
นายวรินทร พิริยะวงศตะวัน
นายวริศ คํายวง
นายวรุฒ สุขสอน
นายวรุต มะติมุ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวรุตม โคตรคําหาญ
นายวรุตม นันทวิจิตร
นายวศิน รัตนยาติกุล
นายวศิน สุธีระกูล
นายวสวัตติ์ สิงหอําพล
นายวสันต การะเกตุ
วาที่รอยเอก วสันต จันโส
นายวสันต จินดาขัด
นายวสันต ใจบุญมา
นายวสันต ติ๊บจา
นายวสันต บัวชุม
นายวสันต เปยปลูก
นายวสันต พันธทอง
นายวสันต รุงเรือง
นายวสันต ออนธานี
นายวสุ วงษพินิจ
นายวสุ ศุภอักษร
นายวสุ สวัสดิสาระ
นายวัจนกร แสงสวาง
นายวัชนะ กระจางจบ
นายวัชรพงศ บุตรจันทร
นายวัชรพงษ กลาใจ
วาที่รอยตรี วัชรพงษ มาตรวังแสง
นายวัชรพงษ อุปโคตร
นายวัชรพล จันทรวงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑

นายวัชรพล อุทัยรัตน
นายวัชระ ใบยูซบ
วาที่รอยตรี วัชระ ประทุมรัตน
นายวัชระ เลิศธุวานนท
นายวัชระ วงษวิชา
นายวัชระ ศรีฐาน
นายวัชระ อยูสวัสดิ์
นายวัชระ อินทรกระโทก
นายวัชระพงษ วงคเทพ
นายวัชรา สุบรรณครุธ
นายวัชราวุฒิ ขอบเขตต
นายวัชรินทร ชัยสิทธิ์
นายวัชรินทร ถันชนนาง
นายวัชรินทร อินสระ
นายวัชรินทร เอี่ยมสกุล
นายวัชริศ เจริญกุล
นายวัชโร บุญนาค
นายวัฒนา กระตายทอง
นายวัฒนา ชุมชื่น
นายวัฒนา นาเคณ
วาที่รอยตรี วัฒนา พึ่งน้ํา
นายวัฒนา สุริวรรณ
นายวัฒนา อนุการ
นายวัฒนากร ตอซอน
นายวันเฉลิม ภิรมย

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวันเฉลิม หารโรงสี
นายวันเฉลิม อุลิต
นายวันชนะ ติยะบุตร
วาที่รอยตรี วันชัย แคลวภัย
นายวันชัย งามสามพราน
นายวันชัย ดีเสมอ
นายวันชัย ปวกหาร
นายวันนิวัฒน วัฒนะธีระกุญชร
นายวัลลภ นันตา
นายวัลลภ สุกอราม
นายวัศพล โอมพรนุวัฒน
นายวัสสะ ชอผกา
นายวาณิช ผัดมอย
นายวาทิต มะยม
นายวาทิต อิสสะอาด
นายวาทิตย คําสิงหนอก
นายวานิช ยาเพ็ชรนอย
นายวานิช อินคงงาม
นายวายุภักษ สิริกาญจนสกุล
นายวาฬมัจฉ รินทะ
นายวิกร แกวพิลา
นายวิกรม ตั้งกิจเจริญพงษ
นายวิจิตร นายาว
นายวิจิตร โลมา
นายวิจิตร เวชสิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิชชญะเศรษฐ เกษมศักกริน
นายวิชชวิทย จัวนาน
นายวิชญพล ปญญา
นายวิชยวศิน พิมพเทศ
นายวิชยุตม ธีสุระ
นายวิชัย กลวยประโคน
นายวิชัย นาหอม
นายวิชัย เพ็ชรวงษ
นายวิชัย รุงศรีรัตน
นายวิชัย สีสัน
นายวิชัย สีไส
นายวิชัย แสนศรี
นายวิชัยรัตน ทองทิพย
นายวิชาญ แกวนุช
นายวิชาญ บรรจงศิลป
วาที่รอยตรี วิชาญ ฝอยทอง
นายวิชาญ พิมมาศ
นายวิชาญ สินทร
นายวิชิตพล โรยแสง
นายวิเชษฐ พุทธิรัตน
นายวิเชียร จงดี
นายวิเชียร ติระพงษ
นายวิเชียร ยมรัตน
นายวิญู จนะอินทร
นายวิญู พื้นงาม

๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิฑูรย วรรณจิตร
นายวิทชัย แจมจุย
นายวิทยา กุลมาตร
นายวิทยา จันทรทนะ
นายวิทยา ไชยศรี
นายวิทยา ทองเหลือง
นายวิทยา ทิศหลา
นายวิทยา เปรื่องนา
นายวิทยา มองมั่น
นายวิทยา ยุวภูษิตานนท
นายวิทยา สมผล
นายวิทยา สุขสวัสดิ์
นายวิทยา หาบุญพาด
นายวิทวัช ตูจันโท
นายวิทวัฒน เจริญเฉลิมศักดิ์
นายวิทวัส กันทะเนตร
นายวิทวัส คําสุข
นายวิทวัส จันทะเสน
นายวิทวัส ชูจิตร
นายวิทวัส แซลิ้ม
นายวิทวัส นิดสูงเนิน
นายวิทวัส บุญตา
นายวิทวัส มุงเขื่องกลาง
นายวิทวัส ศาสกุล
นายวิทิต โชครัตนาเจริญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑

นายวิทูล อุดอาย
นายวินัย นอยวิบล
นายวินัย นามมา
นายวินัส รุงรจนา
นายวินิต ภูลายยาว
นายวิภู ฝาเรือนดี
นายวิมล เดชะ
นายวิรพงษ ปะนามะเส
นายวิระกิจ เพ็งทา
นายวิระเชษฐ ทวีทรัพย
นายวิรัช หมอนเสมอ
นายวิรัตน ถิ่นอรัญ
นายวิรัตน บุญเกื้อ
นายวิรัตน สีตะแกะ
นายวิรัตน อุนศิริ
นายวิริยะ กิติกุล
นายวิริยะ ชูวงควาลย
นายวิรุธ ยังมีสุข
นายวิรุฬ กันตะนน
นายวิโรจน ทาวัน
นายวิโรจน บรรลือทรัพย
นายวิโรจน สายบุญมี
นายวิวัฒน แกวอุย
จาสิบเอก วิวัฒน ไตรยุทธชัย
นายวิวัฒน ภักดี

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิวัฒนชัย กิตติ์ธนาตระกูล
นายวิศระ เชียงหวอง
นายวิศรุต ขุนแผน
นายวิศรุต มุมานะวงศ
นายวิศิษฏ ดูระยับ
นายวิศิษฏ ใหญน้ํา
นายวิศิษฐ เอ็งสุวรรณ
นายวิษณุ นวลใหม
นายวิษณุ สมศรี
นายวิษณุ อํานาจ
นายวิษณุกรณ บุญเฮา
นายวิสันต นาริโส
วาที่รอยตรี วิสิฐ พรหมเผา
นายวิสิทธิ์ มากะเต
นายวิสุทธิ์ ขุนน้ํา
นายวิหารชัย สวางสุข
นายวีนัส จอมเกาะ
นายวีรชน เสมือนใจ
นายวีรชัย ทิพยอาสน
วาที่รอยตรี วีรพงศ ปนะเจริญ
นายวีรพงษ แสงเพชร
นายวีรพล ขาวเขียว
นายวีรภัทร บํารุง
นายวีรภัทร ศุภรสิงห
นายวีรยุทธ ผักสา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑

นายวีรยุทธ สงศิลาวัต
นายวีรวัฒน ยกดี
นายวีรวัฒน แสงลี
นายวีรวัฒน อุงเภา
นายวีรศักดิ์ บุญนาม
นายวีรศักดิ์ สิงหทองหาว
นายวีระ วรรณคํา
นายวีระชน เตโพธิ์
นายวีระชัย จันทะเสน
วาที่รอยตรี วีระชัย จิบทอง
นายวีระชัย อุทัยศรี
นายวีระชาติ กรินรักษ
นายวีระชาติ ทองโสภา
นายวีระชาติ ศรีนิล
นายวีระประวัติ สุขบัณฑิตย
นายวีระพงษ ปรึกษา
นายวีระพงษ ปะวะระ
นายวีระพงษ วรรณยศ
นายวีระพงษ เหมกอง
นายวีระพันธ เชื้อดวงผูย
นายวีระพันธ พิมพสราญ
นายวีระยุทธ ยอดมะลิ
นายวีระยุทธ ละเอียด
นายวีระยุทธ โอชํารัมย
นายวีระวัฒน เรืองรัตน

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวีระวัฒน อินยิ้ม
นายวีระวุฒิ วิชัยนราพงศ
นายวีระศักดิ์ ตองกระโทก
นายวีระศักดิ์ ทองพรอม
นายวีระศักดิ์ หมอมฤทธิ์
นายวุฒิกร โหลแกว
นายวุฒิไกร ภูสุวรรณ
นายวุฒิไกร สาตี
นายวุฒิชัย คําพระแย
นายวุฒิชัย เทียมยศ
นายวุฒิชัย เผาภูรี
นายวุฒิชัย พลายแกว
นายวุฒิชัย พุมอินทร
นายวุฒิชัย พูนชัย
นายวุฒิชัย ศรีจรูญ
นายวุฒิชัย ศรีทาป
นายวุฒิชัย อินทรัตน
นายวุฒิพงษ คํามะณี
นายวุฒิพงษ เดิมทํารัมย
นายวุฒิพงษ พิมพศักดิ์
นายวุฒิพงษ มุงเกี้ยวกลาง
นายวุฒิพันธ เลาซาง
นายวุฒิภัทร มัธยม
นายวุฒิวัฒน อิ่มเพ็ง
นายวุฒิศักดิ์ คงแถลง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑

นายวุฒิศักดิ์ บุตวาป
นายวุฒิศักดิ์ สายสกุล
นายวุฒิศักดิ์ เหวาโต
นายเวชยันต สรรพเศียร
นายเวธัส เกษสุวรรณ
นายเวสารัช ชินวงศ
นายแวซอบรี หยีกาเร็ม
นายไวฑูรย มินจันทึก
นายศตคุณ ลาโสม
นายศตวรรษ มะคําหอม
นายศยานนท ศิริขันธ
นายศรติศักดิ์ แสนกองคํา
นายศรประกฤษฎ หมูสะแก
นายศรัญู ถุงแกว
นายศรัญู มหิงสพันธุ
นายศรัญู อุธรณ
นายศรัณย จันทรแดง
นายศรัณย เปรมสุข
นายศรัณย ยอดมงคล
นายศรัณยู เจริญสุข
นายศรันยู ปอมขํา
นายศรายุทธ คําอินทร
นายศรายุทธ เจริญธรรม
นายศรายุทธ นอยมิ่ง
นายศรายุทธ บุญเครือ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศรายุทธ วิภาวัฒนกิจ
นายศรายุทธ สมโนชัย
นายศรายุทธ สุทธศิลป
นายศรายุทธ สุทําเลา
นายศรายุทธ อัจกลับ
นายศราวุฒิ แกวอาจ
นายศราวุฒิ คําใบ
นายศราวุฒิ จิตบรรจง
นายศราวุฒิ ไชยริบุญ
วาที่รอยเอก ศราวุฒิ ทานินนท
นายศราวุฒิ ธนวงศวิวัฒน
นายศราวุฒิ ภูพาที
นายศราวุฒิ ไมแหลม
นายศราวุธ กาชาติ
นายศราวุธ จามรเนียม
นายศราวุธ ดวงบานยาง
นายศราวุธ บุญสง
นายศราวุธ ประจงจิตร
นายศราวุธ พุฒขุนทด
นายศราวุธ มุลสุมาลย
นายศราวุธ วิธีเจริญ
นายศราวุธ เสาวนิช
นายศรีถา ชูชื่น
นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นายศศิคุณ วิเศษทรัพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑

นายศักดา พรมกุล
นายศักดา สวนจังหรีด
นายศักดิ์คเณ รมสุข
นายศักดิ์ชัย ไชยสุวรรณ
นายศักดิ์ชัย นันทราช
นายศักดิ์ชัย ยอดแกว
นายศักดิ์ชาย วัลดา
นายศักดิ์ณรงค ชัยภา
นายศักดิ์ณรงค พุมเพิ่ม
นายศักดิ์ดา ฐานวิสัย
นายศักดิ์ดา ศรีมานนท
นายศักดิภัทร ภูมีศรี
นายศักดิ์ศรี พลเยี่ยม
นายศักดิ์ศรี สีละโคตร
นายศักดิ์สิทธิ์ กุดแถลง
นายศักดิ์สิทธิ์ ทาวดอน
นายศักดิ์สิทธิ์ โสโคกกรวด
นายศักนรินทร หมาดโหยด
นายศักรินทร แกวอราม
นายศักรินทร ศรีทอง
นายศันสนะ มะลิหอม
วาที่รอยตรี ศาสตรา ทองออน
นายศิกษวิชญ เพชรสังข
นายศิธานนท ชัยวรัตถสุนทร
นายศิรพัทร สินมา

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศิรสิทธิ์ ศิลปโสภา
นายศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ
นายศิรายุ ทิพยประสิทธิ์
นายศิริชัย ญาณปญญา
นายศิริชัย แดงสุข
นายศิริชัย สีโสม
นายศิริธรรม หอมกลิ่น
นายศิริพงศ เงินบุคคล
วาที่รอยตรี ศิริพงษ กนกวัฒนะพันธุ
นายศิริพงษ สิทธิฤทธิ์
นายศิริวัชร แปนชุม
นายศิริสุข ถนาวรณ
นายศิโรจน เล็กเส็ง
นายศิโรดม โสวัณณะ
นายศิลปชัย สุจิวรรณ
นายศิวกร หนูนะ
นายศิวดล สารพิมพ
นายศิวนัฐ นอยดี
นายศิวนัต ใหลประเสริฐ
นายศิวพงษ แสงนอก
นายศุภกร ตุมเพ็ชร
นายศุภกร ผันผล
นายศุภกร พึ่งโต
นายศุภกร แสนสุข
นายศุภกร อัครกมลาภากุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑

นายศุภกฤต เงินบํารุง
นายศุภกฤต วังโณ
นายศุภกิจ ธรรมสิทธรัตน
นายศุภชัย แกวขาว
นายศุภชัย ขันดี
นายศุภชัย ดาบุตร
นายศุภชัย เพ็ชรรัตน
นายศุภชัย มหาแสน
นายศุภชัย ศรีอาจ
นายศุภเชฐ สิงหพงศ
นายศุภโชค สาระสันต
นายศุภณัฐ จันทรขํา
นายศุภณัฐ ชนัทนาวา
นายศุภณัฐ โตสุข
นายศุภณัฐ รัตนปกรณ
นายศุภธัช มนตคล้ํา
นายศุภนัจ คนคลอง
นายศุภพร ตรีไพชยนตศักดิ์
นายศุภฤกษ ฉิมพันธุ
นายศุภฤกษ ดํารงวงศคําพวง
นายศุภฤกษ พลังฤทธิ์
นายศุภฤกษ สรวิฑย
นายศุภลักษณ ชานาง
นายศุภวรรธก จอมหาญ
นายศุภวัฒน ไชยตะมาตย

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
สิบเอก ศุภวัฒน นามมี
นายศุภวัฒน อัมพรศักดิ์
นายศุภวิชญ บุญสวัสดิ์
วาที่รอยตรี ศุภวุฒิ กณะโกมล
วาที่รอยตรี ศุภศักดิ์ ออนสันต
นายศุภศิลป ปญญา
นายศุภษร บุดดา
นายศุภสิทธิ์ คําสาว
นายศุรชัย สกุลขอเจริญ
นายศุวสิน สินมาก
นายเศรษฐธร นอยเลิศ
นายเศวตฉัตร ศกุนตะฤทธิ์
นายสกนธ โกสุม
นายสกุลชัย บุญญศิริโชติ
นายสกุลชัย สวัสดี
นายสงกรานต แกวสวนจิก
นายสงกรานต พรหมมะ
นายสงา จิตรกลาง
นายสดใส แกวประสงค
นายสดใส แกวลอดพเนา
นายสถาบัน เกตวงษา
นายสถาปนา กาสุยะ
นายสถาพร นิยม
นายสถาพร มอญวัด
นายสถาพร แสวงหา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑

นายสถิตย กาทอง
นายสน หมัดปาน
นายสนธยา จันทรประเสริฐ
นายสนธยา จุฑาเทพ
นายสนธยา หมูหัวนา
นายสนธิศักดิ์ มั่นหมาย
นายสนั่น กระตายทอง
นายสนั่น ประทุมทอง
นายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษเดชา
นายสมเกียรติ กันยาวงศ
นายสมเกียรติ กิติคํา
นายสมเกียรติ คําเผือก
นายสมเกียรติ จําปพันธ
นายสมเกียรติ โทออน
นายสมเกียรติ สุตา
นายสมควร นาคเกษม
นายสมคิด ทับไทร
นายสมคิด ภูไพจิตรกุล
นายสมคิด ออนศรี
นายสมคิด อุนยะนาม
นายสมเจตน เจริญผล
นายสมเจตน บุญปก
นายสมเจตน ยืนยง
นายสมใจ รักกะเปา
นายสมชัย สมบุญนอก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมชาย คามิ
นายสมชาย เที่ยงดี
นายสมชาย บุญแกว
นายสมชาย บุญชวย
วาที่รอยตรี สมชาย เพชรนุม
นายสมชาย หูตาชัย
นายสมชาย อินทรกุล
นายสมโชค ขวัญมา
นายสมโชค เครือแสง
นายสมโชค แนนพิมาย
นายสมทบ แกนจันทึก
นายสมนึก คิดการ
นายสมนึก ชาวสวน
นายสมบุญ สุทธิวงค
นายสมบูรณ แกวจอหอ
นายสมบูรณ พันเคลือ
จาสิบเอก สมประสงค
พระพรายครบุรี
นายสมปอง นวลจันทร
นายสมพงษ แกวดอกรัก
นายสมพงษ ประเสริฐ
นายสมพงษ มาทอง
นายสมพงษ วิเศษโวหาร
นายสมพงษ อัคนิจ
นายสมพร คําฝอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพร เจริญศิริ
นายสมพร โพธิ์ศรี
นายสมพร วงษวัน
นายสมพร สอนวิสัย
นายสมพรชัย กอเจริญพัฒนาชัย
นายสมพิศ เครือโชติ
นายสมพิศ บุญทูล
นายสมพิศ สุขกัลยา
นายสมภพ ไชยโชติ
นายสมภพ สดคมขํา
นายสมภพ อุตสาหะ
นายสมโภช ทองสัมฤทธิ์
นายสมยง โพธิ์น้ําเที่ยง
นายสมยงค มุขไชยา
นายสมยศ จวงสาคร
นายสมยศ แซโตว
นายสมยศ หาญลํายวง
นายสมรักษ จันทะคุณ
นายสมศักดิ์ แปนเกิด
นายสมศักดิ์ พันธสวาง
นายสมศักดิ์ วิเศษ
นายสมหมาย ตนกันยา
นายสมหมาย ศรีพงษ
นายสมหวัง แสงบํารุง
นายสมัชชา สวางศรี

๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมานชัย ริดจันดี
นายสมิท นพเกา
นายสยมพล เศรษฐาวงศ
นายสยมภู ปญญาเหมือง
นายสยมภู พวงปญญา
นายสยมภู พิลึก
นายสยาม พรอมมูล
นายสยาม แสงงาม
นายสยามรัฐ ลอยพิมาย
นายสยุมภู ชัยปญหา
นายสรกฤช เรืองทอง
นายสรชัย ชางแตง
นายสรณสิริ ศานติชาติศักดิ์
นายสรเดช เลิศวัฒนาวณิช
นายสรทรรศน เล็ดมะ
นายสรพงษ คําตะ
นายสรภัส คงพันธ
นายสรรชัย เหลาวัฒนะไพศาล
นายสรรญ มากทรัพย
นายสรรพวิชญ ลือโลก
นายสรรเพชร ชูแกว
นายสรวิศ ติธรรมโม
นายสรวิศ เสริมพล
นายสรศักดิ์ มีสม
นายสระพงษ ภูมิโคกรักษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐

นายสรายุทธ นักบุญ
นายสรายุธ เขียวมงคล
นายสราฤทธิ์ มูลเจริญ
นายสราวุฒิ กุมภิโร
สิบเอก สราวุฒิ ธานีรัตน
นายสราวุฒิ อินปน
นายสราวุธ แกวผลึก
นายสราวุธ แชมชอย
นายสราวุธ โพธิพุฒ
นายสราวุธ มุขโต
นายสราวุธ อินทมนต
นายสฤษธิ์ชัย มากเสน
นายสลาตัน บุญปก
นายสวัสดี อรัณยะกานนท
นายสหรัฐ เอี่ยมสําอางค
นายสหรัถ อาสา
นายสอนนารินทร ปททุม
นายสะอาด แกวมา
นายสะอาด จริตรัมย
นายสัญชัย พิกุลงาม
นายสัญชัย โสมทอง
นายสัญชาติ ไพสิทธิ์
นายสัญญา คงยศ
นายสัญญา มหาเมธากูล
นายสัญญา สกุลซง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสัณฐิติ แกวคงที่
นายสันต สุขสวัสดิ์
นายสันติ จุนเจีย
นายสันติ ทรัพยสิน
นายสันติ ประชุมรอ
นายสันติชัย ชัยเลิศ
นายสันติชัย ประสานพานิช
นายสันติพงศ เรือนใจ
นายสันติภาพ รินทอง
นายสันติสุข ขอเหล็กกลาง
นายสันติสุข บุญชู
นายสันติสุข ศรีนอย
นายสันติสุข สมพร
นายสันธาน จันทะมุด
นายสับบี่ บิลหีม
นายสัมผัส สุวรรณโชติ
นายสัมพันธ คนประสพ
นายสัมพันธ ธรรมบํารุง
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา
นายสัมฤทธิ์ พุมปรีชา
นายสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ
นายสากล เยี่ยมไธสง
นายสาการียา อาแว
นายสาธิต แกวศรีทัศน
นายสาธิต จันทรแดง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐

นายสาธิต จันทโร
นายสาธิต ตินานพ
นายสาธิต ศาลางาม
นายสาธิต สังขจันทร
นายสามารถ ใยบัว
นายสามารถ ศรเมฆ
นายสายันต สิงหศรี
นายสาโรจน กุลศิลาฤทธิ์
นายสําเริง ทองพูน
นายสิขรินทร เครือนอย
นายสิงโตทอง โสภาพรม
นายสิทธิกร โลหะเวช
นายสิทธิชัย คงนวน
นายสิทธิชัย คําแสน
นายสิทธิชัย ไชยรัตน
นายสิทธิชัย บํารุงสุข
นายสิทธิชัย โบราณ
นายสิทธิชัย ผาติศิลปกิจ
นายสิทธิชัย พิมพใหญ
นายสิทธิชัย โพธิ์
นายสิทธิชัย แสงใสรัตน
นายสิทธิโชค ฉิมวัย
นายสิทธิโชค ทองพุฒน
นายสิทธิโชค แวนแกว
นายสิทธิเดช ชมจันทร

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสิทธิเดช เนตรัก
นายสิทธิเดช ศรีนวล
นายสิทธิบดินทร บุญสัญ
นายสิทธิบูรณ ศรีปดถา
นายสิทธิพงศ จันผลึก
นายสิทธิพงศ โชติมณี
นายสิทธิพงศ พอจันดา
นายสิทธิพงษ มินทะขัติ
นายสิทธิพงษ รัตนวัน
นายสิทธิพงษ อินทรโยธา
นายสิทธิพร จิตตสุวรรณ
นายสิทธิรักษ นรสิงห
นายสิทธิ์วริศร เปลงแสงศรี
นายสิทธิศักดิ์ ทํานานอก
นายสิทธิศักดิ์ นันภักดี
นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณ
นายสินชัย ภักดี
นายสินทารา เกษแกว
นายสินธุทัย สมหวัง
นายสิโนทัย เสริมศรี
นายสิปปกร เวียงวิเศษ
นายสิรภพ ดอนชัยสกุล
นายสิรวิชญ แกวปนะ
นายสิรวิชฐ โคกสระนอย
นายสิริพงศ ธิตาราม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐

นายสิริวัฒก แสงกลา
นายสิริวัฒน โชติกุลศิริปญญา
นายสิริวัฒน ปราบคช
นายสิริวุฒิ งามสกุล
นายสิโรตม อนุจันทร
นายสีขริน โชติวรรณ
นายสุกิจ เจริญกุล
นายสุขสมชัย โสมาบุตร
นายสุขสันต วงคใหม
นายสุขสันต สมานมิตร
นายสุขุม อินทรทะ
นายสุคนธ อาจยาทา
นายสุชาติ ประจิต
นายสุชาติ วิจิตรจันทร
นายสุชาติ ศรีกัญหา
นายสุชาวิชญ ยังนอย
นายสุชิน อําภาพันธ
นายสุชีวิน ปนสุเทพ
นายสุดสาคร ทองคํา
นายสุดสาคร หมายชม
นายสุตพงศ ศรีดาฮด
นายสุถนอม จิตตเอื้อเฟอ
นายสุทธา อินทนานนท
นายสุทธากร อังคตรีรัตน
นายสุทธิ สีพิกา

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้น
นายสุทธิชัย ใจคุมเกา
นายสุทธิชัย หมั่นเขตรกิจ
นายสุทธิชาติ บุณยทรรพ
นายสุทธิพงศ กุลศิลป
วาที่รอยโท สุทธิพงษ แฝงบุญ
นายสุทธิพงษ ศรีสวัสดิ์
นายสุทธิพงษ สูงสันเขต
นายสุทธิพงษ เหรียญทอง
นายสุทธิพร กูแกว
นายสุทธิพร ดาวเรือง
นายสุทธิพร ลีเจริญ
นายสุทธิพร สนธิกร
นายสุทธิรักษ ซื่อตรง
นายสุทธิรักษ เนียมสมบุญ
นายสุทธิรัตน ชูศรี
นายสุทธิรัตน มีศรีสวัสดิ์
นายสุทธิวัฒน ทิพยคีรี
นายสุทธิเวทย บุญปก
นายสุทธิศักดิ์ พรมดวงศรี
นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ
นายสุทัศน คิดประโคน
นายสุทัศน ศรีแกว
นายสุทัศน สาระขันธ
นายสุทาส สุขกาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐

นายสุทิน ดาหอม
นายสุทิน ปานขาว
นายสุทิน วันบรรเจิด
นายสุทิน สุขุมพันธ
นายสุเทพ ซิวประโคน
นายสุเทพ นามบุตร
นายสุเทพ พันธุฟก
นายสุเทพ มาลัยทอง
นายสุเทพ สอนนิล
นายสุเทพ หลาละคร
นายสุธรรม คูธนะวนิชพงษ
นายสุธาวัฒน สุวรรณนาค
นายสุธี สุดลอย
นายสุธีชา ธีระมิตร
นายสุนทร คงศิริ
นายสุนทร ชมชิด
นายสุนทร ยองจา
นายสุนัน โมลาสี
นายสุนันท โชคบัณฑิต
นายสุนันท โนนแกว
นายสุนันท บุญเพชร
นายสุนันท อาจหาญ
นายสุนัย ล่ําสัน
นายสุบิล เกตุแกว
นายสุพกิจ โชติพนิชเศรษฐ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุพจน เกษสุภะ
นายสุพจน นามขันทอง
นายสุพจน รักรวม
นายสุพจน ศิริสลุง
นายสุพจน อรุณแสงใส
นายสุพรรณ ทองขาว
นายสุพศิน ปลุกใจราษฎร
นายสุพัฒน แผพร
นายสุพัฒน ศรีแกว
นายสุพิชัย คําทุย
นายสุไพวิรัตน นุนนาแซง
นายสุภกร เขตมนตรี
นายสุภกิจ กําลังคลี่
นายสุภรุจ ยอดดําเนิน
วาที่รอยตรี สุภฤกษ สิงหโต
นายสุภวัช เชาวนเกษม
นายสุภสร คงอินทร
นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียว
นายสุภักดิ์ วรชัย
นายสุมิตร บุตตะโยธี
นายสุเมต โพธิ์คง
นายสุเมธ กลวยนอย
นายสุเมธ ผานวงศ
นายสุเมศ ชาแทน
นายสุรกฤษณ รัตนประทุม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐

นายสุรใจ เกษเหมือน
นายสุรชัย จิตสงบ
นายสุรชัย นอยวงศ
นายสุรชัย บูชาอินทร
นายสุรชัย ปดภัย
นายสุรชัย ลือชัย
นายสุรชาติ ชะมังชัย
นายสุรชาติ โถทอง
นายสุรเชฎฐ จันทัน
นายสุรเชษฎ วราหะ
นายสุรเชษฐ ไตรยะถา
นายสุรเชษฐ เครือเนตร
นายสุรเชษฐ ปารีพันธ
นายสุรเชษฐ พลฉวี
นายสุรดิษ สุวรรณลา
นายสุรเดช แกวศรี
นายสุรพงษ ชัยภูธร
นายสุรพงษ ถันทอง
นายสุรพล ไชยราช
นายสุรพล มาตวงค
นายสุรพล ยศกําจาย
นายสุรพันธ วิจิตรศักดิ์
นายสุรพิชญ วงศนอย
นายสุรรักษ วรรณทอง
นายสุรวัฒน เสนาชัยนรัก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุรวิชญ เกตุแกว
นายสุรศักดิ์ คงเทพ
นายสุรศักดิ์ คําแหง
นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุล
นายสุรศักดิ์ ทองแท
นายสุรศักดิ์ ปาแดง
นายสุรศักดิ์ พาโนมัย
นายสุรศักดิ์ มวงทอง
นายสุรศักดิ์ วิชัยดิษฐ
นายสุรศักดิ์ ศรียายาง
นายสุรศักดิ์ แสงเงิน
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
นายสุรสิทธิ์ กองษา
นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่น
นายสุระชัย ศรีเมือง
นายสุรัช เชื่อมพงษ
นายสุรัตน สมวงศ
นายสุรารักษ กํายาน
นายสุรินทร กิจเฉลา
นายสุรินทร จันทรศิริ
นายสุรินทร ฉลาดกลาง
วาที่รอยตรี สุรินทร แสงทะมาตร
นายสุริยง อึ้งใจธรรม
นายสุริยพงษ บุญโกมล
นายสุริยะ ภูฆัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐

นายสุริยะ อุตบุญ
นายสุริยัณฑ สุขโพลง
นายสุริยัน เหล็กแหลม
นายสุริยัน อินทรโสม
นายสุริยันต นันทชัย
นายสุริยันต มหาราช
นายสุริยันต ใหมโสภา
นายสุริยา ทรัพยเฮง
นายสุริยา ปกกาเวสา
นายสุริยา ภูสํารอง
นายสุริยา วงษดี
นายสุริยา แสนสุขไสย
นายสุริยา หาดชัยภูมิ
นายสุริยา ฮุยประโคน
นายสุริโย ประสงคสุข
นายสุริวงศ พาภิรมย
นายสุลักษณ บุญนา
นายสุไลหมาน สัมผัด
นายสุวพิชญ โพธิ์ไทรย
นายสุวรรณ อินทรประโคน
นายสุวัฒชัย รูคุณ
นายสุวัฒน ตามสันเทียะ
นายสุวัฒน ปุกมณี
นายสุวัฒน ระวิวรรณ
นายสุวัฒนชัย บุญรอด

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุวัฒนรังสรรค จันสุตะ
นายสุวัตร ประภาวิชา
นายสุวิจักขณ ชูชูด
นายสุวิจักขณ สีสมพร
นายสุวิช สิริอรุณธรรม
นายสุวิทย กุลฉิม
นายสุวิทย พันธเพชร
นายสุวิทย มีฤทธิ์
นายสุวิทย อาจวิชัย
นายสุวิศิษฐ ดีรบรัมย
นายสุวิสิทธิ์ รัตนสุข
นายเสกศักดิ์ สุยสุทธิ์
วาที่รอยตรี เสกสรร ชางเหล็ก
นายเสกสรร ทําธนู
นายเสกสรร ธรรมบุตร
นายเสกสันต เทศธรรมา
นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณี
นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม
นายเสถียรพงษ แสนอินทร
นายเสมานันต พีรวิชญเมธากุล
นายเสริมศักดิ์ ทองนํา
นายเสรี ดานขุนทด
นายแสงตะวัน รัตนเสรีประเสริฐ
นายแสวง อรามจิต
นายโสทอน หมวดหรี่

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐

นายโสภณ ผูกจิต
นายโสภณ เอี่ยมสําอางค
นายโสรัช พรหมอักษร
นายไสว หงษภูมี
นายหรอหีม อาดํา
นายหฤษฎ หงษทอง
นายหัสดินทร เวชการ
นายหาญณรงค กระจงจิตร
นายหิรัญ บุตรสิงห
นายหิรัญรัชต สุวรรณรัตน
นายใหม ละมายวรรณ
นายอคิน แกวกระจาง
นายองคอาจ มานะตอ
นายอชิตพงศ วงไฮ
นายอณัฏฐกรณ ยนตสันเทียะ
วาที่รอยตรี อณุศักดิ์ จันแสน
นายอดิเทพ สมบูรณ
นายอดินันท สินคง
นายอดิพงษ ผะเดียงฉันท
นายอดิเรก หลงสวาสดิ์
นายอดิศร กลิ่นถือศีล
นายอดิศร ใจบานเอื้อม
นายอดิศร ยังเจริญ
นายอดิศร สรรเสริญ
นายอดิศักดิ์ ถิ่นทัพไทย

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอดิศักดิ์ บุญมาก
วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ แมนเมือง
นายอดิศักดิ์ ศรีไกรรส
วาที่รอยตรี อดิสรณ โตะมะสะหัด
นายอดุลย มีชํานาญ
นายอติชาต จันตะ
นายอติชาติ สะอีด
นายอธิคม ทิพยพยอม
นายอธิชัย แกวสีขาว
นายอธิชาติ ไทยธานี
นายอธิโชค กองกาญจนาทิพย
นายอธิป ผิวงาม
นายอธิป หัตถกี
นายอธิพงษ พงศกิตติ์วิริยะ
นายอธิพงษ วรสิงห
นายอธิพันธุ ทองรัตน
นายอธิวรรธก ชวยเมือง
นายอธิวัฒน สิมบุตร
นายอนพัทย ปนปอง
นายอนรรฆ ชมบุรี
นายอนรรฆ สาสุข
นายอนัน ตนสวรรค
นายอนันต งอยภูธรณ
นายอนันต ทิพยโอสถ
นายอนันต ปดคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐

นายอนันต ปดตานะ
นายอนันต พิลาจันทร
นายอนันต มณีกัญย
นายอนันต สุโพธิ์
นายอนันตชัย จงสมจิตต
นายอนันตชัย ไชยโกฎิ
นายอนิรุทธ ภูทิม
นายอนิวัฒน มูลนิภา
นายอนุกูล จอกจอง
นายอนุกูล ตุยเขียว
สิบเอก อนุกูล มั่งกิ่ง
นายอนุชา ทวีสินธ
นายอนุชา นอยจันทร
นายอนุชา นาคขวัญ
นายอนุชา เผาพหล
นายอนุชา ศรีลาลัย
นายอนุชา ศิริชนะ
นายอนุชิต โฉมศรี
นายอนุชิต เชื้ออภัย
นายอนุชิต สุขกสิ
นายอนุชิต หนูเอียด
นายอนุชิต หอมทอง
นายอนุทัศน อัศวภูมิ
นายอนุพงค จันคํา
นายอนุพงศ จูงใจ

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอนุพงศ นากรักษา
นายอนุพงษ ปนแกว
นายอนุพงษ พรมเสน
นายอนุพงษ พานทองคํา
นายอนุพร พรสีมา
นายอนุพล พรานกวาง
นายอนุพันธ เขตบุญพรอม
นายอนุพันธ อินทรพงษ
นายอนุพันธุ ปานนิ่ม
นายอนุรักษ กรัตพงค
นายอนุรักษ ชัยชนะ
นายอนุรักษ พรอมบัวปา
นายอนุรักษ ภูเนตร
นายอนุรักษ สวัสดี
นายอนุรักษ สักแกแกว
นายอนุรักษ แสงงาม
นายอนุรักษ แสนยาเจริญกุล
นายอนุรัตน จันทะเกิด
นายอนุรัตน รักษวงค
นายอนุวัฒน จันทรสุข
นายอนุวัฒน บุญสิงห
นายอนุวัฒน ลิมสกุล
นายอนุวัฒน วงษคลัง
นายอนุวัฒน หรุนเลิศ
นายอนุวัตร ธิระมาร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐

วาที่รอยตรี อนุวัตร เลิศประวัติ
นายอนุวัตร เสนายอด
นายอนุศาสน มวมขุนทด
นายอนุศาสน มีนุน
นายอนุศิษฐ เสริมแกว
นายอนุสรณ คงแสนคํา
นายอนุสรณ ดรปญญา
นายอนุสรณ เยียดยอด
นายอนุสรณ เสนานุช
นายอนุสรณ อนชู
นายอนุสิษฐ มูลประมุข
นายอโนชา จิ๋วจู
นายอภิชน เลื่อนชิด
นายอภิชน สลับแกว
นายอภิชัย จันทรศรีทอง
นายอภิชัย ชุมเย็น
นายอภิชาติ แตงสีนวล
นายอภิชาติ เถื่อนวงษ
นายอภิชาติ เบิกประโคน
นายอภิชาติ พรมสอน
นายอภิชาติ พลอยขุนทด
นายอภิชาติ พลับสวาท
นายอภิชาติ เพ็ญเนตร
นายอภิชาติ ยะไข
นายอภิชาติ รมลําดวน

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอภิชาติ ลพพันทอง
นายอภิชาติ ศรพิชัย
นายอภิชาติ สุวรรณไตรย
นายอภิชิต สุธาวา
นายอภิเชน เหลาเจริญ
นายอภิเชษฐ แสนชัย
นายอภิเดช เกษมสันติวงศ
นายอภิเดช เกษสุข
นายอภิเดช ใจธรรมโน
นายอภิทักษ จันทรหลา
นายอภินันท บุญลอม
นายอภินันท อิทธิไกรวัลกุล
วาที่รอยตรี อภิเบศร รักษางาม
นายอภิพงษ ทองเจริญ
วาที่รอยตรี อภิภู พลเสพ
นายอภิมุข จิตรพงษ
นายอภิรักษ เปยประเสริฐ
นายอภิรักษ เพียรชอบ
นายอภิรักษ ละออง
นายอภิรักษ สินนะโร
นายอภิรักษ สุระโส
นายอภิรัฐ โยธาฤทธิ์
นายอภิรัตน เสาวภาคยรัตนชาติ
นายอภิลักษณ ศิริมาศ
นายอภิวัฒน ดําดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐

นายอภิวัฒน ทวีเปลง
นายอภิวัฒน โยนก
นายอภิวัฒน อภิวงคงาม
นายอภิวุฒิ มินาลัย
นายอภิวุฒิ วงศนคร
นายอภิสิทธิ์ กองแกว
นายอภิสิทธิ์ แกวสมุทร
นายอภิสิทธิ์ จิตติพลังศรี
นายอภิสิทธิ์ ทนคําดี
นายอภิสิทธิ์ บรมวิทย
นายอภิสิทธิ์ อภินันทชาติ
นายอภิสิทธิ์ อินหอม
นายอมตะ รมเเสง
นายอมร ชยาภรณมงคล
นายอมร หินไธสง
นายอมรเทพ ฮามวงศ
นายอมรินทร วีระประสิทธิ์
นายอมเรศ ดาวเหนือ
นายอมฤต โพธิ์กาศ
นายอรรคเดช ประสินทอง
นายอรรฒกร แกวงาม
นายอรรณวุฒิ เหลี่ยมดี
นายอรรถชัย แสนโคตร
นายอรรถชัย ไหมน้ําคํา
นายอรรถพงค รักมิตร

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอรรถพร จันทรจํารูญ
นายอรรถพล แซอึ๊ง
นายอรรถพล บุญอินทร
นายอรรถพล ปลอดทอง
นายอรรถพล พิศเพ็ง
นายอรรถพล เรืองกลิ่น
นายอรรถพล ศรัทธาผล
นายอรรถพล ศรีเลิศ
นายอรรถพล สมรูป
วาที่รอยตรี อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
นายอรรถพล สุนทรพงศ
นายอรรถพล หยีมะเหร็บ
นายอรรถพล หวานทรัพย
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
นายอรรถวิทย อังคารชุน
นายอรรถวุฒิ นอยศิริ
นายอรรถวุฒิ นาจาน
นายอรรถศาสตร ศรีชัย
นายอรุณรัชช ศาสตรสกุล
นายอลงกต ทมถา
นายอลงกรณ จันทรเพ็ญ
นายอลงกรณ อุนวิเศษ
นายอวดชัย โจระสา
นายอวิรุทธ วรรณโนมัย
นายอโศก ครสวรรค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอัครเดช บุญเพ็ง
นายอัครเดช เมฆสุรินทร
นายอัครนันท หูไธสง
นายอัครพล ดีรอบ
นายอัครพล พูลสวัสดิ์
นายอัครพล สุวรรณธัย
นายอัครพล ออนสันสี
นายอัครพันธ โรจนพัฒนาวงศ
นายอัครวัฒน ยอแสง
นายอัครวิชญ พิวงษงาม
นายอัคราช แพงแกว
นายอังกูร มูลสวัสดิ์
นายอังกูร อาจหาญวงศ
นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ
นายอัชฎาวุฒิ เขียนนา
นายอัฏฐวิวัฒน คําธะณี
นายอัฐกาล ยอยพระจันทร
นายอัตชัย เรืองรักษ
นายอัธยา เกลี้ยกลอม
นายอับดลกอเด มะเดาะ
นายอับดลบาซิตร มูเก็ม
นายอับดุลเลาะห มะหะหมัด
นายอัมรินทร งามเลิศ
วาที่รอยตรี อัมรินทร อินทรบํารุง
นายอัษฎา สันติแสงทอง

๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอัษนัย ไกแกว
นายอัสนี อมพรม
นายอาคม นานกร
นายอาคม วงคทองเกื้อ
นายอาซีซัน ทาหิรัญ
นายอาซีมาน อีแต
นายอาณัติ กันทะพิงค
นายอาณัติ คิดหวน
นายอาณัติ สระแกว
นายอาทรศักดิ์ มังคละศิริ
นายอาทิตชัย นามไพร
นายอาทิตพงศ ซุยคํา
นายอาทิตย ขะจีฟา
นายอาทิตย แซมัว
นายอาทิตย ตรวจนอก
นายอาทิตย ทาอุปรงค
นายอาทิตย เทียนยวง
นายอาทิตย เนียมประยูร
นายอาทิตย ผลาหาญ
นายอาทิตย พาชัยภูมิ
นายอาทิตย พาระแพง
นายอาทิตย มุงเกิด
นายอาทิตย ระหวางบาน
นายอาทิตย ลาเซอร
นายอาทิตย แสงฤทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายอาทิตย โสดา
นายอาทิตย ออนพุทธา
นายอาทิตย สมศักดิ์ สุวรรณเกษม
วาที่รอยตรี อานนต ชลธีระเสถียร
นายอานนท เกตุเอี่ยม
นายอานนท ชินชัย
นายอานนท ไชยศาสตร
นายอานนท ธิติคุณากร
นายอานนท นาถมทอง
นายอานนท บุญสิงห
นายอานนท เพ็ชรเกลี้ยง
นายอานนท มีซอง
นายอานนท มุงเมืองกลาง
นายอานนท หานาม
นายอานนท อําพาศ
นายอานนท อินทยะ
นายอานันท สมพมิตร
นายอานุภาพ มั่นเหมาะ
นายอานุภาพ สุกรินทร
นายอารมย โนราษฎร
นายอาริฟ สาดีน
นายอารี ทิศสุวรรณ
นายอารีเปง แมเลาะ
นายอาศิระ วรวงษ
นายอํานวย พะโยโค

๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอํานาจ ดาศรี
นายอํานาจ นุมฤทธิ์
นายอํานาจ สิทธิบูรณาญา
นายอํานาจ อึ๊งทอง
นายอําพร ดวงงาม
นายอําพร ทองบาง
นายอําพล เหงขุนทด
นายอําพล อินทรชนบท
นายอิฐ แยมยิ้ม
นายอิฐสรา บุญคลาย
นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต
นายอิทธิเดช นอมนวล
นายอิทธิพล กมลสินธุ
นายอิทธิพล คูณิรัตน
นายอิทธิพัทธ โปะเงิน
นายอิมรอน นายาว
นายอิศรา สุสดี
นายอิสรชน ประทุมวัน
นายอิสระ ดวงแกว
นายอิสระพงศ บํารุงนา
นายอิสรานันท ชนะภัย
นายอิสราพร สมวงศ
นายอิสรารัตน รัตนวงศวาคิน
นายอุกฤษฎชัย นวลพลับ
วาที่รอยตรี อุกฤษฏ สหันกฤษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐

นายอุดมพร ออนนอม
นายอุดมศักดิ์ บุตรอินทร
นายอุดมศักดิ์ เล็กวงษมณีพันธุ
นายอุทัย นีอํามาตย
นายอุทัย นุนดํา
นายอุทัย เผียนสันเทียะ
นายอุทัย เพชรอนันต
นายอุทัย ออกมา
นายอุเทน เครือแปง
นายอุเทน ตะมูล
นายอุเทน ตูประเสริฐ
นายอุเทน ทรัพยสิริไพบูลย
นายอุเทน ทัศเกษร
นายอุเทน สวยงาม
นายอุเทน หมื่นสุวรรณ
นายอุเทน เอกเจริญ
นายอุธร แกวสม
นายอุบล เฉยฉิว
นายเอก กีณณเกชยางคกูร
นายเอกกมล เมฆอุสาห
นายเอกชัย ใจตั้ง
นายเอกชัย ชัยหมื่น
วาที่รอยตรี เอกชัย เชียงคํา
นายเอกชัย ทาวปญญา
นายเอกชัย นิลเพชร

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเอกชัย ประทุมทอง
วาที่รอยตรี เอกชัย ผอมดํา
นายเอกชัย ภูพลผัน
นายเอกชัย รอดบํารุง
นายเอกชัย วิเชียรณรัตน
นายเอกชัย สะอาดแกว
นายเอกชัย อะหลีแอ
นายเอกนรินทร ไชยจรา
นายเอกนรินทร อุประ
นายเอกพงษ คงเซ็น
นายเอกพงษ บุญญะอุทธยาน
นายเอกพงษ สมหา
นายเอกพจน คําลือ
วาที่รอยตรี เอกพจน สกัด
นายเอกพล ทีกอเกิด
นายเอกพล เปรมปราคิน
นายเอกพล ศรีลิ้มตี๋
นายเอกพันธ สุวรรณโน
นายเอกภพ สรอยฟา
นายเอกภพ อินทรสุภา
นายเอกภัท เจริญสมัย
นายเอกรัฐ ทาพิลา
นายเอกรัฐ รุงแจง
นายเอกรัตน ทับทิม
นายเอกราช เดสูงเนิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐

นายเอกราช ตอนรับ
นายเอกราช ปุงคํานอย
นายเอกราช ปุริเส
นายเอกรินทร ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
นายเอกรินทร ปนเกตุ
นายเอกฤทธิ์ ลิขิตธนานันท
นายเอกลักษณ ใจดี
นายเอกลักษณ ตอวงศ
นายเอกลักษณ เทศเล็ก
นายเอกลักษณ นรินทร
นายเอกวัส เพ็งคํา
นายเอกวิทย ทับทวี
นายเอกสิทธิ์ ผลปราชญ
นายเอกสิทธิ์ ภูหอม
นายเอกสิทธิ์ สงวนหลอสิทธิ์
นายเอกอนันต ไวยกรรณ
วาที่รอยเอก เอนก แกวเทพ
นายเอนก จิณารักษ
นายเอนก โพธิ์ทอง
นายเอนก สุวาท
นายเอนก หนูตันสาลี
นายเอนก อมราพิทักษ
นายเอนก อุนอุย
นายเอ็ม อยูสุข
นายโอภาส พูดขุนทด

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายฮาดี อาแวกะจิ
นายฮาวารีย มะเตฮะ
นางสาวกชกร แกวเรืองฤทธิ์
นางกชกร ภคพงศพันธุ
นางกชกร ศรีสุวรรณ
นางกชนิภา มิ่งมาลี
นางกชพร แกวแสงออน
นางสาวกชพร ขันทะสีมา
นางสาวกชพร ซุนซิ่ม
นางกชพร ดํารงเกียรติ
นางสาวกชพร บริสุทธิ์
นางกชพร พาลีวัน
นางกชพรรณ แขวงภูเขียว
นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา
นางกชพรรณ บุตดีจีน
นางกชพรรณ วงศคํา
นางกชพรรณ สายทอง
นางสาวกชพรรณ ออนระทวย
นางกชภร แผนสุวรรณ
นางสาวกชมน ปะทะดี
นางกชมล เพ็งจันทร
นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์
นางสาวกณวรรธน คิดรัมย
นางกณิกนันต พุทธชัย
นางสาวกตัญชลี เอกวุธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกตัญุตา สุขประกอบ
นางสาวกติยา เคหะเจริญ
นางสาวกทชกร สวางอารมณ
นางสาวกนกกร จันทรอนันต
นางสาวกนกกร ทองเดช
นางสาวกนกกร ทองทับ
นางสาวกนกกร วรนพกุล
นางสาวกนกกร สุบินประเสริฐ
นางสาวกนกกาญจน แกวนุช
นางสาวกนกกาญจน เซียงจง
นางสาวกนกกาญจน ทองมวง
นางกนกกานต ลบลาย
นางสาวกนกทิพย ณัฐชาบุตร
นางสาวกนกทิพย สินธระโก
นางสาวกนกทิพย อุดทาสม
นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง
นางสาวกนกนุช กัญญาพัชร
นางสาวกนกนุช จันทะออน
นางสาวกนกพร กานบัวไชย
นางสาวกนกพร เกตุเทศ
นางกนกพร ทับพยุง
นางสาวกนกพร ทิศเชย
นางสาวกนกพร บาลนคร
นางสาวกนกพร พอกพูน
นางสาวกนกพร มณีเนตร

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

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางกนกพร มีสมศักดิ์
นางกนกพร สีเขียว
นางสาวกนกพร เสบสบาย
นางกนกพร เสียงเลิศ
นางสาวกนกพร ออนพรม
นางกนกพร อุสาหะพงษสิน
นางสาวกนกพิชญ ชูเกียรติวนาดอน
นางสาวกนกพิชญ ดวงธนู
นางสาวกนกพิชญ วันนํา
นางสาวกนกภรณ ชุมเรืองศรี
นางสาวกนกภรณ พัฒนาสูนย
นางสาวกนกภรณ พุทธมา
นางสาวกนกภรณ แสงเผือก
นางสาวกนกภัทร พึ่งนอย
นางสาวกนกรพี ตนคํา
นางสาวกนกรัตน กรอบทอง
นางสาวกนกรัตน สิทธา
นางกนกเรขา เทพเทียน
นางกนกลักษณ แทงทอง
นางสาวกนกลักษณ มนตไธสงค
นางสาวกนกลักษณ วสีบัวรายณ
นางสาวกนกวรรณ กองมี
นางสาวกนกวรรณ เกษร
นางกนกวรรณ ไกรศรี
นางสาวกนกวรรณ ขุนรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกวรรณ คงมี
นางสาวกนกวรรณ คอนสันเทียะ
นางสาวกนกวรรณ จันทรเสน
นางสาวกนกวรรณ จําปาศักดิ์
นางสาวกนกวรรณ ใจสุข
นางสาวกนกวรรณ ชั่งใจ
นางสาวกนกวรรณ ชื่นใจจิตต
นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ
นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุ
นางสาวกนกวรรณ บุดดาดวง
นางสาวกนกวรรณ ปองได
นางสาวกนกวรรณ ปจจวงษ
นางกนกวรรณ ปาลคะเชนทร
นางกนกวรรณ แปงใจ
นางสาวกนกวรรณ พันทอง
นางสาวกนกวรรณ พันนาดี
นางกนกวรรณ พิมพลชาย
นางสาวกนกวรรณ พิลาบุตร
นางสาวกนกวรรณ เพชรกอน
นางกนกวรรณ มังสัง
นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ
นางสาวกนกวรรณ ศรีโยม
นางสาวกนกวรรณ ศรีศักดา
นางสาวกนกวรรณ สมวงค
นางสาวกนกวรรณ สิงหพันธ

๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณกูฏ
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
นางกนกวรรณ อัคคี
นางสาวกนกวรรณ อายุยืน
นางสาวกนกวรรณ อุดมนา
นางสาวกนกวลี แสงวิจิตรประชา
นางสาวกนกอร ขอยุทธกลาง
นางกนกอร ชวยพิชัย
นางกนกอร พัดพาน
นางสาวกนกอร เวชกิจ
นางสาวกนกอร หัสโลก
นางสาวกนกอร อุนสถานนท
นางสาวกนิษฐ คงคม
นางสาวกนิษฐา ขาววงศ
นางสาวกนิษฐา เขจรจิตร
นางสาวกนิษฐา จินดาวงค
นางสาวกนิษฐา แซลิ้ม
นางสาวกนิษฐา พลอยงาม
นางสาวกนิษฐา สีหา
นางสาวกนิษฐา สุธารักษศักดา
นางสาวกนิษฐา สุพร
นางสาวกนิษฐา โสดาราม
นางสาวกมลฉัตร รมเย็น
นางสาวกมลชนก แซลิ้ม
นางสาวกมลชนก ทรายคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลชนก เทศเวช
นางสาวกมลชนก บุญลี้
นางสาวกมลชนก บูรณะ
นางสาวกมลชนก พันธุทอง
นางสาวกมลชนก สั่งดี
นางสาวกมลชนก สิงหคํา
นางกมลชนก สีแกว
นางกมลณัชส กลมกลึง
นางสาวกมลทิพย ไชยวุฒิ
นางสาวกมลทิพย ทิพยสุทธิ์
นางกมลทิพย วัชรกาฬ
นางสาวกมลทิพย ศรีสุวรรณ
นางกมลทิพย สายเชื้อ
นางสาวกมลเนตร กายพันธ
นางสาวกมลพร กันทา
นางสาวกมลพร ทองผิว
นางสาวกมลพร วงษงาม
นางสาวกมลพรรณ พันธประสาท
นางสาวกมลพรรณ วรรณขาม
นางสาวกมลพัชร ชัยสาร
นางสาวกมลภรณ คุมสุภา
นางสาวกมลรัตน ชูมณี
นางสาวกมลรัตน บุญแสน
นางสาวกมลรัตน ผลทาเลิศ
นางสาวกมลรัตน สิงหแกว

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๓๗๑ นางสาวกมลรัตน อวนเพ็ง
๓๓๗๒ นางกมลรัศมิ์ แกวละเอียด
๓๓๗๓ นางสาวกมลลรรกณ
บูรณศักดิ์จารุกุล
๓๓๗๔ นางสาวกมลลักษณ โยแกว
๓๓๗๕ นางสาวกมลวรรณ แกวสะอาด
๓๓๗๖ นางสาวกมลวรรณ ทนเถื่อน
๓๓๗๗ นางสาวกมลวรรณ ทุนชิงชัย
๓๓๗๘ นางสาวกมลวรรณ ฝนจะขา
๓๓๗๙ นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ
๓๓๘๐ นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี
๓๓๘๑ นางสาวกมลวรรณ สังคง
๓๓๘๒ นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร
๓๓๘๓ นางกมลวรรณ สุกแดง
๓๓๘๔ นางสาวกมลวรรณ สุอารี
๓๓๘๕ นางสาวกมลวัชร เฮาหนู
๓๓๘๖ นางสาวกมลวัทน สีแตง
๓๓๘๗ นางสาวกรกช เพชรศิริ
๓๓๘๘ นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน
๓๓๘๙ นางสาวกรกนก คัจฉพันธ
๓๓๙๐ นางสาวกรกนก เฉลิมชัย
๓๓๙๑ นางสาวกรกนก ชื่นเพ็ง
๓๓๙๒ นางสาวกรกนก บัวอุไร
๓๓๙๓ นางสาวกรกนก ฤทธิกรณ
๓๓๙๔ นางกรกนก หีตอนันต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรกมล แกวพริ้ง
นางสาวกรกมล แกวสุขสี
นางสาวกรกมล ทองยอด
นางสาวกรกมล อินทรโชติ
นางสาวกรกัญจน รัศมีโสรัจ
นางกรชนก กราบขุนทด
นางสาวกรณิกา เพ็งสุวรรณ
นางสาวกรณิศ วุฒิจําเริญ
นางสาวกรณิศา เหลาภักดี
นางสาวกรนันท โสภาส
นางกรปภา ประสมสุข
นางกรพรรณ สมะจิต
นางสาวกรรณณิการ เดชออนพันธ
นางสาวกรรณาภรณ บุญชัย
นางสาวกรรณาภรณ พุฒชงค
นางสาวกรรณิกา จันทรตะ
นางสาวกรรณิกา ไชยะโอชะ
นางสาวกรรณิกา ทองคํารัตน
นางกรรณิกา บัณฑิตย
นางสาวกรรณิกา บุตรชาติ
นางสาวกรรณิกา ฝายพรม
นางกรรณิกา โพธิ์ศรี
นางสาวกรรณิกา ใยทา
นางกรรณิกา ลาภจิตร
นางสาวกรรณิกา วงษแดง

๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกรรณิกา สารจันทร
นางสาวกรรณิกา โสดาจันทร
นางสาวกรรณิกา อรรถชัยยะ
นางสาวกรรณิการ ไทยใจอุน
นางสาวกรรณิการ กัลณา
นางสาวกรรณิการ แกวเกิดมี
นางสาวกรรณิการ แกวนอก
นางสาวกรรณิการ แกวพิชัย
นางสาวกรรณิการ เขียวแกว
นางสาวกรรณิการ คําณวน
นางกรรณิการ คําศรี
นางสาวกรรณิการ จอยชาวนา
นางสาวกรรณิการ แจมเพ็ง
นางสาวกรรณิการ แจมใส
นางสาวกรรณิการ ชูศรี
นางสาวกรรณิการ ทองใบ
นางสาวกรรณิการ ทะนันใจ
นางสาวกรรณิการ ทับวิเศษ
นางสาวกรรณิการ ธิดา
นางสาวกรรณิการ ปานทอง
นางสาวกรรณิการ เปอะปนสุข
นางสาวกรรณิการ พรมวงษ
นางกรรณิการ พลีสุดใจ
นางสาวกรรณิการ ภูสกุล
นางสาวกรรณิการ ศรีทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ
นางสาวกรรณิการ สุทธพัฒนกุล
นางกรรณิการ สุภาจิน
นางกรรณิการ แสนทวีสุข
นางสาวกรรณิการ อินทชิต
นางสาวกรรณิภา กองสุข
นางสาวกรรธิมา มะยุเรศ
นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม
นางสาวกรรภิรมย แกววัน
นางสาวกรวรรณ เจริญเขตต
นางสาวกรวรรณ ชื่นมีสี
นางกรวรรณ ธิโปธิ
นางกรวิกา จันใต
นางสาวกรวิภา สนิทพจน
นางสาวกรวีร ฉิมกลาง
นางกรศิวรรณ สุคนธ
นางกรองกาญจน แกวนารายณ
นางสาวกรองทอง ดีเรือง
นางสาวกรองทิพย บัวภา
นางสาวกรัณฑรัตน จําเนียรพันธุ
นางสาวกรัณฑรัตน พริกเล็ก
นางสาวกริณฑา สองเมือง
นางสาวกริศรา ชะแลวรรณ
นางสาวกรุณา ปางวิภาศ
นางสาวกรุณา พิทักษทนต

๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกรุณา เยินรัมย
นางกรุณา แยมจิตร
นางกฤตพร ชินราช
นางกฤตพร ทองสินธุ
นางกฤตพร แผนสมบูรณ
นางสาวกฤตยา ศรีคําตุย
นางกฤตศราภรณ เอื้อถาวรสุข
นางสาวกฤติกา ทองอินทร
นางสาวกฤติกา ทัศนเจริญ
นางสาวกฤติญา เทียนชัย
นางสาวกฤติณภัทร สุขเจริญ
นางสาวกฤติยา กิตติวัชรพงศ
นางสาวกฤติยา เผามงคล
นางสาวกฤติยา เพชรแกว
นางสาวกฤติยา หอมเพียร
วาที่รอยตรีหญิง กฤติยาพร
ดาระวัฒน
นางสาวกฤติยาภรณ หงษธานี
นางกฤษณพร ชุมเพ็งพันธ
นางสาวกฤษณพร ศิริโชติ
วาที่รอยตรีหญิง กฤษณา งอกงาม
นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย
นางสาวกฤษณา จิตประสงค
นางกฤษณา จูพานิชย
นางสาวกฤษณา ชัยบุรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘

นางสาวกฤษณา ทองชุม
นางสาวกฤษณา ประวาสุข
นางกฤษณา ปญญา
นางสาวกฤษณา เพิ่มสุวรรณ
นางกฤษณา รักวิชา
นางสาวกฤษณา ราชสมบัติ
นางสาวกฤษณา วาทโยธา
นางสาวกฤษณา วิเชียรวารี
นางสาวกฤษดา วอพะพอ
นางกฤษนภา บุญประดิษฐ
นางสาวกลิกา ศิริวรรณ
นางกวิตา คงสําราญ
นางสาวกวิตา เจริญเมือง
นางสาวกวิตา ฉัตรวัฒนาชัย
นางกวินญาดา ชัยเดช
นางสาวกวินตา ผูทวม
นางสาวกวินนา หอมหวล
นางสาวกวินรัตน แดงรุน
นางกวิสรา ชูวงศ
นางสาวกวิสรา อุนไธสง
นางกษมา จันทรานุสรณ
นางสาวกษมา ศรีศัมภุวงศ
นางสาวกษิรา พงษคณาญาฒิ
นางกษิฬภัทร รัตนจิโรจน
นางสาวกสุมา สาติยะ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกอบกุล เนื้อแกว
นางสาวกอบแกว ดียิ่ง
นางสาวกอบทอง พรรณทองคํา
นางสาวกัชวรรณ ทองนุน
นางกัญกนิษฐ ทรัพยฺทั้งสาม
นางสาวกัญจนชัชญา กระพือพงษ
นางสาวกัญจนธนธัญ วงศสีชิน
นางสาวกัญจนปรียา หัวดอน
นางสาวกัญจนพร ผลวาวแวว
นางสาวกัญจนรัตน อินทรพรหม
นางสาวกัญชพร นิลวัฒน
นางสาวกัญชพร บัญชาเมฆ
นางสาวกัญชิตา รักษาราษฎร
นางกัญญกุลณัช มั่งมี
นางสาวกัญญณัช เกิดสีทอง
นางสาวกัญญณัฏฐ นฤทุกข
นางสาวกัญญลักษณ จันทรวิบูลย
นางสาวกัญญวรา อมรกิจกวาง
นางสาวกัญญวรา อักษรเสือ
นางกัญญวราพร แกววงษา
นางสาวกัญญา บุญโยธา
นางกัญญา พูลครบุรี
นางสาวกัญญา เพ็ชรนอก
นางสาวกัญญา ศรีเพ็ง
นางสาวกัญญาณัฐ เครือบุตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญาณัฐ จิตรแมน
นางสาวกัญญาณัฐ นุมตูม
นางสาวกัญญาณัฐ ลาภา
นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคํา
นางสาวกัญญาณัฐ สันเต
นางกัญญาณัฐ อินทนาคม
นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไร
นางสาวกัญญาธนัฏฐ ศิริวัฒน
นางสาวกัญญานี มุขแกว
นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู
นางสาวกัญญาพัชญ ศรีไชยวาน
นางสาวกัญญาภัค จาบจันทึก
นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง
นางสาวกัญญาภัทร กัณทวงษ
นางสาวกัญญาภัทร จิตรมุง
นางกัญญาภัทร ทองประเสริฐ
นางสาวกัญญาภัทร ราชพลแสน
นางสาวกัญญาภัทร ศรีทรสุทธิ์
นางสาวกัญญาภัทร ศุภสาร
นางสาวกัญญาภัทร สุทธิวรรค
นางสาวกัญญารัตน กูลเกื้อ
นางสาวกัญญารัตน คํามะณี
นางสาวกัญญารัตน เครือวัลย
นางสาวกัญญารัตน ฉิมดี
นางสาวกัญญารัตน ชากัน

๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกัญญารัตน แบงจะโปะ
นางสาวกัญญารัตน ยิ้มพราย
นางสาวกัญญารัตน ศิลาแยง
นางกัญญารัตน สิทธิโยธา
นางกัญญารัตน หงษทอง
นางกัญญารัตน ออนประชา
นางกัญญาลักษณ ตันติศรีปรีชา
นางสาวกัญญาวีณ นอยมหาพรหม
นางสาวกัญญาวีร จิตรักษ
นางสาวกัญญาวีร เทียนขุน
นางสาวกัญญาวีร แหวเพ็ชร
นางสาวกัญฐภา เตาสุวรรณ
นางกัญณภาฎา อุปถัมภ
นางสาวกัญณัฐศร บุญปอง
นางสาวกัญธนวีณ หมีนหลํา
นางสาวกัญนิกา สีเสน
นางสาวกัญฬฑิมา จิตรมา
นางกัณฐมณี ขามธาตุ
นางกัณฐลดา แซจุง
นางสาวกัณฐิกา คงหาญ
นางสาวกัณฐิกา ถนอมจิตรธรรม
นางสาวกัณณิกา เปรมสุข
นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น
นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร
นางสาวกันตนา ชมจุมจัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง กันตนา ธรรมวรรณ
นางสาวกันตนา สวางศรี
นางสาวกันตฤทัย จองปุก
นางกันตา กิตติกันตกุล
นางสาวกันติศา ปองแท
นางสาวกันติศา ศรธนู
นางสาวกันทิมา ทิมแถวสุต
นางสาวกันทิมา รูมิง
นางสาวกันทิมา เสมามอญ
นางสาวกันธิยา เมืองโคตร
นางสาวกันยกมล ลิ้มพัธยาเนตร
นางสาวกันยกานต จันชนะ
นางสาวกันยาวีร แกวนิคม
นางกัลญภรณ คําสีลา
นางสาวกัลญารัตน เทพบุตร
นางกัลปา รักศรี
นางสาวกัลยกร จันกลัด
นางสาวกัลยกร สุวรรณสม
นางกัลยธีรา เจือสกุล
นางสาวกัลยวีรกร มะสุไลมัน
นางสาวกัลยสุดา มุทาธนกุล
นางสาวกัลยา กกแกว
นางสาวกัลยา ครึ้มกลาง
นางสาวกัลยา จันทะคูณ
นางสาวกัลยา เจริญมี

๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางกัลยา ตรึกตรอง
นางกัลยา ตั้งโรจนขจร
นางสาวกัลยา นันติ
นางกัลยา บุญประเทือง
นางกัลยา พวงดอก
นางสาวกัลยา พัวอุดมเจริญ
นางสาวกัลยา รักการ
นางกัลยา ราชพิบูลย
นางสาวกัลยา สวัสดี
นางสาวกัลยา เหลือธิ
นางสาวกัลยาณี ฉัตรศรี
นางกัลยาณี เซ็นติยะนนท
นางสาวกัลยาณี พันธสีดา
นางกัลยารัตน แกวแดง
นางสาวกัลยารัตน แกวมงคล
นางสาวกัลยารัตน โชคทิพยรัตนกุล
นางสาวกัลยารัตน รักภูธร
นางกัลยารัตน เลี้ยวไพบูลย
นางสาวกัสหมะ เจะฮะ
นางกาญกนก ไชยฉิม
นางสาวกาญจณา ครองจริง
นางสาวกาญจนกัลยา ยานแกว
นางสาวกาญจนณัท แปนปาน
นางสาวกาญจนา เกตุอินทร
นางสาวกาญจนา โกญจนาทกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา คุณาพิพัฒน
นางสาวกาญจนา เครือแตง
นางสาวกาญจนา เครืออยู
นางสาวกาญจนา จามรโชติ์
นางสาวกาญจนา จิตใจกลา
นางกาญจนา จิตตสุโภ
นางสาวกาญจนา จีนชูแกว
นางสาวกาญจนา ชีวะประมง
นางกาญจนา ชูแกว
นางสาวกาญจนา ชูศรีจันทร
นางสาวกาญจนา ดาวเดน
นางสาวกาญจนา ทองดอนเปลี่ยน
นางสาวกาญจนา นาคไธสง
นางสาวกาญจนา บุญมาอน
นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ
นางกาญจนา ปญญา
นางสาวกาญจนา ผมหอม
นางกาญจนา ภูสอน
นางสาวกาญจนา มะลิลา
นางสาวกาญจนา แยมมั่นคง
นางสาวกาญจนา วันเสน
นางสาวกาญจนา วิวัฒนรุงเรืองดี
นางสาวกาญจนา ศรีลาชัย
นางสาวกาญจนา ศิริวัฒน
นางกาญจนา สันทาสุนัย

๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกาญจนา สากอน
นางสาวกาญจนา สาคร
นางสาวกาญจนา สารบุตร
นางสาวกาญจนา สีดี
นางสาวกาญจนา สุขวาป
นางสาวกาญจนา สุระคํา
นางสาวกาญจนา แสงจันทร
นางสาวกาญจนา หงษโต
นางสาวกาญจนา เหลาเขตกิจ
นางสาวกาญจนา อยูเย็น
นางกาญจนา อรุณโชติ
นางสาวกาญจนา อุขุนทด
นางสาวกาญจนา เอ็นทู
นางสาวกาญจนาพร คําแจ
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม
นางสาวกานดา แกวปาน
นางสาวกานดา ไคนุนโพธิ์
นางกานดา ชนะศุภนนท
นางสาวกานดา ปานออน
นางสาวกานดาวดี ขวัญมงคล
นางสาวกานตชนก ขาววงศ
นางสาวกานตชนก บุดดี
นางสาวกานตชนก ปทมรัตน
นางกานตชนิต แสงสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘

นางสาวกานตพิชชา ซอสูงเนิน
นางสาวกานตรวี คําเฟย
นางกานตรวีณัฐ คลายนัครัญ
นางสาวกานตสินี ไกรวิชัย
นางสาวกานตสินี พูนณรงค
นางสาวการเกตุ ธัญญเจริญ
นางสาวกาลัญญา ใจชื่น
นางสาวกาลาโสม หมัดอะดั้ม
นางกําไลทิพย แสงเนตร
นางกิ่งกมล ลําพูน
นางสาวกิ่งกาญจน คําลือ
นางสาวกิ่งกาญจน ชูเวชะ
นางสาวกิ่งกาญจน รักไทรทอง
นางสาวกิ่งกานต คําบอ
นางกิ่งดาว แสนขันธ
นางกิ่งรัก ฤทธา
นางสาวกิฒยาภรณ กองโฮม
นางสาวกิตติกา สาสุจิตร
นางสาวกิตติกานต แกวมาตย
นางสาวกิตติพร จงมีเดช
นางสาวกิตติพร หงษจันทา
นางสาวกิตติภา สนิทไทย
นางกิตติภาพร หลีใจ
นางกิตติมา แจงคําขํา
นางสาวกิตติมา บุญจันทร

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกิตติมา พุมซอน
นางสาวกิตติยา กันหา
นางสาวกิตติยา กิมาวหา
นางกิตติยา ทัศนบรรจง
นางกิตติยา นามนนท
นางสาวกิติชา โตประโคน
นางสาวกิติพร เมลพวง
นางสาวกิติมา เกื้อเกตุ
นางกิติยา จิตตกระจาง
นางสาวกิติยา นวลอินทร
นางสาวกิติยา ราชบุรี
นางสาวกิติยา หัสดินทร ณ อยุธยา
นางสาวกิติยา ออนนาน
นางสาวกิริยา ชลารัตน
นางสาวกีรตา ทองโมถาย
นางสาวกีรติ ขําปลื้มจิตร
นางสาวกีรติ เทพมนตรี
นางสาวกีรติ วรรณสุข
นางสาวกีรติ เองฉวน
นางสาวกีรติกา มีสุข
นางสาวกุมารี ชางเชื้อวงษ
นางสาวกุลกรุณา เอื้อเฟอกลาง
นางสาวกุลกานต พลสยม
นางกุลจิรา ไกลถิ่น
นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลจิราธรณ ทองสิพพัญู
นางสาวกุลชญา เต็มสวัสดิ์
นางสาวกุลชญา พิบูลย
นางสาวกุลชลี อุนคํา
นางสาวกุลญาดา เจริญชาติ
นางกุลฑีรา จันทรอุทัยกุล
นางสาวกุลทรัพย สายบุตร
นางกุลธรา กลิ่นบํารุง
นางสาวกุลธิดา กสิณอุบล
นางสาวกุลธิดา กาศสนุก
นางสาวกุลธิดา ใจยอด
นางสาวกุลธิดา บูรณสรรค
นางสาวกุลธิรัตน รุจาวดีธันยดล
นางสาวกุลนันทน ทองนิ่ม
นางสาวกุลนิดา คาคุม
นางกุลนิภา บุตรสาร
นางสาวกุลนิษฐ นุฟู
นางสาวกุลยา บูรพางกูร
นางสาวกุลยา พงศภาณุกุล
นางกุลยา รักเพชร
นางสาวกุลรภัส หอมภักดิ์
นางสาวกุลรัตน เจริญสุข
นางสาวกุลรัศมิ์ ราชเมืองแกว
นางสาวกุลวดี มังคลาดุง
นางกุลวดี วิทยานุกรณ

๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกุลสตรี แซหลอ
นางสาวกุลิสรา กะตะศิลา
นางกุลิสรา หิรัญเขตร
นางสาวกุศลิน มามีชัย
นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย
นางสาวกุสุมา เกิดเขม
นางสาวกุสุมา จันทรแกว
นางสาวกุสุมา ชางจันทร
นางสาวกุสุมา ทองคํา
นางสาวกุสุมา ทองเรือง
นางสาวกุสุมา นนทะนํา
นางสาวกุสุมา ผะเดิม
นางสาวกุสุมา เรืองฤทธิ์
นางสาวกุสุมา ลบประเสริฐ
นางสาวกุสุมา สมัคร
นางสาวกุหลาบ ตองอบ
นางกุหลาบ เพ็งแจม
นางสาวกุหลาบ ศรีเลิศ
นางสาวกุหลาบ อารีวงศ
นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเลาะ
นางสาวเก ทองสอาด
นางสาวเก็จมณี รักษมงคลชัย
นางสาวเกตนสิรี จรลําโกน
นางเกตนสิรี จอมสัก
นางสาวเกตนสิรี สุขจั่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกตุกัญญา สายสาหราย
นางสาวเกตุแกว ยิ่งยืนยง
นางสาวเกตุแกว โหนขุนทด
นางสาวเกตุแกว อัครประภากุล
นางสาวเกตุสุดา กิ้งการจร
นางเกตุสุดา ไชยรงศรี
นางสาวเกลียวรินทร ปราบจันทรดี
นางสาวเกวรินทร บัวเขียว
นางเกวลิน ขวัญเดิน
นางสาวเกวลี ดางเกษี
นางสาวเกวลี บุญเหมือน
นางสาวเกศกนก ตูบสันเทียะ
นางสาวเกศกนก เรือนทิพย
นางเกศกมล ยอดหวิด
นางสาวเกศกาญจน ปรีชาชาญ
นางสาวเกศแกว ชํานาญกิจ
นางสาวเกศแกว เพชรอาวุธ
นางเกศฎาภรณ สิงหสุพรรณ
นางสาวเกศนี รวมสุข
นางสาวเกศรา คณฑา
นางเกศรา เตชะ
นางเกศริน ทองไสล
นางสาวเกศริน ปญญาเหมือง
นางสาวเกศริน สิทธิฤกษ
นางสาวเกศรินทร จั่นบานโขด

๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเกศวดี เจริญชัย
นางสาวเกศศิญาภรณ สุวรรณพิทักษ
นางสาวเกศศิรัชฎ ศรีทรสุทธิ์
นางสาวเกศศิรินทร เปงคะมาง
นางสาวเกศสุดา มีแสง
นางเกศสุดาพร คูณสวัสดิ์
นางสาวเกศิณีย ปทุมทอง
นางสาวเกศินี งามสมพล
วาที่รอยตรีหญิง เกศินี ถิ่นพังงา
นางสาวเกศินี พรทอง
นางสาวเกศินี วรรณพงษ
นางสาวเกศิรินทร สังแดหวา
นางสาวเกษแกว คํามา
นางสาวเกษณีพร แสงดาว
นางสาวเกษมณี เสาทอง
นางสาวเกษมณี อุณวงศ
นางสาวเกษมศรี ศรีชาติ
นางเกษมะณี ลาปะ
นางสาวเกษร จันทรเต็ม
นางสาวเกษร ไชยเพ็ชร
นางสาวเกษร เธียรประมุข
นางเกษร บุญเปง
นางเกษร ยอดจักร
นางเกษรา ไชยสุวรรณ
นางสาวเกษรา อินจันทึก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘

นางสาวเกษราพร หนูคง
นางสาวเกษราภรณ ฝนถึงภูมิ
นางสาวเกษรินทร สังขวิจิตร
นางสาวเกษศิรินทร หมื่นเขียว
นางสาวเกษสิรินทร สุนทรวัตร
นางสาวเกษสุดา นิลสวิท
นางสาวเกสร จงอยูสุข
นางเกสร เพ็ชรไทย
นางสาวเกสรา สรอยจิตร
นางสาวเกสรารัตน ศิริแสน
นางสาวเกสริน ภาคสุทธิผล
นางสาวเกสรินทร หนูมาก
นางเกสรี ธนศักดิ์ศิริ
นางสาวเกสินี ศรีผา
นางเกียรติสุดา คํานึงคง
นางเกื้อกูล ชุมศรี
นางสาวแกนแกว สุขลิ้ม
นางสาวแกวกานต เทียบทอง
นางแกวใจ นวนออน
นางแกวตา จันทอง
นางแกวตา นพฤทธิ์
นางสาวแกวตา อินทรจักร
นางสาวไกแกว แสงกลา
นางไกรวรรณ สาชอฟา
นางสาวไกรวัลย ธะนู

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางขจี เปรมปรี
นางสาวขจีรัตน สุวรรณสิงหราช
นางสาวขณิษฐา สุขทวี
นางสาวขนิษฐา ใกลผล
นางสาวขนิษฐา ขจรชีพ
นางสาวขนิษฐา ขวัญแยม
นางสาวขนิษฐา ขุนทองไทย
นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ
นางสาวขนิษฐา คายหนองสวง
นางสาวขนิษฐา จงใจดี
นางสาวขนิษฐา จันทรชิต
นางสาวขนิษฐา จุไร
นางสาวขนิษฐา ฐานะ
นางสาวขนิษฐา ดวงเกต
นางสาวขนิษฐา ทาดวงตา
นางสาวขนิษฐา ไทยประยูร
นางขนิษฐา นวลฉวี
นางสาวขนิษฐา นามโคตร
วาที่รอยตรีหญิง ขนิษฐา บํารุงลาน
นางสาวขนิษฐา ประทุมวัน
นางสาวขนิษฐา ผลาโชติ
นางสาวขนิษฐา ผองสังข
นางสาวขนิษฐา พรประเสริฐ
นางสาวขนิษฐา พึ่งนุชษา
นางสาวขนิษฐา เพียดขุนทด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางขนิษฐา ภูพลผัน
นางสาวขนิษฐา ฤๅชากูล
นางสาวขนิษฐา วงละคร
นางสาวขนิษฐา วิลัยวรรณ
นางสาวขนิษฐา ไวนุแกว
นางสาวขนิษฐา หรั่งแร
นางสาวขนิษฐา หะจิ
นางสาวขนิสฐา ทองสุข
นางขวัญกมล จันทระคูณ
นางสาวขวัญกมล เศรษฐรุจิ
นางสาวขวัญแกว นุมปน
นางสาวขวัญจิรา คะนะมะ
นางสาวขวัญใจ ทองบอ
นางขวัญใจ มวงกรุง
นางสาวขวัญใจ สมสา
นางสาวขวัญใจ สุขจั่น
นางสาวขวัญใจ หินนอย
นางขวัญใจ เหลาเขตกรณ
นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิต
นางขวัญชนก ขุนเพชร
นางสาวขวัญชนก ชินวัฒนกุล
นางสาวขวัญชนก ธีระสาร
นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน
นางสาวขวัญชนก ปนะถา
นางสาวขวัญชนก ศิลปประเสริฐ

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๙๑๙ นางขวัญฐิติ ชาวนา
๓๙๒๐ นางสาวขวัญณภัทรสร
พรพรหมยงสุข
๓๙๒๑ นางสาวขวัญดาว บุญเรือง
๓๙๒๒ นางขวัญตระกูล ชูแกว
๓๙๒๓ นางสาวขวัญตา กางแกว
๓๙๒๔ นางสาวขวัญตา กุลเสรี
๓๙๒๕ นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
๓๙๒๖ นางสาวขวัญตา ปานทอง
๓๙๒๗ นางสาวขวัญทอง คนยืน
๓๙๒๘ นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ
๓๙๒๙ นางสาวขวัญนภา จงดี
๓๙๓๐ นางขวัญเนตร ทองอําไพ
๓๙๓๑ นางสาวขวัญภิรมย สมบัติ
๓๙๓๒ นางขวัญเมือง หมายถมกลาง
๓๙๓๓ นางสาวขวัญเรือน ภูธร
๓๙๓๔ นางสาวขวัญเรือน มุงผลกลาง
๓๙๓๕ นางสาวขวัญเรือน สิงหโต
๓๙๓๖ นางสาวขวัญเรือน สุวรรณมณี
๓๙๓๗ นางสาวขวัญฤดี ฐิตาปุรเชษฐ
๓๙๓๘ นางสาวขวัญฤดี หนูเอียด
๓๙๓๙ นางขวัญฤทัย เกษตรวัชรสิทธา
๓๙๔๐ นางสาวขวัญฤทัย แกวกลอม
๓๙๔๑ นางสาวขวัญฤทัย ไชยศรี
๓๙๔๒ นางสาวขวัญฤทัย พอใจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขวัญฤทัย ลอซง
นางสาวขวัญฤทัย โสวจันทร
นางสาวขวัญละมัย ใจสุข
นางสาวขวัญวิภา บุญยงค
นางสาวขวัญสุดา สกุลทอง
นางขวัญหญิง สุขสรอย
นางสาวขวัญหทัย นุพรม
นางสาวขวัญหทัย พรหมลา
นางสาวขัตติยา เขงเงิน
นางขัตติยา ยุคุณธร
นางขันทอง ทองนอย
นางสาวขันทอง นนตีนอก
นางสาวขันธทอง กิริมิตร
นางขาวขวัญ บุตรสิงห
นางสาวเขมจิรา หวานพืช
นางสาวเขมนิจ ตันศิริ
นางสาวเขมนิจ รัตนเดชาภิวัฒน
นางสาวเขมรัตย ชิตนอย
นางสาวเขมรินทร รุงเรือง
นางสาวเขมวรรญฬ มัดแพร
นางสาวเขมศรี จิรารัตน
นางสาวเขมัชฌา นวลสะอาด
นางเขมิกา อยูอินทร
นางสาวคชาภรณ พวงมาลัย
นางสาวคชาภา สังขวิจิตร

๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวคณัฏพัส บุตรแสน
นางสาวคณาวัลย เทพสุวรรณ
นางสาวคณิตฐา ไกแกว
นางคณิตตา แชมศรี
นางคณิตตา ทองทรัพย
นางสาวคณิตา ปรีการ
นางสาวคณิตา แสงเพ็ชร
นางสาวคณิศรณิชา ตันสุริยวงศ
นางสาวคนิตา วรางกูร
นางสาวคนึงนิตย ตะผัด
นางสาวคนึงนุช ยางศิลา
นางสาวคนุกานต พึ่งพา
นางสาวคริสมาส ไขแสง
นางสาวคลายฝน หอมทั่ว
นางสาวคัคนางค หวยหงษทอง
นางคัทริยา บูระพันธ
นางสาวคัมภีรดา เพียรประสม
นางสาวคารม คําวงศ
นางคํานึง คงศรี
นางคําสอน เฉลิมรัมย
นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่
นางสาวคุณัญญา ชํานาญ
นางสาวคุณัญญา สรอยนาค
นางสาวคุนัญญา แพรกเมือง
นางสาวเครือวรรณ เคาโพธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗

นางเครือวัน กันทะศิลป
นางสาวเครือวัลย ชมภู
นางสาวเครือวัลย ทิพวัต
นางสาวเครือวัลย ประดุจชนต
นางสาวเครือวัลย อยูใจเย็น
นางสาวแคทชรียา บงแกว
นางสาวแคทธียา ตั้งพัฒนธนา
นางสาวแคทรียา ธีระเดชากุล
นางสาวแคทรียา นาคเนียม
นางสาวแคทรียา บุตรศรีผา
นางสาวไครียะ บิลังโหลด
นางสาวฆณพร สุทัสนมาลี
นางสาวงามศิริ คํานวน
นางจงกล อุณหพงศา
นางสาวจงกลณี ศิริสวัสดิ์
นางสาวจงรัก บุญพุทธ
นางสาวจณิสตา คันธะวัง
นางสาวจตุพร เชยชม
นางสาวจตุพร ดวงสูงเนิน
นางสาวจตุพร เพ็ชรพยัพ
นางสาวจตุพร มกรกิจวิบูลย
นางจตุพร เรียงความ
นางสาวจตุพร อึ่งประเสริฐ
นางสาวจนัญญา เขางาม
นางจนัญญา จํานงนิจ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางจมร ประพัศรางค
นางสาวจรรญา สีสมคุต
นางสาวจรรพร มณีรัตน
วาที่รอยตรีหญิง จรรยอมล ชุมสวัสดิ์
วาที่รอยตรีหญิง จรรยา ใจคํา
นางสาวจรรยา เซี่ยงอึ๋ง
นางสาวจรรยา ถ้ํามณี
นางจรรยา นิ่มขาว
นางสาวจรรยา โปรงจิตร
นางสาวจรรยา วิถุนัด
นางสาวจรรยา สอนจิตต
นางสาวจรรยา แสนวังทอง
นางสาวจรรยา หนูตอ
นางสาวจรรยา หนูบุญรักษ
นางสาวจรรยา หลวงทิพย
นางสาวจรรยาพร โชติกลาง
นางสาวจรรยาภรณ โชคชัยฐานนันท
นางสาวจรรยาภรณ หีตสันเทียะ
นางสาวจรรยารักษ โภคา
นางสาวจรวยพร อินโตนด
นางสาวจรัญญา กอนภูธร
นางสาวจรัญญา ไชยพันธ
นางสาวจรัญญา พรมเกษา
นางสาวจรัสศรี ฤทธิโชติ
นางจรัสศรี แสงอําพร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖

นางสาวจรัสแสง เหมาเพชร
นางสาวจริญญา เกษมศรี
นางสาวจริญญา ทองคร่ํา
นางจริญญา นิ่มกาญจนา
นางสาวจริญญา ปรีชาวิภาษ
นางสาวจริญญา ปากบารา
นางสาวจริญญา ศรีสมศักดิ์
นางสาวจริญา แชมสอาด
นางสาวจริญา บุญสง
นางสาวจริญา สามัญเขตรกรณ
วาที่รอยตรีหญิง จรินทจัตร
แกวสูงเนิน
นางสาวจรินทร ประดิษฐกูล
นางสาวจรินทรา จันทอุดมสุข
นางสาวจริยวรรณ ชางดี
นางสาวจริยา คิสาลัง
นางจริยา จีนไทย
นางสาวจริยา ชุมภูลัย
นางสาวจริยา ฐิติวิวัฒน
นางสาวจริยา ถานะวร
นางสาวจริยา เทพสมุทร
นางจริยา ธงวิชัย
นางสาวจริยา ธรรมจักร
นางจริยา บัวบาน
นางสาวจริยา โปรงอากาศ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจริยา พวงจีน
นางสาวจริยา พุกเกลี้ยง
นางจริยา ภูริธิติมา
นางสาวจริยาภรณ ดาภาโย
นางสาวจริยาวดี สอนพา
นางสาวจรุงจิตต สมบุญ
นางสาวจสิกาญจน สิงหขรณ
นางสาวจอมขวัญ ภิรมยเณร
นางสาวจอมขวัญ ศักดิ์ตระกูล
นางจอมจันทร ทองเพ็ชร
นางสาวจอมพร ธนกีรติกุล
นางสาวจังคนิภา สีคํา
นางสาวจันจิรา จําปกาง
นางสาวจันจิรา เจวรัมย
นางสาวจันจิรา ทรัพยอนันต
นางสาวจันจิรา ทิพยวงค
นางสาวจันจิรา น้ําขาว
นางจันจิรา เพ็ชรสงคราม
นางสาวจันจิรา สิริพันธ
นางสาวจันตนา ปาสองหอง
นางสาวจันทจิรา เสถียร
นางสาวจันทนา กองอรินทร
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
นางสาวจันทนา แกวบุดดี
นางจันทนา มะลิพันธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทนา สังขเงิน
นางสาวจันทนา สุขกุล
นางสาวจันทนา อ่ําอน
นางจันทนี อินตะปน
นางสาวจันทนีย วงษสุวรรณ
นางจันทนีย สารินจา
นางสาวจันทรแกว เรืองรอน
นางสาวจันทรจิรา แกวบุรีย
นางสาวจันทรจิรา แชมนุย
นางสาวจันทรจิรา ธรรมศรี
นางสาวจันทรจิรา หอกคํา
นางสาวจันทรจีรา เตจะ
นางสาวจันทรจีรา บุญปติ
นางสาวจันทรจุฬา พิสุทธิพงษบูรณ
นางสาวจันทรแจง ลุนลาด
นางจันทรฉาย บุรพลชัย
นางสาวจันทรทิพย จันทรปุม
นางจันทรทิพย สิริบวรพงศา
นางสาวจันทรทิมา เปยมจิตต
นางสาวจันทรทิมา ลักษณกิจ
นางสาวจันทรทิมา วิมูลศักดิ์
นางสาวจันทรทิมา สายทอง
นางสาวจันทรธิดา จันทรกลา
นางสาวจันทรพิมพ รังษี
นางจันทรเพ็ญ ตอนสุข

๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางจันทรเพ็ญ ถิระประพัฒน
นางสาวจันทรเพ็ญ ทรงฉาย
นางสาวจันทรเพ็ญ ปรีชา
นางสาวจันทรเพ็ญ เพชรเอี๊ยะ
นางสาวจันทรเพ็ญ มีชัยรัมย
นางสาวจันทรเพ็ญ มีพวก
นางสาวจันทรเพ็ญ มีอํานาจ
นางจันทรเพ็ญ อิ่มสุดรส
นางจันทรมณี พฤฒิสาร
นางสาวจันทรรวี เจริญชนม
นางสาวจันทรแรม อิสโล
นางสาวจันทรวดี ปานอุทัย
นางสาวจันทรวรรณ เรืองศรี
นางสาวจันทรศิริ วงศสุวัฒน
นางสาวจันทรสม ญาติ
นางสาวจันทรสุดา โพธิ์จารย
นางสาวจันทรสุดา สีทอง
นางสาวจันทรหอม ทองดีสุนทร
นางสาวจันทรา ชางลอย
นางจันทราพร พรมกอง
นางสาวจันทวรรณ จักรมา
นางสาวจันทอําภา ภามัง
นางจันทิมา กําลังเรง
นางจันทิมา แกวเรือง
นางสาวจันทิมา ชูชาติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖

นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์
นางสาวจันทิมา ทนเถื่อน
นางสาวจันทิมา ไทยสงค
นางสาวจันทิมา นาคะ
นางสาวจันทิมา พิบูลย
นางสาวจันทิมา แพนไธสง
นางสาวจันทิมา มะลิ
นางสาวจันทิมา มั่นคง
นางสาวจันทิมา มีลา
นางจันทิมา มุลาลินน
นางสาวจันทิมา สวัสดิ์ดารา
นางจันทิรา เกิดชอง
นางสาวจันทิรา ครองยศ
นางสาวจันทิรา แปรนุน
นางสาวจันทิรา โมลาดุก
นางสาวจันทิวา เตจะ
นางสาวจันศรี นาสวนสุจิตร
นางสาวจันสุดา โปรัมย
นางสาวจามจุรี ตื้อเชียง
นางสาวจามจุรี ศรีสะอาด
นางสาวจามรี ทวีศรี
นางสาวจารวี นามนนท
นางจาริณี จันทรหอม
นางสาวจาริณี วังคะฮาต
นางสาวจารินี บํารุงพานิชย

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจาริยา เชิญชัยภูมิ
นางสาวจาริยา ยะคําปอ
นางสาวจารีรัตน ชูแกว
นางจารุณี แกวปุม
นางสาวจารุณี ใจฉ่ํา
นางสาวจารุณี ชางไม
นางจารุณี ถีทัน
นางสาวจารุณี พานคํา
นางจารุณี โพธิ์ทอง
นางจารุณี โพพรม
นางสาวจารุณี ศรีเงินพันธุ
นางจารุณี หอมทอง
นางจารุดา เกตุไร
นางสาวจารุนาถ ศรีใจ
วาที่รอยตรีหญิง จารุเนตร จันทรสุข
นางสาวจารุพร สาหนองหมอ
นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต
นางจารุพักตร รติวีรภัทรกุล
นางสาวจารุพิชญา ทักษญาพร
นางสาวจารุภา ทรัพยมี
นางสาวจารุมน จํารัสสิริภัค
นางสาวจารุวรรณ กลั่นกําเนิด
นางสาวจารุวรรณ กางแกว
นางสาวจารุวรรณ แกวมี
นางสาวจารุวรรณ เขียวเกษม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ
นางสาวจารุวรรณ จันทร
นางสาวจารุวรรณ จันทรนวล
นางสาวจารุวรรณ จันทะราม
นางจารุวรรณ เจริญพงษ
นางสาวจารุวรรณ ชะแอมรัมย
นางสาวจารุวรรณ ชื่นวัฒนา
นางสาวจารุวรรณ เที่ยงธรรม
นางสาวจารุวรรณ เทียนสงรัศมี
นางสาวจารุวรรณ บกสวัสดิ์
นางจารุวรรณ บุญเหลือ
นางจารุวรรณ ประดิษฐการ
นางสาวจารุวรรณ ผิวลวน
นางสาวจารุวรรณ มะลิขาว
นางจารุวรรณ วารีกุล
นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวจารุวรรณ สมหวัง
นางสาวจารุวรรณ สะมะโน
นางสาวจารุวรรณ สาระคง
นางจารุวรรณ แกวนาติ๊บ
นางสาวจารุวรรณ พงษแพทย
นางสาวจําป เบาชางเผือก
นางสาวจําป ศรีเกิน
นางสาวจิณณชญา จิตรสม
นางจิณณณิชา บุญวงศ

๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจิณณณิตา ทองรัตนธีรชัย
นางสาวจิณณพัต การบรรจง
นางสาวจิณัฐตา จันทรสุด
นางสาวจิดาพัชญ เกษรจันทร
นางสาวจิดาภา ไกรหาญ
นางสาวจิดาภา งามเลิศ
นางสาวจิดาภา โชคคุณ
นางสาวจิดาภา เทพอําพันธุ
นางสาวจิดาภา บุญพันธ
นางจิดาภา พิทักษนราธรรม
นางสาวจิดาภา โพระดก
นางจิดาภา สุริยันต
นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ
นางสาวจิดาภา หวังสุขเกษม
นางสาวจิตกานต ทองวิเศษ
นางสาวจิตตรีรัตน คงดี
นางสาวจิตตานันทิ์ มงคลชูสวัสดิ์
นางสาวจิตติกาญจน แกวภักดี
นางสาวจิตติกานต คํามะสอน
นางสาวจิตติญา งามศิริ
นางสาวจิตตินทร คําเจริญ
นางสาวจิตตินันท เพิ่มพูลสุขยิ่ง
นางสาวจิตติภร แสงศรี
นางสาวจิตติมา เครือแขก
นางสาวจิตติมา บุญสมยา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖

นางจิตติมา ยศเรืองสา
นางสาวจิตติมา วงศเนียม
นางสาวจิตติมา เสริมศรี
นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ
นางจิตนิภา บิญมาตร
นางสาวจิตประสาร สุทธิแพทย
นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินตะสืบ
นางสาวจิตมุทิตา แกวมุกดา
นางจิตรกานต สวางศรี
นางสาวจิตรทิวา ผาทํา
นางสาวจิตรภา ทองภู
นางสาวจิตรลดา โยมเนียม
นางสาวจิตรลดา รักสัตย
นางสาวจิตรลดา อาจหาญ
นางสาวจิตรวรรณ คําออน
นางจิตรวรรณ ปติสม
นางสาวจิตรวี เชื้อประชุม
นางจิตรัตนดา นากรณ
นางสาวจิตรา เพชรดี
นางจิตรา อึ๊งแสงภากรณ
นางสาวจิตรานันท จันทิมา
นางสาวจิตราพร ยวนยี
นางจิตราภรณ ดีจิ๋ว
นางสาวจิตราภรณ พุทธบาล
นางสาวจิตราภรณ สุวรรณรัตน

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจิตรารัตน อินทรแกว
นางสาวจิตราวดี กอสนธิ
นางสาวจิตรี ประจวบศิลป
นางสาวจิตวิมล นนทลา
นางสาวจิตสุภา คําโหงษ
นางสาวจิตสุภา ลิขิตรุงโรจน
นางสาวจินดา ขจรพรมราช
นางสาวจินดา มหาชัย
นางจินดา มิ่งขวัญ
นางจินดาพร รูชอบ
นางจินดาพร อินทพรม
นางสาวจินดาภรณ ศรีสัมพุทธ
นางสาวจินดาลักษณ เทศธรรม
นางสาวจินดาหรา เรียงชะนะวัฒน
นางสาวจินตกาญณ สุวรรณสิทธิ์
นางสาวจินตนา กุจพันธ
นางสาวจินตนา แกวอาสา
นางจินตนา จันโท
นางสาวจินตนา จามีเคน
นางสาวจินตนา แจมใส
นางสาวจินตนา ชัยอัศวรักษนุกูล
นางจินตนา เทพอรุณ
นางสาวจินตนา ธงไชย
นางจินตนา นิลวัตร
นางจินตนา บุญแรง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖

นางสาวจินตนา บุญสายยัง
นางจินตนา ปญญาชิด
นางสาวจินตนา พรหมทา
นางสาวจินตนา พรหมประดิษฐ
นางสาวจินตนา มณีศรี
นางจินตนา ยนตศิริ
นางสาวจินตนา วงศคําจันทร
นางสาวจินตนา วงษนาค
นางสาวจินตนา วระไวย
นางสาวจินตนา ศิลาวงษ
นางสาวจินตนา สรอยสน
นางสาวจินตนา สามหมอ
นางสาวจินตนา สุขเจริญ
นางสาวจินตนา เสนาชุม
นางสาวจินตนา หนองปงคํา
นางจินตนา หยูทอง
นางสาวจินตนา เหงาละคร
นางสาวจินตนา อินตะ
นางสาวจินตนา อุตสารัมย
นางสาวจินตนาภา สุขเกษม
นางสาวจินตหรา เกรินรัมย
นางสาวจินตหรา แกวเพียร
นางสาวจินตหรา ชอยชด
นางสาวจินตหรา สะเดา
นางจินารี เหลาทองสาร

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจิรชยา พุมทอง
นางสาวจิรชยา สายะสิทธิ์
นางสาวจิรฐา ตั้งสุข
นางจิรดา หวายสันเทียะ
นางสาวจิรนันท คลายคลัง
นางสาวจิรนันท ใจรักษ
นางสาวจิรนันท ชั้นชาติ
นางสาวจิรนันท ดวนรูที่
นางจิรนันท ตัณฑชน
นางสาวจิรนันท ตันตระกูล
นางสาวจิรนันท ปททุม
นางสาวจิรนันท สาแต
นางสาวจิรนาถ อานนทกูล
นางสาวจิรนุช ชางหลอ
นางสาวจิรนุช บุตราช
นางสาวจิรปรียา ตุลากัน
นางจิรพร พลกําเหนิด
นางสาวจิรภรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวจิรภัทร ปนทอง
นางจิรภัทร กุลยะ
นางสาวจิรภัทร ตั้นสมบูรณ
นางจิรภา ชูเลิศ
นางสาวจิรภา ดวงประทุม
นางสาวจิรภา ทองแซง
นางสาวจิรภา พันศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิรภิญญา ฉายแสง
นางสาวจิรภิญญา สารชาติ
นางสาวจิรวดี ชุติพงศ
นางสาวจิรวดี ทวีโชติ
นางจิรวรรณ กิจติกาล
นางสาวจิรวรรณ เขียววิชัย
นางสาวจิรวรรณ ชางสลัก
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุม
นางสาวจิรสุดา สําเลิศรัมย
นางสาวจิระพร ชัยชิต
นางสาวจิระพันธุ ปากวิเศษ
นางสาวจิระภา กุลแดง
นางสาวจิระภา ปะมา
นางจิระวรรณ สุครีพ
นางสาวจิรัชญา แตงไทย
นางสาวจิรัชญา ทาเทพ
นางสาวจิรัชญา มังคะรัตน
นางสาวจิรัชญา สีไส
นางสาวจิรัชญา อุนเรือน
นางจิรัชยา แจมจํารุณ
นางจิรัชยา สอนพงศ
วาที่รอยตรีหญิง จิรัญญา ไชยโย
นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล
นางสาวจิรัฐิติกาล แกวละเอียด
นางจิรัฐิติกาล นาหลวง

๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจิรัณพัชร อภิวัฒนธงชัย
นางสาวจิรันธนิน นาถพงศพันธ
นางสาวจิรัสยา เขียวชอุม
นางสาวจิรา สํารองพันธ
นางสาวจิรากรณ แกวขาว
นางจิราณี ศรีบุญเรือง
นางสาวจิราทิพย คลายศรี
นางสาวจิรานุช บุญเทียม
นางจิรานุช แสนดี
นางสาวจิราพร กุลนิล
นางสาวจิราพร แกวบัวโฮม
นางสาวจิราพร จันทนา
นางสาวจิราพร จันสิงคํา
นางสาวจิราพร จารยปญญา
นางสาวจิราพร ดีนิวงษ
นางจิราพร ทองสง
นางสาวจิราพร ทองสุย
นางสาวจิราพร เที่ยงจิตร
นางสาวจิราพร ธัญญเจริญ
นางจิราพร ธาดา
นางสาวจิราพร โนรา
นางจิราพร บุญนาน
นางสาวจิราพร บุญเหลือ
นางจิราพร พรพนม
วาที่รอยตรีหญิง จิราพร พรมบุตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖

นางจิราพร พรมสันเทียะ
นางสาวจิราพร พัฒนสม
นางสาวจิราพร แยมบาล
นางจิราพร โยธาธิติกุล
นางสาวจิราพร รวดเร็ว
นางสาวจิราพร ราชยอด
นางจิราพร วงคปอม
นางสาวจิราพร ศาสนา
นางสาวจิราพร สุวรรณสาร
นางสาวจิราพร หรพริ้ง
นางสาวจิราพร เหลาบุราณ
นางสาวจิราพรรณ ภูกัน
นางสาวจิราพัชร เตงจงดี
นางสาวจิราภร พูนกระโทก
นางสาวจิราภรณ การบรรจง
นางสาวจิราภรณ กําธร
นางสาวจิราภรณ กิจประเสริฐ
นางสาวจิราภรณ ขําทองทับ
นางสาวจิราภรณ จันทรโชติ
นางจิราภรณ ไชยราช
นางจิราภรณ ตรีรัตน
นางสาวจิราภรณ ตองสู
นางจิราภรณ ตันตระกูล
นางสาวจิราภรณ ทลิกรรณ
นางสาวจิราภรณ นอยแกว

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจิราภรณ แนนอุดร
นางสาวจิราภรณ ปกรณ
นางจิราภรณ พรหมลักษณ
นางสาวจิราภรณ พิมพคง
นางจิราภรณ พิมพทอง
นางจิราภรณ รังษี
นางสาวจิราภรณ วงษทัน
นางสาวจิราภรณ วัฒนศิลปศิริ
นางจิราภรณ ศรีนวล
นางจิราภรณ สรอยสน
นางสาวจิราภรณ สวางใจ
นางสาวจิราภรณ สิงจันลา
นางสาวจิราภรณ สุดชา
นางสาวจิราภรณ สุภรส
นางจิราภรณ อักษรนู
นางสาวจิราภรณ อัฐวงศ
นางสาวจิรารัตน กิจบํารุง
นางสาวจิรารัตน ปาลานุสรณ
นางจิรารัตน อินมณเทียร
นางสาวจิราลักษณ ธิศักดิ์
นางสาวจิราลักษณ นอยพรหม
นางจิราวรรณ ชาญวิริยะ
นางสาวจิราวรรณ ผินนอก
นางสาวจิราวรรณ สายวิชัย
นางสาวจิราวรรณ สุขทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖

นางสาวจิราวรรณ เสียมภูเขียว
นางจิราวรรณ เหมาะกิจ
นางสาวจิราวรรณ อาจโยธา
นางสาวจิราวัลย วงคษาเนา
นางสาวจิราษา รังษี
นางสาวจีรนันท ซันซี
นางจีรนันท มงคล
นางสาวจีรพร หวนคิด
นางสาวจีรพรรณ วุฒิสาร
นางสาวจีรภรณ ศรีมุงคุณ
นางสาวจีรภา สําเนียงสูง
นางสาวจีรวรรณ ชุมพล
นางสาวจีรวรรณ ทองบุญ
นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา
นางจีรวรรณ ประคํา
นางสาวจีรวรรณ สรบุญทอง
นางสาวจีรวรรณ สุขหลังสวน
นางสาวจีรวรรณ อยูทอง
นางสาวจีรวรรณ อัครวรรณ
นางจีระนันท เทพสวัสดิ์
นางจีระพรรณ คีลาวงษ
นางสาวจีระภา แจมศรี
นางสาวจีระภา ชินภักดี
นางสาวจีระภา เสนาพัน
นางสาวจีระวรรณ วังอาจ

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางจีรัตน กลอมอยู
นางสาวจีรานันท โชทนากูล
นางสาวจีราพร มามิมิน
นางสาวจีราพร วอนเจียม
นางสาวจีราภา อินตา
นางจีราวรรณ คุมสวน
นางสาวจีราวรรณ ทองคํา
นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
นางสาวจีราวรรณ ภูทอง
นางสาวจีราวรรณ ไหวดี
นางสาวจุฑาทิพ จันทขันทร
นางสาวจุฑาทิพ สระทองพรม
นางจุฑาทิพย กันทํา
นางสาวจุฑาทิพย ขาวปลั่ง
นางสาวจุฑาทิพย ตรีศาสตร
นางจุฑาทิพย วงษจําปา
นางสาวจุฑาทิพย สิงหาเวช
นางสาวจุฑาทิพย หาญสาริกิจ
นางสาวจุฑาทิพย อาจไพรินทร
นางจุฑาธิป ชูขันธ
นางสาวจุฑาพร แกวขาว
นางสาวจุฑาพร เขียวแกว
นางสาวจุฑาพร ชวยชูวงศ
นางจุฑาพร เปลงอุดมพร
นางสาวจุฑาพร เอมสะอาด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔๔๙๒ วาที่รอยตรีหญิง จุฑาพรรณ
กินามณีย
๔๔๙๓ นางสาวจุฑาภรณ กวีพุฒิพงศ
๔๔๙๔ นางสาวจุฑาภรณ ฉิมทับ
๔๔๙๕ นางสาวจุฑาภรณ เพิ่มแสงสถิตสุข
๔๔๙๖ นางสาวจุฑาภรณ วรรณบวร
๔๔๙๗ นางจุฑามณี ทองประชุม
๔๔๙๘ นางจุฑามณี ทองพูลเอียด
๔๔๙๙ นางจุฑามณี ศรีประเสริฐ
๔๕๐๐ นางสาวจุฑามณี สุขไสว
๔๕๐๑ นางสาวจุฑามาศ คชอาจ
๔๕๐๒ นางสาวจุฑามาศ จุลอมร
๔๕๐๓ นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ
๔๕๐๔ นางจุฑามาศ ใจหาญ
๔๕๐๕ นางสาวจุฑามาศ แซตั้ง
๔๕๐๖ นางสาวจุฑามาศ ดวงสมุทร
๔๕๐๗ นางจุฑามาศ โตพงษ
๔๕๐๘ นางสาวจุฑามาศ โถรัตน
๔๕๐๙ นางจุฑามาศ ทองดา
๔๕๑๐ นางสาวจุฑามาศ ทัศนพันธุ
๔๕๑๑ นางสาวจุฑามาศ เทียนมงคล
๔๕๑๒ นางสาวจุฑามาศ นามจันทรดา
๔๕๑๓ นางสาวจุฑามาศ เนียมนวม
๔๕๑๔ นางสาวจุฑามาศ ประภากรเจริญ
๔๕๑๕ นางสาวจุฑามาศ เปรมสิงหชัย

๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจุฑามาศ ผิวบาง
นางจุฑามาศ พลคอ
นางสาวจุฑามาศ พิมพนอก
นางสาวจุฑามาศ พิมพิลา
นางสาวจุฑามาศ ภาแกดํา
นางสาวจุฑามาศ ภูมี
นางสาวจุฑามาศ มาตยะขันธ
นางสาวจุฑามาศ มีประเสริฐ
นางสาวจุฑามาศ มีมาก
นางสาวจุฑามาศ ไมโคกสูง
นางสาวจุฑามาศ รัตนบุรี
นางสาวจุฑามาศ รามนัฏ
นางสาวจุฑามาศ โลสงค
นางสาวจุฑามาศ สุขอินทร
นางจุฑามาศ สุปรียรัตนา
นางสาวจุฑามาศ แสวงหอม
นางสาวจุฑามาศ หงษบุญ
นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด
นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมเกตุ
นางสาวจุฑามาศ โอโลม
นางสาวจุฑามาส ขันโยธา
นางสาวจุฑามาส คงกะพัน
นางสาวจุฑามาส จันทรมณี
นางสาวจุฑามาส ฉ่ําสูงเนิน
นางสาวจุฑามาส ภิรมยศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑามาส สนเปรม
นางสาวจุฑารัตน การถัก
นางสาวจุฑารัตน เกาะหวาย
นางจุฑารัตน เกิดทอง
นางสาวจุฑารัตน ไกรนรา
นางสาวจุฑารัตน จินดาเดช
นางสาวจุฑารัตน ฉลวยศรี
นางสาวจุฑารัตน เชียงทอง
นางจุฑารัตน ญาติวงษ
นางสาวจุฑารัตน ทับแสงศรี
นางสาวจุฑารัตน นพวิง
นางสาวจุฑารัตน นาคมาลี
นางสาวจุฑารัตน โพศิริ
นางสาวจุฑารัตน ภูนาโคก
นางจุฑารัตน มงคล
นางสาวจุฑารัตน มีสุข
นางสาวจุฑารัตน มุงคําภา
นางสาวจุฑารัตน รัชอินทร
นางจุฑารัตน เรียงสนาม
นางสาวจุฑารัตน โรจหิรัญอัครเดช
นางจุฑารัตน โลมอย
นางสาวจุฑารัตน วงคชมภู
นางสาวจุฑารัตน วรรณศิลป
นางสาวจุฑารัตน สมัญญา
นางสาวจุฑารัตน สุจิชาติ

๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจุฑารัตน แสงงิ้ว
นางสาวจุฑารัตน หิ้งทอง
นางสาวจุฑารัตน อนทอง
นางสาวจุฑารัตน เอเตียวเจริญ
นางสาวจุฑาวดี ศรีเชียงสา
นางสาวจุติณัฏฐ ขนอนเวช
นางจุติพร จันทะวงศ
นางจุติพร สุขสิงห
นางสาวจุติรัตน รัตนพันธ
นางสาวจุธารัตน สีนาค
นางสาวจุภาพร พรหมขุนทอง
นางจุรารัตน กระตาก
นางจุรี ชูเกื้อ
นางสาวจุรีพร เจริญผล
นางสาวจุรีพร มิ่งมาลี
นางสาวจุรีพร มุลนี
นางสาวจุรีพร แสนนาม
นางสาวจุรีพรรณ กลิ่นสุมาลย
นางจุรีภรณ จอดนอก
นางสาวจุรียพร กิมาวะหา
นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
นางสาวจุรีรัตน บุตรวงศ
นางสาวจุรีรัตน วรรณสา
นางสาวจุรีรัตน สมสอง
นางสาวจุรีรัตน สวนเส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุไรรัตน กิตติธรวัฒน
นางจุไรรัตน เครือสุวรรณ
นางสาวจุไรรัตน แจมศรี
นางสาวจุไรรัตน ใจแจง
นางสาวจุไรรัตน มีเสน
นางสาวจุไรรัตน ศักดาเกียรติกุล
นางสาวจุไรรัตน อินตะนนท
นางสาวจุฬานันท ภูน้ําใส
นางสาวจุฬาพรรณ สิงหขวา
นางจุฬาภรณ เทพเฉลิม
นางสาวจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร
นางสาวจุฬารัตน ขวัญหอม
นางจุฬารัตน จันดาคูณ
นางสาวจุฬารัตน วงศอนุ
นางสาวจุฬารัตน ไสวย
นางจุฬาลักษณ เกษรพรม
นางสาวจุฬาลักษณ คํารัตน
นางสาวจุฬาลักษณ ไชยโวหาร
นางจุฬาลักษณ ธงทุม
นางสาวจุฬาลักษณ เปมรัมย
นางสาวจุฬาลักษณ พันทองหลอ
นางสาวจุฬาลักษณ สกุลสงาพงศ
นางจุฬาลักษณ อักษรสม
นางจุฬาวัลย แตมประสิทธิ์
นางจุฬีพรรณ จันทรโทวงศ

๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเจตจันทร ราชสินธ
นางสาวเจตนิพิฐ ทาวแกว
วาที่รอยตรีหญิง เจตษฎาพร สวัสดี
นางสาวเจนจิรา แกวสี
นางสาวเจนจิรา โงนมะณี
นางสาวเจนจิรา แจงมาก
นางสาวเจนจิรา ไชยคงทอง
นางสาวเจนจิรา ดาวสื่อ
นางสาวเจนจิรา ตราชู
นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ
นางสาวเจนจิรา บุญตามทัน
นางสาวเจนจิรา บุญรวม
นางเจนจิรา บุญรักษ
นางสาวเจนจิรา บุญไสว
นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร
นางสาวเจนจิรา ยังเพ็ง
นางสาวเจนจิรา รากะรินทร
นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร
นางสาวเจนจิรา วงศสิงหแกว
นางสาวเจนจิรา สงเนย
นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
นางเจนจิรา สุขสวาง
นางสาวเจนจิรา หวงศรี
นางสาวเจนจิรา หวานจริง
นางสาวเจนจิรา อบมาสุย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ
นางสาวเจนจีรา ธนกสิกร
นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป
นางสาวเจนษิตา สินเปยง
วาที่รอยตรีหญิง เจนอักษร ดวนใหญ
นางสาวเจนอารี ผาพิมูล
นางสาวเจริญขวัญ สุวรรณบรรดิษฐ
นางสาวเจริญพร มะละเจริญ
วาที่รอยตรีหญิง เจษฎาพร มีเทียม
นางสาวเจษฎารัตน สังขศิลปชัย
นางสาวเจษสุดา ชวยสกุล
นางเจียระไน ธีระจารี
นางสาวเจือใจ โพธิ์ศรีทอง
นางแจมจันทร วรรธนะพงษ
นางสาวใจทิพย เสียงใส
นางสาวฉฎาธร เมืองมงคล
นางสาวฉมานันท ไพรหลวง
นางสาวฉมาพร บุญนาง
นางสาวฉวี ธรรมธร
นางสาวฉวีวรรณ เครือแตง
วาที่รอยตรีหญิง ฉวีวรรณ ทินวงศ
นางสาวฉวีวรรณ มีเงิน
นางสาวฉวีวรรณ ไมงาม
นางฉวีวรรณ วงษไกร
นางสาวฉวีวรรณ สุคชเดช

๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวฉวีวรรณ ศิริสําราญ
นางสาวฉัตรกมล ตันชุน
นางสาวฉัตรเงิน จันทรา
นางสาวฉัตรชนก โพธิ์งาม
นางฉัตรธิดา รัตนดิษฐ
นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร
นางสาวฉัตรมณี ประสิทธิ์นอก
นางสาวฉัตรลดา ชัยชนะโชติ
นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร
นางสาวฉัตรศิริ ชูมั่น
นางสาวฉัตรสุดา แกวหลา
นางสาวฉัตราภรณ ประสพสุข
นางฉัตราภรณ วองธัญกิจ
นางสาวฉันทนา เพียตัวผู
นางสาวฉันทนา สมบัติ
นางสาวฉันทวรรณ หาภักดี
นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข
นางเฉลิมขวัญ เอี่ยมปู
นางสาวเฉลิมรัตน เจริญสุข
นางสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา
นางสาวเฉลิมศรี คงศรีนวล
นางสาวชญาดา ขยันคิด
นางสาวชญาดา สุวรรณ
นางชญานนันท ไชยมานันต
นางสาวชญานนันท ศิลปธรสิริ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชญานันท นิลบารันต
นางชญานิน พรหมภินันท
นางสาวชญานิน สุดสน
นางสาวชญานี ไทรสมุทร
นางชญานี แสวงวงศ
นางสาวชญานุศภัฒค อัฒจักร
นางสาวชญาพัชชา แกนนาคํา
นางสาวชญามล เทียมผล
นางสาวชฎาธาร คุมขุนทด
นางชฎาพร กิจประสาน
นางสาวชฎาพร นิลเกษม
นางสาวชฎาพรรณ หัตกิจ
วาที่รอยตรีหญิง ชฎาภรณ บัวชุม
นางสาวชณชนก นามโสม
นางชณมณกานต ธีระเดชพิทักษ
นางชณัฐดาภา ลาภสงผล
นางสาวชณัฐศิกานต ประสงคเงิน
นางชณิตา สิงหทอง.
นางชณุตพร ทัดเทียม
นางสาวชดารัตน เกตุทอง
นางสาวชนกฐิยะพร ฉัพพรรณธนกูร
นางสาวชนกนันต อยูเปง
นางสาวชนกนันท จันทรศรีนวล
นางสาวชนกนันท ภาคภูมิ
นางชนกมาศ ชมชื่น

๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวชนกวนัน เรืองศรี
นางสาวชนกวรรณ บุญเรือง
นางสาวชนกาณต แพฟน
นางชนณิศา สุเต็ม
นางชนดา ธรรมวงคษา
นางสาวชนนิกานต วงษสูง
นางสาวชนนิกานต สงวนไพบูลย
นางสาวชนนี ทิพยวัฒน
นางสาวชนนี ศรีชัยวาลย
นางสาวชนมนิภา แกวกัลย
นางชนมนิภา หิรัญรักษตระกูล
นางสาวชนมวรินทร สีมาพันธ
นางชนลักษณ ใจจอง
นางสาวชนัญชิดา บุญลอย
นางสาวชนัญชิดา บุษดีวงค
นางสาวชนัญญา สติกรกุล
นางสาวชนัญธิดา จิรกรวงศ
นางสาวชนัดดา เทียนฤกษ
นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์
นางสาวชนากานต เจริญคํา
นางสาวชนากานต พุมเกต
นางสาวชนากานต แสงไสย
วาที่รอยตรีหญิง ชนาทิพย
สังขประเสริฐ
๔๗๓๙ นางสาวชนาธิป เจะสะตํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔

นางสาวชนาพร จิตรพรม
นางสาวชนาพร หกเหลี่ยม
นางสาวชนาภรณ ปรีคง
นางสาวชนาภัทร ปราบพาล
นางสาวชนาภัทร แสงงาม
นางสาวชนาภา จันทรานุสรณ
นางชนาภา สุระกุล
นางสาวชนารัญช สุวรรณนอย
นางสาวชนิกานต ทองใบ
นางสาวชนิกานต พุฒนอก
นางสาวชนิชนันท ริยะนา
นางชนิชา เฉิดจินดา
นางสาวชนิดา กิติตุย
นางสาวชนิดา แซโคว
นางสาวชนิดา ดึงดาล
นางชนิดา ตนภูเขียว
นางชนิดา พงษพานิช
นางสาวชนิดา ใยบุรี
นางชนิดา รื่นรมย
นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์
นางสาวชนิดา สิงคิรัตน
นางสาวชนิดา สุทาวัน
นางชนิดา อินทรสังข
นางชนิดาภา จิรสิริธาดา
นางชนิดาภา บริสุทธิ์

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชนิดาภา พิมพเทศ
นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส
นางสาวชนิตรนันท ตาลปา
นางสาวชนิตรา ขันทองหลอ
นางสาวชนิตา พลายแกว
นางสาวชนิตา รัตนบุษยาพร
นางสาวชนินาถ ยุเหล็ก
นางชนิพร เรื่องลือ
นางสาวชนิภา อบอุน
นางชนิลภรณ อิ่มอก
นางสาวชนิศกาญจน มั่นคง
นางสาวชบา ทะนงค
นางสาวชบาไพร รักสถาน
นางสาวชมโฉม คารภูมี
นางสาวชมชนก บุญลิขิต
นางสาวชมนาด ปานแกว
นางสาวชมพู วงศเสาร
นางสาวชมพูนุช กลับทับลังค
นางสาวชมพูนุช ชูมลัยวงษ
นางสาวชมพูนุช บุญชู
นางสาวชมพูนุช ภูระหงษ
นางชมพูนุช วิเซีย
นางสาวชมพูนุท กองทอง
นางชมพูนุท แกวใจรักษ
นางสาวชมพูนุท จันทรสวน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชมพูนุท ฉลอม
นางสาวชมพูนุท ฉายเหมือนวงศ
นางสาวชมภพลอย จิตติแสง
นางชมภู เทาดี
นางสาวชมภู นุมนวล
นางสาวชมภูนุช ชัยชนะ
นางสาวชมสิริ ริ้วทอง
นางชไมพร กาใจ
นางสาวชไมพร เชื้อดวงผูย
นางชไมพร ดวงใน
นางสาวชไมพร ธนะกิจ
นางสาวชไมพร แปนคง
นางสาวชไมพร รังสิยานุพงศ
นางสาวชยานันต ศรียงค
นางสาวชยานิษฐ รังสิโชติพัฒน
นางสาวชยาภรณ อัครวุฒิ
นางชยาภัสร ไขวารี
นางสาวชยาภา มะลิ
นางชยาภา แสงอุทัย
นางสาวชยามร จูกันทา
นางชรัญญา หาญคํา
นางชรัณรัตน บุญชุม
นางสาวชรัดพร ทวมอวม
นางสาวชรินรัตน คําดวง
นางสาวชรินรัตน จันทรเกษร

๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชลดา ใชชาง
นางสาวชลดา มากพานิช
นางสาวชลธิกา ยศยะ
นางสาวชลธิชา เกตุคง
นางสาวชลธิชา แกวรักษ
นางสาวชลธิชา แกวหยอง
นางสาวชลธิชา เจริญผาสุข
นางสาวชลธิชา แจงจงดี
นางชลธิชา ใจเกษม
นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
นางสาวชลธิชา ดําชม
นางสาวชลธิชา นารี
นางสาวชลธิชา ปราบพาล
นางสาวชลธิชา ผาสุข
นางชลธิชา พลบูรณ
นางสาวชลธิชา พลอาจ
นางสาวชลธิชา ไลทองคํา
นางสาวชลธิชา ศรีนวล
นางสาวชลธิชา สังฆมณี
นางสาวชลธิรา เมืองใจ
นางสาวชลธี โกศลบุญมี
นางชลพรรษ นามไธสง
นางสาวชลพรรษ ศรีบุษย
นางชลภัสสรณ ประสารศรี
นางสาวชลยารัศมิ์ เมิงไชยสงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชลลดา จันทรหอม
นางสาวชลลดา ปรางคโบราณนอก
นางสาวชลลดา พันธุเนตร
นางสาวชลวรรณ มงคลพุทธรังสี
นางสาวชลันดา ฟองสมุทร
นางสาวชลันดา ฟกทอง
นางสาวชลันดา สิงหอินทร
นางสาวชลันดา หมวดสง
นางสาวชลัมพร แรงเขตกิจ
นางชลาธาร โพธิ์ศรี
นางชลาลัย แกวศรีไตร
นางสาวชลาลัย ชัยมงคล
นางสาวชลิดา จันทรเจ็ก
นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง
นางสาวชลิดา สุวรรณโกศัย
นางชลิดา อนุกูล
นางสาวชลิตตา เจริญสุข
นางสาวชลิตา จุลกิจวัฒน
นางสาวชลิตา ทองเพิ่ม
นางชลิตา ประภารัตน
นางสาวชลิตา สุขเฉลิม
นางชวนพิศ ไชยเชษฐ
นางสาวชวภาพัณณ อนัญสถิตพัฒน
นางสาวชวัลยฤดี โสดานิล
นางสาวชวัลลักษณ วงคพิทักษ

๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชวาลา มงคลยง
นางสาวชวิกา ทีเจริญ
นางสาวชวิศา บุญสินธ
นางสาวชอกนก อาจศัตรู
นางสาวชอทิพย ขุนพิลึก
นางชอผกา กุลราษฎร
นางชอผกา บุญมี
นางชอผกา วงศเฉลียว
นางชอผกา แสงกระจาง
นางสาวชัชชญา จําเจียม
นางสาวชัชชญา เจริญวงศ
นางสาวชัชชญา ประชุมรักษ
นางชัชชญา อภิธรรมภูษิต
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
นางสาวชัชญานิช สุวรรณแข
นางชัชฎา อัฑฒทิวัตถธนา
นางสาวชัชฎาภรณ พงษงาม
นางสาวชัชฎาภรณ พิรุณโสภา
นางสาวชัชฎาภรณ เอี่ยมหราย
นางสาวชัชนู แสงสวาง
นางสาวชัญญญาณ จันทรรักษา
นางสาวชัญญลัคน วงษเจริญเงินขาว
นางสาวชัญญา สวัสดิ์พูก
นางสาวชัญญานุช วงษกลาง
นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชัญญานุช โสรส
นางสาวชัญนิษฐ พงษพิพัฒน
นางสาวชาคริยา เอิบอิ่ม
วาที่รอยตรีหญิง ชาญนรี พลชัย
นางสาวชาณิดา กิติเมธีรัศม
นางสาวชาปยา สิมลา
นางสาวชายันตี หนูเกื้อ
นางสาวชาลิดา นาคสุก
นางสาวชาลิตา ยาหมาย
นางสาวชาลินี สาริยา
นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล
นางสาวชาลิสา บุราณรมย
นางสาวชาลิสา วงศพุม
นางสาวชิดกมล ยะสุรินทร
นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์
นางสาวชิดชนก สกุลจันทร
นางสาวชิดชนก สองเมือง
นางสาวชินตา จับจัด
นางสาวชินสุมน บุญชู
นางชินาธิป เมฆนิติ
นางสาวชินานาฏ มวงเนียม
นางสาวชิราภรณ หัตถา
นางชิรินทณา อินทรอ่ํา
นางสาวชิษณุกาญ คําเขื่อน
นางสาวชิสสธัญญ โสดาทิพยพรชัย

๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางชีวารัตน ยอดยิ่ง
นางชื่นนภา ไพรบึง
นางสาวชื่นฤทัย จีนรอด
นางสาวชุณหภักดิ รอยพิลา
นางสาวชุดาพร ทิพยทอง
นางสาวชุดารัตน ประพันธศิลป
นางสาวชุติกาญจน ทองทับ
นางชุติกาญจน บัวตูม
นางชุติกาญจน พลแกว
นางชุติกาญจน วงครอด
นางชุติกานต เมืองไทย
นางชุติญา บุญอุปถัมภ
นางชุติญาพัฐ รักษา
นางสาวชุตินันท จันทรพรม
นางสาวชุติปภา ธนาสุวิศาล
นางสาวชุติพรรณ ตันบรรจง
นางสาวชุติภา เที่ยงอยู
นางชุติมณฑน ภัทรวรานนท
นางสาวชุติมณฑน มนเทียรกุล
นางสาวชุติมณฑน โสขุมา
นางสาวชุติมตี เจี้ยงยี่
นางสาวชุติมนฑณ นครชัย
นางสาวชุติมันต ชัยฤกษ
นางสาวชุติมา เกตุการณ
นางชุติมา เกลี้ยงบัว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔

นางสาวชุติมา คงเสือ
นางสาวชุติมา จงใจงาม
นางชุติมา จอมแกว
นางสาวชุติมา จอมดวง
นางชุติมา ชํานาญธนกุล
นางชุติมา ดอกพุฒ
นางสาวชุติมา ทองคํา
นางสาวชุติมา ธงศรี
นางสาวชุติมา บุญฤดี
นางสาวชุติมา บูชาพันธ
นางสาวชุติมา ปรัชเจริญวนิชย
นางสาวชุติมา ปาละวงษ
นางสาวชุติมา พรหมทวด
นางชุติมา พะคะ
นางสาวชุติมา ยาวีระ
นางสาวชุติมา เรียงเสนาะ
นางชุติมา ลาเตะ
นางสาวชุติมา ศรีบุญ
นางชุติมา สงนวล
นางสาวชุติมา สรรพโส
นางสาวชุติมา แสงทอง
นางชุติมา หนูพรหม
นางชุติมา อินทสิทธิ์
นางสาวชุติมากร แสงหัวชาง
นางสาวชุติมาตย สนิทปู

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางชุมเรียง สุขสุวานนท
นางสาวชุลี เกตุคง
นางชุลีกร ขนวน
นางสาวชุลีกร เมืองแกว
นางสาวชุลีกร วงศจีน
นางสาวชุลีพร กุนาลักษณ
นางชุลีพร จันทรอนุรักษ
นางสาวชุลีพร ยอดใสย
นางชุลีพร วงคกอ
นางสาวชุลีพร เหวาโต
นางสาวชุลีภรณ รุงสันเทียะ
นางสาวเชาวนี บุญรัง
นางสาวโชคระวี เจียมพุก
นางสาวโชติกา ไชยริบูรณ
นางสาวโชติกา เทพสาธร
นางสาวโชติกา ประเสริฐ
นางสาวโชติกา ภาสกรณกุล
นางโชติกา ยั่งยืน
นางโชติกา ศรีหาตา
นางสาวโชติกา สงคราม
นางสาวโชติกา สําเริงศิลป
นางสาวโชติกา สุวรรณเนาว
นางสาวโชติกา หมื่นเงิน
นางสาวโชติรส กันภัย
นางสาวโชติรส จิโนรส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโชติรส สังขทอง
นางสาวโชษิตา ศิริมั่น
นางสาวซอนดา จันทรบุตร
นางสาวซอบะห ตานี
นางสาวซอฟยะ มาลินี
นางสาวซับบรีนาร แมเราะ
นางสาวซัมริยะฮ เม็ง
นางสาวซัลณี จงรักศักดิ์
นางซากีเราะห สุหลงละ
นางซาฟนะห เกอากะ
นางสาวซารินา ขํามิน
นางสาวซารีฝะฮ เหล็มนุย
นางโซฟยะห สิเดะ
นางสาวโซเฟย เบ็ญฮาวัน
นางสาวไซนาบ สุวามีน
นางสาวญดา เพชรดํา
นางสาวญดาณัฏฐ เจนประเสริฐ
นางสาวญภา ภักดี
นางสาวญาณกวี สิงหทอง
นางสาวญาณญา ตันเวทยานนท
นางสาวญาณวีร เทียมเมฆ
นางสาวญาณสิริ ทองบุญเรือง
นางสาวญาณัสนันท มณีธรรม
นางสาวญาณิน ปะติตัง
นางญาณิน อยูมงคล

๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวญาณิศา ขาขันมะลี
นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ
นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
นางสาวญาณี ขําเชษฐา
นางสาวญาณี เชื้อเมืองพาน
นางญาดรินทร พุมบาน
นางสาวญาดา สังขภิญโญ
นางญาดามาศ อัสโม
นางสาวญาธิดา คูสินธุ
นางสาวญาธิดา พัวะชุมพล
นางสาวญานี สระแกว
นางสาวฐณัชญพร นาจาน
นางสาวฐณิฏา หนองใหญ
นางฐรัชญา กินรี
นางสาวฐาณิตา วัฒนวิกยกรรม
นางสาวฐานะมาศ เกตุแกว
นางฐานิกา บุญโทน
นางสาวฐานิกา ผมรี
นางฐานิศวร รวีมงคลรัตน
นางฐานุตรา เนียมสูงเนิน
นางสาวฐาปนี โพธิเปยศรี
นางสาวฐาปนี มากชูทรัพย
นางสาวฐาปนี เอื้อยศรี
นางสาวฐาปนีย รักภูบาล
นางฐิฏิภรณ สุคติศิริอุดม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฐิฏิรฎากร ภารสถิตย
นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน
นางสาวฐิตาพร เที่ยงพรอม
นางฐิตาภร สลาประโคน
นางสาวฐิตาภรณ ดิษสระ
นางสาวฐิตาภรณ เติมเกียรติเจริญ
นางฐิตาภรณ พิทยาวัฒนชัย
นางสาวฐิตาภัทร กุลนอย
นางสาวฐิตารีย ทําทอง
นางสาวฐิตารีย ศิริธีรศานต
นางสาวฐิตารีย สํารี
นางสาวฐิติกรณ คีตาชีวะ
นางสาวฐิติกฤตา ภิภัทราพัชร
นางสาวฐิติกา ปาปะเค
นางสาวฐิติกาญจน พันธการุง
นางสาวฐิติกาญจน สวัสดิพันธ
นางสาวฐิติกานต บุญเกิด
นางสาวฐิติชญา บรรเรียนกิจ
นางสาวฐิติชญา ศรีแกว
นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ
นางสาวฐิตินันท บัวอุบล
นางสาวฐิตินันท แปนทอง
นางสาวฐิติพร ขาวปลั่ง
นางสาวฐิติพร ดวงจรัส
นางสาวฐิติพร เบ็ญจจินดา

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

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวฐิติพร ปรอดประเสริฐ
นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์
นางสาวฐิติภร เอี่ยมหรุน
นางสาวฐิติมา กองาน
นางสาวฐิติมา แกวหานาม
นางสาวฐิติมา คําขุนทด
นางฐิติมา จันทรมาศ
นางสาวฐิติมา ทะเริงรัมย
นางสาวฐิติมา เทาศิริ
นางสาวฐิติมา พันฟก
นางสาวฐิติมา ภมรคล
นางฐิติมา ยอดมณี
สิบเอกหญิง ฐิติมา ยาจิตร
นางสาวฐิติมา ลิสี
นางสาวฐิติมา ศรีมงคล
นางสาวฐิติมา สวนเอก
นางฐิติมา สุขหนู
นางสาวฐิติมา แสงสุด
นางสาวฐิติมา เอื้อกิจ
นางฐิติมาตย อุนแกว
นางฐิติยา เมืองมูล
นางฐิติยา โลมา
นางสาวฐิติรัชต เนตรธัญยพัฒน
นางฐิติรัตน เที่ยงตรง
นางสาวฐิติรัตน ศรแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฐิติรัตน สายอาทิตย
นางสาวฐิติรัตน อามาตรมนตรี
นางสาวฐิติวรรณ สุโยธีธนรัตน
นางสาวฐิพากาญษ ตระกูลโยธารักษ
นางฐิรารัชฏ เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวฑิฆัมพร จันทนาค
นางสาวฑิฆัมพร สมนึก
นางฑิตฐิตา เลิศศรีพงศ
นางฑิตยาภรณ เปยมศุภฤกษ
นางสาวณชญาดา ฐิรกัลย
นางสาวณชนก คงดวง
นางสาวณชนก พรมภักดี
นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
นางสาวณชลนิภา ดาแกะ
นางสาวณญาดา ทาทอง
นางสาวณฏฐพร สิงหสร
นางสาวณฏฐพัชร เขียวมณีนัย
นางณฐนนท เนียมนอย
นางณฐพร จันทรแจม
นางสาวณฐพร ชาวพงษ
นางสาวณฐพร ชุมชื่นเจริญ
นางณฐพร มูลวงษ
นางสาวณฐพร ลิปปานนท
นางสาวณฐพร เศรษฐณัฐภัทร
นางสาวณฐภัทร ลอยแกว

๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณฐภัทร สุดาบุตร
นางณฐมน คําปากดี
นางสาวณฐมน จุรุเทียบ
นางสาวณฐมน ชมจันทร
นางสาวณฐมน อภิกิตติธนาเดช
นางสาวณฐริณีย หารทา
นางสาวณฐิกา ขําพุมพงษ
นางสาวณฐิณี มณีวรรณ
นางสาวณฐิดา เหล็กชัย
นางสาวณฐิตา วงศใหญ
นางณณิฌญา ณ บางชาง
นางสาวณธกร วิเศษศิริกานตกุล
นางสาวณปภัช เกิดปอม
นางสาวณปภัช ชัยมงคล
นางสาวณปภัช เศรษฐานันท
นางสาวณปภัช สุขเกษม
นางสาวณพลอยชนก เกตุจินดา
นางสาวณพัฐอร เกษมี
นางณพัฐอร แกลวกลา
นางสาวณพัฐอร เฮงสมบูรณ
นางณพิชญา ตาสาย
นางสาวณภัครพัช อนันตโชติคณิน
นางณภัชนันท แชรแมน
นางสาวณภัทชญา แนวเฉลียว
นางสาวณภัทธิรา เจริญวิมล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณภัทร กองศรี
นางสาวณภัทร เชียงแรง
นางสาวณภัทร ทานะสุข
นางสาวณภัทร นาราษฎร
นางสาวณภัทร แพนอย
นางสาวณภัทร ภิรมยพานิช
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย
นางสาวณรพร เรืองรอง
นางสาวณรพี โชคเดโชชัยกุล
นางณรัก มั่นนุช
นางสาวณรินา ไตรทิพย
นางสาวณริศรา อรรฆยมาศ
นางสาวณฤดี จงศิริโชค
นางสาวณฤทัย สําโรงแสง
นางณวพรรณ อาจหาญ
นางสาวณสัณหศิณัฐ เสฎฐหัสดา
นางณสุดา สวนเสริม
นางสาวณหฤทัย โลกคําลือ
นางสาวณอร บุญปกครอง
นางณัชชา กองทุงมน
นางสาวณัชชา นนทะโมลี
นางสาวณัชชา ยิ่งยศเสนี
นางสาวณัชชา เรืองยงค
นางสาวณัชชาพร แกวแหวน
นางสาวณัชชามนต ชูแกว

๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณัชชารีย บวรธัญญาทรัพย
นางณัชฌาวดี โกศล
นางสาวณัชดากรณ รอดแกว
นางสาวณัชธพรรุง ศิริทองมงคล
นางณัชพิมพ เรืองเลิศตระกูล
นางสาวณัฎฐณิชา คําต่ํา
นางสาวณัฎฐณิชา คุมแจง
นางสาวณัฎฐณิชา อิศฤงคาร
นางสาวณัฎฐนลิน จันทรหลา
นางสาวณัฎฐรฎา ยงศิริ
นางสาวณัฎฐา มหาสุคนธ
นางณัฎยา คลังชํานาญ
นางสาวณัฏชนันท คําเวบุญ
นางสาวณัฏฐกันย จันทรทอง
นางณัฏฐกันย เพชรเวียง
นางสาวณัฏฐกันย นวลสนอง
นางสาวณัฏฐกานต จันทรบุรี
นางสาวณัฏฐกานต ดูสันเทียะ
นางสาวณัฏฐกานต โทตบุตร
นางณัฏฐกานต โภคทรัพย
นางสาวณัฏฐกานตภัค สามพี่นอง
นางณัฏฐชญา จุนเด็น
นางสาวณัฏฐชญาดา วรสา
นางสาวณัฏฐชานันท ผลเกลี้ยง
นางสาวณัฏฐฎาพร เพิ่มพูล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฏฐณรัน เอี่ยมสะอาด
นางสาวณัฏฐณิกานต ทองโคตร
นางณัฏฐณิชา ไตรยมูล
นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง
นางสาวณัฏฐณิชา สมใจ
นางสาวณัฏฐธญา โชติภัทรสิริกุล
นางสาวณัฏฐนันท กระมลมานิต
นางสาวณัฏฐยา สนธิรักษ
นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา
นางสาวณัฏฐวรรณ มวงอํามร
นางณัฏฐา โพธิ์เงิน
นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน
นางสาวณัฏฐา วงศคําเหลา
นางสาวณัฏยา ราชคมน
นางสาวณัฐกฤตา จันทรบุญ
นางสาวณัฐกฤตา เดชโยธิน
นางสาวณัฐกฤตา ทองชม
นางสาวณัฐกฤตา ศรีทอง
นางสาวณัฐกฤตา สําเภาทอง
นางสาวณัฐกฤตา สิริลัง
นางสาวณัฐกันต สินโน
นางณัฐกานต แกวสําลี
นางสาวณัฐกานต ทองสุวรรณ
นางณัฐกานต ปดภัย
นางสาวณัฐกานต โพชสาลี

๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางณัฐกานต ศรีสวัสดิ์
นางสาวณัฐกานต สุทธิจิตร
นางสาวณัฐกานต สุวรรณเวก
นางสาวณัฐการติ์ ทองคลี่
นางสาวณัฐกุล ดวงแกว
นางสาวณัฐกุล โยคะโส
นางสาวณัฐจิรา ครองยุทธ
นางสาวณัฐชญา ตุลพงศ
นางณัฐชนน โพธิ์ออน
นางณัฐชนน แสนมหามงคล
นางสาวณัฐชนา สุราชา
นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี
นางสาวณัฐชยา ตรีวิเศษ
นางสาวณัฐชยา วงคนนพรม
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย
นางสาวณัฐชยา เหมาะหมาย
นางสาวณัฐชา ไชยทุงฉิน
นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร
นางสาวณัฐชา พุมพะเนิน
นางณัฐชา สหวิศิษฏ
นางณัฐชานันท สุวรรณสายะ
นางสาวณัฐชานันท อินมี
นางสาวณัฐญา ทับถม
นางสาวณัฐญา นามรักษ
นางสาวณัฐญา สุทธิรักษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔

นางสาวณัฐฎาพร จันทรมณี
นางสาวณัฐฐนรี ชางคํา
นางสาวณัฐฐา พลเยี่ยม
นางสาวณัฐฐา แสงเชย
นางณัฐฐาพร สมสืบ
นางสาวณัฐฐิกา พิลาอุน
นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่ม
นางสาวณัฐฐิตารีย มนตอภิมุข
นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล
นางสาวณัฐฐิรา มากมี
นางสาวณัฐฑิกา อินดี
นางสาวณัฐณรินทร จันดาวงศ
นางณัฐณิการ เกลี้ยงพรอม
นางสาวณัฐณิชา ขามเย็น
นางสาวณัฐณิชา เจะเหลา
นางสาวณัฐณิชา ทรัพยมาก
นางสาวณัฐณิชา ศิริธร
นางสาวณัฐณิชา สุดใจดี
นางสาวณัฐณิชา อวมคุม
นางสาวณัฐณี พยุงหอม
นางสาวณัฐติยา กาประโคน
นางณัฐติยา แกนจันทร
นางณัฐติยา ฝายชาวนา
นางสาวณัฐธกานต ดีขุนทด
นางณัฐธนัน สุขรุง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณัฐธภา รุงเรือง
นางสาวณัฐธยาน กุลสิริวงศธร
นางสาวณัฐธยาน จันทรกลิ่นหอม
นางสาวณัฐธยาน เจริญบวรวัฒน
นางณัฐธยาน ชนะสงคราม
นางสาวณัฐธยาน นามฉ่ํา
นางสาวณัฐธยาน สมัญญา
นางสาวณัฐธิ์ ฤทธิรุณ
นางณัฐธิกานต โพธิ์ใหญ
นางณัฐธิชา เพชรคง
นางณัฐธิญาน เลิศชัยกาญจน
นางสาวณัฐธิดา เกตุพิมาย
นางสาวณัฐธิดา คชสาร
นางสาวณัฐธิดา เชี่ยวชาญ
นางสาวณัฐธิดา นํานาผล
นางสาวณัฐธิดา ปติควร
นางสาวณัฐธิดา ภาเรือง
นางสาวณัฐธิดา ลิ้มสุวรรณ
นางสาวณัฐธิดา สีสืบวงษ
นางสาวณัฐธิดา แสวงผล
นางณัฐธิดา หงษทอง
นางสาวณัฐธีรา ปฐวีพนาสณท
นางสาวณัฐนันท คงประพันธ
นางสาวณัฐนันท ยุทธเกตุ
นางสาวณัฐนันท วงษวิลัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐนันท เหลี่ยมดี
นางสาวณัฐนิชา ปูวัง
นางณัฐนิชาพัชช ธนานิพัทธน
นางณัฐนี ศรีสุข
นางสาวณัฐปภัสร จันไทย
นางสาวณัฐปภัสร ธนากิจไพศาล
นางสาวณัฐปภัสร ภักดี
นางณัฐปภัสร โมราราษฎร
นางณัฐพร กิจสุวรรณ
นางสาวณัฐพร โคเลิศ
นางสาวณัฐพร จันเทพา
นางสาวณัฐพร ใจผอง
นางสาวณัฐพร ตาสุวรรณ
นางณัฐพร ทองเสริม
นางณัฐพร ทาทอง
นางสาวณัฐพร ธนกรศุภเลิศ
นางสาวณัฐพร เนื่องมหา
นางสาวณัฐพร ประจักษสูตร
นางณัฐพร ยอดเมิน
นางสาวณัฐพร วัตถุ
นางสาวณัฐพร สงศรี
นางสาวณัฐพร หวานประเสริฐ
นางสาวณัฐพร ออนสุวรรณ
นางสาวณัฐพลัฏฐ เจนจังหรีด
นางสาวณัฐพัชร กิ่งแกว

๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณัฐพัชร ทะไร
นางสาวณัฐพิชชานันต นอยคํามี
นางณัฐไพลิน กลิ่นโลกัย
นางสาวณัฐภรณ ดิลกโชคบํารุง
นางสาวณัฐภัสสร บุญทศ
นางสาวณัฐภาวี นิลสวัสดิ์
นางสาวณัฐมน สมวงศ
นางสาวณัฐยา ศรีวรรธนะ
นางณัฐยา สิทธิอมรรัตน
นางสาวณัฐรดา บัวทอง
นางสาวณัฐรัมภา นาชัยภูมิ
นางสาวณัฐริกา อุปพงษ
นางณัฐรินี คันศร
นางณัฐรินีย กิ่งเลี่ยน
นางสาวณัฐรินีย รตนอําไพ
นางสาวณัฐฤทัย สุชาติล้ําพงศ
นางสาวณัฐลดา คําทะ
นางสาวณัฐวดี ดีสม
นางสาวณัฐวดี ดุสดี
นางสาวณัฐวดี นราพล
นางสาวณัฐวดี ปานมา
นางสาวณัฐวดี หุมสิน
นางสาวณัฐวรรณ เกิดจั่น
นางสาวณัฐวรรณ โมราวงค
นางสาวณัฐวรา สุกใส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐวิภา วาณิชฤทธิกานต
วาที่รอยตรีหญิง ณัฐวิมล ประสม
นางสาวณัฐศิริ พลเคน
นางสาวณัฐสรัลพร อดิศิริอิทธิกร
นางสาวณัฐสินี มวงสุวรรณ
นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค
นางณัฐสุดา ขัมภรัตน
นางสาวณัฐสุดา เนียมดวง
นางสาวณัฐสุรางค ตรีเดช
นางสาวณัฐสุรางค สุดดี
นางณัฐสุรีย ศรีโกศล
นางสาวณัฐสุรีย อุดมณมนตรี
นางสาวณัฐิญาภรณ หาญแกว
นางสาวณัษมา ยุวโสภีร
นางณัสตรี สังขะพงษ
นางสาวณาตยาณี สําเนียงแจม
นางสาวณิชกมล เปยสันเทียะ
นางณิชชา ยุทธิวัฒน
นางสาวณิชณนันท งามนุช
นางสาวณิชตา อังกุรอัชฌา
นางสาวณิชนันทน ธรรมสา
นางสาวณิชนันทน ยังอุน
นางณิชนันทน ศรีวลีรัตน
นางสาวณิชนันทน สรอยทองหลาง
นางสาวณิชนันทร ดวงวะนา

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕๓๖๕ นางสาวณิชปภาพิชญ
ธันยบูรณวรายุ
๕๓๖๖ นางสาวณิชพัณณ เฉลิมพันธ
๕๓๖๗ นางสาวณิชมน บุญรัตน
๕๓๖๘ นางณิชมน หมันบุตร
๕๓๖๙ นางสาวณิชศิกานต ปรินทอง
๕๓๗๐ นางสาวณิชากร คีรีสุธาลัย
๕๓๗๑ นางสาวณิชากร นพเสริฐ
๕๓๗๒ นางสาวณิชากานต บุญรุง
๕๓๗๓ นางสาวณิชากานต เวชกรณ
๕๓๗๔ นางสาวณิชาณันทน ประทีปแกว
๕๓๗๕ นางณิชานันท ไชยโชติ
๕๓๗๖ นางสาวณิชานันท ณ ทุงฝาย
๕๓๗๗ นางสาวณิชานันท ประดับการ
๕๓๗๘ นางสาวณิชานันทน ศิริกุลสถิตย
๕๓๗๙ นางสาวณิชาภัฎฐ ธีระบุณยภรณ
๕๓๘๐ นางณิชาภัทร ธัญวงศ
๕๓๘๑ นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี
๕๓๘๒ นางสาวณิชาภัทร ใสสุชล
๕๓๘๓ นางสาวณิชาภา เจริญเสียง
๕๓๘๔ นางณิชาภา โชติรณพัส
๕๓๘๕ นางสาวณิชาภา ดอนแผว
๕๓๘๖ นางสาวณิชาภา ไทยภักดี
๕๓๘๗ นางสาวณิชารีย ศรีศุภสันต
๕๓๘๘ นางสาวณิชาลฎา แสงจิตตพันธุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณิฌา แกวสองเมือง
นางณิฎา พรเอนก
นางสาวณิศวัลย แจงกิจ
นางณิศากรณ ประทีปะเสน
นางดนิตา จุยนรรัตน
นางสาวดนิตา จุลโพธิ์
นางสาวดนิตา สืบวงษ
นางสาวดนิตา สุริเตอร
นางสาวดนุชรัตน เจริญศิริพาณิชย
นางดรุณวรรณ ศรีบุญมา
นางดรุณี ชูกรณ
นางดรุณี เทพจันทร
นางดรุณี บุญตาง
นางดรุณี บุญยืนยง
นางดรุณี รุงรอด
นางสาวดรุณี วงศเจริญ
นางสาวดรุณี วรจักร
นางดรุณี อภิชาติวรกุล
นางสาวดลนภา คตภูธร
นางสาวดลฤดี เพ็ชรชะ
นางสาวดลฤดี สีแตงสุก
นางสาวดลอิศรา มหาวงษ
นางสาวดวงกมล เกตุกราย
นางดวงกมล ขันธะสุโข
นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์

๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงกมล บุญชู
นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐ
นางสาวดวงกมล พรุเพชรแกว
นางสาวดวงกมล วรรณะวีระโชติ
นางดวงกมล เวียงวะลัย
นางสาวดวงกมล อัชฌาพงศ
นางสาวดวงแกว ศรีพลาย
นางสาวดวงจันทร มูลจันทร
นางสาวดวงจันทร สีดาแจม
นางสาวดวงใจ กูกขุนทด
นางดวงใจ จงเจริญ
นางสาวดวงใจ เจาะดํา
นางดวงใจ เจียรกลาง
นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก
นางดวงใจ โบบทอง
นางสาวดวงใจ ไพบูรณสุข
นางสาวดวงใจ วิหกเหิน
นางสาวดวงใจ สุขแสง
นางสาวดวงใจ อิ่มกมล
นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ
นางสาวดวงดี จานลาน
นางสาวดวงเดือน ตันอุตม
นางสาวดวงเดือน นาโพธิ์
นางดวงตรา วิมาลา
วาที่รอยตรีหญิง ดวงทิพย จิตแจม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงทิพย อนุรักษ
นางสาวดวงนภา ระบือนาม
นางสาวดวงนภา วังกุล
นางสาวดวงนภา เวชแพทย
นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ
นางดวงพร จตุพิพิธพร
นางสาวดวงพร เชื้อพรมศรี
นางสาวดวงพร ทองจํารัส
นางสาวดวงพร พวงบางยาง
นางสาวดวงพร รักเกาะรุง
นางสาวดวงพร รื่นรมย
นางดวงพร สมบูรณ
นางสาวดวงพร สิงทยม
นางสาวดวงพรพรรณ แดงประดับ
นางสาวดวงรัตน สวางศรี
นางดวงรัศมี จันตาวงศ
นางดวงฤดี คําชมภู
นางสาวดวงฤดี ภูมิศักดิ์
นางสาวดวงฤทัย ใจดี
นางสาวดวงฤทัย ไชยจารีย
นางสาวดวงฤทัย ศรีประจักษ
นางสาวดวงฤทัย สมณะ
นางสาวดวงลัดดา น้ําแกว
นางดวงสมร สมนึก
นางสาวดวงหทัย ปญจฐิติพร

๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวดวงหทัย สมสอาด
นางดานิเอล ประสิทธิสร
นางสาวดานุมาศ ทิยาว
นางสาวดารกา บุญกาญจน
นางสาวดารณี โตใหญ
นางสาวดารณี พวงทอง
นางสาวดารัตน งามเจริญ
นางสาวดารารัตน กาละพวก
นางสาวดารารัตน เตโช
นางสาวดารารัตน บุญสําเร็จ
นางสาวดารารัตน ผุดผอน
นางสาวดารารัตน เย็นวัฒนา
นางสาวดาราวรรณ งามวงศ
นางสาวดาราวรรณ เศวตกุล
นางสาวดาริกา แกวมุกดา
นางสาวดาริกา แกวลังกา
นางสาวดาริกา ดุลยากานต
นางสาวดาริกา รอดไผ
นางดาริญา ชินะตังกูร
นางสาวดาริน ชัยวงค
นางสาวดารินทร ปาประโคน
นางสาวดารุณี คํานวล
นางสาวดารุณี จันทะลือชา
นางดารุวรรณ เตชะวันโต
นางสาวดาลิลาร สืบสายทองดีแท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดาลีลา สหพฤฒานนท
นางสาวดาวใจ วงศสมศรี
นางสาวดาวใจ ศรีสอาด
นางสาวดาวดี ทองเรือง
นางสาวดาวเรือง โหงนคํา
นางสาวดาวศิริ นุดล
นางสาวดาหวัน บุญตาเห็น
นางสาวดุจดาว ประทุมมา
นางดุจดาว ผองใส
นางสาวดุจเดือน นามลัง
นางสาวดุจเดือน ศักดิ์วงศ
นางสาวดุษฎี แกวภักดี
นางสาวดุษฎี นอยใหม
นางสาวดุษฎี พินิจกุลชัย
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ
นางสาวเดนนภา พิธิธรรม
นางสาวเดนนภา อินโนนเชือก
นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต
นางสาวเดือนธวัล ถะเกิงสุข
นางเดือนประดับ จันทรางศุ
นางสาวเดือนเพ็ญ เกิดโอฬาร
นางเดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ
วาที่รอยตรีหญิง เดือนเพ็ญ แพงศรี
นางสาวเดือนเพ็ญ วงศจันทร
นางเดือนเพ็ญ วงศศรีเผือก

๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเดือนเพ็ญ หิรัญรัตน
นางตติญาภรณ อินคต
นางสาวตติยา ปุระณะ
นางสาวตระการรัตน สัตยะยุกต
นางสาวตรี ปรีเดช
นางสาวตรีชฎา ไชยโพธิ์
นางสาวตรีทิพย อัครพงศ
นางสาวตรีรญา ซาโตะ
นางสาวตรีสุคนธ คูนาเอก
นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร
นางสาวตฤณมัย พลเวียง
นางสาวตวงทอง ไชยลาม
นางตวงรัตน ถาวร
นางสาวตองตา ขวัญเมือง
นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร
นางสาวตัสนีม ดอเลาะ
นางสาวตินันภรณ ทนันชัย
นางสาวติมาภรณ แซเลา
นางสาวตุลยดา นุชประมูล
นางสาวตุลยาณี เรืองรอง
นางสาวเตชินี สุกิจยา
นางสาวเต็มตา พูลทวี
นางสาวเตือนใจ แจมประโคน
นางสาวเตือนใจ ดอนโค
นางสาวเตือนใจ ฤทธิ์ดอน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเตือนใจ สังขกูล
นางสาวเตือนใจ สิมศรี
นางเตือนใจ แหวนแกว
นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ
นางสาวถนอมจิตร อินทรโทโล
นางสาวถนอมทรัพย อุปรี
นางสาวถนอมพรรณ มารูปหมอก
นางสาวถนอมศรี ชูรังสฤษฎิ์
นางสาวถมทอง อดทน
นางสาวถวิลวดี ขันโอราฬ
นางถิรญา เซาซี้
นางถิรดา สะราคํา
นางสาวถิรนันท แสงชาตรี
นางทติยา เกื้อเดช
นางสาวทรรณรต สุวรรณจินดา
นางทรรศนีย บุญเรือง
นางทรรศนีย ลีตานา
นางสาวทรรศนียา สมณา
นางสาวทรรศวรรณ มาปก
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมนอย
นางสาวทวินันท ชาติชํานิ
นางสาวทวินันท สุขเลิศ
นางทศพร ทวมทอง
นางสาวทองทิพย เมืองแกว
นางสาวทองพูล อนจันทร

๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวทองเพียร เตยหอม
นางสาวทองมา บุญกอง
นางสาวทองศรี แสงตา
นางสาวทอฝน สุขโพธิญาน
นางสาวทักษพร นิลทรา
นางทักษพร อภิวงษา
นางทักษวดี บุบผาโชติ
นางสาวทักษิณา เกตุแกว
นางสาวทักษิณา เพชรรัตน
นางสาวทัณฑิกา จักรอินทร
นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร
นางสาวทัณฑิมา สุขไพบูลย
นางทัดชา โนะมุระ
นางสาวทับทิมภรณ ผดุงเวียง
นางทัศติมา ปะถาปะตา
นางสาวทัศนธารี แสนชา
นางสาวทัศนนันท เกลี้ยงไธสง
นางสาวทัศนภรณ สุวรรณพฤกษ
นางสาวทัศนี ใจบุญ
นางทัศนี ไชยสาร
นางสาวทัศนีย กลยนีย
นางสาวทัศนีย คําแหง
นางสาวทัศนีย ธรรมโชดก
นางสาวทัศนีย ปนตะ
นางสาวทัศนีย ฝอยทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓

นางสาวทัศนีย โพธิ์นางรอง
นางสาวทัศนีย โมลางาม
นางสาวทัศนีย ราชํา
นางสาวทัศนีย รินทระ
นางสาวทัศนีย ศรีจันทร
นางสาวทัศนีย ใสเกื้อ
นางสาวทัศนีย หาญชุก
นางทัศนีย หิรัญสุนทร
นางสาวทัศนีย ออนมณี
นางทัศนีย เอี่ยมแจง
นางสาวทัศนียา ตาแกว
นางสาวทัศพร บุญมาพิลา
นางสาวทัศสณีย เดชนิ่ม
นางสาวทัสดา สุตลาวดี
นางสาวทัสนันท สนิทเชื้อ
นางทานตะวัน อิทธิยา
นางสาวทานตะวัน เอียดจุย
นางทาริกา เกตุแกวเกลี้ยง
นางสาวทาริกา สิงหบุตรา
นางสาวทิฆัมพร คงสกุล
นางสาวทิฆัมพร ภักดีรัตน
นางทิฆัมพร หยกถาวรวงศ
นางสาวทิฆัมพร อุนจันที
นางสาวทิติยากร สุวรรณมงคล
นางสาวทิพธัญญา บํารุงศรี

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวทิพมณี สุขะ
นางสาวทิพมนต คําแกว
นางสาวทิพยกมล อุดมชัย
นางสาวทิพยเกษร นนธิจันทร
นางทิพยธิดา อภิเมธีธํารง
นางสาวทิพยนภา กลางยศ
นางสาวทิพยพเกษร มั่นคง
วาที่รอยตรีหญิง ทิพยมาศ สําแดง
นางสาวทิพยรัตน อาสนาทิพย
นางทิพยรัตน เขตเจริญ
นางสาวทิพยรัตน บัวเผื่อน
นางทิพยรัตน สอนศรี
นางสาวทิพยรัตน อัจกลับ
นางทิพยวรรณ กอนคําดี
นางทิพยวรรณ ศิลธรรม
นางสาวทิพยวารี มิ่งนิคม
นางสาวทิพยวิมล กุมภะ
นางสาวทิพยวิมล เจริญสุข
นางสาวทิพยสราวัลย หวังปรุงกลาง
นางสาวทิพยสุดา บุญโส
นางสาวทิพยสุดา กลางยศ
นางสาวทิพยสุดา กุลชนะโพธิญาณ
นางสาวทิพยสุดา ฮวยใจ
นางสาวทิพยอนันต โพธะกัน
นางสาวทิพยาภรณ ทะปาละ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓

นางสาวทิพยาภรณ เศวตนัย
นางสาวทิพยาภา จีนเกิด
นางสาวทิพรวี ยิ่งขจร
นางสาวทิพรัตน แกวออน
นางสาวทิพรัตน ขุมทอง
นางสาวทิพรัตน จวนกระจาง
นางทิพรัตน ชื่นสงวน
นางสาวทิพรัตน ดาหา
นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ
นางสาวทิพวรรณ จันทรโม
นางสาวทิพวรรณ จันทรสี
นางทิพวรรณ จันสมุทร
นางทิพวรรณ ดวงมาลา
นางสาวทิพวรรณ ทันเต
นางทิพวรรณ ธีรกุล
นางทิพวรรณ ภิรมย
นางสาวทิพวรรณ ยอดยิ่ง
นางสาวทิพวรรณ โลกิตติธรกุล
นางสาวทิพวรรณ ศรีปญญา
นางสาวทิพวรรณ สมนาม
นางสาวทิพวรรณ สีดํา
นางสาวทิพวรรณ หลุงตี้
นางสาวทิพวรรณ หอยสังข
นางสาวทิพวรรน มูลสาร
นางสาวทิพวัลย ชื่นชมธารากุล

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางทิพวัลย ผุดผอง
นางทิพวัลย พงษสําราญกุล
นางทิพสุคนธ ไชยศร
นางสาวทิพากร สืบเทพ
นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์
นางสาวทิพาพร เพ็ชรพึ่งบุญ
นางสาวทิภาพร ศิขิรัมย
นางสาวทิวา ธิปญญา
นางสาวทิวากร สางกอน
นางสาวทิวาพร เกษมวราภรณ
นางสาวทิวาพร นิตยนรา
นางสาวทิวาพร ภูบาลี
นางสาวทิวาพร เรือนไทย
นางสาวทิวาวัน บุญปากดี
นางสาวเทพธิดา สุวรรณทอง
นางเทพสุดา วัฒนวงคสุโข
นางสาวเทวิรัตน รัตนโสภา
นางสาวเทียนษา ฝกฝาย
นางสาวแทนใจ ชองจอหอ
นางสาวไทรงาม ละงู
นางสาวธณัชชา จันมี
นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ
นางสาวธนกนกพร จําปานิล
นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูล
นางสาวธนพร เกตุสอน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนพร จาบาล
นางสาวธนพร ทริยา
นางสาวธนพร เทพรักษา
นางสาวธนพร นามหงษา
นางสาวธนพร พุมพวง
นางธนพร วิเศษโวหาร
นางสาวธนพร สวางอารมณ
นางสาวธนภร บุตรดี
นางธนภร วรรณภาคย
นางธนภรณ คลองดี
นางสาวธนภรณ ซอนกลิ่น
นางสาวธนภรณ ปอมบุบผา
นางธนภรณ พรหมโสฬส
นางสาวธนวรรณ จันทรสวาง
นางธนัชญา สุธีร
นางสาวธนัชนิชา ธนบูรณรุงโรจน
นางสาวธนัชพร ตันมา
นางธนัชพร นุชนอย
นางสาวธนัชพร เลี่ยมวิริยะกุล
นางสาวธนัชพร สุขพลอย
นางสาวธนัญชนก แกนแกว
นางธนัญชนก บุญเปง
นางธนัญชนก ปททุม
นางสาวธนัญญา ดวงธนู
นางสาวธนัญญา ทองศรี

๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวธนัญญาณ สมหวัง
นางสาวธนัญนพัช ทองพงศ
นางสาวธนัตตา ทองบานโขง
นางสาวธนันธร แกววิจิตร
นางสาวธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล
นางสาวธนาภรณ กุมภีพงษ
นางสาวธนาภรณ เกษี
นางธนาภรณ เข็มกลัด
นางสาวธนาภรณ เครือคํานอย
นางสาวธนาภรณ เงินปญญา
นางสาวธนาภรณ ทองเสริม
นางสาวธนาภรณ พรชัยกุล
นางสาวธนาภรณ มานุสนธิ์
นางสาวธนาภรณ เรือนสีทอง
นางสาวธนาภรณ วงคคําลือ
นางสาวธนาภรณ สายทอง
นางสาวธนารัตน สําเภาดี
นางสาวธนาลักษมี เกตุเอียด
นางสาวธนิกา นาคจันทร
นางสาวธนิดา กอนทอง
นางสาวธนิดา ทวีตา
นางสาวธนิดา ทองหลอ
นางสาวธนิดา นามสุโพธิ์
นางสาวธนิดา พวงศิริ
นางธนิดา ศุขวัฒน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓

นางสาวธนิพรรณ ศรีไตรรัตน
นางสาวธนิษฐ กันทะปวง
นางสาวธนิษฐา ชมศิลป
นางสาวธนิษฐา แซเอีย
นางสาวธนิษฐา แสงสวาง
นางสาวธนิษฐา ไหลหาโคตร
นางสาวธนิสรา แสงมณี
นางสาวธนิสา กองเพ็ชร
นางธมกร ศิริฟองนุกูล
นางธมน ขาวนิลรัตน
นางสาวธมนตลักษณ พรอมสุข
นางธมนวรรณ พลกลา
นางธมนวรรณ สมดี
นางสาวธมลวรรณ ใฝบุญ
นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก
นางสาวธมลวรรณ ชาญเดช
นางสาวธรณวรรณ พิมพา
นางสาวธรรศญา ตะนะคี
นางสาวธราภรณ เครือเมฆ
นางสาวธริยา ปกการะนัง
นางสาวธริสา ไผสนจําลองศรี
นางธวัลพร ปแกว
นางสาวธวัลพร ยางนอก
นางธวัลรัตน แทนจันทร
นางสาวธวัลรัตน เรืองพลับพลา

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวธศิญา ยอดดําเนิน
นางธัญจิรา ชูขาว
นางธัญชนก จันเทศ
นางสาวธัญชนก ณ ตะกั่วทุง
นางสาวธัญชนก บุญมี
นางธัญชนก โยธิการ
นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์
นางสาวธัญญกร จันทะโมคา
นางสาวธัญญนภัส มณีพันธุวงศ
สิบเอกหญิง ธัญญนรี ธีระเวทยโภคิน
นางสาวธัญญนรี เพ็ชรรัตน
นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ
นางสาวธัญญพัทธ พิชาธันยวัฒน
นางสาวธัญญพิชชา จันทรเสถียร
นางสาวธัญญรัตน จันทพรม
นางสาวธัญญวรัท ภัทรนันตชัย
นางสาวธัญญา ใบบาง
นางสาวธัญญา ละมุลครบุรี
นางธัญญา วังคะฮาด
นางสาวธัญญา สิงหโตทอง
นางสาวธัญญานันท สุขลาน
นางสาวธัญญาพร พรมออน
นางสาวธัญญาพร หยีปอง
นางสาวธัญญาภรณ พยอม
นางสาวธัญญาภรณ มะโนรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓

นางสาวธัญญาภรณ รุจิชอบ
นางสาวธัญญาภรณ ศิริเทศ
นางสาวธัญญามาศ แดงสีดา
นางธัญญารัตน เงินนาม
นางธัญญารัตน ประกายเพชร
นางสาวธัญญารัตน ปองกัน
นางธัญญารัตน ลันดา
นางสาวธัญญารัตน สาแกว
นางสาวธัญญารัตน แสงหนู
นางธัญญารัตน ไหมสุข
นางสาวธัญญารัตน อินถา
นางสาวธัญญารัตน อุบลวงศ
นางสาวธัญญาวรรณ สีลาทอน
นางสาวธัญธิญา มาแนม
นางธัญพร ไชยพุฒ
นางสาวธัญพร พานใหม
นางธัญพิชชา จันทจร
นางสาวธัญพิชชา แสงกลา
นางธัญพิมล วสยางกูร
นางสาวธัญภัส ชวยธานี
นางสาวธัญภา ดาทอง
นางธัญรัตน ลีลา
นางธัญลักษณ ขุมทอง
นางสาวธัญลักษณ จบศักดิ์สาย
นางสาวธัญลักษณ ทองนํา

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางธัญลักษณ บุญคํา
นางสาวธัญลักษณ ผลอุดม
นางธัญลักษณ พรมมาก
นางสาวธัญลักษณ โพธิ์ชวย
นางสาวธัญลักษณ มณีโชติ
นางธัญวรัชต แผนทอง
นางสาวธัญวรัตน กูลใจ
นางธัญวรัตน บุญสอน
นางสาวธัญวรัตน สําราญมาก
นางสาวธัญวรัตน เสงี่ยมรัตน
นางสาวธัญวรัตม สาริกา
นางสาวธัญวริณทร จิระเดชประไพ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
นางสาวธัญวัลย มุมทอง
นางสาวธัญสิริกานต จันโชม
นางธัณยจิรา เปยมเจริญวุฒิ
นางสาวธันยชนก ประยงคกลิ่น
นางสาวธันยชนก สุขเอี่ยม
นางธันยนันท วรเดชตรีทิพย
นางสาวธันยนิชา เมธีพัชรวัฒน
นางสาวธันยพร ศิวพงศโรจนสิริ
นางสาวธันยพร แหวนวงษ
นางสาวธันยพัฒน ธนะบวรเจริญ
นางสาวธันยพัศน โคตรสมบัติ
นางสาวธันยรัศมิ์ วิเศษสิงห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธันยวีร แสนคําทุม
นางสาวธันยาภรณ คอนดํา
นางสาวธันยาภรณ จุลศักดิ์
นางธันยาภัทร แสงวิโรจน
นางสาวธันรัตน พวงพลับ
นางสาวธาดารัตน กรุณา
นางสาวธารดา สินธุวาณิชย
นางสาวธารทิพย ดํายศ
นางธารทิพย บัวสวัสดิ์
นางสาวธารทิพย สระภาภักดิ์
นางสาวธารทิพย สุบรรณประเสริฐ
นางสาวธารวิมล เจริญจามีกร
นางสาวธาราทิพย กันทรัพย
นางสาวธาราทิพย ทรวงดอน
นางธารารัตน พยายาม
นางสาวธารารินทร ประจันทรนวน
นางสาวธาริกา ภูมิสถาน
นางสาวธาริณี ศรีทาบุตร
วาที่รอยตรีหญิง ธารินทร ระศร
นางสาวธารินี ใจดี
นางสาวธารินี แสนตลาด
นางสาวธารีรัตน กลยนีย
นางสาวธํารงลักษณ สมศรี
นางสาวธิดา บริรักษเลิศ
นางสาวธิดา เพชรคง

๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวธิดา วิชาธร
นางสาวธิดากานต อินธิ
นางสาวธิดาดาว สมัครสิกิจ
นางสาวธิดาทิพย สังขทอง
นางธิดาภรณ สุทธิรักษา
นางสาวธิดามาศ ถนอมจิตต
นางสาวธิดามาศ สิงหธวัช
นางสาวธิดารัตน การุญ
นางธิดารัตน คชโรจน
นางสาวธิดารัตน งามละมัย
นางสาวธิดารัตน เงินวิลัย
นางสาวธิดารัตน ชางแกวมณี
นางธิดารัตน ไชยวิชู
นางสาวธิดารัตน ทิพยบุญทอง
นางสาวธิดารัตน เปอลอย
นางสาวธิดารัตน พรหมชาติ
นางธิดารัตน พรหมเชียรรัตน
นางธิดารัตน พุทธิสาร
นางสาวธิดารัตน โพธิ์เตี้ย
นางสาวธิดารัตน มุงเมือง
นางสาวธิดารัตน วงศใหญ
นางสาวธิดารัตน วัฒนากลาง
นางสาวธิดารัตน สุโพธิ์
นางธิดารัตน แสงโชติ
นางสาวธิดารัตน แสนปญญา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓

นางธิดาวดี สายจิตรื่น
นางสาวธิติญาพร ทองเมือง
นางสาวธิติมนตร ศิลประเสริฐ
นางสาวธิติมา กําลา
นางสาวธิติมา ดวงดี
นางสาวธิติมา ทองคํา
นางสาวธิติมา นวลแตง
นางธิติมา ศิริชนะ
นางสาวธิติยา เกาะสมัน
นางสาวธิติสรณ ณ แฉลม
นางธิรดา วองประเสริฐ
นางธิราภรณ ใจมั่น
นางสาวธิราภรณ อินทรสอาด
นางสาวธิษณา พิลาล้ํา
นางธิษณามดี พุกประเสริฐ
นางธีมาพร ปุนประโคน
นางสาวธีมาพร สุขยืน
นางสาวธีรจิตรา จั่นหยวก
นางสาวธีรญาดา สุทธิ
นางสาวธีรดา ไชยบรรดิษฐ
นางสาวธีรดา สระหงษทอง
นางสาวธีรนุช วารีรักษ
นางสาวธีรนุช เสวตะ
นางสาวธีรพร บุตราช
นางสาวธีรภรณ สุริยปราการ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางธีรรัตน อยูเจริญ
นางสาวธีรวรรณ ถิ่นจันทร
นางสาวธีรวรรณ เอียดเมือง
นางสาวธีรวรา ปลาตะเพียนทอง
นางธีราพร เดิมทํารัมย
นางสาวธีราพร นุยสุข
นางสาวธีราพร ปงแกว
นางสาวธีราพรรณ ยะกันโท
นางสาวธีราภรณ คําฟู
นางสาวธีรารัตน สมอคร
นางสาวธุมากร อังกฤษ
นางนงคนาฎ เพ็งทอง
นางนงคนุช ขาวพันธุ
นางนงคนุช จันทรสัย
นางสาวนงคนุช ดาวกระจาย
นางสาวนงคเยาว เกิดพงษ
นางสาวนงคเยาว มีศรี
นางสาวนงคเยาว ศรีวงศแกว
นางนงคลักษณ สทานอาจ
นางสาวนงชนก เรืองมั่น
นางสาวนงทัย วงขัด
นางสาวนงนภสร องคการ
นางนงนภัส ทองเงิน
นางสาวนงนลิน ขาวจันทรคง
นางสาวนงนิตย รักมะณี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงนุช เกษมราษฎร
นางสาวนงนุช ชิณพันธ
นางสาวนงนุช บุญมี
นางสาวนงพะงา มงคล
นางสาวนงเยาว กามี
นางสาวนงเยาว จันทรเพชร
นางสาวนงเยาว นีลวัฒนานนท
นางสาวนงลักษณ เชื้อสาวะถี
นางสาวนงลักษณ ดวนใหญ
นางสาวนงลักษณ นกศิริ
นางสาวนงลักษณ ปราบเมย
นางสาวนงลักษณ พรหมชัยสถาพร
นางสาวนงลักษณ ภูคงกิ่ง
นางนงลักษณ ฤทธิแผลง
นางสาวนงลักษณ วินทะไชย
นางสาวนงลักษณ ศรีสิงห
นางนงลักษณ สอนธรรม
นางนงลักษณ แสนสุข
นางสาวนงลักษณ หอมจันทร
นางสาวนนทกร ปอมบุบผา
นางนนทชนิตร อัมพรพฤติ
นางสาวนนทิชา คําดวง
นางสาวนนทิญา ผาสุกสมหวัง
นางนนลนีย วรเกียรติตระกูล
นางสาวนนิดา วรรณเสน

๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนพเกา ราชวงศ
นางนพเกา เสมาเพชร
นางนพพร ปนทอง
นางสาวนพภิวันท ปนทา
นางสาวนพมณี สุมาลัย
นางสาวนพมาศ สุขสวัสดิ์
นางนพรดา ฤทธิรวม
นางสาวนพรัตน กองดี
นางสาวนพรัตน กอหลัง
วาที่รอยตรีหญิง นพรัตน แกวสมนึก
นางนพรัตน แจมทุง
นางสาวนพรัตน ชาติมนตรี
นางสาวนพรัตน เดชมณี
นางสาวนพรัตน พรมบุญเรือง
นางสาวนพรัตน มิ่งมีสุข
นางสาวนพวรรณ ขันคํา
นางสาวนพวรรณ ซอมจันทึก
นางนพวรรณ ทัดคุม
นางสาวนพวรรณ โพธิ์คํา
นางนพวรรณ มูลณี
นางสาวนพวรรณ ศรีมุกข
นางสาวนพวรรณ ออนจินลี
นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
นางสาวนภชนก วิริยะวิชาชาญ
นางสาวนภณัฎฐ มืดขุนทด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓

นางสาวนภมณฑ กิจวิจารณ
นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
นางสาวนภษร แกวสุวรรณ
นางสาวนภสร นวลจันทร
นางสาวนภสร พลายวิเคราะห
นางสาวนภสร รักษาสัตย
นางสาวนภสวรรณ ฤทธิ์เดช
นางสาวนภัค ขันธมวง
นางสาวนภัทร คงสกุล
นางสาวนภัทร เสนพงศ
นางสาวนภัสนันท หาวหาญ
นางสาวนภัสนันทร คําสุทธิ์
นางสาวนภัสวรรณ ระงับจิตต
นางสาวนภัสวรรณ สงสระนอย
นางสาวนภัสสร ภิรมยรักษ
นางสาวนภัสสร สมรูป
นางนภัสสรณ หลักบุญ
นางสาวนภา ดีสวาสดิ์
นางสาวนภา บุณยประสิทธิ์
นางสาวนภาดา ชาญนคร
นางสาวนภาพร กิจกระจาง
นางนภาพร โขมพัตร
นางนภาพร คงสอน
นางนภาพร คงใหญ
นางสาวนภาพร เงินดี

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนภาพร เจือมา
นางสาวนภาพร เพ็งเดือน
นางสาวนภาพร ยะหัตตะ
นางสาวนภาพร วงคเนียม
นางสาวนภาพร วาจา
นางสาวนภาพร สวัสดิ์นะที
นางสาวนภาพร สุภารี
นางสาวนภาพร แสงสุข
นางนภาพร โอะหมึโฉะเปอฮ
นางสาวนภาพร โฮมราช
นางสาวนภาพรรณ ทรัพยผล
นางสาวนภารัตน เวียงนิล
นางสาวนภาลัย พรมปาน
นางสาวนภาวรรณ แสนทวีสุข
นางสาวนภาวรรณ หวังพันธุกลาง
นางสาวนภาศิริ ตระกูลมีเมตตา
นางสาวนรภัทร อินทจักร
นางสาวนรมน ขันตี
นางสาวนราทิพย ศรีลําพัง
นางสาวนราภรณ บุญชื่น
นางนรารัตน ณพัทลุง
นางสาวนรารัตน แสงจันทร
นางสาวนราวดี สามาลย
นางสาวนรินทร แดนเสนา
นางนรินทร ทําดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓

นางสาวนรินทรพร เขตชมภู
นางสาวนรินทรพร เจริญดี
นางสาวนริศรา เข็มงาม
นางสาวนริศรา คําสะอาด
นางนริศรา ชุมพงษ
วาที่รอยตรีหญิง นริศรา ภูนิคม
นางสาวนริศรา วิจิตราพันธ
นางสาวนริศรา ออนละมุล
นางสาวนริศสรา บุญสอาด
นางสาวนริสรา บุญประเสริฐ
นางนริสรา สิทธิพรหม
นางสาวนริสรา หรายพิมาย
นางสาวนริสา บุญญาธิการ
นางสาวนรีพรรณ วงคจันทรกุล
นางนรีรัตน สิงหนันท
นางนฤญพร บุษยเหม
นางสาวนฤทัย นามปญญา
นางสาวนฤนาต หมะโอะ
นางสาวนฤภร จินดานิล
นางสาวนฤมล กาทองทุง
นางสาวนฤมล ขัติยะราช
นางสาวนฤมล เขียวมูล
นางสาวนฤมล คงพรม
นางสาวนฤมล คนเพียร
นางสาวนฤมล คําพิมพ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางนฤมล จงมีทรัพยมาก
นางสาวนฤมล ชาวกระเดียน
นางนฤมล ชี้ศรทอง
นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค
นางนฤมล ดิ้นทอง
นางนฤมล ไดพึ่ง
นางสาวนฤมล ถึงอินทร
นางนฤมล ทองดี
นางสาวนฤมล ทิพยเดช
นางสาวนฤมล ธรรมไชย
นางนฤมล บุตรสาลี
นางสาวนฤมล ปางประโคน
นางนฤมล พรมมหาชัย
นางสาวนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธิ์
นางสาวนฤมล มนจังหรีด
นางสาวนฤมล มะณุโชติ
นางสาวนฤมล มุกธวัตร
นางสาวนฤมล ยอนใจทัน
นางนฤมล เย็นสบาย
นางสาวนฤมล แยมลา
นางสาวนฤมล เรืองจาบ
นางนฤมล ฤทธิกาญจน
นางนฤมล เล็กเจริญ
นางสาวนฤมล วิวัฒนพงศเพชร
นางสาวนฤมล วิสุทธิเจริญสําราญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนฤมล เวชสุนทร
นางสาวนฤมล ศรีภู
นางสาวนฤมล สมวุฒิ
นางสาวนฤมล สังขปาน
นางนฤมล สิทธิพงษ
นางสาวนฤมล แสนทวีสุข
นางสาวนฤมล โสภา
นางสาวนฤมล หอละเอียด
นางสาวนฤมล เหลาสะพาน
นางสาวนฤมล อบสุวรรณ
นางสาวนฤมล อํามะรา
นางสาวนฤมล อิ่มใจ
นางสาวนฤมล อุดมเดช
นางนฤมล เอมชู
นางนฤมล เอี่ยมบัว
นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ
นางสาวนลทพร คุมไพรี
นางสาวนลพรรณ จันบัว
นางสาวนลักษ คลังสี
วาที่รอยตรีหญิง นลิตา ปานแปน
นางสาวนลิตา ศรีพิลา
นางสาวนลิน คําแนน
นางสาวนลิน พวงความสุข
นางสาวนลินมาศ กรุณา
นางนลินรัตน ดวงคําจันทร

๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางนลินรัตน หลอวงศ
นางสาวนลินี นันเต
นางสาวนลินี ไหลพึ่งทอง
นางสาวนลิษา ศรีมั่นคง
นางสาวนวกชมณ มะโรงวัง
นางสาวนวกนก ศรทอง
นางสาวนวพร การชํานาญ
นางสาวนวพร วองวัจนะ
นางสาวนวพร ศรีสุข
นางสาวนวพร สุภาพพล
นางนวพร อาจเอื้อม
นางสาวนวพรรณ จันทร
นางสาวนวพัชญ ฉีดจันทร
นางสาวนวรัตน ปนหุน
นางสาวนวรัตน พันเกื้อ
นางสาวนวรัตน ริยาพันธ
นางสาวนวรัตน อินถา
นางสาวนวลนอย มณีทับ
นางนวลใย โยลัย
นางสาวนวลรัตน สีชมภู
นางนวลลดา โพยนอก
นางสาวนวลลออ แขวงเพชร
นางสาวนวินดา ทัพพธนนันท
นางสาวนวิยา จําชาติ
นางนวิยา ชัยจักร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓

นางนวิยา สีดาหาว
นางสาวนองนาง ชางเกวียนดี
นางสาวนอมเกลา ชาลีกุล
นางสาวนอมจิต กอนเขื่อน
นางสาวนัจวา มะมิง
นางสาวนัชรีญา พรมชาติ
นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา
นางนัฏฐา สุวรรณชัยรบ
นางนัฏฐิกา ชัยสา
นางสาวนัฏฐิกา นิลสุข
นางสาวนัฏฐิกา สุโน
นางสาวนัฐการณ เสนาะคํา
นางสาวนัฐพร ทัพไทย
นางสาวนัฐพร สมโพธิ์
นางนัฐยา ศาลางาม
นางสาวนัฐรินทร สียางนอก
นางสาวนัดดา บุญหมั่น
นางนัตยา จันทกรณ
นางนัถลิกา จิตธรรม
นางสาวนัทธชนัน ปกปอง
นางนัทธมน กลิ่นแพทยกิจ
นางนัทธมน กุดวงคแกว
นางนัทธมน บุญเลิศ
นางสาวนัทธหทัย ประวัง
นางสาวนัทธิยา กรณีสุข

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนัทรียา เกลื่อนพันธ
นางสาวนัทวรินพัทธ นาคประสิทธิ์
นางสาวนันฑา รูรอบ
นางสาวนันณภัชสรณ อนุลีจันทร
นางสาวนันทนภัส แกวสุขใส
นางสาวนันทนภัส คนล้ํา
นางสาวนันทนภัส คําขะ
นางสาวนันทนภัส ธนาเกียรติสกุล
นางสาวนันทนภัส ประทุมอาจ
นางสาวนันทนภัส แปลงไธสง
นางสาวนันทนภัส พรกลาง
นางสาวนันทนภัส ภาชนะ
นางสาวนันทนภัส วิมล
นางสาวนันทนภัส สุทธิวงศ
นางสาวนันทนภัสร นรินทรสรศักดิ์
นางสาวนันทนภัสร พันธุวงศ
นางสาวนันทนัช ปาจิตร
นางสาวนันทนา คนเที่ยง
นางสาวนันทนา คําภาพงษา
นางนันทนา เจริญภักดี
นางสาวนันทนา ดอกไมจีน
นางสาวนันทนา นามวงค
นางสาวนันทนา พงทะวงษ
นางสาวนันทนา พุกสอาด
นางสาวนันทนา ยอดมิ่งขวัญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทนา รัตนพันธ
นางนันทนา เรืองสม
นางสาวนันทนา วงคพิริยไพศาล
นางนันทนา วานิชดํารงคกุล
นางสาวนันทนา สุขประเสริฐ
นางสาวนันทนา แสงรัศมี
นางสาวนันทนิจ ทองชล
นางสาวนันทพร แกวหาญ
นางสาวนันทพร เชียงโญ
นางนันทพร แซหวาง
นางนันทพร ทองเชื้อ
นางสาวนันทพร ไผทองคํา
นางสาวนันทพร พั่นเที้ย
นางสาวนันทพร ภานุเวศ
นางสาวนันทพร วงษละคร
นางสาวนันทพร วันจันทร
นางสาวนันทพัทธ ศรีสวัสดิ์
นางนันทภัค คงทน
นางสาวนันทภัค ถามั่งมี
นางสาวนันทยา จําปาทอง
นางสาวนันทรัต จารุทโรภาสน
นางสาวนันทรัตน ความชอบ
นางสาวนันทรัตน นวลมา
นางสาวนันทรัตน ลอยโคกสูง
นางสาวนันทวรรณ เพ็ชรทอง

๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนันทวรรณ ใหญทวม
นางสาวนันทวัน เชิงหอม
นางสาวนันทวัน สิงหสังข
นางสาวนันทวัน เอรวัล
นางสาวนันทวัลย สุดอาราม
นางสาวนันทัษภรณ พิมพพงษ
นางนันทิกา กองนาคู
นางสาวนันทิกา จารุไพบูลย
นางสาวนันทิกา เทตะรัตน
นางสาวนันทิกาญ ปะราชิโก
นางนันทิกาญจน โคตรมงคล
นางสาวนันทิกานต ปานจรูญรัตน
นางสาวนันทิชา เหมือนเงิน
นางสาวนันทิดา กริมเขียว
นางสาวนันทิดา พรมณี
นางสาวนันทิดา เลิศงาม
นางสาวนันทินี มะอักษร
นางสาวนันทินี วรรณะศิลปน
นางสาวนันทิภาคย ผางาม
นางสาวนันทิยา เกียรติชูตระกูล
นางสาวนันทิยา แกววิเชียร
นางสาวนันทิยา ชุมชื่นดี
นางสาวนันทิยา ประวันจะ
นางสาวนันทิยา หมัดซัน
นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓

นางสาวนันทิวรรณ แดนศิริมา
นางสาวนันทิศา ขาวงาม
นางนันธิกา ติประดิษฐ
นางสาวนันธิดา ศรีสุพรรณ
นางสาวนัยนปพร ตันตินวะชัย
นางนัยนันท มีศรีจันทร
นางสาวนัยนา ชดเจริญ
นางสาวนัยนา ชางเหล็ก
นางสาวนัยนา ทรัพยโรจน
นางสาวนัยนา นาคา
นางสาวนัสรีน รายอคาลี
นางสาวนาขวัญ โชยา
นางสาวนาฎลดา ประหา
นางสาวนาฏชนก แสงหลา
นางสาวนาฏนภางค ศรีภูธร
นางสาวนาฏยา ชุมเย็น
นางสาวนาฏยา ตะวงศ
นางสาวนาฏยา ไลสีดา
นางนาฏยาณี เทพนรินทร
นางสาวนาฏวิภา กลัสนิมิ
นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ
นางสาวนาฏอนงค อินโต
นางสาวนาตยา กลาหาญ
นางสาวนาตยา กัตโร
นางนาตยา ไกรสี

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนาตยา ใจเกงดี
วาที่รอยตรีหญิง นาตยา ทองขาว
นางสาวนาตยา เทียนทอง
นางสาวนาตยา นุกูล
นางสาวนาตยา ปองกัน
นางสาวนาตยา ปุริโต
นางสาวนาตยา วังชัง
นางสาวนาตยา ศิริพันธ
นางสาวนาตยา สารีโท
นางสาวนาตยา สุขกลา
นางสาวนาถตยา นพรัตน
นางสาวนาถพร มูลจันทร
นางสาวนาถยา โยธะคง
นางสาวนาถยา สุขโข
นางนาถลดา ศรีนามบุรี
นางนาทลดา ทองตีบ
นางนาธะพี คงนก
นางสาวนายุพา ชูสิงห
นางสาวนารถยา มีจันทร
นางสาวนารถลัดดา คิดการ
นางสาวนาราทิพย ทองโสภา
นางสาวนารี คุมขร
นางนารี เถาวชาลี
นางนารีทิพย วิเศษอุด
นางสาวนารีนาฏ ทองดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง นารีนารถ ศุขโรชณี
นางสาวนารีย กิจศักดาภาพ
นางสาวนารีรัตน เดชอุดม
นางสาวนารีรัตน ทะสุนทร
นางสาวนารีรัตน บุญพา
นางสาวนารีรัตน ปนกุล
นางสาวนารีรัตน เพียรชนะ
นางนารีรัตน หาดเพ็ชรศุข
นางสาวน้ําทิพย แกวประโชติ
นางสาวน้ําทิพย จันทรมูล
นางน้ําทิพย ชุมอภัย
นางน้ําทิพย ประกอบเพ็ชร
นางน้ําทิพย เพชรน้ําดี
นางสาวน้ําทิพย สิงหวี
นางสาวน้ําผึ้ง คําหยุน
นางน้ําผึ้ง จรตระการ
นางสาวน้ําผึ้ง ปลาโพธิ์
นางสาวน้ําผึ้ง รสลาง
นางสาวน้ําผึ้ง สุดแนน
นางน้ําฝน จันทนะ
นางน้ําฝน ชางหลอ
นางสาวน้ําฝน ประโพเทติ
นางสาวน้ําฝน พูนสวัสดิ์
นางสาวน้ําฝน มีเสาเรือน
นางสาวน้ําฝน โยศรีธา

๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวน้ําฝน สมสาร
นางน้ําฝน สวัสดี
นางสาวน้ําฝน สิมหลวง
นางสาวน้ําฝน สิมาจารย
นางสาวน้ําฝน โสมรักษ
นางสาวน้ําฝน อายดวง
นางน้ําเพ็ชร ดีประชา
นางสาวน้ําหวาน สายนาค
นางสาวน้ําออย เจียมรัมย
นางสาวน้ําออย ชูชั่ง
นางสาวนิชชิมา สมาน
นางสาวนิชธาวัลย ขาวหมื่นไวย
นางนิชนันท เพชรกูล
นางนิชนันท เหลาทวีทรัพย
นางสาวนิชาภา พุมศรี
นางสาวนิดาพร ชารี
นางสาวนิตญา จิตรักษา
นางสาวนิตติมา สัตยจิตต
วาที่รอยตรีหญิง นิตติยา เกิดบุญ
นางนิตติยา เกื้อทาน
นางสาวนิตติยา ภูเกตุ
นางนิตธยา ทองทุม
นางสาวนิตภาพร สิมนาม
นางนิตยธีรา ประจะนัง
นางสาวนิตยา กองทรัพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓

นางนิตยา ขันธุรา
นางนิตยา ขาวสอาด
นางสาวนิตยา ขุนเนียม
นางสาวนิตยา คําโทน
นางนิตยา ฉิมเรือง
นางสาวนิตยา ฉิมวัย
นางสาวนิตยา ชวงชิต
นางนิตยา ไชยมูล
นางสาวนิตยา ดัสกรปราชัย
นางสาวนิตยา ดุลณีย
นางนิตยา นุยสวี
นางสาวนิตยา บุญมี
นางสาวนิตยา บุญสง
นางสาวนิตยา พิมพพัฒ
นางสาวนิตยา เพชรฤทธิ์
นางสาวนิตยา ฟุงเฟอง
นางสาวนิตยา มาปด
นางสาวนิตยา มีเดช
นางสาวนิตยา ยอดขําใบ
นางสาวนิตยา แยมศรี
นางสาวนิตยา รักเครือ
นางสาวนิตยา ลาเลิศ
นางนิตยา วงษคําหาญ
นางสาวนิตยา วงษสาจันทร
นางสาวนิตยา ศรีวิชัย

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนิตยา สาขาคํา
นางสาวนิตยา สายซอ
นางสาวนิตยา สิงหทอง
นางนิตยา สิงหทองดา
นางสาวนิตยา สิงหมณี
นางสาวนิตยา สิงหยอง
นางนิตยา เสนาโนฤทธิ์
นางนิตยา เสียมศักดิ์
นางสาวนิตยา ใสกระจาง
นางสาวนิตยา อินสวาง
นางสาวนิตยา อุดมรัตน
นางสาวนิตยา อุทัยพันธุ
นางสาวนิตยา โออินทร
นางนิติกาญจน โพธิ์พันธุ
นางสาวนิติยา บุญพูล
นางสาวนิติยา ปนะถา
นางสาวนิทรา ชอบทําเหมือน
นางนิทราภรณ สุธาไพร
นางนิธิกานต ละออง
นางสาวนิธิดา ทองใส
นางสาวนิธิทัศน แกวเกิดมี
นางนิธินันท ขวัญนา
นางสาวนิธิพร แซจันทร
นางสาวนิธิพร เฟองคร
นางนิธิพร แรงจบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓

นางสาวนิธิพร ศุภฤทธิ์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศ
นางสาวนิธิยา ทับเปลี่ยน
นางนินรดา ทัดเที่ยง
นางสาวนิพิชฌนชา มากลน
นางสาวนิภัทรา รอบคอบ
นางสาวนิภา แจมสวาง
นางสาวนิภา ชูรัตน
นางสาวนิภา ศรีทองคํา
นางสาวนิภากร ทองนอย
นางสาวนิภาดา แสงแกว
นางนิภาพร เกื้อกูล
นางสาวนิภาพร คําขจร
นางสาวนิภาพร จันทรเพ็ญ
นางสาวนิภาพร ชาติสุข
นางสาวนิภาพร ไชชนะ
นางสาวนิภาพร ดาลุนพัน
นางสาวนิภาพร ธรรมานุวัฒน
นางสาวนิภาพร ผิวฉ่ํา
นางสาวนิภาพร ผิวเพชร
นางสาวนิภาพร พรมทา
นางสาวนิภาพร ภักดี
นางสาวนิภาพร เมืองมา
นางสาวนิภาพร วรรณลังกา

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนิภาพร ศรีสุวรรณ
นางสาวนิภาพร สงพล
นางสาวนิภาพร สีปา
นางสาวนิภาพร สุขเพ็ง
นางสาวนิภาพร เสาอินทร
นางสาวนิภาพร หนูทอง
นางสาวนิภาพร อสิพงษ
นางสาวนิภาพร ออนหวาน
นางสาวนิภาพรรณ โสพัฒน
นางสาวนิภาภรณ รักสะอาด
นางสาวนิภารัตน แกวประดับ
นางสาวนิภารัตน รูปไข
นางนิภาวรรณ ดวงดีแกว
นางสาวนิภาวรรณ บัวสาย
นางสาวนิภาวรรณ อุดมธรรมศักดิ์
นางนิมนรัก สิงหคํามา
นางนิ่มนวล ขัดวิลาศ
นางสาวนิมล กาชัย
นางสาวนิยดา โกสลานนท
นางนิยดา แวงวรรณ
นางสาวนิรชร ชุติเนตร
นางสาวนิรชา สุวรรณมณี
นางสาวนิรดา กิตติอัครมณี
นางนิรนันท พูลสมบัติ
นางนิรมล แกวศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓

นางสาวนิรมล ขันตี
นางสาวนิรมล คงประจักษ
นางนิรมล ชัยยศ
นางสาวนิรมล ไชยวงค
นางสาวนิรมล ดอกดิน
นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุล
นางสาวนิรมล รองทอง
นางสาวนิรัญชนา แกวบัวขาว
นางสาวนิรัญญา คชพันธ
นางสาวนิรันดา สระโสม
นางนิรุชา ชูเชิด
นางสาวนิฤมล โนวิชัย
นางสาวนิลเนตร ทวมพงษ
นางสาวนิลเนตร วาปศิริ
นางสาวนิลมณี บัวพิมพ
นางสาวนิลวรรณ คงมณี
นางสาวนิลวรรณ อาจเอื้อ
นางสาวนิละภา นาพลเทพ
นางสาวนิลาวัลย งาวกาเขียว
นางสาวนิลาสินี ภมะราภา
นางสาวนิลําพูน คนคลอง
นางสาวนิลุบล ภมร
นางสาวนิลุบล สุนันทธาดา
นางสาวนิลุบล อยูกล่ํา
นางนิโลบล จันทรสด

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนิโลบล ชัยชนะ
นางสาวนิโลบล ประกอบดี
นางสาวนิโลบล สุวัน
นางสาวนิศราภรณ ชาติโสม
นางนิศากร สุวรรณบุตร
นางสาวนิศาชล บริบูรณ
นางสาวนิศาชล บุญมาพิทักษกุล
นางนิศาชล อุทัยนิตย
นางสาวนิศานาถ เอียงประคอง
นางสาวนิศามน อินทรจอย
นางนิศารัตน กงชุน
นางนิศารัตน จันทะคุณ
นางสาวนิศารัตน สนธิโพธิ์
นางสาวนิษฐธรีย สิงหคา
นางสาวนิษฐธิมา มูลธนารัชต
นางสาวนิษา ตะเคียนงาม
นางนิษานาถ บุญยิ้ม
นางนิสรา ชัยกัณหา
นางนิสราศักดิ์ เจียมเจริญศักดิ์
นางนิสรินท สะมะแอ
นางสาวนิสรีน ดูละ
นางสาวนิสา คงรําพึง
นางสาวนิสา ยั่งยืน
นางสาวนิสา แสงขํา
นางสาวนิสา อวมกลับ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓

นางสาวนิสากรณ ฉิมมี
นางสาวนิสาพร สมเพท
นางสาวนิสารัตน นิยม
นางสาวนิออน ชัยวิชญมงคล
นางสาวนิอาดีลา หะยีเจะมิง
นางสาวนีรนารา นอยนันท
นางสาวนีรนุช แกวขุนทด
นางสาวนีรนุช ชัยบิน
นางสาวนีรนุช เมงเอียด
นางสาวนุกูล แพงมา
นางสาวนุจรินทร มนตรีโพธิ์
นางสาวนุจรินทร เอ็มชัยภูมิ
นางนุจรี สระวารี
นางสาวนุจรี สาธุรัมย
นางสาวนุจรีย แดงปอม
นางสาวนุช แดงพยนต
นางสาวนุชกานดา พิมโคตร
นางสาวนุชจรินทร สุดสงวน
นางสาวนุชจรินทร อุนิลคํา
นางสาวนุชจรี พรสินชัย
นางสาวนุชจรี สีเมฆ
นางสาวนุชจรี แสนสนิท
นางสาวนุชจรีย มีหลาย
นางนุชจรีย สังขสุวรรณ
นางสาวนุชญา มณีรัตน

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางนุชณา ขันประกอบ
นางสาวนุชธิดา ฝอยทอง
นางสาวนุชนก หอมขจร
นางสาวนุชนภา ใจหาว
นางสาวนุชนาฏ ไตรพรหม
นางสาวนุชนาถ คุตกาล
นางสาวนุชนาถ บุญมวง
นางสาวนุชนาถ ปลอดใจดี
นางสาวนุชนาถ ยศปญญา
วาที่รอยตรีหญิง นุชนาถ สนามไชย
นางสาวนุชนารถ กาจีนา
นางนุชนารถ สุขจิตร
นางสาวนุชรากร นันตะสุยะ
นางสาวนุชราภรณ ไขกอ
นางสาวนุชรี มาศโอสถ
นางสาวนุชรี สมกําลัง
นางนุชรี หวังนิเวศนกุล
นางนุชศรา สายสุวรรณะ
นางสาวนุชศิรา ชาวเหนือ
นางสาวนุนนภา เหลาเจริญ
นางนุภาวัน ยังนอย
นางนุลดา อักษรณรงค
วาที่รอยตรีหญิง นุวรีย กองสิงห
นางสาวนุสมล เรืองตระกูล
นางสาวนุสรา เจริญผล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓

นางสาวนุสรา เชียงทอง
นางสาวนุสรา มานสะอาด
นางสาวนุสรา มานะ
นางสาวนุสรา สกิดใจ
นางสาวนูรีดา ยูโซะ
นางนูรีดาห อาเยาะ
นางนูรีตา หาสัตว
นางนูรีตา ถั่วดี
นางนูรีมา ดอเลาะ
นางสาวนูรียะห อีปง
นางนูรียา อสัมภินวัฒน
นางสาวนูรีเยาะ หมาดแลหมัน
นางสาวนูรีฮัน เจะดอเลาะ
นางสาวนูรีฮา ดือเระ
นางสาวนูลัยลา เลาะและ
นางสาวเนตรชนก ดวงชวย
นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น
นางสาวเนตรดาว ธรรมเนียม
นางสาวเนตรดาว โพธิ์สุวรรณ
นางสาวเนตรดาว ล้ําสุขดี
นางสาวเนตรทราย เบาจันทึก
นางสาวเนตรนภา แกวกา
นางเนตรนภา จันทรักษ
นางเนตรนภา ถาวรสวัสดิ์
นางเนตรนภา บัตเตอรฟลด

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเนตรนภา ภูทอง
นางสาวเนตรนภา ภูเปยม
นางสาวเนตรนภา มะนู
นางสาวเนตรนภา วันทุมา
นางเนตรนภา สังเกตุ
นางสาวเนตรนภา สีเกตุสุข
นางสาวเนตรนภา โสภาพรม
นางเนตรฤทัย ซุนเสง
นางสาวเนตรวราภรณ เสกสุวงค
นางสาวเนตรอักษร นุชเนตร
นางสาวเนติมา คําเพิ่ม
นางสาวเนมิกา กังวานสุระ
นางเนื้อทอง ขุริมนต
นางสาวในฝน บูรณพานิช
นางสาวบงกช จันทรไพศรี
นางสาวบงกช ศิริสิทธิ์
นางบงกช หมูทอง
นางสาวบงกช เหล็กผา
นางบงกชภรณ จันธิมา
นางสาวบงกชรัสมิ์ ตันสกุล
นางสาวบรรจง บุตรชารี
นางบรรณทัศน ทนันชัย
นางบวรลักษณ เกินกลาง
นางบังใบ มาตสมบัติ
นางบังอร จันทะเรือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓

นางสาวบังอร แจมกระจาง
นางสาวบังอร ถาวิระ
นางสาวบังอร เทียมจันทร
นางสาวบังอร ลําภา
นางสาวบังอร เลิกนอก
นางสาวบังอร วิเศษชาติ
นางบังอร สมประโคน
นางบัณฑิตา เศวตศักดิ์
นางบัวทอง พวงมาลัย
นางสาวบัวทิพย จูมศรี
นางบัวทิพย สวางวงค
นางบัวผัน พันธโสภณ
นางบัวพา ปติชาญ
นางสาวบุญเกิด ศิริจันทร
นางบุญญา บุตรสวน
นางบุญญาณี กองเงิน
นางสาวบุญญาณี อยูเจริญ
นางบุญญานี เกตุสกุล
นางบุญญาพร สีไชย
นางสาวบุญญารัตน อินยิ้ม
นางบุญญารัสมิ์ จันทสิทธิ์
นางสาวบุญญิสา ชวยชม
นางสาวบุญฑริกา ทองหลอ
นางสาวบุญทวี โองอินทร
นางสาวบุญทิวา อบเชย

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวบุญธิดา มุงมงคล
นางสาวบุญธิดา อรรถเจดีย
นางสาวบุญยงค พุมพุก
นางสาวบุญยดา พงษพิมพ
นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
นางสาวบุญยรัตน แทนรินทร
นางบุญยิ่ง มงคล
นางสาวบุญรักษา จารุพันธ
นางบุญราย ชอบทํากิจ
นางบุญเรือง พูนเทพ
นางสาวบุญสิตา กิติเรียงลาภ
นางสาวบุญสุดา แสงธิ
นางสาวบุญโฮม จอมทอง
นางสาวบุณฑริกา วัชระไชยคุปต
นางสาวบุณยนุช วีรธรรมเลขา
นางสาวบุณยนุช สายยศ
นางสาวบุณยนุช อินทรสวาท
นางสาวบุณยานุช ผาสุข
นางบุณยานุช วงศใหญ
นางบุณยาพร เวศสุวรรณ
นางสาวบุณยาพร สินธุเดช
นางบุบผา ทะวะบุตร
นางบุบผา มุงคําภา
นางบุปผา คําดี
นางสาวบุปผา บริเพ็ชร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุปผา รอดเนียม
นางบุปผา สกุลซง
วาที่รอยตรีหญิง บุปผา สาทจีน
นางสาวบุปผาทิพย คชเดช
นางสาวบุรฉัตร เปยมสงากุล
นางสาวบุศญา แกวแพทย
นางสาวบุศรา ยาทองไชย
นางบุศราภรณ หาพุทธา
นางบุศราวดี รังภูรีย
นางสาวบุศริน ทองชมภู
นางสาวบุศรินทร โพธิ์ทอง
นางสาวบุษกร เขียวมั่น
นางบุษกร ประทุมสันต
นางบุษกร อนันตภูมิ
นางสาวบุษกร อินลังกา
นางสาวบุษญา อินทรบํารุง
นางบุษบา ปองไป
นางสาวบุษบา พวงนอย
นางสาวบุษบา สากจอหอ
นางบุษบา อริยะคํา
นางสาวบุษบามินตรา วรจิตติ
นางบุษผา ไชยคง
นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย
นางสาวบุษยรินทร อมฤตธํารงรัตน
นางสาวบุษยา เขจรรักษ

๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวบุษยา มณฑล
นางสาวบุษยา เหลาเขตกิจ
นางสาวบุษยามาศ ขุนทองจับ
นางสาวบุษรา กําลังหาญ
นางสาวบุษรา จั่นผอง
นางสาวบุษรา พุดผา
นางบุษรา มิ่งขวัญ
นางสาวบุษราคัม รายระยับ
นางสาวบุษราคัม หุตะมาน
นางบุษราพร กิจสุวรรณ
นางสาวบุษราภรณ แสงมณี
นางสาวบุสญา ยินดีพิธ
นางสาวเบ็ญจกานต หนูขลิบ
นางสาวเบญจพร ขําทอง
นางสาวเบญจพร แซเลา
นางสาวเบญจพร ตีระวัฒนานนท
นางสาวเบญจพร ทองสัมฤทธิ์
นางสาวเบญจพร นาคอาย
นางสาวเบญจพร ปนประดับ
นางสาวเบญจพร เปสุยะ
นางเบญจพร เรืองหิรัญวนิช
นางสาวเบญจพร แสนพลเมือง
นางเบญจพร โสดาภักดิ์
นางสาวเบญจพร แหวนเพชร
นางสาวเบญจพร อินปนแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบ็ญจพร เทพสุวรรณ
นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุม
นางสาวเบญจมาภรณ คําจุมพล
นางสาวเบญจมาวรรณ โพธิโรจน
นางสาวเบญจมาศ กลิ่นมณฑา
นางเบญจมาศ เกศสงเคราะห
นางเบญจมาศ จันปุม
นางสาวเบญจมาศ จิวานนท
นางสาวเบญจมาศ แจมทุง
นางสาวเบญจมาศ ชานุชิต
นางสาวเบญจมาศ ไชยชวย
นางสาวเบญจมาศ ณ นากูล
นางสาวเบญจมาศ ณะอิ่น
นางสาวเบญจมาศ ถวิลจินดารัตน
นางเบญจมาศ ถิ่นขาม
นางสาวเบญจมาศ บุตรสมบัติ
นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล
นางเบญจมาศ เพ็งรัตน
นางสาวเบญจมาศ ภูซอน
นางสาวเบญจมาศ มาลานนท
นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแยมศรี
นางสาวเบญจมาศ รัตนพิทักษ
นางสาวเบญจมาศ สกุลแพทย
นางสาวเบญจมาศ สัตตะโส
นางเบญจมาศ สัมปนนัง

๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเบญจมาศ เหมือนเสน
นางสาวเบ็ญจมาศ วัฒนภูมิสิริ
นางสาวเบ็ญจมาศ หนูไชยทอง
นางสาวเบญจรงค เที่ยงศรีเกลี้ยง
นางสาวเบญจรัตน คําหอม
นางสาวเบญจรัตน ศรีวัชรพงศ
นางสาวเบญจรัตน สาระภักดี
นางสาวเบญจรัตน อยูพันธ
นางเบญจรัศมิ์ กิตติธรรม แมนเลย
นางสาวเบญจลักษณ เทียมสุวรรณ
นางสาวเบญจลักษณ ไฝทาคํา
นางสาวเบ็ญจลักษณ ผลกาจ
นางสาวเบญจวรรณ คงมณี
นางสาวเบญจวรรณ งามอุไรรัตน
นางสาวเบญจวรรณ แจมกระจาง
นางสาวเบญจวรรณ ชัยยศ
นางสาวเบญจวรรณ
ชัยศักดิ์ประเสริฐ
นางสาวเบญจวรรณ บูชา
นางสาวเบญจวรรณ ปุงยะ
นางเบญจวรรณ เพ็ญสุข
นางสาวเบญจวรรณ ฟกนวม
นางสาวเบญจวรรณ เมฆะ
นางสาวเบญจวรรณ ยาตรา
นางสาวเบญจวรรณ วงษกลม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจวรรณ วัฒนคัมภีร
นางสาวเบญจวรรณ ศิริชัยอินทร
นางสาวเบญจวรรณ สมพงษ
นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
นางสาวเบญจวรรณ หฤทัยสิริรัตน
นางสาวเบญจศีล กลิ่นแชมชอย
นางสาวเบญญาพร ทักษิณบุตร
นางเบญญาพร อินทรแกว
นางเบญญาภา เพ็ชรเพ็ง
นางสาวเบญญาภา เอมโอช
นางสาวใบเฟรน ปุราชะทํามัง
วาที่รอยตรีหญิง ปกิตตา
เอนกบุญทิพย
นางปชุณารัตน จันทรเขียว
นางสาวปฏิพร ชมชิด
นางสาวปฏิมา คําชมภู
นางสาวปฏิมาพร เตียเย็น
นางสาวปฐมาภรณ สืบนิสัย
นางปฐมาวดี เข็มทิพย
นางสาวปฐมาวดี จิตหาญ
นางสาวปฐมาวดี ศรีรักษา
นางสาวปฐานัดดา ปติกรสกุล
นางปณิชา ธนมณีกานต
นางปณิดา โมเชร
นางสาวปณิดา แสงแกว

๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปณิดา โสภา
นางสาวปณิตา บัวเจริญ
นางสาวปณิตา รุงแสง
นางสาวปณิตา สวัสดิ์โพธิ์
นางสาวปณิตา สุรําไพ
นางสาวปติณญา กันทะวงศ
นางสาวปทิตตา ผิวชะอุม
นางสาวปทิตตา มะโนรา
นางปทิตตา สมบุญโสด
นางสาวปทุมพร กาญจนอัตถ
นางปทุมมา ดํามาก
นางสาวปทุมรัตน พรอํานวยลาภ
นางปทุมวดี คิดโสดา
นางสาวปทุมวดี พันธหนอย
นางสาวปทุมวดี วงษสุธรรม
นางสาวปทุมวรรณ ทองลา
นางสาวปทุมเวียง วิเศษเนตร
นางสาวปนัฐฐา จันทรบุญจันทร
นางสาวปนัดฐา ขุนฤทธิรงค
นางสาวปนัดดา กิ่งเล็ก
นางสาวปนัดดา ขันทะสีมา
นางปนัดดา จันทรวัฒน
นางสาวปนัดดา ดามี
นางสาวปนัดดา ดีแจม
นางสาวปนัดดา บุญปญญา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑

นางสาวปนัดดา ปานาพุฒ
นางสาวปนัดดา พิทักษา
นางปนัดดา สอดศรีจันทร
นางสาวปนัดดา สิงหโต
นางสาวปนัดดา หงษทอง
นางสาวปนัดดา หวะสุวรรณ
นางสาวปนิดา กาพิมาย
นางสาวปนิดา นอยเกิด
นางสาวปนิดา โมสิกะ
นางสาวปนิดา ยิ้มละมัย
นางปพัชญา จันทรโชติ
นางสาวปพิชญา รื่นรมย
นางสาวปภัสรา ดามงคล
นางสาวปภัสรา เตียงพลกรัง
นางสาวปภัสรา สระประทุม
นางปภัสสร สารสิทธิ์
นางสาวปภาดา คุณพรม
นางปภาดา ชื่นบาน
นางสาวปภาดา แซมลําเจียก
นางสาวปภาดา อาจนาฝาย
นางปภานีย ดอกดวง
นางปภาภัทร กกแกว
นางสาวปภาภัทร พรมรัตน
นางปภาวรินท วิริยะภาพ
นางสาวปภาวรินทร ปฏิบัติ

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปภาวรินทร อวดหาว
นางสาวปภาวี พิมพอุบล
นางสาวปภาวี มีมาก
นางสาวปภิญญา งามพิพัฒนชัย
นางปยารี วงษแสงทอง
นางสาวปยุดา ภูพงษ
นางปรมาภรณ คุมครอง
นางปรรณณิดา ดวงปนตา
นางสาวปรรณพัชร ดวงหลา
นางสาวปรวรรณรัตน พิมพรม
นางสาวปรวีรธิดา อัครวิวัฒนกุล
นางสาวประกาย เขียวพันธ
นางประกายกาญจน กาญจนรัตน
วาที่รอยตรีหญิง ประกายดาว
ภูทาวัน
นางสาวประกายดาว ยอดไชยสงค
นางสาวประกายวรรณ
ศรีเสาวลักษณ
นางสาวประครอง มิ่งขวัญ
นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร
นางสาวประดิษฐา พุมพวง
นางสาวประทานพร นิลศาสตร
นางสาวประทุม คงศิลป
นางประทุมพร ตุงกู
นางประทุมพร พงษวานิชอนันต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘

นางประทุมมา ปลอดประโคน
นางประทุมรัตน พลพันธ
นางสาวประทุมวดี บุญมาโนน
นางสาวประทุมวรรณ หมีดง
นางสาวประเทือง เย็นฉ่ํา
นางสาวประนอม ลาภา
นางประไพ กุมภีพงษ
นางประไพ ติระ
นางประไพ เบญจวรเดช
นางสาวประไพพร ถิ่นนัยธร
นางสาวประไพพร ทิพยอาสน
นางสาวประไพพรรณ
พรธนโชติอนันต
นางประไพวรรณ ประทุมทอง
นางสาวประภัสภรณ ไวบรรเทา
นางสาวประภัสษร ภูผิวเหลือง
นางสาวประภัสสร แกวกุมาร
นางประภัสสร คิดบรรจง
นางสาวประภัสสร จันทรพูล
นางสาวประภัสสร แจมจํารัส
นางสาวประภัสสร ดิษเจริญ
นางสาวประภัสสร ตังกุ
นางสาวประภัสสร บุญทอง
นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ
นางประภัสสร โบศรี

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวประภัสสร ผลบุญ
นางสาวประภัสสร พันธทุมสาร
นางสาวประภัสสร พูลผล
นางสาวประภัสสร มาคําผุย
นางสาวประภัสสร มีมาก
นางสาวประภัสสร แยบการไถ
นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์
นางสาวประภัสสร สีมา
นางสาวประภัสสร สุพร
นางสาวประภัสสร สุยะใหญ
นางประภัสสร สุวรรณรัตน
นางสาวประภัสสร แสนศิริ
นางสาวประภัสสร อดทน
นางสาวประภา สิทธิมงคล
นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ
นางสาวประภากร ชาติสุวรรณ
นางสาวประภากรณ ประจวบสุข
นางสาวประภานิดา แกวศรีนวม
นางประภาพร ทะลาสี
นางสาวประภาพร โพธิ์แกว
นางประภาพร มงคล
นางสาวประภาพร เมืองชา
นางสาวประภาพร เรืองผึ้ง
นางประภาพร ศรีลาจันทร
นางสาวประภาพร ศรีออน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประภาพร สาระวงค
นางสาวประภาพร สิมอุตร
นางประภาพรรณ กรดคีรี
นางสาวประภาพรรณ เพริดพราว
นางประภาพิชญ ดวงทองสุข
นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์
นางสาวประภาภรณ กลิ่นทอง
นางสาวประภาภรณ ชาวละหาญ
นางประภารัตน เนื่องแกว อารีลน
นางประภาวรินทร สุพร
วาที่รอยตรีหญิง ประภาศรี รักษาพล
นางประภาศรี แสนดี
นางประภาศิริ จุลกิจวัฒน
นางสาวประภาสิริ โถตะบุตร
นางประยงค อัสสาไพร
นางสาวประวิดา จันที
นางประวีณา ดอนโบราณ
นางสาวประวีณา สุทธิโพธิ์
นางสาวประวีนา พันธจันทร
นางสาวประวีลดา กาทองทุง
นางสาวประสิตา ศรีเกตุ
นางสาวประเสริฐศรี ชื่นพลี
นางสาวปรัชญา วงเปลียว
นางสาวปรัชญาภรณ ใจปนตา
นางสาวปรัชญาภรณ ชูหนูขาว

๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปรัศนีย เดชะ
นางสาวปรัศนีย ผลนา
นางสาวปรัศนีย เสือมาพะเนา
นางสาวปรางคทราย บุญทอง
นางสาวปรางคทราย อุดดวง
นางสาวปรางคทอง ใจนอย
นางสาวปรางคทิพย ทองแยม
นางสาวปรางคปรารมภ เทียนงาม
นางสาวปรางฉาย คชศิลา
นางสาวปราญชลี สุดตา
นางปราณปาลิณ แกวกองสี
นางสาวปราณิศา พูลลมัย
นางสาวปราณี ใจกลา
นางปราณี นกโนรี
นางสาวปราณี บัวแกว
นางสาวปราณี พรมติ๊บ
นางปราณี มานพ
นางปราณี เรือนงาม
นางปราณี โลหเช
นางสาวปรานอม เกษฎางศรี
นางปรานอม ทองคํา
นางสาวปรารถนา นาครักษ
นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน
นางปรารถนา ภูคงคา
นางสาวปรารถนา มหามาตย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรารถนา วิมุตกุล
นางสาวปรารถนา แสงคํา
นางสาวปรารถนาภรณ บองาม
นางสาวปริฉัตร คําแท
วาที่รอยตรีหญิง ปริชาติ ทองปราง
นางปริชาติ บัวรอด
นางสาวปริญญา ยกพล
นางสาวปริญญา โยจิ้ว
นางสาวปริญญา รุงแสง
นางสาวปริญญาดา บํารุงทรัพย
นางสาวปริญญาพร ปนสกุล
นางปริญญาภรณ บุตะเคียน
นางสาวปริญธิดา ปองคําแสน
นางสาวปริญาภรณ ลําบาล
นางสาวปริณดา แปนแกว
นางปรินดา ขุนแผน
นางสาวปรินทรญาดา รัตนอาจ
นางสาวปริยา เกิดดี
นางสาวปริยากร กิลาวิทย
นางสาวปริยากร เพชรรัตน
นางสาวปริยากร รัตนเลิศ
นางสาวปริยากร ศิลาโชติ
นางสาวปริยานุช วงศกิตติวิมล
นางสาวปริยานุช ออนชาวนา
นางสาวปริศนา เครือลาว

๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปริศนา งามทวีกุล
นางสาวปริศนา ชินวงค
นางสาวปริศนา ไชยบุรี
นางสาวปริศนา ลักษมิกานต
นางสาวปริศนา วงษเจริญ
นางสาวปริศรา สิทธิปญญา
นางสาวปริษา คุณาทรบวรทัต
นางปริษา สมบูรณ
นางปริสนา หงษา
นางสาวปรีชญา ชูนิ่ม
นางสาวปรีชญา เถาเปยง
นางสาวปรีญาภรณ โคตะมะ
นางสาวปรีดา จันเจริญ
นางปรีดา ตวนชัยภูมิ
นางสาวปรีดา พลแกว
นางสาวปรีมวาริชกรณ ดาโรจน
นางสาวปรียา ปญญาดี
นางสาวปรียา พุมมีจิตร
นางปรียา สานสุข
นางสาวปรียานันท หยงสตาร
นางสาวปรียานุช การสมธร
นางสาวปรียานุช จําปาทอง
นางสาวปรียานุช เจียมโพธิ์
วาที่รอยตรีหญิง ปรียานุช เปลวทอง
นางปรียานุช พรมขวัญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรียานุช เพชรคงทอง
นางสาวปรียานุช ไพทูลย
นางสาวปรียานุช แรวงคคต
นางสาวปรียาพร เกิดสุวรรณ
นางสาวปรียาพร นาคสมุทร
นางสาวปรียาภรณ คําผุด
นางสาวปรียาภรณ บุญธรรม
นางสาวปรียาภรณ ผลเสงี่ยมศักดิ์
นางสาวปรียาภรณ พลไตร
นางปรียาภรณ เมืองแพน
นางสาวปรียาภรณ แสวงพันธ
นางสาวปรียารัตน สุวรรณโสภณ
นางสาวปรียาลักษณ เจริญวารี
นางสาวปรียาลักษณ อินทอง
นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย
นางปวริศา รันศรี
นางสาวปวริศา ลือโสภา
นางสาวปวริศา ศิริตัน
นางสาวปวริศา ออนขํา
นางสาวปวันรัตน นามเดช
นางสาวปวันรัตน ศรีเดช
นางสาวปวิตรา วินทะชัย
นางสาวปวิตรา วุฒิสาร
นางสาวปวิตา ดรหลักคํา
นางปวีณรัตน นารากิตพงศ

๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปวีณวัสสา บํารุงอุดมรัชต
นางปวีณา กงเกียน
นางสาวปวีณา แกวสําโรง
นางสาวปวีณา เขตขันหลา
นางสาวปวีณา ใจขันทะ
นางปวีณา ฉันทพจน
นางสาวปวีณา เชิดเพชรรัตน
นางสาวปวีณา ดุจดา
นางสาวปวีณา ทองเอม
นางสาวปวีณา นิยมเดชา
นางสาวปวีณา บัวเขียว
นางสาวปวีณา บุศยรัตน
นางสาวปวีณา พรมมากุล
นางสาวปวีณา พวงมะลิ
นางสาวปวีณา พันธศรี
นางปวีณา พานิช
นางสาวปวีณา เพงพิศ
นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร
นางสาวปวีณา มาลัยจิตต
นางสาวปวีณา ยวนจิต
นางสาวปวีณา ยอดเพชร
นางสาวปวีณา ยิ้มนิล
นางสาวปวีณา ลือพืช
นางสาวปวีณา วงษสุนา
นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘

นางสาวปวีณา ศิลาปาน
นางสาวปวีณา ศิลาอาจ
นางสาวปวีณา สงาศรี
นางสาวปวีณา สาธา
นางสาวปวีณา สีมืด
นางสาวปวีณา อภัยสิทธิ์
นางสาวปวีรนุช ปรีชาเลิศวิไล
นางสาวปองกานต ขุนเมือง
นางสาวปองขวัญ บริบาล
นางปองศิริ อินบัวทอง
นางสาวปจฉิมา ลักษณะวิเชียร
นางสาวปจฉิมา ศรีคําเวียง
นางปญจพร ธรรมนิยม
นางสาวปญจพร หมื่นศรี
นางสาวปญจรัศมิ์ ฉิมเรือง
นางสาวปญญาภรณ บุญชวย
นางสาวปญญามาศ คลายแพร
นางสาวปญญาวดี ประดับสุข
นางสาวปญธิญา ดาวศรี
นางสาวปณชญา คําแกว
นางสาวปณชญา นวลเจริญ
นางสาวปณฑชนิต ยินดี
นางสาวปณฑริกา ทองมา
นางสาวปณฑิตา เข็มกลัด
นางสาวปณณธร มีทาทอง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปณณิดา ประสานสอน
นางปตมา มะเดาะ
นางสาวปทมพร มุงพัฒนา
นางสาวปทมา กรีถาวร
นางสาวปทมา ใจชื่น
นางสาวปทมา ใจภักดี
นางสาวปทมา นัยกุล
นางสาวปทมา นามแสงผา
นางสาวปทมา บัวลังกา
นางสาวปทมา ผูชวย
นางสาวปทมา พรหมเมศร
นางสาวปทมา พวงแสง
นางปทมา พิมราช
นางปทมา ยะหนัก
นางสาวปทมา เลี้ยงหล่ํา
นางสาวปทมา ไลไธสง
นางสาวปทมา วิรัชลาภ
นางสาวปทมา สังขทอง
นางสาวปทมา แสงอรุณ
นางสาวปทมา โสระพิมาย
นางสาวปทมา เหรียญทอง
นางปทมา อีฟซีฟ
นางสาวปทมาพร คําโท
นางสาวปทมาพร จาโนนสูง
นางปทมาภรณ คลองดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘

นางปทมาภรณ ชํานาญเมือง
นางปทมาภรณ ลือชัย
นางสาวปทมาวรรณ พรมสนธิ
นางสาวปทวรรณ เชื้อชาย
นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา
นางสาวปาณิรสา สารสิทธิ์
นางสาวปาณิศา กล่ําวิจิตร
นางสาวปาณิสรา กาฬเสาร
นางปาณี จีนะวิจารณะ
นางสาวปานดวงใจ เดชโฮม
นางสาวปานตะวัน ยอดสงา
นางสาวปานทิพย ดีเดน
นางสาวปานทิพย พิมเก
นางสาวปานทิพย ยิ้มปรางค
นางสาวปานทิพย สมบัติเปยม
นางปานทิพย สายัณห
นางสาวปานรวี สายกฤษณะ
นางปานหทัย พวงทอง
นางสาวปารณีย ฤาโสภา
นางปารดา ดวงมาลัย
นางสาวปารมี แซหลี
นางสาวปารมี สิงหเดโชชัย
นางสาวปารวี นิติรัช
นางสาวปารวี วงคปดแกว
นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปาริฉัตร บินสัน
นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
นางปาริฉัตร ปานวิเศษ
นางสาวปาริฉัตร ภูพันธ
นางสาวปาริฉัตร ยอดระยับ
นางสาวปาริฉัตร เริงชัยภูมิ
นางปาริฉัตร เรืองขจร
นางสาวปาริฉัตร แสนณรงค
นางสาวปาริชาต แกวสาร
นางสาวปาริชาต จารุดิลกกุล
นางสาวปาริชาติ คงคาชัย
นางสาวปาริชาติ คนเที่ยง
นางสาวปาริชาติ ใจตรง
นางสาวปาริชาติ ชาติเสนา
นางสาวปาริชาติ แซจึง
นางสาวปาริชาติ ตรีลาภี
นางสาวปาริชาติ ปอยสูงเนิน
นางปาริชาติ พุมคง
นางปาริชาติ ศรีผง
นางสาวปาริชาติ ศรีพลราช
นางปาริชาติ สลับแกว
นางปาริชาติ สิทธิบํารุง
นางสาวปาริชาติ อุปรี
นางสาวปาริชาติ ฮวดยิ่ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปาริณี หาญอาษา
นางสาวปารินทรญาภรณ ตะกิมนอก
นางสาวปาริมา เอี่ยมเนตร
นางสาวปาริษา หลองเจาะ
นางสาวปาลิดา ทองแกว
นางสาวปาลิดา ภักดีเกษม
นางสาวปาลินี เพชรทอง
นางสาวปาลีภัสร ทองขาว
นางสาวปาวรีย ขาวสมบูรณ
นางสาวปาหนัน กิติราช
นางสาวปาหนัน พิมวิเศษ
นางสาวปติพร ขจรโมทย
นางปติพร มีสุข
นางสาวปนนรี ทองแกมแกว
นางสาวปนมณี ขวัญเมือง
นางสาวปนมณี ละอองศรี
นางสาวปนฤทัย คงพระบาท
นางปยกุล บุญมั่น
นางสาวปยฉัตร ขิมทอง
นางสาวปยฉัตร ชวยดี
นางสาวปยฉัตร มั่นคุณากร
นางสาวปยฉัตร โลไทยสงค
นางสาวปยฉัตร อินสุวรรณ
นางปยดา จริยา
นางสาวปยตา พงศสุชาติ

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

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปยธิดา ฉายสวาง
นางปยธิดา ทองดวง
นางสาวปยธิดา พิลึก
นางสาวปยธิดา ลออเอี่ยม
นางสาวปยธิดา สํานวลกลาง
นางสาวปยธิดา หงษา
นางปยนันท ทองขาว
นางสาวปยนันท วิญูชาคริต
นางสาวปยนันท ศิริโสภณ
นางสาวปยนุช ชูดวง
นางสาวปยนุช ทองลน
นางสาวปยนุช ทัพสัพ
นางสาวปยนุช เวชสัสถ
นางสาวปยนุช เศรษฐี
นางสาวปยนุช แสนโสม
นางสาวปยพร รื่นอารมณ
นางปยพร หนูขาว เทอรราโด
นางสาวปยภรณ ทําวัดไทร
นางสาวปยภรณ เพ็ชรสุทธิ์
นางสาวปยมาศ จิตกูล
นางสาวปยมาศ สุวรรณศรี
นางสาวปยรส ลาภารัตน
นางสาวปยรัตน พารเพิง
นางปยรัตน แยมแสง
นางสาวปยวรรณ ขลิบทองรอด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘

นางสาวปยวรรณ คงจักร
นางปยวรรณ ใจหาว
นางปยวรรณ ชั้นพรหมงาม
นางสาวปยวรรณ พึ่งนอย
นางสาวปยวรรณ เพ็ชรแกว
นางสาวปยวรรณ ภัทรพิบูล
นางสาวปยวรรณ สุระชิต
นางสาวปยวรรณ หงษสุวรรณ
นางสาวปยวรรณ อหันตะ
นางสาวปยวรรณ ออนแท
นางปยวรรณ แชมชอยกุลวัฒน
นางสาวปยะฉัตร พุทธบุญ
นางสาวปยะฉัตร รุงแสง
นางสาวปยะดา เที่ยงนอย
นางสาวปยะดา บุญประดิษฐ
นางสาวปยะดา อดทนดี
นางสาวปยะธิดา พลพุทธา
นางสาวปยะธิดา พึ่งพินิจ
นางสาวปยะนันท คงแกว
นางสาวปยะนันท จิตบํารุง
นางสาวปยะนันท ศรีนวล
นางสาวปยะนันท สุพโปฎก
นางสาวปยะนาฏ พึ่งพา
นางสาวปยะนารถ ประดับมุข
นางสาวปยะนุช กันคํา

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปยะนุช แจมหมอ
นางสาวปยะนุช ตอซอน
นางสาวปยะนุช ทาวแกนจันทร
นางปยะนุช พิกุลสวัสดิ์
นางสาวปยะนุช ศรีตะปญญะ
นางสาวปยะนุช สุวะพงษ
นางปยะพร เกษวงศรอต
นางสาวปยะพร เขียวอินทร
นางสาวปยะพร แจมกระจาง
นางสาวปยะพร ไชยวงค
นางสาวปยะพร ปนะกาพัง
นางสาวปยะพร แพงเกษร
นางสาวปยะพร ศรีเจริญ
นางสาวปยะพร ศรีโสภา
นางปยะพร สุภประเสริฐพง
นางสาวปยะพร อินมอญ
นางสาวปยะมาศ รอดสูง
นางปยะรัฏณ ภูเฉลิม
นางสาวปยะรัตน ทองแมน
นางปยะรัตน ทองสมจา
นางสาวปยะรัตน สังวระ
นางสาวปยะรัตน สําลี
นางสาวปยะรัตน แสงจันทร
นางสาวปยะวรรณ กุหิงวัง
นางสาวปยะวรรณ เรืองสา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยะวรรณ ลําพุทธา
นางสาวปยะวรรณ สงครามรอด
นางสาวปยะวรรณ เสนานุช
นางสาวปยานุช เนียมหวาน
นางสาวปยาพัชร ศักดิ์สิทธิ์
นางสาวปยาภัสร ประสงค
นางสาวปยาภา แสงอรุณ
นางสาวปลันธน แซหลี
นางปลันธนา สุขใหม
นางสาวปุญจรีย แคนเภาว
นางปุญชรัสมิ์ การะเกษ
นางสาวปุญชรัสมิ์ กาฬภักดี
นางสาวปุญญภัสมณฑ เนินทราย
นางสาวปุญญาพัฒน จันทรเอก
นางสาวปุญญาพัฒน เปลี่ยนศรีเพ็ชร
นางสาวปุญญาภา ฤทธิ์เสือ
นางสาวปุญญารัสมิ์ ธนาภัทรวัชร
นางสาวปุณญพัฒน ไชยสุริยงค
นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดํารง
นางสาวปุณณฎา พันธสี
นางสาวปุณณวรรณ นุมประสงค
นางปุณยนุช วงคศรี
นางสาวปุณยนุช วงศสีดา
นางสาวปุณยนุช สุมาลัย
นางสาวปุณยวีร กร่ํากระโทก

๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปุณยวีร ศรีเสวกร
นางสาวปุณยาพร สุทธิอาจ
นางปุณยาพร ออนวงศ
นางสาวปุณิกา บุญวิรัตน
นางสาวปุณิกา พลอยนอย
นางปุณิกา สองรักษ
นางสาวปุนยาวันร คําทองจันทร
นางสาวปูริดา สุขรื่น
นางสาวเปมิกา ขันภิบาล
นางสาวเปมิกา แจมจํารัส
นางสาวเปมิกา ทองเงิน
นางสาวเปมิกา ธนวนกุล
นางเปมิกา สมยา
นางสาวเปรมกมล เมฆวัน
นางเปรมจิตต สิงหกันต
นางสาวเปรมจิตร คําดี
นางเปรมใจ ตายนอย
นางสาวเปรมธิดา แจมใส
วาที่รอยตรีหญิง เปรมมิการ ยี่สุนศรี
นางสาวเปรมวดี กนกรําไพ
นางเปรมศิณี สุขชูศรี
นางเปรมสุรางค วรสันต
นางสาวเปรมิณทร กลาหาญ
นางสาวไปรมา แนมขุนทด
นางสาวผกาทิพย ทองปาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวผกาพันธ จันทรทิพย
นางสาวผกามาศ กลอมเกลี้ยง
นางสาวผกามาศ สิริอินทร
นางสาวผกามาศ เส็นหมาน
นางสาวผการักษ อองอาย
นางสาวผกาวรรณ จันทรศร
นางผจงจิตร เกิดหิรัญ
นางสาวผทัยรัตน เหลืองทอง
นางสาวผลิตา เขียวปน
นางสาวผองพรรณ คําโสภา
นางสาวผองพรรณ พลราช
นางสาวผองพรรณ หวังธนกิจกุล
นางสาวผองศรี บุญหลา
นางสาวผองศรี พูลพิพัฒน
นางสาวผองศรี ศิระพรหม
นางผานิต แสงเงิน
นางสาวผุสชา ขันธแกว
นางสาวผุสดี กิ่งแกว
นางผุสดี นาคจําแลง
นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน
นางผุสดี มีแกว
นางสาวผุสดี ศรีวินัย
นางสาวผุสรัตน บํารุงนา
นางฝนทิพย ชวยพันธ
นางฝาตอนะ บือราเฮง

๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวฝาตีมะ คลังของ
นางสาวฝาตีมะ มัจฉา
นางสาวพงษพิรุณ วดีศิริศักดิ์
นางสาวพงษพิสุทธิ์ พุมพวง
นางสาวพงษลวน อุดหนุน
นางสาวพจณีย สีนิล
นางสาวพจนันทน จารุเลิศพิศุทธิ์
นางสาวพจนา มวงศรี
นางสาวพจนา แมนปน
นางสาวพจนา แสงหอม
นางสาวพจนา อดทน
นางสาวพจนีย โตะเด็น
นางสาวพจนีย บุพรัง
วาที่รอยตรีหญิง พจนีย รอดสิน
นางพจมาน ศิริผล
นางสาวพจมาน สวางวงษ
นางสาวพจมาลย บุญแทง
นางพจมาลย สังขสุวรรณ
นางสาวพชร รวยทรัพย
นางสาวพชรกมล สมทบ
นางพชรฏิกานต ยะนัน
นางสาวพชรพรรณ พึ่งพรพันธ
นางสาวพชรพรรณ รัฐภูมิ
นางสาวพชรพรรษ สําราญชื่นจิต
นางสาวพชรภัทร หลักบาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพชรมน ฉุยแชมชื่น
นางสาวพชรมน เสียงใส
นางสาวพณพร รัตนประสบ
นางสาวพณัทดา วิเชียร
นางสาวพนัชกร แยมดวง
นางสาวพนัชกร รัตพันธ
นางสาวพนัดดา ขันเชียง
นางสาวพนัดดา ชายกลาง
นางพนัดดา ชินรินทร
นางสาวพนารัตน ครุฑสุวรรณ
นางพนารัตน เพชรบางโกระ
นางสาวพนารัตน ยาพันธ
นางพนารัตน ศิโล
นางสาวพนิชดา ธิมะเณย
นางสาวพนิดดา ชุมคง
นางสาวพนิดา ขวัญเมือง
นางสาวพนิดา ชื่นตา
นางสาวพนิดา นราศรี
นางสาวพนิดา นามแสง
นางพนิดา ประสงคสุข
นางพนิดา ปลอดภัย
นางสาวพนิดา ยลวิลาศ
นางสาวพนิดา ยะนายเดิม
วาที่รอยตรีหญิง พนิดา สามงามนิ่ม
นางสาวพนิดา อุมทุมพร

๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพนิตตา กองแกว
นางสาวพนิตนาถ ฟุงเฟอง
นางสาวพยอม แกวหยอง
นางพยอม โกสุโท
นางสาวพยอม ไชยเพ็ชร
นางสาวพยอม แพงสอน
นางพยอม ไพรเขต
นางสาวพเยาว ยศชัยภูมิ
นางสาวพรกนก ชุนประเสริฐ
นางสาวพรกนก ติวสรอย
นางสาวพรจันทร แจงบุตร
นางพรจันทร ธรรมรัตน
นางสาวพรจันทร สุขศรี
นางพรชนก โปตะวนิช
นางสาวพรชนก มโนเจริญ
นางสาวพรชนก ศิราขาว
นางพรชนก สุนยานัย
นางสาวพรชนิตว เรืองบุตร
นางสาวพรชนิตว วุฒิ
นางสาวพรฑิตา หวังชื่นชม
นางสาวพรณภา วิลา
นางสาวพรณรัตน ศุภอภิวัฒนอามร
นางสาวพรตรียา กมุดรัตน
นางสาวพรทิชา พรวีระยานนท
นางสาวพรทิพ เลขยันต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘

นางสาวพรทิพย กลั่นน้ําทิพย
นางสาวพรทิพย เข็มปญญา
นางสาวพรทิพย ไขรัมย
นางสาวพรทิพย งามเกิด
นางสาวพรทิพย จักรแกว
นางสาวพรทิพย แดงชาติแท
นางสาวพรทิพย โตเหี้ยม
นางสาวพรทิพย ทองธรรมมา
นางสาวพรทิพย ทองยามี
นางสาวพรทิพย นาคเกิด
นางพรทิพย บรรดาศักดิ์
นางสาวพรทิพย บางประเสริฐ
นางพรทิพย พจนรัมย
นางพรทิพย พนาวัลย
นางพรทิพย ภูแสนศรี
นางพรทิพย มงคลลาภ
นางสาวพรทิพย มลณี
นางสาวพรทิพย โมศรี
นางสาวพรทิพย รุมนุม
นางสาวพรทิพย วันวาน
นางสาวพรทิพย สายยืนยง
นางพรทิพย สุขพราหม
นางพรทิพย เสริมผล
นางสาวพรทิพย หวานจริง
นางพรทิพย หุนดี

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรทิพย อินอยู
นางพรทิพา แยมประเสริฐ
นางสาวพรทิวา ปญญาดี
นางสาวพรทิวา ศรีงาม
นางพรธิดา วงศนันท
นางสาวพรนภัส จงสําราญ
นางสาวพรนภัส จิราพงษ
นางสาวพรนภา กิตติวิภาส
นางสาวพรนภา บุตรสมบูรณ
นางสาวพรนภา วันนา
นางสาวพรนภา หลานวงษ
นางสาวพรนลัท ดํานา
นางพรนัชชา เทียบซิง
นางสาวพรนิภา คงเพ็ชรศักดิ์
นางสาวพรนิภา จันทรา
นางสาวพรนิภา ชินคีรี
นางสาวพรนิภา ศรีโชค
นางพรนิภา สุดสวาสดิ์
นางสาวพรนิภา สุธาวา
นางสาวพรประไพร เนตรบรรจง
นางสาวพรประภัทร เจริญการ
นางพรประภา คงสืบชาติ
นางสาวพรประภา ดีผิว
นางพรปวีณ มงคล
นางสาวพรพชร ยอดวัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘

นางพรพนา จัดสวย
นางสาวพรพรรณ แกวสุกศรี
นางสาวพรพรรณ ขันศิริวงศ
นางพรพรรณ คงลายทอง
นางสาวพรพรรณ จันทรคําภา
นางพรพรรณ เชื้อชัย
นางสาวพรพรรณ ธรรมอยู
นางพรพรรณ นมัสไธสง
นางสาวพรพรรณ บุญเนตร
นางสาวพรพรรณ ปนงา
นางพรพรรณ ปนเงิน
นางพรพรรณ พวงมาลา
นางสาวพรพรรณ พิมพา
นางสาวพรพรรณ พิมยะมาตร
นางพรพรรณ พุกชาวนา
นางสาวพรพรรณ ยอดเกิด
นางสาวพรพรรณ ลุนอุบล
นางสาวพรพรรณ สัจจะสังข
นางพรพรรณ สัตถาภรณ
นางสาวพรพรรณ สายสุรินทร
นางพรพรรณ หอมเจริญ
นางพรพรรณ วงศสุวรรณ
นางพรพรหม เมาะราษี
นางพรพิมล เกิดโพธิ์ชา
นางสาวพรพิมล ขวัญแกว

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรพิมล ขวัญพรอม
นางสาวพรพิมล เขื่อนแกว
นางสาวพรพิมล โคตรโนนกอก
นางพรพิมล แซเจี่ย
นางพรพิมล ตระกูลศุภชัย
นางสาวพรพิมล ถาวรเสถียร
นางสาวพรพิมล โถบํารุง
นางพรพิมล ธาสถาน
นางสาวพรพิมล นามพรมมา
นางสาวพรพิมล พันทุมแสง
นางพรพิมล มงคลสาร
นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงศ
นางพรพิมล รัตนประดับ
นางสาวพรพิมล รัตนสํารวจ
นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม
นางสาวพรพิมล สนั่นดัง
นางสาวพรพิมล สมบัติมาก
นางพรพิมล โสภณกุลทรัพย
นางสาวพรพิมล หอมชิด
นางพรพิมล เหมลา
นางสาวพรพิมล อินแมน
นางสาวพรพิมลจันทอง ฆองทองชัย
นางพรพิรุณ พุทธิเสน
นางสาวพรพิรุฬห หอมสุวรรณ
นางสาวพรพิศ ชนะดวงใจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรพิศ ละมาย
นางสาวพรเพ็ญ ใจศิริ
นางพรเพ็ญ ชินรัตน
นางสาวพรเพ็ญ เดชรุง
นางสาวพรเพ็ญ ปรากฎมงคล
นางสาวพรเพ็ญ พิมพสุวรรณ
นางสาวพรภิรมย ไกรวิเศษ
นางสาวพรมณี โสดาดวง
นางสาวพรรณกมล สังคง
นางสาวพรรณกร หาญประโคน
นางสาวพรรณทิพร สุริยะเย็น
นางสาวพรรณทิภาภรณ อภิปริญญา
นางสาวพรรณทิมา พันธุทอง
นางสาวพรรณทิวา อินทญาติ
นางสาวพรรณทิวา อิ่มมา
นางสาวพรรณธิภา พันธศรี
นางสาวพรรณนภา ชูจันทร
นางสาวพรรณนิกา กางถัน
นางพรรณผกา ยาวะโนภาส
นางสาวพรรณพร คะนานทอง
นางสาวพรรณพิภา รุงเรือง
นางสาวพรรณพิลาศ คงปรือ
นางสาวพรรณภัสสร พิพัฒนวัชรา
นางพรรณภา ถีระพันธ
นางสาวพรรณรมน สุขกระโทก

๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรรณวดี บุญกอเกื้อ
นางสาวพรรณวรท บุญครอง
นางสาวพรรณสุภา พอธานี
นางสาวพรรณหทัย เคลาดี
นางสาวพรรณิกา อินแปลง
นางสาวพรรณิตา แกวเขียว
นางสาวพรรณิภา การกุณา
นางพรรณิภา ดีทน
นางพรรณิภา ปานนก
นางสาวพรรณิภา อยูสบาย
นางสาวพรรณิษา ชาวหงษา
นางสาวพรรณี วันชัย
นางสาวพรรนิภา สีลาโส
นางสาวพรรยพร ทิพยชูรัตน
นางสาวพรรวินท ทศภา
นางสาวพรรษกร ศรีสมเกียรติ
นางสาวพรรษชล ศิริพันธ
นางสาวพรรษพร ภูสุวรรณ
นางสาวพรรษมล ภิรมยศรี
นางพรรษรัตน บุญประกอบ
นางพรระวี คงขํา
นางสาวพรฤดี พลมะศรี
นางสาวพรลดา มลิทอง
วาที่รอยตรีหญิง พรลภัส แกวดวง
นางสาวพรลภัส นพเกตุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรวิฉัตร แกวมาลี
นางสาวพรวิภา นาคสกุล
นางสาวพรวิมล กลิ่นศรีสุข
นางสาวพรวิมล คงพูน
นางสาวพรวิมล อุตรัตน
นางสาวพรวิไล สามงามเหล็ก
นางพรศรี ปานดวน
นางสาวพรศิริ ไกรดิษฐ
นางสาวพรศิริ ชูเรณู
นางพรสถิตย นิตยภักดี
นางสาวพรสวรรค การภักดี
นางสาวพรสวรรค จันทรกระจาง
นางสาวพรสวรรค จันสวาง
นางสาวพรสวรรค วิวัฒนคีรีศรี
นางสาวพรสิริ ซอมแกว
นางพรสุดา จําปาบรรณ
นางสาวพรสุดา ชัยทอง
นางสาวพรสุดา นทีนันทน
นางสาวพรสุดา เนาวรัตน
นางพรสุดา พิมพล
นางพรสุดา ศักดิ์ศรี
นางสาวพรสุดา สุทธิชัยยา
นางพรสุดา อินสุริยา
นางสาวพรหทัย ขําพรมราช
นางสาวพรอนงค หงษคําผิว

๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรินพร ทองจัตุ
นางสาวพริ้มเพรา กันยาสาย
นางพริมา สีหะวงษ
นางพริยาภรณ เกลี้ยงจิตร
นางสาวพริศา จันทะเลิศ
นางสาวพฤกษชาติ สังขชวย
นางพฤฒินันท แสนสุข
นางสาวพฤษภา บุญสุข
นางสาวพลอยทราย ตั้งมั่น
นางสาวพลอยนภัส ชลิดา
นางสาวพลอยไพรินทร ชื่นอุรา
นางสาวพลอยไพลิน ดีหอมศิล
นางสาวพลอยรุง แกววัน
นางสาวพลอยอัมพัน มาพิจาร
นางสาวพวงทรัพย แซลิ่ม
นางพวงทอง วองไวพาณิชย
นางสาวพวงเพชร จารุปราโมทย
นางสาวพวงเพ็ญ ประกิต
นางพวงเพ็ญ เสมอภาค
นางพอฤทัย บุญรอด
นางพะเยาว กลีบจําปา
นางสาวพักตรจิรา มีสมพงษ
นางสาวพักตรพิมล พลรักษ
นางสาวพักรนิพร มองคําชาย
นางสาวพัชฎาภรณ เจริญรอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชณีย แสงจันทร
นางสาวพัชดา ฉายฉันท
นางสาวพัชนิดา สาสุข
นางพัชนี หลายโท
นางสาวพัชนีวรรณ ไตรณรงคสกุล
นางสาวพัชรณัฏฐ ผุยพรม
นางสาวพัชรณัฐ แกวเกตุ
นางสาวพัชรนา คงมาลัย
นางสาวพัชรพร เทพสุระ
นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์
นางสาวพัชรพรรณ เกงการเรือ
นางสาวพัชรพรรณ โวหารดี
นางสาวพัชรภาพรรณ มัลลิกา
นางสาวพัชรมณี ขจัดภัย
นางสาวพัชรมน คุมจินดา
นางสาวพัชรมัย เชื้อคํา
นางสาวพัชรมัย อินออน
นางสาวพัชรมาศ สิงหฬ
นางสาวพัชรวรรณ เจริญพร
นางสาวพัชรอัมพร ดวงแกว
นางสาวพัชระนันท พรหมเสน
นางสาวพัชรัตน ไอศูรยสมบัติ
นางพัชรา เกตุขาว
นางสาวพัชรา ทรัพยมี
นางสาวพัชรา ทาเอื้อ

๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัชรา ธรรมกุล
นางสาวพัชรา บุญแสงสี
นางพัชรา มั่นตอพงษ
นางสาวพัชรา รักษแกว
นางสาวพัชรา โรจนอรุณ
นางพัชรา สะวะรัมย
นางสาวพัชรา สุขสถิตย
นางสาวพัชรา อยูแจม
นางพัชรากร มณีวงศ
นางสาวพัชรานุช บงชมโพธิ์
นางสาวพัชราพรรณ กันทะลือ
นางสาวพัชราพรรณ ธีระคานนท
นางพัชราภรณ เกตุแกว
นางสาวพัชราภรณ เข็มเพชร
นางสาวพัชราภรณ คํานอย
นางสาวพัชราภรณ จตุเทน
นางพัชราภรณ จันทรมณี
นางสาวพัชราภรณ ฉันทหรรษา
นางพัชราภรณ ประจิม
นางสาวพัชราภรณ พรมชา
นางสาวพัชราภรณ พานทอง
นางสาวพัชราภรณ โยมา
นางสาวพัชราภรณ ศรพรม
นางพัชราภรณ ศรีธรรมมา
นางสาวพัชราภรณ สิงหชมภู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชราภรณ สุผล
นางสาวพัชราภรณ แสงแดง
นางสาวพัชราภา ขวัญมุข
นางพัชราวลัย พุทธชาติ
นางสาวพัชริณี สมผล
นางสาวพัชริดา ทองมา
นางพัชริดา สระทองอินทร
นางสาวพัชริดา ออนสัมพันธุ
นางพัชริน ขุนจิตต
นางสาวพัชรินทร กลอมสุริยวงค
นางสาวพัชรินทร กันทะมา
นางพัชรินทร กาวนอก
นางสาวพัชรินทร จันที
นางสาวพัชรินทร ดอนจันทรไพร
นางสาวพัชรินทร ตาเปยะ
นางสาวพัชรินทร นวดขาว
นางสาวพัชรินทร บุญเลิศ
นางสาวพัชรินทร ปานาที
วาที่รอยตรีหญิง พัชรินทร เพ็ชรทอง
นางสาวพัชรินทร มลสันเทียะ
นางสาวพัชรินทร มีศิริ
นางพัชรินทร รองเดช
นางสาวพัชรินทร เลิศสงคราม
นางสาวพัชรินทร วงษลอย
นางสาวพัชรินทร วิญญาเงือก

๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัชรินทร ศตพรไกรวัฒน
นางสาวพัชรินทร สมบูรณ
นางพัชรินทร สุวรรณ
นางสาวพัชรินทร เสาวคนธ
นางสาวพัชรินทร แหวนเงิน
นางสาวพัชรินทร อินทวงษ
นางสาวพัชรินทร อินละคร
นางพัชรี แกวบัว
นางพัชรี แกวสาตร
นางพัชรี แกวไสย
นางสาวพัชรี ขันติวงศ
นางพัชรี เจนเรือ
นางสาวพัชรี ชินสงวนเกียรติ
นางสาวพัชรี เชื้อบุญมี
นางพัชรี ไชยกําบัง
นางสาวพัชรี เถรวอง
นางสาวพัชรี แพนไธสง
นางสาวพัชรี มีบุญ
นางสาวพัชรี รัตนจันทร
นางสาวพัชรี วงคกนก
นางพัชรี ศรีระวงค
นางสาวพัชรี ศักดาเพชรศิริ
นางสาวพัชรี สุดใจ
นางสาวพัชรี เสาวคนธ
นางสาวพัชรี แสงขาว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘

นางสาวพัชรี เอียดวงศ
นางสาวพัชรีญา บุญลี
นางสาวพัชรีภรณ นรินทร
นางสาวพัชรีภรณ สวัสดิ์รัมย
นางพัชรีภรณ แสงรุง
นางสาวพัชรีย เงินพรหม
นางสาวพัชรีย หนูมะเริง
นางสาวพัชรียา ชนใฮ
นางสาวพัชรียา ไชยบุรี
นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร
นางสาวพัชรียา นิโรคะ
นางสาวพัชรียา สังฆมณี
นางพัชลี นิลสุพรรณ
นางสาวพัชาภรณ ธรรมมา
นางพัฒนนรี ผาทอง
นางสาวพัฒนี สุจารีย
นางสาวพัณณชิตา ชวดคํา
นางพัณณวรา โชติสถิตยโภคิน
นางสาวพัณณิตา ตุมนิลกาล
นางสาวพัดชา รัตนชาติวิเชียร
นางสาวพัดชา ศรีไพร
นางสาวพัตรพิมล เสงี่ยมวงค
นางสาวพัตราภรณ พวงถิ่น
นางพัทธจรรยธร ทองเล็ก
นางสาวพัทธนันท โพธิ์ไพจิตร

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัทธเนติห ทองบาง
นางสาวพัทธมน หนอสุวรรณ
นางสาวพัทธานันท สุภารี
นางสาวพัทธิกา ประสานดี
นางสาวพัทยา อินตะเนตร
นางสาวพัทรถิรา ชาลี
นางสาวพัทรนันท ทองแทง
นางพัทอําพา มุงเกิด
นางสาวพันตรี เหลาภูทอง
นางสาวพันทิวา วาศนาวิน
นางพันธกานต ดวงงา
นางสาวพันธทิพา เปยสังข
นางสาวพันธนิภา ยศแกว
นางสาวพันธวดี เพชรางกูร
นางสาวพันธวดี บุษบา
นางพันธิพัฒน อารักษ
นางสาวพันธุทิพย โกชัยภูมิ
นางพัลลภา สินพยัคฆ
นางสาวพัสตราภรณ บัวทอง
นางพัสตราภรณ ยิ้มประยูร
นางสาวพัสรศิริณ เกิดพิทักษ
นางสาวพัสรา ขามมา
นางพาฝน พวงงาม
นางสาวพารีดะ บินสาและ
นางพิกุล กําธรสิริพิมล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘

นางสาวพิกุล พรหมเมศร
นางสาวพิกุล โพนพุธ
นางสาวพิกุล วนาพิทักษกุล
นางสาวพิจิตรา ถ้ํากลาง
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
นางพิชชากร เหลาแกว
นางสาวพิชชานันท จันทรโสม
นางพิชชานันท มาออน
นางสาวพิชชาพา ปราบพาล
นางสาวพิชชาภา จิตอารี
นางสาวพิชชาภา ปดโตยันทัง
นางสาวพิชชาภา มณีรัตน
นางสาวพิชชาวรรณ คํารอต
นางสาวพิชชาอร สามสี
นางสาวพิชญณัชชา จิตประสงค
นางสาวพิชญดา ไชยดี
นางสาวพิชญภรณ เกื้ออรุณ
นางสาวพิชญมล บุตรวิเศษ
นางสาวพิชญศินิตา ศักดิ์ศรีทาว
นางสาวพิชญสินี จันทสิทธิ์
นางสาวพิชญสินี จันผาย
นางสาวพิชญสินี ภารมงคล
นางพิชญสินี แสงอรุณ
นางพิชญา โชคชูสวัสดิ์
นางสาวพิชญา มาณี

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพิชญากร แกวพิลา
นางสาวพิชญาณมญชุ คุปติธรรมกุล
นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ
นางสาวพิชญาภัค ทลิกรรณ
นางสาวพิชญาภา ปนวาละ
นางสาวพิชญาภา แพงนคร
นางสาวพิชญาภา สมบูรณ
นางสาวพิชญามน เกษมคุณ
นางสาวพิชญาอร ผลดี
นางพิชฎา สิงหทอง
นางสาวพิชณัฐ สมภักดี
นางสาวพิชนก สาระนิต
นางสาวพิชยา ทองเลิศ
นางสาวพิชานันต พันธุโกวิท
นางสาวพิชานี ภควิโรจนกุล
นางสาวพิชามญชุ กวางสนิท
นางสาวพิชามญชุ ตางใจ
นางสาวพิชามญชุ ลันขุนทด
นางพิชามญชุ วังภูงา
นางสาวพิชามญชุ หอยสังข
นางสาวพิชามนญ ผิวออนดี
นางพิชาวีร จันทรจํานง
นางสาวพิฐชญาณ เลิศฤทธิ์ภูวสิน
นางสาวพิทธิดา ปราโมทย
นางสาวพิทยรัศมิ์ แยมประยูร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิทยา เทศนอก
นางสาวพิทยา บัวหลวง
นางสาวพิทยาภรณ ทาปลัด
นางสาวพิทยาภรณ ปญญาหอม
นางสาวพินทุสร แสงเนตร
นางสาวพินันทา วีสุวรรณ
นางสาวพินิภา มะธิตะถัง
นางสาวพิพรรษพร เหมาะประมาณ
นางพิพารัตน จันทรแจมศรี
นางสาวพิมฉวี บุญมา
นางสาวพิมชนก นุกูล
นางสาวพิมณภรณ ศิริธานีวัฒน
นางสาวพิมณัดฎา คงภักดี
นางสาวพิมนภา โสภากุล
นางสาวพิมบงกช โทรจุฬานนท
นางสาวพิมพกมน คิงขุนทด
นางสาวพิมพจันทร แดงนา
นางสาวพิมพจิรา ทองสีนวล
นางสาวพิมพใจ เคนทวาย
นางสาวพิมพชนก ครุฑสุข
นางสาวพิมพชนก คะลา
นางสาวพิมพชนก ไชยวงศ
นางสาวพิมพชนก ดําทอง
นางสาวพิมพชนก ติรเดชาฤทธิ์
นางสาวพิมพชนก นกเพชร

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

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพิมพชนก พิมพพิจิตร
นางสาวพิมพชนก ศรีสมพงษ
นางสาวพิมพชนก สังขสี
นางพิมพชนก สันทัด
นางสาวพิมพชนก หงษาวดี
นางสาวพิมพชนก อินทะโชติ
นางสาวพิมพชนก อุดมผล
นางสาวพิมพชนก ฮวบประเสริฐ
นางพิมพญดา ประโลมรัมย
นางสาวพิมพฑักษอร แสงทองไชย
นางสาวพิมพณุดา ธนาศิริพิศาลกุล
นางสาวพิมพนภา มาลัย
นางสาวพิมพนารา พฤกษอาภรณ
นางสาวพิมพนิภา ทองอราม
นางสาวพิมพนิภา บุญเสริม
นางพิมพปพิชญ ยิ้มแยม
นางสาวพิมพปวีณ ไชยริน
นางพิมพปวีณ วงศอรัญ
นางสาวพิมพปวีณ ศรีไทย
นางพิมพผกา เอี่ยมละออ
นางพิมพพกาญจน คุมนายอ
นางพิมพพจี พัชรปญญาพร
นางสาวพิมพพร ทิมขํา
นางสาวพิมพพร ยอดยิ่งชนชีพ
นางสาวพิมพพร ลครอนันท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพพรรณ เผือกภูมิ
นางสาวพิมพพรรณ พิมพาสวัสดิ์
นางสาวพิมพพัน คุชชวง
นางพิมพพา สานคลอง
นางพิมพพิชชาพร สุนทรพรประภา
นางพิมพพิชญา พงษกอสราง
นางสาวพิมพพิไล มูลชัย
นางสาวพิมพพิศา บุบผาอินทร
นางสาวพิมพพิษา วิบุลศิลป
นางสาวพิมพเพชร แพทยานนท
นางสาวพิมพภอร เยื้อนแยม
นางพิมพร เนียมทอง
นางสาวพิมพร พงษพานิช
นางสาวพิมพร พรหมอินทร
นางพิมพรรณ จิตสวา
นางสาวพิมพลดา สินธุนาวา
นางสาวพิมพลภัทร เปยจันทึก
นางสาวพิมพลภัส คงอนนท
นางพิมพลภัส ทองพูล
นางสาวพิมพวรรณ เตจะเสาร
นางสาวพิมพวิไล ทองนะ
นางสาวพิมพสวรรค เดชชัยภูมิ
นางสาวพิมพา พลทวิช
นางสาวพิมพา อุดใจ
นางสาวพิมพิมล สิทธิยุโณ

๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพิมพิไล ไชยนุรักษ
นางสาวพิมพิไล แถลงธรรม
นางสาวพิมพิไล ปวงรัตน
นางสาวพิมพิไล ฤกษใหญ
นางสาวพิมพิศา กุลประสูติ
นางสาวพิมพิสา ชุมชาลี
นางสาวพิมลดา บุญธรรม
นางสาวพิมลพรรณ บุญคง
นางพิมลรัตน เลื่องสกุลไพศาล
นางสาวพิมลรัตน หาญยุทธ
วาที่รอยตรีหญิง พิมลวรรณ
พรหมทอง
นางสาวพิมวิพา ทายประโคน
นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ
นางพิรมณญา ศิริกุล
นางสาวพิรานันท สถานทรัพย
นางสาวพิราลักษณ ทองนพรัตน
นางสาวพิราวรรณ ปามาละ
นางสาวพิรุณวดี สาโยธา
นางสาวพิลาวรรณ เตือนสติ
นางสาวพิลาวรรณ ระแวงสูงเนิน
นางสาวพิลาศลักษณ เสริมพงษ
นางพิไลพร เต็มแกว
นางสาวพิไลพร สายทะเล
นางพิไลพร หลาบหนองแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗

นางสาวพิไลภรณ ไชยผล
นางสาวพิไลวรรณ ผาสุก
นางสาวพิไลวรรณ มาแป
นางสาวพิไลวรรณ สิงหทุย
นางสาวพิศเจริญ ตนจําปา
นางสาวพิศพร แสนนา
นางสาวพิศมัย คํานนท
นางสาวพิศมัย บุตรแสน
นางพิศมัย ปริหา
นางพิศมัย ภูวันนา
นางสาวพิศมัย สองศรี
นางพิศมัย สาสะนะ
นางพิศมัย สุวรรณบุผา
นางสาวพิศุทธิ์ แยมบุตร
นางพิสชญาภรณ พิมพสอน
นางสาวพิสมัย รุงเรือง
นางพิสมัย สระศรี
นางสาวพีชญดา นรสีห
นางสาวพีรญา หอขุนทด
นางสาวพีรดา พานิชย
นางสาวพีรดา ฤาชา
นางพีรพร ฝงสาคร
นางสาวพีรพร ศรีนอก
นางสาวพีรพรรณ เทียมจันทร
นางสาวพีรยา พืชเพียร

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางพีรยา ศรีทอง
นางสาวพีระยา พิบูลยศิริกุล
นางสาวพุชณารินทร ศิรินุภาสกุล
นางสาวพุฒิธาดา บวรกุลโกวิท
นางสาวพุทธชาติ เรืองฤทธิ์
นางสาวพุทธวรรณ มั่นคง
นางสาวพุทธิรดา ฐาปนีย
นางสาวพุธาวรรณ ศรีหมอก
นางสาวพุมพวง หวังดี
นางสาวพูนทรัพย โนราช
นางสาวพูนพิสมัย มีลาภ
นางพูลสุข พิศวงปราการ
นางสาวเพชรปวีณ พูมดี
นางเพ็ชรไพรินทร ดวงมุขพะเนา
นางเพชรมณี ชะงัดรัมย
นางสาวเพชรรัตน กองชาง
นางสาวเพชรรัตน ทองนํา
นางสาวเพชรรัตน ทิพยนุรักษ
นางเพชรรัตนดา ฝกฝาย
นางสาวเพชรลดา กุศลสราง
นางสาวเพชรลดา สระแกว
นางเพชรัตน ชมมะลิ
นางเพชรัตน ไลรักษา
นางเพชราภรณ เยี่ยมรัมย
นางสาวเพชรี วงคผาบุตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญจันทร ทั่งแกว
นางสาวเพ็ญจันทร อุนผล
นางสาวเพ็ญฉวี คงพิทักษ
นางเพ็ญนภา กอนเกตุ
นางสาวเพ็ญนภา ขอยายกลาง
นางสาวเพ็ญนภา เจริญพงศ
นางสาวเพ็ญนภา ดวงแกว
นางเพ็ญนภา ทองนวม
นางสาวเพ็ญนภา ทองเพชร
นางสาวเพ็ญนภา ทัดมาลา
นางสาวเพ็ญนภา ทับซายขวา
นางสาวเพ็ญนภา นาดี
นางสาวเพ็ญนภา แนนอุดร
นางสาวเพ็ญนภา ปตะเวสัง
นางเพ็ญนภา พรหมสุวรรณ
นางเพ็ญนภา พุมศรี
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสม
นางสาวเพ็ญนภา ภูธา
นางสาวเพ็ญนภา ภูสุวรรณ
นางเพ็ญนภา รัตนบุรินทร
นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร
นางสาวเพ็ญนภา เอี่ยมปุน
นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง
นางเพ็ญนี ทองหนองบัว
นางสาวเพ็ญประกาย พรหมวัน

๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเพ็ญประภา สืบสาร
นางเพ็ญประภาพร สุทธสิงห
นางสาวเพ็ญพนัส เคากลา
นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน
นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทร
นางเพ็ญพร อารมณ
นางสาวเพ็ญพรรณ แจมนอย
นางเพ็ญพักตร แกวจรูญ
นางสาวเพ็ญพักตร ชาวบานเกาะ
นางสาวเพ็ญพักตร แสงกลา
นางสาวเพ็ญพิกา ภูนอย
นางสาวเพ็ญพิชชา ศิริสงค
นางสาวเพ็ญพิชญา รงคสันเทียะ
นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพยสุวรรณ
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทาทอง
นางสาวเพ็ญภัทร เกิดลาภี
นางสาวเพ็ญภาส อุทัชกุล
นางสาวเพ็ญรุง คําจันทร
นางเพ็ญวิภา สูญทุกข
นางเพ็ญศรี พูลเหลือ
นางเพ็ญศรี ศรีเพชร
นางสาวเพ็ญศิริ ไทยลา
นางสาวเพ็ญศิริ เนตรจันทร
นางสาวเพ็ญสิริ รอบรู
นางเพ็ญโสภา ภูทะเก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗

นางสาวเพราเพ็ญ รัตนดี
นางสาวเพลินจิตร จันเพ็ง
นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์
นางสาวเพลินพิศ พิเคราะห
นางเพลินพิศ รัศมีงาม
นางเพลินพิศ สงไทย
นางเพลินพิศ สุขประโคน
นางสาวเพลินพิศ แสนแกว
นางสาวเพลินพิศ เหมือนพันธุ
นางเพลินพิศ ออนงาม
นางสาวเพิ่มพร มวงใหญ
นางสาวเพียงดาว ชินวงษ
นางสาวเพียงนภา กิติ
นางสาวเพียงพร กุทอง
นางเพียงพิศ ศิริโอฐ
นางสาวเพียงยิหวา เผาโพนทอง
นางเพียงรวินท โกตถา
นางเพียงฤทัย ณ มณี
นางสาวแพรทิพย พูดเพราะ
นางสาวแพรทิพย ภาควัตร
นางสาวแพรไพลิน คชา
นางสาวแพรว ขวัญกลาง
นางสาวแพรวกมล ชาปะวัง
นางสาวแพรวดาว สลับศรี
นางแพรวนภา จงหาญ

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวแพรวนภา เบี้ยแกว
นางสาวแพรวพร ฟาน เฟลโธเฟน
นางแพรวพรรณ นุยฉิม
วาที่รอยตรีหญิง แพรวพรรณ
เปยดประโคน
นางสาวแพรวพรรณ รัดถาดา
นางสาวแพรวพรรณ อังศุภานิช
นางสาวแพรวมาศ วิทยาวุฒิ
นางสาวแพรวรุง ศรีประภา
นางสาวไพจิตร กลับศรี
นางไพจิตรา วงศเรือง
นางสาวไพดา ซาแม
นางไพบูลย พรหมทา
นางสาวไพรจิตร บุญธิมา
นางสาวไพรมณี วงคกระโซ
นางไพรวัลย บันดิตย
นางสาวไพรัช กองรอยอยู
นางสาวไพริน ธรรมธารา
นางไพริน สอนทุง
นางสาวไพรินทร ทนงกิจ
นางสาวไพรินทร ทองดอนพุม
นางไพรินทร ทํานาเมือง
นางสาวไพรินทร สอนนนท
นางสาวไพรินทร สุขประเสริฐ
นางสาวไพรินทร หลาฤทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖

นางสาวไพเราะ ทองคํา
นางไพลิน กิจสนธิ์
นางสาวไพลิน แกรัมย
นางไพลิน ดิษฐกระจันทร
นางไพลิน เดชานุวัติ
นางสาวไพลิน บัวผัน
นางสาวไพลิน บุญมี
นางสาวไพลิน ผลแจง
นางสาวไพลิน พันสืบวงค
วาที่รอยตรีหญิง ไพลิน หนูนวล
นางสาวฟา สุรัตนสุขเกษม
นางสาวฟาติมา โฮมจุมจัง
นางสาวฟาตีมุ มาราวี
นางสาวฟาภวิกา ขอบเขต
นางสาวฟารดีละ หะมะ
นางฟาริดา สะแปะอิง
นางฟารีดะห รอดนวล
นางสาวฟารีดา เส็นยีหีม
นางสาวฟาศรีทอง บุญรักษ
นางสาวฟาใส ระพีพัฒน
นางสาวฟูไรดา บิลหลี
นางสาวเฟยาริน ดานล้ําเลิศ
นางสาวเฟาซียะห อาลีมามะ
นางเฟองฟา คันทะมาต
นางสาวเฟองฟา กัญญาบัตร

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเฟองระยา ศรีนวล
นางเฟองลดา บุญศิริไพศาล
นางภคพร จิตรประสาร
นางสาวภคพร นวมดี
นางสาวภคพร ปาริชาตวุฒิกุล
นางสาวภคพร พึ่งแยม
นางสาวภคพร ออนศิริ
นางสาวภคมน ชิตพูล
นางสาวภคมน บุตะเคียน
นางสาวภครัช ไชยรัตน
นางสาวภควรรณ ปกรณพานิช
นางภคิณี บัวเผื่อน
นางสาวภคินี ดวงแกว
นางภคินี แดงปะละ
นางสาวภณิชสรา ปองบานเรือ
นางภทรมน ลิ่มบุตร
นางภนารัตน นพคุณ
นางสาวภภัสสร ดวงมณี
นางสาวภภัสสร มูลบรรจง
นางสาวภรณชนก ชัยหา
นางสาวภรณทิพย ขํามาก
นางสาวภรณทิพย ปะวะเข
นางสาวภรณสุดา นาดี
นางสาวภรทิพย มูลทองชุน
นางภรธิดา ชัยรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภรนิพา คําประภา
นางสาวภรภัทร แตมพิมาย
นางสาวภรภัทร ไทยภักดี
นางสาวภรภัทร วังภูสิทธิ์
นางสาวภรวดี เต็มเปยม
นางสาวภรัณยา บุตรเจริญ
นางสาวภรัณยา ปนตาเทพ
นางสาวภริตพร จิตอนงค
นางสาวภริตพร วงษาคํา
นางภริตา การะภาพ
นางสาวภวรรณตรี บุญเลี้ยง
นางสาวภักดิภรณ มาตยนอก
นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงศ
นางสาวภัคจิตร ไชยโคตร
นางสาวภัคจิรา บอไทย
นางสาวภัคจิรา ประสมหมู
นางสาวภัคชนัญ ศรีจะ
นางสาวภัคนภัสส ชิตามระ
นางภัคนันท ศรีมงคล
นางสาวภัคภร รัตนพันธ
นางภัคภิณญา ตะนางอย
นางภัคภิณญา แสงรักษา
นางสาวภัครัมภา ยุระรัช
นางสาวภัควลัญชญ โกบสันเทียะ
นางสาวภัควลัญชญ บุญแสน

๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวภัควลัญชญ อารีรักษ
นางสาวภัคสกร กอนคํา
นางสาวภัชชนก ชูชวยสุวรรณ
นางภัชนกมลพร บุญชู
นางสาวภัชรพร มีคลาย
นางสาวภัชรวีย จันทรเขียว
นางสาวภัชษณัญฑ ดําโพนงาม
นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย
นางสาวภัณฑิรา แกวงาม
นางสาวภัณฑิรา นิเลปยัง
นางสาวภัณฑิรา บุญสวน
นางสาวภัณฑิรา รอดแสง
นางภัณฑิรา วงษชมภู
นางสาวภัณฑิลา อุดใจ
นางสาวภัทฑิยา มาอุย
นางภัททิญา จันทขันธ
นางสาวภัททิยา กระทุมนัด
นางภัททิยา เพ็งชัยภูมิ
นางสาวภัททิยา โสมภีร
นางสาวภัททิยานิษฐ ชะนะภัย
นางสาวภัทธาวดี ชาวริม
นางสาวภัทนิดา จันทนุกูล
นางภัทรกิตติ์ เสนายอด
นางสาวภัทรกุล สุทธิสา
นางสาวภัทรชริญา คณาภิบาล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖

นางสาวภัทรชา สุขสบาย
นางสาวภัทรญา ถุงประทินนอก
นางสาวภัทรธิญา เริงสุทธิ
นางภัทรนันท ทองสนิท
นางสาวภัทรนันท สวางเนตร
นางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล
นางสาวภัทรพร ชมวิชา
นางสาวภัทรพร ชอบเพื่อน
นางภัทรพร พรหมมาวัน
นางสาวภัทรภร จิณสิทธิ์
นางสาวภัทรภร ไชยรัตน
นางสาวภัทรภร ทรงประดิษฐ
นางสาวภัทรภร อินทรยิ้ม
นางสาวภัทรรมณ ทองลิบ
นางภัทรวดี ชูรัตน
นางภัทรวดี ผลบุญ
นางสาวภัทรวดี มีคํา
นางสาวภัทรวดี สุทธิเพชร
นางภัทรวดี หัตถโยธิน
นางสาวภัทรวรรณ ตรียสรศัย
นางสาวภัทรวรี กลางบุรัมย
นางสาวภัทรวัณณ วรรณคํา
นางสาวภัทรวิดา งามเฉลียว
นางสาวภัทรวิภา ทองสุข
นางสาวภัทรสุดา บุญสรอย

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวภัทรสุดา หาดขุนทด
นางภัทรา ฉางทรัพย
นางสาวภัทรา ตันเอง
วาที่รอยตรีหญิง ภัทรา ธรรมโกศล
นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ
นางสาวภัทรา สังขประสิทธิ์
นางสาวภัทรานิษฐ แซไหล
นางสาวภัทรานี ทอนคํา
นางภัทราพร กองแกว
นางภัทราพร คําราม
นางสาวภัทราพร เตชวาณิชย
นางภัทราพร ปริญญาจารย
นางภัทราพร ภูหลาบ
นางสาวภัทราพรรณ สุวรรณรัตน
นางสาวภัทราภรณ คําเกตุ
นางสาวภัทราภรณ เงางาม
นางสาวภัทราภรณ จันทา
นางสาวภัทราภรณ เจียมจับเลห
นางสาวภัทราภรณ แจงใจ
นางสาวภัทราภรณ ทองดี
นางสาวภัทราภรณ พงษภู
นางสาวภัทราภรณ สมบูรณจร
นางสาวภัทราภรณ สมภูมิ
นางสาวภัทราภรณ อินทสุวรรณ
นางสาวภัทรารวีย แสงสังข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖

นางสาวภัทราวดี ชรินทร
นางสาวภัทราวดี สุวรรณจันทร
นางสาวภัทราวรรณ จันตะ
นางสาวภัทริกา อาจจุลฬา
นางสาวภัทริตา ชนะวัฒนานนท
นางสาวภัทริยา อําพันธ
นางสาวภัทรีญา จินดาทิพย
นางสาวภัทรียา ลับภู
นางภัทรียา วันศรี
นางภัทรียา สุดสังข
นางสาวภัทลดา ศรีคราม
นางสาวภันฑิลา จิตหาญ
นางภัรฎา หนอแกว
นางสาวภัศรา หวงทรัพย
นางสาวภัศรา อัจจิมาธร
นางสาวภัสนี มะรังศรี
นางสาวภัสรา เพ็งใย
นางสาวภัสราภรณ ผอมทอง
นางสาวภัสราภรณ เสียงเย็น
นางสาวภัสสชญาณณิศ รินโยธา
นางสาวภัสสธีมา ไกรเตชสังข
นางสาวภัสสร กุลนาดา
นางภัสสร โนนทิง
นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ
นางภัสสรศศิร เจริญผล

๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวภาคินี มานะแท
นางสาวภาจิรา แกวรักษา
นางสาวภาณิชา ใหมคําหลา
นางสาวภาณิศา ปฏิบัติธรรม
นางสาวภาณุมาศ บางสมบูรณ
นางภาณุวรรณ กิจการพิสุทธิ์
นางสาวภานวีย แสงอยู
นางสาวภานิสรา เทงฮะ
นางสาวภานุมาศ โสภา
นางสาวภาพิมล ฐานะ
นางสาวภาพิสุทธิ์ ทิพยสูตร
นางสาวภาภัสสร พัฒนรักษ
นางภารดี ชวยนา
นางสาวภารดี ปญญาใส
นางสาวภารดี ภักดีโยธิน
นางภารตี สตางคมงคล
นางสาวภาราดา ปญญา
นางภาราดา พังลัง
นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน
นางสาวภารุณี สาระบูรณ
นางสาวภาวดี เจริญสุข
นางสาวภาวดี ลองตี้
นางสาวภาวดี วงศดี
นางสาวภาวดี ศรีสุขใส
นางสาวภาวนา ยุทธรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖

นางสาวภาวิณี แกวคํารอด
นางสาวภาวิณี แจงเมือง
นางภาวิณี ชูเชื้อ
นางสาวภาวิณี เชื้อวงศแดง
นางสาวภาวิณี ไชยขันธุ
นางสาวภาวิณี ตออาษา
นางภาวิณี นวลนิ่ม
นางภาวิณี บัวพันธ
นางสาวภาวิณี ประชุมฉลาด
นางสาวภาวิณี ประทุมสาย
นางสาวภาวิณี พลอยพันธ
นางสาวภาวิณี ภูมิเอี่ยม
นางภาวิณี ไมตรีแกว
นางสาวภาวิณี รุมรวย
นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงศ
นางสาวภาวิณี อินทร
นางภาวิดาภ ปญญารมย
นางภาวินี ดวนใหญ
นางภาวินี ภูสุด
นางสาวภาวินี หินมะลิ
นางภาวินี อุตสาหะ
นางสาวภาวิไล บุญญสิทธิกุล
นางภาสินี ดํารงสิน
นางสาวภิชานา ชนาวุฒิกุลกิตติ
นางภิญญา หวันสู

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวภิญญาพัชญ คุมญาติ
นางสาวภิญญาพัชญ เย็นประเสริฐ
นางสาวภิญญาพัชญ รักพวก
นางสาวภิภาพร ศรีขัดเคา
นางสาวภิรญา ขัตติยะ
นางสาวภิรมยญา ธงสินชัยพร
นางสาวภีมณปภัค สุพรชัยภักดี
นางสาวภีรดา ทองจีน
นางสาวภีรดา นาคเรืองศรี
นางสาวภูชิชยเทียร เมธาพิศุทธิ์
นางสาวภูมรินทร เดียมขุนทด
นางสาวภูริชญา ศรีสุข
นางสาวภูริดา อุพลรัมย
นางสาวภูษณิศา กันทาอินตะ
นางสาวภูษณิศา ทาปญญา
นางสาวภูษณิศา นาถธราดล
นางสาวภูษณิศา มวงเกษม
นางสาวภูสุดา ภูเงิน
นางสาวเภกะนันท พุกะนัดด
นางมญชรัศม กาญจโนทัย
นางสาวมณฑกานต สิงหสวัสดิ์
นางสาวมณฑนา รัตนบุรี
นางสาวมณฑลี เพิ่มทรัพย
นางสาวมณฑา คํากลาง
นางสาวมณฑา ดานปาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖

นางสาวมณฑา มากมี
นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
นางสาวมณฑากานต หามะฤทธิ์
นางสาวมณฑาทิพย คาพลอยดี
นางมณฑาทิพย จอมขวัญ
นางสาวมณฑาทิพย นามนุ
นางสาวมณฑาทิพย ปลื้มนอย
นางสาวมณฑาทิพย ยอดบุตรดี
นางสาวมณฑิตา โพธิ์พรหม
นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ
นางสาวมณฑิรา ตะศรีเรือน
นางสาวมณฑิรา สังขวิเชียร
นางสาวมณฑิรา อาชีพ
นางสาวมณฑิวา ไมแพ
นางสาวมณทนา พันธนิล
นางสาวมณสิกานต ลานแปง
นางสาวมณี ขันศรี
นางมณี อักษร
นางมณีฉาย พิศการณ
นางสาวมณีนุช จันหอม
นางสาวมณีนุช บุราณรัตน
นางสาวมณีรัตน เจริญศรี
นางสาวมณีรัตน ชัยสิน
นางสาวมณีรัตน เตโช
นางสาวมณีรัตน นาคจํารูญ

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวมณีรัตน ปรางคทอง
นางสาวมณีรัตน แปนเกตุ
นางสาวมณีรัตน ผาแดง
นางสาวมณีรัตน พงษลุน
นางสาวมณีรัตน พรมนอก
นางสาวมณีรัตน พวงสุมาลี
นางสาวมณีรัตน โพธิ์สวัสดิ์
นางสาวมณีรัตน รอดเสวก
นางสาวมณีรัตน วงศมณี
นางสาวมณีรัตน วิเวก
นางสาวมณีรัตน สิทธิมนต
นางสาวมณีรัตน สิทธิยากร
นางสาวมณีวรรณ มานะทน
นางสาวมณีวรรณ แหวนหลอ
นางสาวมณีอักษร อุสาห
นางสาวมธุกันตา แซลิ้ม
นางสาวมธุตฤณ ปลองพันธุ
นางสาวมธุรส จันทรโสม
นางสาวมธุรส เรืองสมบัติ
นางมนตทยา ทองพูล
นางสาวมนตทิพา สันติตรานนท
นางมนพัทธ ยิงรัมย
นางสาวมนฤดี มาลากอง
นางสาวมนฤทัย ทองใบ
นางมนสิการ ศรีอุปตะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖

นางสาวมนสิชา โสภา
นางมนัชนันท นามวงศ
นางสาวมนัญญา คําดอกไม
นางมนัญญา พรหมเรือง
นางสาวมนันยา ธรรมโชติ
นางมนัสนันท ทองเทพ
นางสาวมนัสนันท ภูหนู
นางสาวมนัสนันท สิทธิศักดิ์
นางสาวมนัสนันท อรรถมานะ
นางมนัสนันท อิ่มใจ
นางมนัสวี เขื่อนแกว
นางสาวมนัสวี อุนขจี
นางมนิดา ขลิบเงิน
นางสาวมนิดา คําภูแกว
นางสาวมนิดา ดีเส็ง
นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์
นางสาวมยุรา บุษบิล
นางมยุรา ภูกาสอน
นางสาวมยุรา ศรีขัดเคา
นางสาวมยุรา สอนภักดี
นางสาวมยุรี กาวิเศษ
นางสาวมยุรี แซลี้
นางสาวมยุรี ทนันชัย
นางมยุรี พินจงสกุลดิษฐ
นางสาวมยุรี เพียกขุนทด

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวมยุรี ไพฑูลย
นางสาวมยุรี วรรณพิรุณ
นางมยุรี ศรีวังราช
นางสาวมยุรี สรรพโภชน
นางสาวมยุรีย คําจันทร
นางสาวมรกต ทับโพธิ์
นางสาวมรกต สุวัชรกุล
นางสาวมลชิตตา จิณะชิต
นางสาวมลฐิตา กลางณรงค
นางมลฑิรา สงกรานต
นางสาวมลทิพย เคายวนผึ้ง
นางสาวมลธิดา กนกพรไพบูลย
นางมลนิภา พรมจันทร
นางสาวมลฤดี คําภาษี
นางมลฤดี บุญไชยโย
นางสาวมลฤดี มณฑล
นางมลฤดี ศรพิชัย
นางสาวมลฤดี สีออน
นางสาวมลวิภา รังณเรนทร
นางสาวมลิวัลย ปะวะถา
นางสาวมะปราง อ่ําเย็น
นางสาวมะลิจันทร มัยวงค
นางมะลิวรรณ สังเกตกิจ
นางสาวมะลิวัลย กลิ่นสุวรรณ
นางสาวมะลิวัลย จันผาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖

นางมะลิวัลย เจิมจอหอ
นางสาวมะลิวัลย ทนนาน
นางสาวมะลิวัลย ปงวงศ
นางสาวมะลิวัลย สุริวัน
นางสาวมะลิสา คลองแคลว
นางสาวมัจฉา ชุมสงฆ
นางสาวมัชฌิมา เนติโกวิท
นางสาวมัชฌิมา สุวาส
นางมัชรี รักชูศรี
นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย
นางสาวมัญชิมา เถื่อนสุคนธ
นางสาวมัญชุสร รัตนะ
นางสาวมัญธนา นามโคตร
นางสาวมัฑนา ประชีพฉาย
นางสาวมัณฑนา มณีแสง
นางสาวมัณฑนา มีชํานาญ
นางสาวมัณฑนา วังพฤกษ
นางสาวมัณฑนา วิหก
นางสาวมัณทนา ผาใต
นางสาวมัตติกา จูฉิม
นางมัตติกา ชัยนนถี
นางสาวมัตติกา บุญมี
นางสาวมัติกา ทุมลา
นางสาวมัทธนา นนจันทร
นางสาวมัทธิกา จําปาแท

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวมัทนา ทองสุก
นางสาวมัทนา ภูคาสวรรค
นางสาวมัทนียา กันมา
นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ
นางสาวมันทนา อุทธารัมย
นางสาวมัลติกา บุตรดาวงค
นางสาวมัลลิกา กาไหลทอง
นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม
นางมัลลิกา คงดวง
นางมัลลิกา เครือแสง
นางมัลลิกา ใจอารีย
วาที่รอยตรีหญิง มัลลิกา ชุมทอง
นางสาวมัลลิกา ตะเพียนทอง
นางสาวมัลลิกา ตั้งความเพียร
นางมัลลิกา โตรุง
นางสาวมัลลิกา ทาทราย
นางสาวมัลลิกา บุญจอย
นางมัลลิกา รัตนมูล
นางสาวมัลลิกา สีดาเดช
นางสาวมัลลิกา หวลคิด
นางสาวมัลลิกามาศ วรรณชาลี
นางสาวมัสตูราห มาลียัน
นางสาวมัสทนา ชอบธรรม
นางสาวมัสยา ฮะวังจู
นางสาวมัสรินทร กิจพิทักษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖

นางสาวมานิดา โสมณวัฒน
นางสาวมานิตา ยุคันธร
นางสาวมานิตา รักชัย
นางสาวมานิสา เกตุจันตะ
นางสาวมาริษา เดชวัน
นางสาวมาริษา สาฆอง
นางสาวมาริษา เสริมศรี
นางสาวมาริสา นุงอาหลี
นางสาวมาริสา มณีใส
นางสาวมารีนา จันศรี
นางสาวมารียัม อิแต
นางสาวมารียา หะยีเดล
นางมาเรียม รัมมะบุตร
นางสาวมาลัย เกื้อกิจ
นางสาวมาลัย สมสวนจิตร
นางสาวมาลัย สวนนอย
นางมาลัยรัก สุปญบุตร
นางสาวมาลัยลักษณ รัจรัล
นางมาลา ปนเเกว
นางสาวมาลินี คําภักดี
นางสาวมาลินี พรหมศรี
นางมาลินี เรียนทัพ
นางสาวมาลินี หะยีสาแม
นางสาวมาลิสา รักษวงษ
นางสาวมาลี ดีนอย

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวมาลีนา วงษยอด
นางสาวมาวาตี อาลี
นางสาวมาศธัญกาญจน ผิวเหลือง
นางสาวมิ่งกมล วรดี
นางสาวมิ่งขวัญ สาสิงห
นางสาวมิ่งขวัญ อินตะพิงค
นางสาวมิณฑิตา ดอนปาน
นางสาวมิณทิตา บุญรอด
นางสาวมินตรา กอแกว
นางสาวมินตรา โกพล
นางสาวมินตรา ฉิมมา
นางมินตรา ละออเอี่ยม
นางสาวมิรา รุงนพคุณ
นางสาวมิริญฤฏา นิ่มสวน
นางสาวมีนณา ธนันไชย
นางสาวมีนา เฟองศิลา
นางสาวมีนา โอษฐงาม
นางสาวมุกดา คุนประเสริฐ
นางสาวมุกดา ดีขุนทด
นางสาวมุกดา ทวีโคตร
นางสาวมุกดา พลเรือง
นางสาวมุกดา แพรงาม
นางมุกดาพรรณ พรธรรมคุณ
นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
นางสาวมุกดาวรรณ คงฤทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖

นางสาวมุกรินทร ตันตระกูล
นางสาวมุขดา ชูพยัคฆ
นางสาวมุจพงษ แถมวงค
นางสาวมุฑิตา สาขนินท
นางสาวมุทิดา ประทีปทอง
นางสาวมุทิตา กฤชอาคม
นางมุทิตา กิตติอุดมสุข
นางสาวมุทิตา คงสมปราชญ
นางสาวมุทิตา แคไธสง
นางสาวมุทิตา ดวงมาลา
นางมุทิตา ฟกนวม
นางสาวมุทิตา แสนโกฏิ
นางสาวมุทิตา อุตมะพันธุ
นางสาวมุธิตา ใยสวัสดิ์
นางสาวมุนีเราะห เจะแล
นางสาวมูณียรอฮ มะลาเฮง
นางสาวเมตตา นะสีหโต
นางสาวเมตตา หองแซง
นางเมทนี โนโชติ
นางสาวเมทิกา สมบัติวาริน
นางสาวเมทิตา ชัยมา
นางสาวเมทินี เงางาม
นางเมธาพร บรรเทาพิษ
นางสาวเมธาพร เหมเดโช
นางสาวเมธาวดี วันทอง

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเมธาวี กําแพงเพ็ชร
นางสาวเมธาวี ชวยสุรินทร
นางสาวเมธาวี เดชชัย
นางสาวเมธาวี เล็กกี้
วาที่รอยตรีหญิง เมธาวี วงษตระกูล
นางสาวเมธาวี ศรีสมบูรณ
นางสาวเมธาวี สุขเจริญ
นางสาวเมธิกา จันทา
นางสาวเมธิกา ทองมีเพชร
นางสาวเมธินี จิระวัฒน
นางสาวเมธินี แซเตียว
นางสาวเมนิกา สีสลับ
นางสาวเมยรายา ภาษี
นางสาวเมยวดี บัวใหญรักษา
นางสาวเมวิกรณ ผิวพิมพนภา
นางเมวิกา ทันใจ
นางสาวเมษยา สุขชม
นางสาวเมษา แสงตรง
นางสาวเมษารัตน จินตรารักษ
นางยมนพร เดชะบุญนําพา
นางสาวยลดา นุกูลวรรณ
นางยลนภัส ฤกษโภคี
นางยลลดา จารุพันธ
สิบตํารวจโทหญิง ยศวดี ปนทอง
นางยศวดี ศศิธร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖

นางสาวยศวีร สุขสุไนย
นางสาวยองใย อินทรกุล
นางสาวยอดขวัญ จันทร
นางสาวยาดา กมลวิทยานันท
นางสาวยารียะห ราแดง
นางสาวยิ่งลักษณ เติมกลา
นางสาวยิ่งลักษณ ทิวาวงศ
นางสาวยุพดี แดงงาม
นางสาวยุพดี พันธเพ็ง
นางสาวยุพเยาว บุญโต
นางสาวยุพเรศ จันวิทยี
นางสาวยุพเรศ สงครามศักดิ์
นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร
นางสาวยุพา ปนทา
นางสาวยุพา มากเกลี้ยง
นางสาวยุพา มีบุญมาก
นางยุพาพร เกิดขุมทอง
นางสาวยุพาพรรณ คงอยู
นางสาวยุพาภรณ รอดภัย
นางสาวยุพารัตน สุดหนองบัว
นางสาวยุพาวดี แสงนาค
นางสาวยุพาวรรณ ทองดาดาษ
นางยุพาวรรณ ขุนไกร
นางยุพิน กันบุรมย
นางสาวยุพิน คําชื่น

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางยุพิน จิตดี
นางสาวยุพิน ตุนเฮา
นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
นางยุพิน พรหมมาพันธุ
นางสาวยุพิน โสพิน
นางยุพิน หนูมวง
นางยุพิน เอี่ยมวิเชียรวงศ
นางสาวยุภา กลิ่นหอม
นางยุภา พลอุบล
นางสาวยุภา ศรฤทธิ์
นางยุภาพร สุขสวัสดิ์
นางสาวยุภาพร องคศาสตร
นางยุภาพิศ ดอกรักษ
นางสาวยุภาวดี วิชามุข
นางสาวยุรนันท สิทธิตรี
นางสาวยุรวรรณ ชินวงค
นางยุวดี การินทรตา
นางสาวยุวดี แกวบุญเรือง
นางสาวยุวดี งามแกว
นางสาวยุวดี ฉิมมวง
นางสาวยุวดี ดอนหลักคํา
นางสาวยุวดี นุตกลาง
นางยุวดี นุนรักษา
นางสาวยุวดี บุญประสงค
นางสาวยุวดี พรมเมือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุวดี แยมเกษร
นางสาวยุวดี วงศาจันทร
นางสาวยุวดี ศรีวงษกฎ
นางสาวยุวดี ศิริสิงห
นางสาวยุวดี สําลีขาว
นางสาวยุวดี สีมุขดา
นางสาวยุวดี ไหมสุข
นางสาวยุวดี อวนชารี
นางสาวยุวรินทร พิชาธนาศิริภัทร
นางสาวยุวรี จีนทองหลาง
นางยุวรี สมอ
นางยุหลัด หลําสะ
นางยูนิต บัวขาว
นางสาวเย็นจิตร ประเสริฐศรี
นางเยาวดี งามแฉลม
นางสาวเยาวดี อุบล
นางสาวเยาวพันธุ แรกสกุล
นางสาวเยาวพา กาญจนกําเนิด
นางสาวเยาวภา บุญฤทธิ์
นางสาวเยาวมาลย สุทธิเมฆ
นางสาวเยาวรัตน คําภิระแปง
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางเยาวฤทธิ์ ฮอช
นางเยาวลักษณ กองศิลป
นางสาวเยาวลักษณ จันทรณรงค

๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเยาวลักษณ จันทะเวช
นางเยาวลักษณ เจริญวัฒน
นางสาวเยาวลักษณ ทิพอาจ
นางสาวเยาวลักษณ ยิ่งยง
นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
นางเยาวลักษณ สุดสงวน
นางสาวเยาวลักษณ เสงอิ่ม
วาที่รอยตรีหญิง เยาวลักษณ
หวงจริง
นางสาวโยศิตา สมางชัย
นางสาวโยษิตา มุขแกว
นางรจนพรรณ ปนทิม
นางสาวรจนา เกตุแกว
นางสาวรจนา แกวมณี
นางสาวรจนา ชวยสุข
นางสาวรจนา พิชัย
นางสาวรจนา โพธิ์สละ
นางสาวรจนา สะตะ
นางสาวรจนา สืบสาม
นางรจนา หลวงขวา
นางสาวรจนา อุทัยชะวัง
นางสาวรจริน ทองทา
นางสาวรจรินทร แจงสวาง
นางสาวรชภัค ทวีทรัพย
นางสาวรชยา ทองสุขโข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางรชาภา ชมเกษร
นางสาวรฎาวดี ศรีศิริเล็ก
นางสาวรฐณัช นิยมชัย
นางสาวรดา ทนุบํารุงศิลป
นางสาวรดาการ ตะแกว
นางสาวรดาริน กลิ่นจันทร
นางสาวรตนภัส พลปถพี
นางสาวรติทัต ปนทอง
นางสาวรตินันท เพชรแท
นางสาวรติพร รอดดี
นางสาวรติรัตน วรวงษวุฒิไกร
นางสาวรติรัตน หาญกลา
นางรติวรรณ ไทยธนาภิวัฒน
นางสาวรติวันต สุระ
นางสาวรทิกร พรพุฒิโชติ
นางสาวรนัยพร ทุนละ
นางสาวรพินทนิภา พลีกิตติวัฒน
นางรพีพร ตะเคียนราม
นางสาวรพีพร พลคําแกว
นางสาวรพีพรรณ จูภิบาล
นางสาวรพีพรรณ ประมาภรณ
นางสาวรพีพรรณ โพธิบัติ
นางรภัทรฐนรา เนตรสีเงิน
นางสาวรภัสศา สําเภาทอง
นางรมณีย หนูอักษร

๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรมยชลี โสมะนันทน
นางสาวรมยรวินท อินทโชติ
วาที่รอยตรีหญิง รมยวรินทร ตรีทัศน
นางสาวรมฤดี ปยะวงษ
นางสาวรมิตา เต็มเตะ
นางสาวรมินตรา โมกขศักดิ์
นางสาวรริดา ระโรงสูงเนิน
นางสาวรวมพร ศรีเผือก
นางสาวรวิ อินทรสาร
นางสาวรวิวรรณ กลิ่นชาติ
วาที่รอยตรีหญิง รวิวรรณ คชรอด
นางสาวรวิวรรณ สุมมาตย
นางสาวรวิสรา เต็มลา
นางสาวรวิสรา แปงคุณญาติ
นางสาวรวิสรา หมื่นคํา
นางสาวรวีวรรณ นราแกว
นางรสจนา หงษแพง
นางสาวรสจรินทร นกแกว
นางสาวรสมา ลําพุทธา
นางสาวรสริน พุมศรีอินทร
นางสาวรสรินทร โสลี
นางสาวรสสุคนธ กรีจังหรีด
นางสาวรสสุคนธ จันทรแสงสวาง
นางสาวรสสุคนธ เต็มเขียว
นางสาวรสสุคนธ ธรรมกรบัญญัติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕

นางสาวรสสุคนธ ประทุมทอง
นางสาวรอฉีดะ ปกสิน
นางสาวรอซีดะ สามะยีแซ
นางสาวรอฝอะ มงอาหลี
นางสาวรอพีอะห มูซอ
นางรอมือละ ทิพยรวง
นางสาวรอฮานา ดือเระ
นางสาวระพีพร แซตัน
นางสาวระพีพร พันธสะอาง
นางระพีพร โอษคลัง
นางสาวระวิวรรณ ภูนาโคก
นางสาวระวิวรรณ สุขเกษา
นางระวีวรรณ บัวพันธุ
นางระวีวรรณ ศิลปเสวตร
นางสาวระวีวรรณ สุขเจริญ
นางรักชนก นวลคลาย
นางสาวรักษณาลี สุริหาร
นางสาวรักษิณา แข็งแรง
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
นางสาวรังสินี ใจมั่น
นางสาวรังสิมา คูหามงคล
นางสาวรังสิมา วงษตระกูล
นางสาวรังสิมารัตน เกิดชื่น
นางสาวรังสิมาวดี คํานอย
นางสาวรังสิยา พวงจิตร

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรัจณา เหมือนขวัญ
นางสาวรัชกรณ หาญนิโรจนรัมย
นางสาวรัชชาภรณ คําเนตร
นางสาวรัชชุกร กลับเจริญ
นางสาวรัชฎา จิรธรรมกูล
นางรัชฎา ยิ่งนิยม
นางสาวรัชฎา สืบกระพันธ
นางสาวรัชฎาภรณ เกื้อหนองขุน
นางสาวรัชฎาภรณ นันธิษา
นางสาวรัชฎาภรณ พรภูติ
นางสาวรัชฎาภรณ มาตรา
นางสาวรัชฎาภรณ อินธิปก
นางรัชณี เสือเหลือง
นางสาวรัชณีภรณ สางนอย
นางสาวรัชดา กริ่งกระจาง
นางรัชดา เบาทอง
นางสาวรัชดาพร การกลา
นางสาวรัชดาพร กาอิน
นางสาวรัชดาพร บุญตา
นางรัชดาพร บุญมี
นางสาวรัชดาภรณ กฤตเมธีกุล
นางสาวรัชดาภรณ กิจสุวรรณ
นางสาวรัชดาภรณ ฆองคํากล
นางสาวรัชดาภรณ จินาราช
นางสาวรัชดาภรณ ใจดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕

นางสาวรัชดาภรณ ทวยทุย
นางสาวรัชดาภรณ ทํามาน
นางสาวรัชดาภรณ เทพอุบล
นางสาวรัชดาภรณ โพธิ์จันทร
นางสาวรัชดาภรณ สมบูรณ
นางสาวรัชดาภรณ สามพรม
นางสาวรัชดาภรณ เสนาะเสียง
นางรัชตรวีย คําโสภา
นางรัชติพร เกษทอง
นางรัชนก ปอมหิน
นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ
นางสาวรัชนก เสี่ยงบุญ
นางสาวรัชนี แกวพลงาม
นางสาวรัชนี คงจันทร
นางสาวรัชนี เจนการ
นางสาวรัชนี วงศตะวัน
นางสาวรัชนี ศรีทับทิม
นางสาวรัชนี สิทธิเสน
นางรัชนี สุลัย
นางสาวรัชนี แสงกลา
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ
นางสาวรัชนีกร วงศจิราษฎร
นางสาวรัชนีกร วรรณดี
นางสาวรัชนีพร บุตรกูล
นางสาวรัชนีวรรณ ชาตรี

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางรัชนีวรรณ ฐานะวัน
นางรัชนีวรรณ บุญปลีก
นางสาวรัชพร สายสอน
นางรัชยณมนทร เสียงออน
นางสาวรัชยา สอนแกว
นางสาวรัชรินทร สีประดู
นางรัญญา วิภาจักษณกุล
นางรัฏฐณาภรณ บริบูรณเตชาน
นางสาวรัฐฉัตร หลงขาว
นางสาวรัฐญา ผึ้งหลวง
นางสาวรัฐติกาล สุขแกว
นางสาวรัฐพร ปุริโส
นางสาวรัตกานต บวรวัชร
นางสาวรัตชนก บุตรศรีสวย
นางรัตชนีวัล สวนเพลง
นางรัตดาภรณ แสงสวาง
นางสาวรัตดาวรรณ เลพล
นางรัตติกา ชลสิทธิ์
นางสาวรัตติกาญจน อุมอารมย
นางรัตติกานต ผาลีพัฒน
นางสาวรัตติกานต เหลทองคํา
นางสาวรัตติกาล การุญ
นางสาวรัตติกาล คันนาทิพย
นางสาวรัตติกาล รักสัตย
นางสาวรัตติกาล อินทยา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตติพร ศรีแสง
นางสาวรัตติมา แซหลี
นางสาวรัตติยา ทิ้งผอม
นางสาวรัตติยา โลแพทย
นางรัตติยา อิ่มพิทักษ
นางสาวรัตติยากร วรรณทอง
นางสาวรัตนเกลา แกวเรือง
นางสาวรัตนใจ ซอนเพชร
นางสาวรัตนชนัญญา เกตุมาลา
นางสาวรัตนธิกานต งามแสนเลิศ
นางสาวรัตนบดี บัวดี
นางสาวรัตนรวี ปนะถา
นางสาวรัตนฤทัย เสืออิ่ม
นางสาวรัตนสุดา ใจซื่อ
นางรัตนหทัย ใบงาม
นางรัตนา ขันกสิกรรม
นางสาวรัตนา ทิ้งแสน
นางสาวรัตนา นรชาติงาม
นางรัตนา บุญยานุเคราะห
นางสาวรัตนา บุญรอด
นางสาวรัตนา ปุมแกว
นางสาวรัตนา ฟบประโคน
นางสาวรัตนา วันทาแกว
นางสาวรัตนา สมัญญา
นางสาวรัตนา สวัสดิ์ดล

๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรัตนา เหลืองาม
นางสาวรัตนา อินตะวงค
นางสาวรัตนากร บัวผาย
นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
นางสาวรัตนาพร ขาวจอย
นางสาวรัตนาพร เขื่อนขัน
นางสาวรัตนาพร จันทรเรือง
นางรัตนาพร ศรีเพ็ชร
นางสาวรัตนาภรณ กาวิโยค
นางสาวรัตนาภรณ กุลดวง
นางสาวรัตนาภรณ เกษนอก
นางสาวรัตนาภรณ แกวประดับ
นางสาวรัตนาภรณ คํายวง
นางสาวรัตนาภรณ จันทพันธุ
นางสาวรัตนาภรณ เชยชิต
นางสาวรัตนาภรณ เชื่องยาง
นางรัตนาภรณ ทองนวน
นางสาวรัตนาภรณ ทัดสอน
นางสาวรัตนาภรณ บุญเลี้ยง
นางสาวรัตนาภรณ บุพชาติ
นางสาวรัตนาภรณ พรหมเหลือง
นางรัตนาภรณ มีมานาน
นางสาวรัตนาภรณ สืบสอน
นางสาวรัตนาภรณ สุภะเกษ
นางสาวรัตนาภรณ เฮืองศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕

นางรัตมณี เสธา
นางสาวรัตยา กะการดี
นางสาวรัตยา ยังผอง
นางสาวรัตยา รักธัญการณ
นางสาวรัตยา รางกายดี
นางสาวรัติกาล ขุนนะรา
นางสาวรัธยา คําไข
นางรัมภา พูนพิน
นางสาวรัศพร พุฒจีบ
นางรัศมี บํารุงจิต
นางสาวรัศมี ผิวทอง
นางสาวรัศมี พิมพนอย
นางสาวรัศมี ศรีกระทุม
นางรัศมี สมัญญา
นางสาวราตรี ขันทอง
นางราตรี ติเพียร
นางสาวราตรี ทําคาม
นางสาวราตรี ปญญาตา
นางสาวราตรี ผิวผาด
นางสาวราตรี โพธิเงิน
นางราตรี เลือดขุนทด
นางสาวราตรี ศรีสองเมือง
นางสาวราตรี สงศรี
นางราตรี อรชร
นางสาวราวดี อินทระไชย

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรําพัน กระบองแกว
นางสาวรําไพ มหามาตร
นางสาวรําไพ อุนเครือ
นางสาวรําไพร สุตนนท
นางรินดา บุญโน
นางสาวรินทรนภา ตลาดเงิน
นางสาวรินทรลภัส สืบสิมมา
นางรินทรวดี นาคเจียม
นางสาวรินรวดี กวาวสืบ
นางสาวรุงตะวัน เลิกนอก
นางรุงตะวัน สุขโสม
นางรุงทอง กรังพานิชย
นางสาวรุงทิพย ชมชื่น
นางสาวรุงทิพย เทือกคํา
นางรุงทิพย ปรีเปรม
นางสาวรุงทิพย แพรนาน
นางสาวรุงทิวา การนอก
นางสาวรุงทิวา กิมาวะหา
นางรุงทิวา นิ่มนงค
นางสาวรุงทิวา บูรณเจริญ
นางรุงทิวา สังคะรินทร
นางสาวรุงธิวา จันทรผอง
นางสาวรุงนภา กาพยไชย
นางรุงนภา ขอฟุงกลาง
นางสาวรุงนภา ครสิงห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕

นางสาวรุงนภา เจริญสุข
นางรุงนภา ชมภู
นางสาวรุงนภา ชัยมา
นางสาวรุงนภา ไชยทอง
นางสาวรุงนภา ณะโมรา
นางสาวรุงนภา ตาดเงิน
นางสาวรุงนภา เตรียมตั้ง
นางสาวรุงนภา โถดอก
นางสาวรุงนภา ทองแดง
นางสาวรุงนภา ทองเอียง
นางรุงนภา นิรงบุตร
นางสาวรุงนภา บุญธรรม
นางสาวรุงนภา เบ็ญจสูงเนิน
นางสาวรุงนภา รองศิริคง
นางสาวรุงนภา ศรีเสวต
นางสาวรุงนภา สามงามยา
นางสาวรุงนภา จันทรลี
นางสาวรุงนภา สุดสระ
นางรุงนภาพร วิลัยลา
นางสาวรุงนิภา นามวิจิตร
นางสาวรุงรดา หาริพันธ
นางสาวรุงรวี รอดมณี
นางสาวรุงรัชนา เทียบมา
นางสาวรุงรัชนี เลิกบางพลัด
นางสาวรุงรัตน แซซิ้ม

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรุงรัตน ทัศนสาธิต
นางรุงรัตน พันนาเหนือ
นางสาวรุงรัตน ศรีจม
นางสาวรุงฤดี คําปน
นางสาวรุงฤดี พิบูลย
นางสาวรุงฤดี สเตสี
นางสาวรุงฤดี หลวงเจริญ
นางรุงฤดี อาดํา
นางรุงฤทัย สะสวย
นางสาวรุงลัดดา เอี่ยมกล่ํา
นางสาวรุงศรี วิเศษ
นางรุงศิริ แกววิเชียร
นางสาวรุงศิริ นุมศิริ
นางรุงสวาง ละมุล
นางสาวรุงหทัยรัตน วันทาพงษ
นางสาวรุงอรุณ คําไทย
นางรุงอรุณ ซากา
นางสาวรุงอรุณ พูนศรี
นางสาวรุงอรุณ รัตนพันธ
นางสาวรุงอรุณ ศรีสุธรรม
นางสาวรุงอรุน รุนรา
นางสาวรุจเรศ บัวอิ่น
นางสาวรุจารี ธิดา
นางสาวรุจิตรา ทองสา
นางสาวรุจินันท ทิพยรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕

นางสาวรุจิภา สายสุข
นางสาวรุจิรัตน จันทรัตน
นางรุจิรัตน ชูเตชะ
นางสาวรุจิรัศมิ์ พรหมมา
นางสาวรุจิรา ควบคุม
นางสาวรุจิรา จันทรศรีหา
นางสาวรุจิรา ภิรมย
นางรุจิรา มวงพลับ
นางสาวรุจิราภา รัตเนตร
นางสาวรุจิเรข เที่ยงตรง
นางรุจิเรข เวชคงกิตติกร
นางรุนี ทวีผล
นางสาวรุวัยดา ปานแดง
นางสาวรุสดา เจะปนจะ
นางสาวรุสนี บอเตย
นางสาวรุสวานี ดอเลาะ
นางสาวเรณุกา จิตนาริน
นางสาวเรณุกา เรืองฤทธิ์
นางสาวเรณู บุญทัน
นางสาวเรณู ล้ําเลิศ
นางสาวเรณู หวังผล
นางสาวเรดา นาคใหญ
นางเรวดี ขวัญดี
นางสาวเรวดี ขาวบานนา
นางสาวเรวดี คงพวง

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเรวดี ไชยสวัสดิ์
นางสาวเรวดี วงษสุวรรณ
นางเรือนขวัญ คําภูแสน
นางสาวโรสนี เฉลิม
นางสาวไรวินทร หมั่นจิตร
นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด
นางสาวฤชุทัย เนยเขียว
นางสาวฤชุอร คําประเสริฐ
นางสาวฤดี บัวบาย
นางฤดีมาศ ชนะโชติ
นางสาวฤดีมาส แกววิจิตร
นางสาวฤทัย เกตุทับทิม
นางสาวฤทัย สีสงปราบ
นางสาวฤทัยทิพย ประชาสุข
นางสาวฤทัยทิพย รอยพุทธ
นางสาวฤทัยรัตน ปุกแกว
นางสาวฤทัยรัตน เวียงจันดา
นางสาวฤทัยรัตน สวัสดี
นางสาวฤทัยวรรณ บุญจอง
นางสาวลฎาภา ถวิลรัตน
นางสาวลฎาภา หลักคําพันธ
นางสาวลฏิฎ บัวอาจ
นางสาวลดารัตน ใจชวง
นางสาวลดาวัลย คุมชนม
นางสาวลดาวัลย ตั้งมั่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕

นางสาวลดาวัลย รุงเรือง
นางลดาวัลย ศรีสวัสดิ์
นางลดาวัลย เฮยส
นางสาวลภัสกร ศรีสุข
นางลภัสกร เฮงชูชีพ
นางสาวลภัสพิมล สามาดี
สิบเอกหญิง ลภัสรดา กัลปดี
นางสาวลภัสรดา บุญเรืองชวกร
นางสาวลภัสรดา บุตรี
นางลภัสรดา เมืองมา
นางสาวลภัสรดา สิริเกียรติ
นางสาวลมินตา ปยภัทรกุล
นางสาวลลดา พงศศิริพัฒน
นางสาวลลนา วิชัยขัทคะ
นางสาวลลิดา ทองขาว
นางสาวลลิต ถาวัน
นางสาวลลิตตา ประทุมตรี
นางสาวลลิตวดี ระดาบุตร
นางสาวลลิตา กลาเกิด
นางสาวลลิตา เกษมจิตต
นางสาวลลิตา เกียรตินอก
นางสาวลลิตา แขกรัมย
นางสาวลลิตา คิอินธิ
นางสาวลลิตา โคตเถร
นางสาวลลิตา จันดารักษ

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวลลิตา นิลงาม
นางสาวลลิตา พรทั้งสี่
นางสาวลลิตา ลายจําปา
นางสาวลลิตา ศรีจันทึก
นางลลิตา ศรีสุทโธ
นางลลิตา แหงมปาน
นางลลินญา โอษฐงาม
นางสาวลวิตรา ไชยเดช
นางละมัย อินทรแปน
นางละมูล เอี่ยมวิจารณ
นางละออ พรหมเหมือน
นางสาวละออง ลีลานอย
นางละอองดาว แพงคําแสน
นางสาวละอองทิพย ผองสวน
นางสาวละอองฟา บุญขาว
นางละเอียด เกิดลําเจียก
นางสาวลักขณา คงแกว
นางสาวลักขณา ไชยเทพ
นางสาวลักขณา มุงคุณคําชาว
นางสาวลักขณา วรรณเคลื่อน
นางลักขณา ศรีนาม
นางสาวลักขณา หาญมะโน
นางลักคณา ชางพินิจ
นางสาวลักษขนา บุญตา
นางลักษณคณา มั่งมี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕

นางลักษณนารา โพธิ์ไชยคุณ
นางลักษณา มะยม
นางสาวลักษณา สะและหมัด
นางสาวลักษณา หอมมณี
นางสาวลักษณาวดี หลักคํา
นางลักษมีลาวัณย วงษนอย
นางลักษิกา โกยสุขโข
นางสาวลักษิกา ผลพิมาย
นางสาวลักษิกา ศรีบรรพต
นางสาวลัคนา โกศล
นางสาวลัดดา ขจรโมทย
นางสาวลัดดา จรุงพันธ
นางลัดดา จันทรดี
นางสาวลัดดา นวมฟน
นางลัดดา นาสาวงค
นางลัดดา เผือกผอง
นางสาวลัดดา รัตนชัย
นางสาวลัดดา สกุลทอง
นางลัดดา แสงทองลวน
นางสาวลัดดา เอี่ยมมั่น
นางสาวลัดดาพร แสงฤทธิ์
นางสาวลัดดารัตน สมปอง
นางลัดดาวรรณ จันทรใหม
นางสาวลัดดาวรรณ จันหุณี
นางลัดดาวรรณ รอดหาญ

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางลัดดาวรรณ เรืองไชย
นางสาวลัดดาวรรณ สุภาพงค
นางสาวลัดดาวรรณ หาญกุล
นางสาวลัดดาวรรณ อินมวง
นางสาวลัดดาวัลย แกวไพทูรย
นางสาวลัดดาวัลย จันดาหัวดง
นางสาวลัดดาวัลย ชวยรักษา
นางสาวลัดดาวัลย เตจะ
นางสาวลัดดาวัลย ทองเพ็ชรมะดัน
นางลัดดาวัลย นาดี
นางสาวลัดดาวัลย ปานสมุทร
นางลัดดาวัลย สิกขาจารย
นางสาวลัดดาวัลย สิงหประเสริฐ
นางสาวลัดดาวัลย สุวรรณเรืองศรี
นางสาวลัดดาวัลย อินทรเพ็ญ
นางสาวลัยลา เหมมันต
นางสาวลัลนลลิต กันธิยะ
นางสาวลาตีปะ สะวี
นางสาวลานนา มาปลูก
นางสาวลาวัณย พุจารย
นางสาวลาวัลย คงแกว
นางสาวลาวัลย ไสยรินทร
นางลําดวน กอบเกื้อ
นางสาวลําดวน ฉิมฉลอง
นางสาวลําดวน พาไขล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลําพูล หมูอยู
นางลําแพน ทิศกระโทก
นางสาวลําไพ เยาวเรศ
นางสาวลําไพร ลาแสน
นางลิขิตไทย ดวงพรม
นางสาวลิตา หมาดทิ้ง
นางสาวลินดา ชัยวิเศษ
นางสาวลินดา เหล็กเกิดผล
นางสาวลินิน แสนปลื้ม
นางสาวลิลลภัทริ์ ไชยประเสริฐ
นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ
นางสาวไลลา โตะราหนี
นางสาวไลลา นุยโสะ
นางวงจันทร อักษรดี
นางสาววงเดือน แกวหอย
นางสาววงเดือน ทองบุญโฑ
นางวงศมน เหมทานนท
นางสาววจิรา วรเกต
นางสาววชมล ทองถึง
นางสาววชิรา เชิดฉาย
นางสาววชิราพร เพ็งศรี
นางสาววชิราพร ภักคคุณพันธ
นางสาววชิราภรณ เจะเฮง
นางสาววชิราภรณ แพทยจะเกร็ง
นางสาววชิราภรณ เรืองเดช

๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวชิลดา คําเขียว
นางวณัฎฐกานต ไตรเมศวร
นางสาววทันยา ใจนันตา
นางสาววทัยพรรณ ธนปญญาวรกุล
นางสาววธิดา ชํานาญสิงห
นางสาววธิดา สทานอาจ
นางสาววนฤดี แสงอันประเสริฐ
นางสาววนัชญา พรมโชติ
นางสาววนัสนันท กานดี
นางสาววนัสนันท ฝปากเพราะ
นางสาววนัสนิอร ศรคํารณ
นางสาววนานุรัตน ดวงจินดา
นางสาววนาไพร ชัยณรงค
นางสาววนาภรณ ขาเมระนิยะ
นางสาววนารัตน มุงคุณ
นางสาววนาลี รกไพร
นางสาววนาลี วรรณสิน
นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ
นางสาววนาลี เอกวรรณัง
นางสาววนิชา สรชัย
นางสาววนิดา โกวิวัฒน
นางสาววนิดา ขําสม
นางสาววนิดา คุณสิน
นางสาววนิดา เจะสา
นางสาววนิดา เชอรัมย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕

นางวนิดา ดินอะ
นางสาววนิดา โตะหมัด
นางวนิดา ทวีวานิชย
นางสาววนิดา แทนจํารัส
นางวนิดา ในพรมราช
นางสาววนิดา ปนโนจา
นางสาววนิดา มะลิพันธ
นางวนิดา รอดสุด
นางสาววนิดา วงศประภาพร
นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ
นางสาววนิดา ศรีนวล
นางสาววนิดา ศรีระกิ่ง
นางสาววนิดา สามนคร
นางสาววนิดา สีคําเวียง
นางสาววนิดา หมัดสุริยะ
นางสาววนิดา เหลนปก
นางสาววนิดา อยูเย็น
นางสาววนิศา งามแสง
นางวนิษา สายหยุด
นางสาววนิสสา สายทอง
นางวนิสา บุตรวัน
วาที่รอยตรีหญิง วนิสา แวนสิม
นางสาววนิสา สุขประเสริฐ
นางสาววยุดา ฤทธิ์มหา
นางสาววรกมล บุญรักษา

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวรกัญญา ขิปวัติ
นางวรณัน ครุฑธา
นางสาววรณัน มีฉวี
นางวรดา แกวกุล
นางวรนุช ใจแกวศิริ
นางสาววรพิชชา บุญชุม
นางสาววรมณ เจริญศรี
นางสาววรยล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาววรยา ปองบุญจันทร
นางวรรชมน พิศาลเศรษฐกุล
นางสาววรรณกมลภ แสงแกว
นางสาววรรณณิศา หวยหงษทอง
นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล
นางสาววรรณธิกา วรนาม
นางวรรณธิดา คุมมวง
นางสาววรรณนภา จําเนียรพืช
นางสาววรรณนภา ศรีสมบูรณ
นางวรรณนิศา เพชราภรณ
นางสาววรรณนิศา สุขเพิ่ม
นางสาววรรณนิษา เรืองเดช
นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
นางสาววรรณพร นวมตระกูล
นางสาววรรณพร ปนฟา
นางวรรณพร ภาระบาล
นางสาววรรณพร ศรีหราย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณภรณ ทองจันทร
นางวรรณภัสสร ชัชวาลพงศ
นางสาววรรณภา คําใจ
นางสาววรรณภา ดวยโชติ
นางสาววรรณภา พวกวิบูลย
นางวรรณภา วงษอุบล
นางวรรณภา วรรณคีรี
นางสาววรรณภา วัฒนะ
นางวรรณภา สังขทอง
นางสาววรรณภา สายกระสุน
นางสาววรรณภา เสาเวียง
นางวรรณภา อินทรีเนตร
นางสาววรรณภา อินทา
นางสาววรรณภา เออชูชื่น
นางวรรณมาศ จิตบรรจง
นางสาววรรณรวี วงษทอง
นางสาววรรณรวี สุขมาก
นางสาววรรณวนัช เมฆอุตสาห
นางสาววรรณวรัตน จิณแพทย
นางสาววรรณวรุณ อินปกดี
นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ
นางวรรณวิภา ภูสีไม
นางสาววรรณวิมล โนวรรณา
วาที่รอยตรีหญิง วรรณวิมล บุญแกว
นางวรรณวิมล อินทรบุตร

๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววรรณวิศา วงศศักดิ์
นางสาววรรณวิษา กระจางฉาย
นางสาววรรณวิษา จีนไฝ
นางสาววรรณวิษา บรรยงค
นางสาววรรณวิษา เพชรพราว
นางวรรณวิษา มณีวรรณ
นางสาววรรณวิสา ทูลมณี
นางวรรณวิสา ศิริจันทะพันธุ
นางสาววรรณวิสาข ปติไหว
นางสาววรรณวิสาข ศักดิ์พิมล
นางสาววรรณศิริ บุญรอด
นางวรรณศิริภรณ เสนาราช
นางวรรณษา บุญชู
นางสาววรรณอุไร ทําอินราช
นางสาววรรณา ทองไพรวรรณ
นางสาววรรณา เนียมทรัพย
นางวรรณา ปนสวน
นางวรรณา พรมภมร
นางสาววรรณา โมราทอง
นางวรรณา เวสกามี
นางสาววรรณา สายสวาง
นางสาววรรณา เสมรึก
นางสาววรรณิกา อยูสุข
นางวรรณิชา ผะอบทอง
นางสาววรรณิภา จําปานิล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕

นางสาววรรณิภา ชวยงาน
นางสาววรรณิภา ดัดถุยาวัด
นางสาววรรณิภา ทีสุกะ
นางสาววรรณิภา มณียารักษ
นางวรรณิภา เรียนไธสง
นางสาววรรณิภา ศรีนนท
นางวรรณิศา กําแหงหาญ
นางสาววรรณิศา ชมสุดา
นางสาววรรณิศา ชะงัดรัมย
นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์
นางสาววรรณิศา บุรินทรกุล
นางสาววรรณิศา ศรีซังสม
นางสาววรรณิศา ศรีบรรเทา
นางสาววรรณิศา สมจิตต
นางสาววรรณิศา สิมคํา
นางสาววรรณิศา สีหะวงษ
นางวรรณิศา หนูเจริญ
นางวรรณิษา สุขสวัสดิ์
นางสาววรรณิสา บริรักษ
นางสาววรรณิสา สารพัสดุ
นางสาววรรณี แมนแท
นางวรรณี เล็กประยูร
นางสาววรรณี สอนสุภา
นางสาววรรณี อยูแกว
นางสาววรรลยา โพธิ์แกว

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวรรศมล มั่งเรือน
นางสาววรรษพร อยูขวน
นางสาววรรษมน แตงเจริญ
นางสาววรรษมน เฟองเกษม
นางสาววรรษมล ชมภูบาง
นางสาววรรษา กาญจนลักษณ
นางสาววรรัตน รัตนกูล
นางสาววรลัคน ศรีอุบลมาศ
นางสาววรวรรญา แหวนหลอ
นางวรวรรณ ชัยยะ
นางสาววรวรรณ เนื่องจํานงค
นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล
นางสาววรวรรณ อินทสุวรรณ
นางวรวรรณ คงประเสริฐ
นางวรวรรณ ศรีเพชร
นางสาววรวลัญช คงกัน
นางสาววรัชดา กุลตา
นางวรัชยา โคตรภักดี
นางวรัชยา บุญลือ
นางสาววรัญญา ขวัญทอง
นางวรัญญา ชวยเกื้อ
นางสาววรัญญา แดงสนิท
นางสาววรัญญา ทั่งรอด
นางสาววรัญญา นิรามัย
นางวรัญญา บูหรั่ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรัญญา ปานทอง
นางสาววรัญญา โพชนะจิต
นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม
นางสาววรัญญา แสงสะอาด
นางสาววรัญรดา สวาหลัง
นางสาววรัฏฐยา วิศิลา
นางสาววรัฏฐา วัชรวิภากร
นางสาววรัตถหทัย แกวตาสาม
นางสาววรัทยา ฟูงาม
นางสาววรัทยา อินทรัตน
นางสาววรันญา วิรัสสะ
นางวรันณธร บัวคําภู
นางสาววรันลักษณ ภูพึ่ง
นางสาววรัลชญาน วรวิศาลเกียรติ
นางสาววรางคณา ดําริห
นางสาววรางคณา บรรจงการ
นางสาววรางคณา บรรจงคชาธาร
นางสาววรางคณา ไฝชอบ
นางวรางคณา พรหมชนะ
นางสาววรางคณา พิมพา
นางสาววรางคณา ภูพานเพชร
นางสาววรางคณา ยศตื้อ
นางสาววรางคณา ลาภวงศประเสริฐ
นางสาววรางคณา วงศสุวรรณ
นางสาววรางคณา ศรีนิเวศน

๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวรางคนา บุญพา
นางสาววรางครัตน จันทรนิ่ม
นางวราณุกร ตะโพธิ์
นางสาววราทิพย ศรีอ่ําอวม
นางวราพร คํานอย
นางวราพร ฉิมนอก
นางสาววราพร นอยเกตุ
นางสาววราพร พิทักษ
นางวราพร ลิปสิริพัชร
นางสาววราพร ศูนยรัมย
นางสาววราพร สีสมบุญ
นางสาววราภรณ เคลือน้ําคํา
นางสาววราภรณ จันทวงศ
นางสาววราภรณ จันทสมบัติ
นางวราภรณ จิตตคง
นางสาววราภรณ เจนธนาสุวรรณ
นางสาววราภรณ เจริญสุข
นางวราภรณ ชัยวงษ
นางวราภรณ ไชยแสง
นางสาววราภรณ ตุนยอด
นางสาววราภรณ ธนากูลจีรวัฒน
นางวราภรณ บํารุงรส
นางสาววราภรณ บุญชื่น
นางสาววราภรณ บุญดอก
นางสาววราภรณ บุญเมฆ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕

นางสาววราภรณ ผลเกิด
นางสาววราภรณ พระเมืองคง
นางสาววราภรณ พุมผกา
นางสาววราภรณ เพ็งบุญ
นางสาววราภรณ เพราแดง
นางสาววราภรณ มงคลศิริ
นางสาววราภรณ มณฑล
นางสาววราภรณ โยธาภักดี
นางสาววราภรณ ราชิม
นางสาววราภรณ วุฒิชา
นางสาววราภรณ ศรีโพน
นางสาววราภรณ สมเขาใหญ
นางสาววราภรณ สมนึก
นางสาววราภรณ สิงหสุวรรณ
นางสาววราภรณ สุดใจ
นางสาววราภรณ แสนพาน
นางสาววราภรณ หอมหวล
นางสาววราภรณ เหมือนนิล
นางสาววราภัสร จิกยอง
นางสาววรารัตน โชติกลาง
นางสาววรารัตน นิมิตรภูวดล
นางสาววรารัตน บัวจันทร
นางวรารัตน บุญซํา
นางสาววรารัตน บุญนารักษ
นางวรารัตน ศรีวัชรวงศ

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววรารัตน สระศรีโพธิ์
นางสาววราลักษณ รัตนสมบัติ
นางวราลักษณ รินทราช
นางสาววราลักษณ สุขอาษา
นางสาววราลี มาจาก
นางสาววราลีย ปลูกไมดี
นางสาววราวรรณ ผิวทองหลาง
นางสาววราวรรณ สุกันธา
นางสาววราศิณี มณีเนตร
นางวราสินี เนื่องกําเหนิด
นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุล
นางสาววริทยา สงางาม
นางสาววรินญา โลศิริ
นางสาววรินดา ขันทะสีมา
นางสาววรินดา ศรศรี
นางวรินทร ตั้งถิ่น
นางวรินทร ทวีนันท
นางวรินทร ทองพิมาย
นางสาววรินทร เทพนุรักษ
นางสาววรินทรยุพา จันทรดี
นางสาววรินทรา สุนันทิพย
นางสาววริศรา คําเพ็ญ
นางสาววริศรา นวมนิ่ม
นางสาววริศรา อินทรรอด
นางสาววริษฐา ใจแสน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววริษฐา เศษวิชัย
นางสาววริษศรา บุตรจันทร
นางวรีรัตน นายหงษ
นางสาววรีรัตน อาจนาเสียว
นางสาววรุณยุพา วิมลรัชตาภรณ
นางวรุณยุภา ดีสีแกว
นางสาววรุณรัตน คุมแสง
นางสาววรุฬยุพา เครือไกรวรรณ
นางสาววลัยทิพย ศิริรัตน
นางสาววลัยพร กรพันธ
นางสาววลัยพร กันทะลือ
นางวลัยพร พวงพี
นางสาววลัยพร วงศกองแกว
นางสาววลัยพร ศิวิแวน
นางสาววลัยภรณ วิบูลยพันธ
นางสาววลัยภรณ สิงหนอย
นางสาววลัยรักษ บุญทวี
นางวลัยรัตน ทองเลิศ
นางสาววลัยลักษณ นอยกอ
นางสาววลัยลักษณ ผลเกิด
นางสาววลัยลักษณ สงรักษ
นางวลาลัย ไชยมหา
นางวลินดา สุวรรณมณี
นางสาววลิศวรรณ ตัญญะสิทธิ์
นางวลี เรืองไรโคก

๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววลีพร ศีลสมบูรณ
นางสาววลีภรณ พูลยิ่ง
นางสาววลีรัก คําพญา
นางสาววลีรัตน ตุลา
นางสาววลีรัตน พรหมสวัสดิ์
นางสาววลีวรรณ วัดตรง
นางวไลยลักฎณ สรสิทธิ์
นางสาววไลลักษณ ปานกล่ํา
นางสาววศมน ใจชื่น
นางสาววสิตา นาราปภาพงศ
นางสาววัจราพร ไชยตรี
นางวัชชิราภรณ ภูพงศพานิช
นางสาววัชรกร พูดขุนทด
นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ
นางสาววัชรวีร ธนกิจชัยสิทธิ์
นางสาววัชราพรรณ สอนจินซือ
นางสาววัชราภรณ กันหาจร
นางวัชราภรณ คงเกิด
นางสาววัชราภรณ ชูชื่น
นางสาววัชราภรณ ตรีอักษร
นางวัชราภรณ เนาวนนท
นางสาววัชราภรณ พลโยธา
นางสาววัชราภรณ พึ่งอุดม
นางวัชราภรณ ภูศรีฤทธิ์
นางสาววัชราภรณ หงษทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชริตา แกวมี
นางสาววัชรินทร วัดทอง
นางสาววัชรินทร สายแถม
นางสาววัชรี แกนจันทร
วาที่รอยตรีหญิง วัชรี จันทรสวย
นางสาววัชรี โชคชัย
นางสาววัชรี ทองรูปพรรณ
นางสาววัชรี ยองสรรเจริญ
นางสาววัชรี ศรีบุญรัตน
นางสาววัชรีญา หลมเพชร
นางสาววัฒชราพร ผดุงโชค
นางสาววัฒนา ชูรอด
นางสาววัฒนา มะปรางค
นางสาววัฒนา วงศศรีชา
นางสาววัฒนา วัฒนสุวกุล
นางสาววันดี ชางน้ํา
นางวันดี แทนโชติ
นางวันดี มาคงกุล
นางสาววันดี โมทิม
นางสาววันดี ยอดอวม
นางสาววันทณี คงจิตต
นางสาววันทนา สุขชวย
นางวันทนา สุขสวัสดิ์
นางสาววันทนี แตกระโทก
นางสาววันทนีย บุญยะพัน

๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววันทนีย เรืองบุญ
นางสาววันทนีย สุดแท
นางสาววันทิพย ซอมิ
นางสาววันนา กันหาพร
นางสาววันนิสา กลิ่นสอน
นางสาววันเพ็ญ คําโคตร
นางสาววันเพ็ญ จันทวีป
นางสาววันเพ็ญ ธรรมจักร
วาที่รอยตรีหญิง วันเพ็ญ นพรัตน
นางสาววันเพ็ญ พุทธา
นางสาววันเพ็ญ โพธิ์มูล
นางสาววันเพ็ญ ลืออาย
นางวันเพ็ญ วัชรพิบูลย
นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
นางสาววันเพ็ญ สงเคราะห
นางสาววันเพ็ญ สมลา
นางสาววันเพ็ญ สุขเกษม
นางวันเพ็ญ สุขงาม
นางวันเพ็ญ เสนา
นางสาววันเพ็ญ หงษา
นางสาววันเพ็ญ อินพันธ
นางสาววันวิวาห มาลา
นางสาววันวิษา สุวรรณโณ
นางสาววันวิสา เกษรสกุล
นางสาววันวิสา เครือแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕

นางวันวิสา แจมแสง
นางสาววันวิสา ชมชื่น
นางสาววันวิสา ชุณหสุวรรณ
นางวันวิสา ไชยตะมาตย
นางสาววันวิสา ดวงฉุย
นางสาววันวิสา พลหมอ
นางวันวิสา มีภาพ
นางสาววันวิสา เลิศศรี
นางวันวิสา ศรีคูบัว
นางวันวิสา สีทํามา
นางสาววันวิสา สุขจุย
นางสาววันวิสาข นวนมา
นางสาววันวิสาข พวงมณี
นางวันวิสาข พิมพปรุ
นางสาววันวิสาข ภูมิภู
นางสาววันวิสาข สิงหอุน
นางสาววันวิสาข สุขโพธิ์
นางสาววันวิสาข เสาวสิงห
นางสาววัลภรณ เอตะนาม
นางสาววัลภา แกวกลา
นางสาววัลภา ไชยปาก
นางสาววัลภา สองสุขสม
นางสาววัลยา ชูวารี
นางสาววัลยา ฐานกระโทก
นางวัลยา ตาดเดิม

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววัลยา ใสสุชล
นางวัลลญา ตอเติมพัฒนกุล
นางสาววัลลภา คิดเห็น
นางสาววัลลภา โพธิ์จริยา
นางสาววัลลี กลาพังเทียม
นางสาววัลลี แกวมาลา
นางสาววัลลี ไชยเอิก
นางสาววัลลีย ปนแกว
นางสาววัสสิกา กลับพิษ
นางสาววาณิชย ตาทอง
นางวาทิณี เรืองลาภอนันต
นางวาธิณีย พหุพัฒนา
นางสาววาธินี ขาวพุม
นางสาววานิกานต ใยเยี่ยม
นางสาววาริธร สงวนนาม
นางสาววาริน แซตู
นางสาววาริน โพพันธุ
นางสาววารินทร กอกุศล
นางสาววารินทร ไขประกาย
นางสาววารินธร ดุลยพันธธรรม
นางสาววารี พรหมมา
นางสาววารี ภูมิโคกรักษ
นางสาววารีกุล วิทยอุดม
นางวารุณี เกษมสิทธิ์
นางวารุณี จันทรสูง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕

นางวารุณี เชื้ออวน
นางวารุณี ดีพูล
นางสาววารุณี ทัศนา
นางสาววารุณี ทิพยะ
นางสาววารุณี มีสุข
นางวารุณี รักษาภักดี
นางวารุณี วังกะธาตุ
นางสาววารุณี วิเศษสุด
นางสาววารุณี ศรีจันทร
นางสาววารุณี ศรีทรงเมือง
นางสาววาวรินทร พงษพัฒน
นางสาววาสนา กาฬภักดี
นางสาววาสนา โกมลสุทธิ
นางสาววาสนา งามฉลาด
นางสาววาสนา จันทะวิลักษ
นางสาววาสนา นนตา
นางสาววาสนา นาดี
นางสาววาสนา บุญมานันท
นางสาววาสนา เปรมประสงค
นางวาสนา เพ็ชรพันธ
นางสาววาสนา ฟกประไพ
นางวาสนา มวงเสน
นางวาสนา วงศจารุกิตติ์
นางสาววาสนา วงษจินดา
นางสาววาสนา วรรณะ

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววาสนา สีประทุม
นางสาววาสนา สุทิน
นางสาววาสนา สุภาผล
นางสาววาสนา สุรสีหเรืองชัย
นางสาววาสนา สูงชัยภูมิ
นางสาววาสนา แสงอรุณรุงรัตน
นางวาสนา อยูสุข
นางวาสนา อุนบุญ
นางสาววาสนา อุปสิทธิ์
นางวาสนา โอสด
นางสาววิกานดา จําปาทอง
นางสาววิกานดา ทัตตมนัส
นางสาววิกานดา เผาสวัสดิ์
นางสาววิกานดา วาจาสัตย
นางสาววิกานดา สุวรรณะ
นางวิจิตตรา เพ็ชรสวัสดิ์
นางสาววิจิตตรา รังแกว
นางวิจิตรตรา รอบคอบ
นางสาววิจิตรตรา อุดมครบ
นางสาววิจิตรา จันทรังษี
นางสาววิจิตรา จินพละ
นางสาววิจิตรา ดําชุม
นางสาววิจิตรา ทาจิตร
นางสาววิจิตรา วงษยะลา
นางสาววิจิตรา สีตองออน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕

นางสาววิชชุญา สุเจตนจิตต
นางสาววิชชุฎา คํานนท
นางวิชชุดา เครือเหลา
นางสาววิชชุดา สมจิตร
นางสาววิชชุดา แหลงสนาม
นางสาววิชชุตา ประดิษฐ
นางวิชญา อินตะอิน
นางสาววิชญาดา มีเคา
นางสาววิชญานี เรืองสวัสดิ์
นางสาววิชญาพร เนียมบุญ
นางวิชนี โรจนวณิชกุล
นางสาววิชัญญา เฮี้ยนชาศรี
นางสาววิชานี เสมานารถ
นางสาววิชิตพรณ พัฒนีชัยณ
นางสาววิชิตา ลองอําไพ
นางสาววิชุณีย พรหมชาติ
นางสาววิชุดา เชื้อตาออน
นางสาววิชุดา นนทภา
นางสาววิชุดา บุญเทียม
นางสาววิชุดา วงศหนองหวา
นางสาววิชุตา สีขาว
นางสาววิญา จรัณยานนท
นางสาววิณิกา อินศรี
นางวิตรา แกลวทนงค
นางสาววิทัญญา แสงชาติ

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววินา บุญยัง
นางสาววินา สุทธิโพธิ์
นางสาววินิตยา ตะกุดแจม
นางสาววิบูลยศิริ มาลา
นางสาววิพุธ บางขาม
นางสาววิภา กุกามา
นางสาววิภา คชเมน
นางวิภา ทองทวี
นางวิภา บํารุงฤทธิ์
นางวิภา ผลบูรณ
นางสาววิภา เอี่ยมสําอางค
นางสาววิภาดา แกวคงคา
นางสาววิภาดา คงเมือง
นางวิภาดา จิตจักร
นางสาววิภาดา ดีสันเทียะ
นางสาววิภาดา บุญปลอด
นางวิภาดา ใบศิริ
นางสาววิภาดา เรืองจันทึก
นางสาววิภาดา อินาวัง
นางสาววิภาพร แกวเนียม
นางสาววิภาพร ชัยศิริ
นางสาววิภาพร นันทศรี
นางสาววิภาพร พาชื่นใจ
นางวิภาพร มามวง
นางสาววิภาพร สังคพันธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕

นางสาววิภาพรรณ มักขุนทด
นางสาววิภาภรณ จิตรแหลม
นางวิภารัตน แกวศรีเมือง
นางสาววิภารัตน งาหอม
นางสาววิภารัตน ฉายแสง
นางสาววิภารัตน ฐากูลวงค
นางสาววิภารัตน ประสพไทย
นางสาววิภารัตน หงษทอง
นางวิภารัตน อินเอียด
นางวิภารัตน อุปเนตร
นางวิภาลัย คะปญญา
นางสาววิภาวดี บัวโค
นางสาววิภาวดี บุดดา
นางสาววิภาวดี สีสัน
นางสาววิภาวรรณ โคกมา
นางสาววิภาวรรณ นาคแวน
นางสาววิภาวรรณ ผิวอวน
นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ
นางสาววิภาวรรณ มีคุณ
นางสาววิภาวรรณ สีลาเกตุ
นางสาววิภาวรรณ เอียดขนาน
นางสาววิภาวี คําวงษ
นางสาววิภาวี มีมานะ
นางสาววิภาวี รัตนวัน
นางสาววิภาวี สุขหรอง

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววิภาศิริ แกวลือ
นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ
นางสาววิมล กัญญาคํา
นางวิมล วังศรี
นางสาววิมล สดคมขํา
นางสาววิมลทิพย บุญธรรม
นางวิมลพร ศรีประสาร
นางสาววิมลพรรณ ทรัพยปรีชา
นางวิมลมาศ ฮอวกินส
นางสาววิมลรัตน ภูฆัง
นางสาววิมลรัตน แสงระวี
นางสาววิมลรัตน โสดาธาตุ
นางสาววิมลรัตน อนุวัฒนานนท
นางสาววิมลวรรณ พรพิมลวงศา
นางวิยดา แนวชาลี
นางสาววิยดา หมื่นจงจําปา
นางสาววิยดา หวาวิสัย
นางสาววิยะดา นพพิบูลย
นางสาววิยะดา ฟองน้ํา
นางสาววิระวรรณ ตันติ
นางสาววิรัชนี ศรีอภิชาติ
นางสาววิรัญยา พูลศิริ
นางสาววิรันตี มูฮัมหมัด
นางสาววิรัลพัชร สิงหเรือง
นางวิราณี สมคะเณย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕

นางสาววิรินทรทิพย สิงหพรหม
นางสาววิริยา คําศรี
นางสาววิริยาภรณ สมานพันธ
นางวิรุตร ดวงคุณ
นางวิลนารัตน ถมมาลี
นางสาววิลัยพร ศรีบุระ
นางสาววิลัยลักษณ กาบแกว
นางสาววิลัยลักษณ จันทรหอม
นางสาววิลัยวรรณ ลาล้ํา
นางสาววิลัลดา มณีสม
นางสาววิลาพร ชุมภูกุล
นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม
นางสาววิลาวรรณ จรูญผล
นางสาววิลาวรรณ ชัยมา
นางสาววิลาวรรณ อินทรสาม
นางสาววิลาวัณย ดิษหราย
นางวิลาวัณย ทองขวัญสุข
นางวิลาวัณย พลแสน
นางสาววิลาวัณย สมานมิตร
นางสาววิลาวัลย ดวงเวา
นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม
นางสาววิลาศิณี นาคเกษม
นางสาววิลาสินี โกศิลปสุข
นางสาววิลาสินี คําพิชชู
นางสาววิลาสินี ทาทอง

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวิลาสินี นาโสก
นางวิลาสินี โพธิเลิศ
นางสาววิลาสินี มุลตรี
นางสาววิลาสินี ศรีชมภู
นางสาววิลาสินี สายเวช
นางสาววิลาสินี อินตารัตน
นางสาววิลาสินีย เพ็งกาล
นางสาววิไล กลาหาญ
นางสาววิไล จันทรเปรียง
นางสาววิไล ชาปู
นางสาววิไล นันตสุคนธ
นางวิไล ลาเอ็ด
นางสาววิไล หวาหลํา
นางสาววิไลพร นิรพันธ
นางสาววิไลพร บริสุทธิ์
นางฮาสานะ ศรีสมุทร
นางสาววิไลพร เมตตาจิตร
นางสาววิไลพร ลาหงษ
นางสาววิไลพรรณ แกวขันตี
นางสาววิไลพรรณ คงดี
นางสาววิไลพรรณ เพ็ชรชื่น
นางวิไลรักษ ขนันไทย
นางสาววิไลรัตน ชาญพฤติ
นางสาววิไลรัตน อุบลวัตร
นางสาววิไลลักษ เหมือนเหลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลลักษณ ไกรษี
นางสาววิไลลักษณ ไชยมาศ
นางสาววิไลลักษณ ทองมี
นางสาววิไลลักษณ ผลฝรั่ง
นางสาววิไลลักษณ พงพึ่ง
นางสาววิไลลักษณ เรืองเกษม
นางสาววิไลลักษณ เวชประสิทธิ์
นางสาววิไลลักษณ สมจิตร
นางวิไลลักษณ เสนศูนย
นางสาววิไลลักษณ อินทรพิทักษ.
นางสาววิไลวรรณ กุลโชติ
นางวิไลวรรณ โกรทินธาคม
นางสาววิไลวรรณ ขวัญใจ
นางวิไลวรรณ จงนบกลาง
นางสาววิไลวรรณ จอดนอก
นางสาววิไลวรรณ จันทรเต็ม
นางสาววิไลวรรณ จันทรน้ําใส
นางสาววิไลวรรณ จันทะโลลน
นางสาววิไลวรรณ ชางแยม
นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติ
นางสาววิไลวรรณ นาคสังข
นางสาววิไลวรรณ ไปนา
นางสาววิไลวรรณ พันธุไชย
นางสาววิไลวรรณ โพธิสาร
นางสาววิไลวรรณ มาลัย

๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววิไลวรรณ ใยทอน
นางสาววิไลวรรณ สันประภา
นางสาววิไลวรรณ สุดจริง
นางสาววิไลวรรณ เหมทานนท
นางสาววิไลวรรณ อินทรพันธ
นางวิไลวรรรณ โพนงาม
นางสาววิวารัตน กวางประสิทธิ์
นางสาววิศนี ใจฉกาจ
นางสาววิศัลยา ประสงคแกว
นางสาววิสาร สาลีรูป
นางสาววิสุดา สงศรี
นางสาววิสุตา ไชยเนตร
นางสาววิสุตา พงษพรม
นางสาววีณา คําคุม
นางสาววีณา ดาโม
นางวีณา พึ่งเจียม
นางสาววีณา แววกระโทก
นางสาววีณากร ประทุม
นางสาววีณาภรณ เคารพาพงษ
นางสาววีนัฐดา แกวโท
นางสาววีนัส ชาลี
นางสาววีนา เกษภูเขียว
นางสาววีนาพร คงฉาย
นางสาววีรกานต พุทธรักษา
นางสาววีรญา เกษหอม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕

นางสาววีรญา ศรีสุข
นางสาววีรฐา เที่ยงออน
นางวีรณา หลายวิวัฒน
นางสาววีรนุช จันดาวงษ
นางสาววีรนุช สนประเสริฐ
นางวีรนุช อยูสุข
นางสาววีรยา อรุณสิทธิ์
นางสาววีรวรรณ ดีวงศสาย
นางสาววีรวรรณ ราโซ
นางสาววีรวิกา อุบลจันทร
นางสาววีรสุดา นุชสวาท
นางวีระญา ยิ่งใจกลา
นางวีระตา โพธิ์ทอง
นางวีรันทรวรา วิลัยเลิศ
นางสาววุฒิพร บุญกลอย
นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธิ์
นางสาวเวธิกา ทาภู
นางสาวเวฬุรีย ชินคง
นางสาวแววดาว มะหามิตร
นางสาวแววดาว วิชาเกวียน
นางสาวแวววัน มนูธาราม
นางสาวแวอัสนะฮ สือนอยายา
นางสาวแวอัสมาศ แวดือเระ
นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐ
นางสาวศกลวรรณ อุนคง

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศกุนตลา เขื่อนศิริ
นางสาวศกุนี นาสวนสุจิตร
นางสาวศจีพร ธรรมสะเร
นางสาวศฐาปตีห มาประดิษฐ
นางสาวศณิชชา พรหมรักษ
นางสาวศตพชร พูลแกว
นางสาวศตายุ เมืองประทับ
นางสาวศนิตา มีสกุล
นางศมนรัตน งามพิมาย
นางสาวศรวกรณ ขันสิงหา
นางสาวศรวณี ทั่งเหมือน
นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร
นางสาวศรัญญา แกวหนูนวล
นางสาวศรัญญา จิตระออน
นางสาวศรัญญา เชื้อเมืองพาน
นางสาวศรัญญา ถามา
นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์
นางสาวศรัญญา แสงสวาง
นางสาวศรัญญา อยูสุข
นางสาวศรัญรัตต จาจี๋
นางสาวศรัณญภัทร ผลประสาท
นางสาวศรัณตรัชน เสาแกว
นางสาวศรัณยธรรศ จันทะรัง
นางสาวศรัณยพร หอมรื่น
นางสาวศรัณยพัชร อิสระพงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง ศรัณยรัชต ยูนเสน
นางสาวศรัณยา สอนไธสง
นางสาวศราภรณ พงคพิทักษ
นางสาวศราภรณ พิทักษรัตน
นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี
นางศรินชา เปยมอักโข
นางสาวศรินญา พันธชาลี
นางสาวศรินญา อุทัยทอง
นางสาวศรินณา อองแชม
นางสาวศรินยา จรัสแผว
นางศรินยา นุธรรมโชติ
นางสาวศรินยา พลอาจ
นางสาวศรินยา สกุลทศโสธร
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ
นางสาวศรีจันทร สามงามพุม
นางสาวศรีนิล แสงจินดา
นางศรีประไพ อุรารื่น
นางศรีประภา จตุพงศตระกูล
นางสาวศรีปญญา ปรีชาชาญ
นางสาวศรีแพร บุญวัฒน
นางสาวศรีแพร สุขแจม
นางศรีรัตน สุขสวัสดิ์
นางสาวศรีวรรณา บุญเรือง
นางศรีวิจิตร ณ นครพนม
นางสาวศรีสกุล สุขสมาน

๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศรีสมร จิตราช
นางสาวศรีสมร ศรีพูล
นางสาวศรีสุดา ชูรินทร
นางศรีสุดา เชาวลิต
นางสาวศรีสุดา ดอนมวง
นางศรีสุดา เมืองสง
นางศรีสุดา สมภาค
นางสาวศรีสุดา หงษภู
นางสาวศรุดา พูลมี
นางสาวศรุดา วีระสมัย
นางสาวศรุตตา แววสุวรรณ
นางสาวศรุตยา กันทะวงศ
นางศลิษา คําบุตดา
นางสาวศวรรยา เทียมชู
นางศวัสมน แปนทิม
นางสาวศศิกัญญา ดาวเรือง
นางสาวศศิกานต ทวีทา
นางสาวศศิกานต หมายสุข
วาที่รอยตรีหญิง ศศิฉาย ไพทอง
นางสาวศศิญา คุมเดช
นางศศิญา ปรีชาเรืองเดช
นางสาวศศิญาภา ลูกลิ้ม
นางสาวศศิธร กรานโต
นางสาวศศิธร กาหลง
นางสาวศศิธร กุลสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕

นางสาวศศิธร เกาะเกตุ
นางสาวศศิธร แกลวกลา
นางสาวศศิธร แกวออน
นางสาวศศิธร คํานึง
นางศศิธร จันทรลาด
นางสาวศศิธร จิตเสนาะ
นางศศิธร จินเจา
นางสาวศศิธร ใจหาญ
นางสาวศศิธร ณ ลําปาง
นางสาวศศิธร ดวงนคร
นางสาวศศิธร ดอนพงไพร
นางสาวศศิธร เที่ยงตรง
นางสาวศศิธร นพรัตน
นางสาวศศิธร นามเดช
นางสาวศศิธร นิลพุม
นางสาวศศิธร บุญชู
นางสาวศศิธร ปรูกระโทก
นางศศิธร ปกพงชา
นางสาวศศิธร ปนชูศรี
นางศศิธร พรหมกาล
นางสาวศศิธร พรหมณี
นางสาวศศิธร รักออน
นางสาวศศิธร วงศศิลปไพศาล
นางศศิธร ศรีทองเพิง
นางสาวศศิธร ศรีสมสุข

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศศิธร ศักดาวงษ
นางสาวศศิธร สงภักดิ์
นางสาวศศิธร สืบตอย
นางสาวศศิธร สุขประเสริฐ
นางสาวศศิธร เสงหลา
นางสาวศศิธร แอบโคกสูง
นางศศินันท สาขามุละ
นางสาวศศินิภา พรมเกตุจันทร
นางสาวศศิประภา คงพิทักษ
นางสาวศศิประภา ผันกลาง
นางศศิประภา ฤทธิเดช
นางสาวศศิประภา อาจคําพัน
นางสาวศศิพร ดอกไมเงิน
นางสาวศศิพร สวัสดิ์ลน
นางสาวศศิพร สัญญาถนอมรัช
นางศศิพิพม เย็นเพ็ชร
นางสาวศศิพิมพ เชื้ออ่ํา
นางสาวศศิภา นวลละออง
นางศศิมา จันแปงเงิน
นางศศิมา บุญคง
นางสาวศศิมา ใบยา
นางศศิมา มูลสภา
นางสาวศศิมาภรณ กันมา
นางสาวศศิมาภรณ บรรจง
นางสาวศศิมาภรณ เพ็ชรกอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕

นางสาวศศิมาภรณ รังวรรณา
นางสาวศศิรัตน พิทักษศิลป
นางสาวศศิรินทร วิบูลเตโชกิตติ์
นางสาวศศิโรจน ชูสกุล
นางสาวศศิวรรณ จันทยุง
นางสาวศศิวรรณ หงสทอง
นางสาวศศิวรา ทับพุม
นางสาวศศิวิมล กลิ่นเขียว
นางสาวศศิวิมล กันธิวา
นางสาวศศิวิมล จงไกรจักร
นางสาวศศิวิมล ปองวัน
นางสาวศศิวิมล พวงพี
นางสาวศศิวิมล โพธิ์แกว
นางสาวศศิวิมล รัตนบุตร
นางสาวศศิวิมล ลิ่วเวหา
นางสาวศศิวิมล สิริวัฒน
นางสาวศศิศกุนต บุญเคลิ้ม
นางสาวศันศนีย อิชยะพงศ
นางศันสนีย กุหลาบทิพย
นางสาวศันสนีย จันทรคีรี
นางสาวศันสนีย เทพคํา
นางสาวศันสนีย บุญสนิท
นางศันสนีย หวังสูศึก
นางสาวศันสิตา เนียมหอม
นางสาวศัลยทนีย กัญญาพันธ

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศานตมล แสงพล
นางสาวศานตฤทัย ศรณรินทร
นางศาวดี นอยศรีมุม
นางสาวศิญาณี สืบมี
นางสาวศิฏามาส ภาพันธ
นางสาวศิตาภา ศรีรักษ
นางสาวศินิชา ใจสมุทร
นางศิยาพร ยาดาว
นางสาวศิรกาญจน คําลวน
นางสาวศิรณี พลเสนา
นางสาวศิรดา ดุลนีย
นางสาวศิรดา ศรีเอี่ยม
นางศิรดา ศิริตัง
นางสาวศิรดา สิทธิชัย
นางสาวศิรธิดา มาระวงษา
นางสาวศิรประภา จันทรศรี
นางสาวศิรประภา บัวคอม
นางสาวศิรประภา ภูมิมา
นางสาวศิรภัสสร โปะคา
นางสาวศิราณี ชัยวิสิทธิ์
นางศิราณี ชูชาติ
นางสาวศิราณี ชูมี
นางสาวศิราณี ศรีเสมอ
นางสาวศิราพร นาคปาน
นางสาวศิราพร บุญฤทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิราภรณ จําปา
นางสาวศิราภรณ นิยมเดชา
นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร
นางสาวศิริกมล ศรีเปย
นางสาวศิริกร คะเชนเชื้อ
นางสาวศิริกาญจน เรืองเดช
นางสาวศิริกาญจน สุทธิปญโญ
นางสาวศิริกานต ญาณศิริ
นางสาวศิริกานต ศิริปอ
นางสาวศิริกุล ตรีพร
นางสาวศิริกุล มาจุฬา
นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณ
นางศิริขวัญ แกวสังวาลย
นางศิริขวัญ นาบุตร
นางศิริขวัญ มานะกลา
นางสาวศิริขวัญ สัมมาสุข
วาที่รอยตรีหญิง ศิริโฉม หนูเปย
นางศิริญญา กองมงคล
นางศิริญญา ชํานินา
นางสาวศิริญญา สุวรรณ
นางสาวศิริญนา แกวกา
นางสาวศิริญา สุขแกว
นางสาวศิริญา อภัยสุรสิทธิ์
นางสาวศิริณภา ใจดี
นางสาวศิริทิพย ภุมเรศ

๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศิริธร โชติกมงคล
นางสาวศิริธร โตแยม
นางศิริธร ปาปะขํา
นางสาวศิริธร พลเยี่ยม
นางสาวศิรินทรภรณ ไชยโรจน
นางสาวศิรินทรัตน ประไพเพชร
นางสาวศิรินทรา บุญเหลือ
นางสาวศิรินทรา โยธี
นางสาวศิรินทรา ราชวัง
นางสาวศิรินทรา ออนศรี
นางสาวศิรินทิพย กันแกว
นางสาวศิรินทิพย ไขคํา
นางสาวศิรินทิพย ดาทอง
นางศิรินทิพย นันทวาศ
นางสาวศิรินทิพย แยมปราศัย
นางศิรินทิพย สรรพจักร
นางสาวศิรินทิพย สืบจากศรี
นางสาวศิรินนภา ไชยราช
นางสาวศิรินพร ดวงเขียว
นางสาวศิรินภา จตุเทน
นางสาวศิรินภา จันทร
นางสาวศิรินภา เตียงศรี
นางศิรินภา บุญรักษ
นางศิรินภา พานิชรัมย
นางสาวศิรินภา เมรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิรินภา รุงรัศมี
นางสาวศิรินภา สมศรี
นางสาวศิรินภา สาจันทึก
นางสาวศิรินภา สุขภาพ
นางสาวศิรินภา หมั่นเขตรกรณ
นางศิรินภา เอ็ดเวิรดส
นางสาวศิรินันท ขวัญออน
นางสาวศิรินันท คลายสุวรรณ
นางสาวศิรินันท ดวงอาจ
นางสาวศิรินันท ไทยเจริญ
นางสาวศิรินันท นันทะเสน
นางสาวศิรินันท มวนสูงเนิน
นางสาวศิรินาฎ คําเอี่ยม
นางสาวศิรินาฎ เศรษฐชนะ
นางสาวศิรินาถ แกนบุญ
นางสาวศิรินุช ตุมพันธุ
นางสาวศิริเนตร ชินชัย
นางสาวศิริประภา ขําปาน
วาที่รอยตรีหญิง ศิริประภา
แฝงเมืองคุก
นางสาวศิริประภา เหลือเจริญ
นางสาวศิริปาน วันเพ็ชร
นางสาวศิริพร กําไรงาม
นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
นางสาวศิริพร เกิดอะโน

๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศิริพร แกวโพธิงาม
นางศิริพร แกววอ
นางสาวศิริพร คําทิพย
นางสาวศิริพร แคนหนอง
นางศิริพร งานแข็ง
นางสาวศิริพร จะริวรรณ
นางสาวศิริพร จําเขียว
นางศิริพร เจียมใจ
นางสาวศิริพร ชาติชํานาญ
นางศิริพร ตะวงค
นางสาวศิริพร ทุมสิงห
นางสาวศิริพร ธนะทรัพยทอง
นางศิริพร ประดิษฐธรรม
นางสาวศิริพร พรรณพัฒนกุล
นางสาวศิริพร พิมดี
นางศิริพร พูกพูล
นางสาวศิริพร ภูบาล
นางสาวศิริพร รัตนวรรณ
นางสาวศิริพร รุงฉาย
นางสาวศิริพร วรรธนาศรี
นางสาวศิริพร วีระวัฒน
นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร
นางสาวศิริพร ศิริโชติ
นางสาวศิริพร สาลี
นางสาวศิริพร สินตา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริพร สุขตระกูล
นางสาวศิริพร สุขยิ่ง
นางสาวศิริพร สุภาพ
นางสาวศิริพร แสงสวาง
นางสาวศิริพร หลีกชั่ว
นางสาวศิริพร เอี่ยมทราย
นางศิริพรรษา โชคชวยพัฒนากิจ
นางสาวศิริพักตร วิเศษ
นางศิริเพ็ญ กิมาคม
นางสาวศิริภรณ เลพล
นางสาวศิริภัทร แกนแกว
นางสาวศิริภา จงรักษ
นางสาวศิริรักษ แกวหานาม
นางสาวศิริรัชต อุนแกว
นางสาวศิริรัตน เกตุประทุม
นางศิริรัตน แกนเกษ
นางสาวศิริรัตน แกวสกุล
นางสาวศิริรัตน แกวสีนวน
นางสาวศิริรัตน ชมพู
นางสาวศิริรัตน ตรีเหรา
นางสาวศิริรัตน เถื่อนดี
นางศิริรัตน นอยแกว
นางศิริรัตน บุญอุน
นางสาวศิริรัตน มีฤทธิ์
นางศิริรัตน เมงบุตร

๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศิริรัตน สงวนศรี
นางสาวศิริรัตน สระทองจันทร
นางศิริรัตน สรางนอก
นางสาวศิริรัตน หวังสะและฮ
นางสาวศิริรัตนา นุมนวล
นางสาวศิริลักษ ทองพราว
นางสาวศิริลักษณ คํานึงถึง
นางสาวศิริลักษณ ชมนาวัง
นางสาวศิริลักษณ ใชสงคราม
นางสาวศิริลักษณ บุญเที่ยง
นางศิริลักษณ ปราณีนิตย
นางสาวศิริลักษณ ปวงขจร
นางสาวศิริลักษณ พูลศิลป
นางสาวศิริลักษณ ภักดีโยธิน
นางสาวศิริลักษณ ภูพราหมณ
นางศิริลักษณ วงศชาลี
นางสาวศิริลักษณ สวางวงค
นางสาวศิริลักษณ หมื่นกันยา
นางศิริลักษณ อุบลนอย
นางสาวศิริวรรณ ชูเมือง
นางสาวศิริวรรณ บุญศิริ
นางสาวศิริวรรณ ประหารภาพ
นางศิริวรรณ โพธิ์ทอง
นางศิริวรรณ โพธิสาร
นางสาวศิริวรรณ แยมเขนง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริวรรณ วรรณงาม
นางสาวศิริวรรณ สระบุบผา
นางศิริวรรณ สิทธิ์ภาพ
นางสาวศิริวรรณ สุทธิวงษ
นางสาวศิริวรรณ แสวงหา
นางสาวศิริวรรณ หนูแกว
นางสาวศิริวรรณ อิ่มอําไภย
นางสาวศิริวรรณ ดวงจะโปะ
นางสาวศิริวรวรรณ จันทะมาตร
นางสาวศิริวรางค พุทธวิเศษสรรค
นางสาวศิริวิมล พงษแตง
นางศิริวิมล เฮงสันเทียะ
นางสาวศิริวิไล แสนสีลา
นางสาวศิริสุดา ปญหา
นางสาวศิริอร พรผุดผอง
นางศิโรรัตน เปรมไธสง
นางสาวศิโรรัตน พินิจพงษ
นางศิโรรัตน อนันตถาวร
นางสาวศิวพร คงสกุล
นางสาวศิวพร จอมคําสี
นางสาวศิวพร เชื้อกสิการ
นางศิวพร ทิฆัมพรธีรวงศ
นางสาวศิวพร ธรรมสร
นางสาวศิวพร บุญแท
นางสาวศิวพร พรมขํา

๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศิวพร สายจันดา
นางศิวพร ออมอด
นางสาวศิวพร โอนออน
นางสาวศิวรรจน ศิริรัตน
นางสาวศิวลี มณีอินทร
นางสาวศิวาพร วงษเรืองโรจน
นางสาวศิวาพร วาระเพียง
นางสาวศิวารยา เพาะพืช
นางศิศิรา มณีวงษ
นางสาวศุกรฤดี มีสมพร
นางสาวศุกุนฌนาฏ เฉวียงวาส
นางสาวศุจินธร ทอดอาจ
นางสาวศุจินันท ศักดิ์สนิท
นางสาวศุทธินี เทพสกุล
นางสาวศุทธินี แทนทอง
นางสาวศุทธินี โผดนอก
นางสาวศุทธินี เพียรไพบูลย
นางสาวศุทธินี โภชพิพิธ
นางสาวศุทธิวรรณ นันทพุฒ
นางสาวศุเพ็ญภัก สอนอาจ
นางสาวศุภเดือน สินธุแสง
นางสาวศุภทธ ญศพันธุ
นางสาวศุภนารี ไพมณี
นางสาวศุภนุช พระบุ
นางสาวศุภมาส ธรรมชาติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔

นางสาวศุภมาส วิสัชนาม
นางสาวศุภรดา ไชยศร
นางสาวศุภรดา พันธุทองดี
นางศุภรัตน จันทวงษ
นางสาวศุภรัตน อนันตะเสน
นางสาวศุภรัตนา แบบอยาง
นางศุภรา มาลาโชติรัตน
นางสาวศุภราพร พะสริ
นางสาวศุภราภรณ คํามะรัก
นางสาวศุภลักษณ คําลือ
นางสาวศุภลักษณ จิตรสมบุญ
นางสาวศุภลักษณ ใจอุน
นางสาวศุภลักษณ ปตยะสา
นางสาวศุภลักษณ ปาผักโข
นางศุภลักษณ ปนมังกร
นางสาวศุภลักษณ รัตนแกว
นางศุภลักษณ ศรีเพชร
นางสาวศุภลักษณ ศิริเวช
นางสาวศุภลักษณ สิงหหลง
นางสาวศุภลัคน รัตนบุรี
นางสาวศุภวรรณ เทวกุล
นางสาวศุภวรรณ สุธัมมา
นางสาวศุภวิมล ชํานาญดี
นางสาวศุภักษร ศรีอุดม
นางสาวศุภัสสปภา พรมงาม

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศุภากร พรมภักดี
นางสาวศุภากร สรอยโสภณ
นางสาวศุภากาญจน พลอยเจริญ
นางสาวศุภางค ครุฑสุวรรณ
นางสาวศุภางค บุญศรีสมฤทธิ์
นางสาวศุภาณกุล สุขสมศรี
นางสาวศุภาพิชญ เอี่ยมสะอาด
นางสาวศุภารัตน จันทนะ
นางสาวศุภาษิตา ลุงหมอง
นางสาวศุภิสรา กุมาทะ
นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะ
นางสาวศุภิสรา คงปรางค
นางสาวศุภิสรา พวงกระสินธุ
นางศุภิสรา โมราเจริญ
นางสาวศุลีพร ขันภักดี
นางสาวโศภิษฐิรา ดอนโอภาช
นางสาวษรวดี จําปา
นางสาวสกัญญา ตลึงจิตร
นางสกาวเดือน ประสาร
นางสกาวเดือน ศิริรัตน
วาที่รอยตรีหญิง สกุณา มณีกลาง
นางสกุลกาญจน ทองดี
นางสกุลตลา มัคราช
นางสกุลเพชร ทองงาม
นางสกุลรัตน วงษสวาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔

นางสาวสกุลรัตน สระขุนทด
นางสาวสญามนต วงศน้ําคํา
นางสาวสดใส แกวเขม
นางสาวสถาพร คําหวล
นางสาวสถาพร สมบัติหอม
นางสถาพร อุทธบูรณ
นางสาวสนธยา ปาลามา
นางสาวสนธยา เพียหาเทศ
นางสนธยา ภูสุขเสมอ
นางสาวสนธยา หนูหนุด
นางสาวสไบทอง สโมสร
นางสาวสไบพร วรถายฐาน
นางสมจิตร เทียนขวัญ
นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม
นางสมจิตรา พาซู
นางสมใจ ขันแกว
นางสาวสมใจ คงทองดํา
นางสมใจ ชัยพิบูล
นางสาวสมใจ ปนวัฒนะ
นางสาวสมใจ สวนสัน
นางสาวสมถวิล เชียงโย
นางสาวสมทรง รมโพธิ์
นางสมนา ปลื้มใจ
นางสมปรอณา รัตนบุรี
นางสมประสงค อินทรรัมย

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐๒๕๕ นางสาวสมปรารถนา
สองแสงจันทร
๑๐๒๕๖ นางสาวสมปอง บุญพูน
๑๐๒๕๗ นางสาวสมปอง ยังอยู
๑๐๒๕๘ นางสาวสมปอง ใยเมือง
๑๐๒๕๙ นางสาวสมปอง รักสุทธี
๑๐๒๖๐ นางสาวสมพงษ จันทรมา
๑๐๒๖๑ นางสาวสมพร ปรีชาพูด
๑๐๒๖๒ นางสาวสมพิศ เดชทอง
๑๐๒๖๓ นางสาวสมพิศ สุขสวัสดิ์
๑๐๒๖๔ นางสาวสมพิศ แสงเงิน
๑๐๒๖๕ นางสาวสมรถ ราชิวงศ
๑๐๒๖๖ นางสาวสมรศรี ศรีรักษา
๑๐๒๖๗ นางสาวสมรักษ พรมโชติ
๑๐๒๖๘ นางสาวสมฤดี คุณสาร
๑๐๒๖๙ นางสาวสมฤดี จันทรสา
๑๐๒๗๐ นางสาวสมฤดี เศษฤทธิ์
๑๐๒๗๑ นางสาวสมฤดี อยูสมบูรณ
๑๐๒๗๒ นางสาวสมฤทัย โคตบุตโต
๑๐๒๗๓ นางสาวสมฤทัย นวมสวัสดิ์
๑๐๒๗๔ นางสมฤทัย บุญสด
๑๐๒๗๕ นางสมฤทัย ปยะภูริวิชญกุล
๑๐๒๗๖ นางสาวสมฤทัย เพชรโสม
๑๐๒๗๗ นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน
๑๐๒๗๘ นางสาวสมฤทัย อนุกูลวงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓

นางสาวสมลักษณ เย็นอุดม
นางสมศรี ทับสาร
นางสมหญิง ลัดดาไสว
นางสาวสมหทัย ชื่นพลี
นางสมหทัย อาจวิชัย
นางสาวสมหมาย แซอึ้ง
นางสาวสมันตินี เงินสมทอง
นางสาวสมัย นุหัง
นางสมาพร แกนเชื้อชัย
นางสาวสมาพร ยี่สง
นางสรญา วงษขันธ
นางสาวสรญา เหมรังคะ
นางสาวสรณสิริ กิจติยะพงศ
นางสาวสรณสิริ สมภาร
นางสรรยา สวนดอกไม
นางสรวีย กรกชงาม
นางสาวสรอยทอง ชัยรัตน
นางสาวสรอยทิพย จูงกลาง
นางสาวสรอยเพชร กามนต
นางสรอยเพชร สัมโย
นางสรอยฟา มาลาสาย
นางสาวสรอยฟา แสงเพชร
นางสาวสรอยมุก สุยังกุล
นางสาวสรอยสุณี บัวเบา
นางสาวสรอยสุนีย รามปลอด

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสรัญญา ทองแจม
นางสรัญญา สุทธิสุคนธ
นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ
นางสาวสราพร ทัตติยพงศ
นางสาวสรารัตน คนซื่อ
นางสรารัตน จุลนวล
นางสรารัตน เผาพหล
นางสราลี พวงทอง
นางสาวสริตา ยามดี
นางสาวสริตา เวรสันเทียะ
นางสาวสรินนา ศรีเมือง
นางสาวสโรชา ไชยสุวรรณ
นางสาวสโรชา ดวงทิพย
นางสโรชา ศรยิง
นางสาวสลิล สุขศรี
นางสาวสลิลรัตน สุขนันท
นางสาวสวนีย จัดจอหอ
นางสาวสวนีย สังกรณีย
นางสาวสวรรยา กุลนาดา
นางสาวสวรรยา อั้นเตง
นางสาวสวรส เห็มคุณ
นางสาวสวรักษ เพ็งอุดม
นางสาวสวรา วรขันธ
นางสาวสวรี ศรีโยวงค
นางสาวสวลี อินทรนาค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสวลีภรณ กาเผือก
นางสาวสวิตตา พิมพิสาร
นางสาวสศิธร ปูเตะ
นางสาวสหัสทยา บุญเรือง
นางสาวสะใบคํา ทองอุบล
นางสะรีรัตน โยทัยหาญ
นางสาวสังวาล รอบคอบ
นางสาวสังวาลย นาถงาม
นางสาวสังวาลย ประเสริฐศรี
นางสาวสังเวียน หมอนพังเทียม
นางสัญญา พรมรักษา
นางสาวสัญศณีย เลาใจ
นางสาวสัตตกมล รัตนพัทธยากร
นางสาวสัตตบุษย โพธิรุท
นางสาวสันตสินี เขียนชานาจ
นางสันทนา สุวสิงห
นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล
นางสาวสาเก เอี่ยมวิไล
นางสาวสาคร ปานทอง
นางสาวสาฐิกา คําปวน
นางสาวสาทนา วัฒนใย
นางสาวสาธิดา แกวไวยุทธ
นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัส
นางสาธินี นาคสุข
นางสาวสาธิยา วรวัฒนสกุลชัย

๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสายใจ โคตรทิพย
นางสาวสายใจ ยามแยม
นางสาวสายใจ เอียดจุย
นางสาวสายชล ทองพุฒ
นางสาวสายชล ธนะรุง
นางสาวสายชล บุญชิตร
นางสาวสายชล เสือชื่น
นางสาวสายทอง สาครพีรกุล
นางสาวสายทอง สืบสกุลพรหม
นางสายทิพย ปานกล่ํา
นางสายธาร สุขทวี
นางสาวสายนที ไชยแสงรัตน
นางสาวสายน้ําผึ้ง กับแฟง
นางสายบัว เฉลี่ยกลาง
นางสาวสายฝน เกิดทับทิม
นางสาวสายฝน แกลวกลา
นางสาวสายฝน จันทรศรีนวล
นางสาวสายฝน ดงภักดี
นางสายฝน ไทยราช
นางสายฝน พฤกษาสิทธิ์
นางสาวสายฝน รามมะเริง
นางสาวสายฝน วอนยิน
นางสายพิณ จงทองกลาง
นางสาวสายพิณ บัวบาน
นางสายพิณ ศรหนูนอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายเพชร พิณรัตน
นางสาวสายเพชร มานิตยกุล
นางสายเพ็ชร แกวกลา
นางสายเพ็ญ บุญทองแกว
นางสาวสายฟา อาชีวะประดิษฐ
นางสายรุง แผนทอง
นางสาวสายรุง ภิญญศรี
นางสาวสายรุง เหมือดชัยภูมิ
นางสาวสายสุดา ใจตรง
นางสายสุนี อยูเย็น
นางสาวสายสุนีย ปทุมสูตร
นางสาวสายสุนีย สวัสดี
นางสาวสายสุนีย สืบสุข
นางสายสุรีย สมร
นางสาวสายไหม บัณฑิตเสน
นางสาวสารภี สวัสดี
นางสาวสาริณี จูแวน
นางสาริณี ศิริขันธ
นางสาวสาริศา สุกิน
นางสาวสาเราะ หมาดเตะ
นางสาลินี นิลรัตน
นางสาวสาลินี พรมสวัสดิ์
นางสาวสาลินี เหล็กกับทอง
นางสาวสาลีนะห ศรีทวี
นางสาวสาลีนี สาและ

๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสาวิกา สวนยศ
นางสาวสาวิณี อุนเมือง
นางสาวสาวิตรี เกตุประยูร
นางสาวสาวิตรี ขวาซุย
นางสาวสาวิตรี ขุนราช
นางสาวสาวิตรี จันทรนาลาว
นางสาวิตรี จิตแสง
นางสาวสาวิตรี ตันกิตติมงคล
นางสาวสาวิตรี ทรงฤทธิ์
นางสาวสาวิตรี ทั่งนาค
นางสาวสาวิตรี เทศจันทึก
นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข
นางสาวสาวิตรี ธนะอุด
นางสาวสาวิตรี บุญแนน
นางสาวิตรี บุญพลอย
นางสาวสาวิตรี บุญสะอาด
นางสาวสาวิตรี ประสิทธิ์
นางสาวิตรี ปะโมโท
นางสาวสาวิตรี พรอนันตจําเริญ
นางสาวสาวิตรี พุทธนาวงค
นางสาวสาวิตรี มั่นธรรม
นางสาวสาวิตรี สุวรรณโณ
นางสาวิตรี แสงงาม
นางสาวสาวิตรี หลําเบ็ญสะ
นางสาวสาวิตรี อินทรแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาสินี ออนละมูล
นางสาวสาหรี แจมจิตต
นางสํารี ชะเอม
นางสําลี พิลาวุฒิ
นางสาวสําลี แสงเขียว
นางสาวสิชล นอยมะณี
นางสาวสิชล เพิ่มพูน
นางสิณี ขวัญแกว
นางสาวสิดารัศมิ์ ไตรรัตนเกยูร
นางสาวสิตานันท เนียมหอม
นางสาวสิตาพร จันทรนนท
นางสาวสินจัย คํามาตา
นางสาวสินจัย โฉมชัย
นางสาวสินาภรณ วรรณศิลป
นางสาวสินีนาฎ กอบกํา
นางสาวสินีนาฎ กุยรักษา
นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสดิ์
นางสาวสินีนาฎ ใสแจม
นางสาวสินีนาฏ มีดี
นางสาวสินีนาฏ วชิรธานินทร
นางสาวสินีนาฏ ศรีศักดิ์นอก
นางสาวสินีนาฏ หวังพิทักษ
นางสินีนาถ มุงกอกลาง
นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร
นางสาวสิรตา แดงทอง

๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสิรภัค ตนแกว
นางสาวสิรภัทร ลองแกว
นางสาวสิริกัญญา หางถิ่น
นางสาวสิริกัญญา อาษาธง
นางสิริกาญจน เทพบํารุง
นางสิริกาญจน อุปการีคมศิริ
นางสิริกานดา วรยศ
นางสิริจรรยา พลนันท
นางสาวสิริจันทร ยิ้มใย
นางสาวสิริจันทร อาจกูล
นางสาวสิริชนุตต ศิริกุล
นางสิริญญา กิตตะวงค
นางสาวสิริญญา พฤคฌาญาณ
นางสาวสิริธิดา เสาหงษ
นางสาวสิรินญา สายยศ
นางสาวสิรินญาพร การเกษม
นางสาวสิรินทรา นอยพิทักษ
นางสาวสิรินทรา พันธเรือนดี
นางสาวสิรินนาถ พินิจการ
นางสาวสิรินภา ตับกลาง
นางสาวสิรินภา ปนตระกูล
นางสาวสิรินรัตน นอยเจริญ
นางสาวสิรินลักษณ ขาวดา
นางสาวสิรินันท เกษอารี
นางสาวสิรินันท จันทรโสม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิรินันท เลี้ยจี่
นางสาวสิรินาฎ ศรยิง
นางสาวสิริพร ไตรลึก
นางสาวสิริพร ทองประเสริฐ
นางสาวสิริพร บุญมา
นางสาวสิริพร พลอยสี
นางสาวสิริพร ยศธนวรกุล
นางสาวสิริพร สอดสุข
นางสาวสิริพร สอนเทศ
นางสาวสิริพร สารวรรณ
นางสาวสิริภรณ นิลหิรัญ
นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ
นางสาวสิริภัทรลดา
เพชรมงคลเวธน
นางสาวสิริภา บริบูรณ
นางสาวสิริมา พวงขจร
นางสิริมา โพธิ์ทอง
นางสิริยา โกศลนิยม
นางสาวสิริยาพร บุญสงค
นางสาวสิริยาภรณ ทองงามขํา
นางสิริรดา เพชรเลิศ
นางสาวสิริรักษ ยิ้มละมัย
นางสาวสิริลักษณ แกวทองดี
นางสาวสิริลักษณ ไชยศักดิ์โสภณ
นางสาวสิริลักษณ ดอนทอง

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐๕๐๓ วาที่รอยตรีหญิง สิริลักษณ
บุญรัตนัง
๑๐๕๐๔ นางสาวสิริลักษณ ปกกาเวสุ
๑๐๕๐๕ นางสาวสิริลักษณ ผลจันทร
๑๐๕๐๖ นางสาวสิริลักษณ อินทรบุตร
๑๐๕๐๗ นางสิริวรรณ เกลี้ยงขํา
๑๐๕๐๘ นางสาวสิริวรรณ สารประดิษฐ
๑๐๕๐๙ นางสิริวิชญา พรมมี
๑๐๕๑๐ นางสิริวิภา ปงรัมย
๑๐๕๑๑ นางสาวสิริวิมล ปามิตร
๑๐๕๑๒ นางสาวสิริวิมล เส็งเมือง
๑๐๕๑๓ นางสิริอร ติณธรรม
๑๐๕๑๔ นางสาวสิรีธร ชุนหะศรี
๑๐๕๑๕ นางสาวสิรีธร สรอยจําปา
๑๐๕๑๖ นางสาวสิรีธร หลําเบ็ลสะ
๑๐๕๑๗ นางสาวสิวลี มินสาคร
๑๐๕๑๘ นางสาวสิวิมล ใจใหญ
๑๐๕๑๙ นางสาวสีแพร ธรรมนาม
๑๐๕๒๐ นางสาวสีลาภรณ เทียนบุตร
๑๐๕๒๑ นางสาวสุกมล ชาตะกูล
๑๐๕๒๒ นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี
๑๐๕๒๓ นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์
๑๐๕๒๔ นางสาวสุกัญญา กงไกลาศ
๑๐๕๒๕ นางสาวสุกัญญา แกวกระจาง
๑๐๕๒๖ นางสาวสุกัญญา จันทรเปรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑

นางสาวสุกัญญา จับปลั่ง
นางสาวสุกัญญา เจริญศรี
นางสาวสุกัญญา ฉิมพนาม
นางสาวสุกัญญา ชาซิโย
นางสาวสุกัญญา เชื้ออินทร
นางสาวสุกัญญา แชมโสภา
นางสาวสุกัญญา ดวงกลัด
นางสาวสุกัญญา ดวงแกว
นางสาวสุกัญญา ตรงตอการ
นางสาวสุกัญญา ทรัพยทวี
นางสุกัญญา ทองเกลี้ยง
นางสาวสุกัญญา ทาลุมพุก
นางสาวสุกัญญา ทุมหนู
นางสาวสุกัญญา โทนทอง
นางสาวสุกัญญา ไทรแกว
นางสาวสุกัญญา นารัก
นางสาวสุกัญญา นุวอ
นางสาวสุกัญญา ปายนอก
นางสาวสุกัญญา พงษเจริญ
นางสาวสุกัญญา พละศักดิ์
นางสาวสุกัญญา พันธุเมฆ
นางสุกัญญา พิมพา
นางสาวสุกัญญา เพิ่มพูน
นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรี
นางสาวสุกัญญา มรกตคันโธ

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุกัญญา มาทรายคํา
นางสุกัญญา มีงาม
นางสาวสุกัญญา มุงจันทร
นางสุกัญญา รวบรวม
นางสาวสุกัญญา รักษาคง
นางสาวสุกัญญา วันเดวา
นางสาวสุกัญญา ศรีสุโข
นางสาวสุกัญญา สมัญญา
นางสาวสุกัญญา สายลอด
นางสุกัญญา สิทธิ์นอย
นางสาวสุกัญญา แสงสุขานนท
นางสุกัญญา อังกุรวิโรจน
นางสาวสุกันยา สรอยอําภา
นางสุกันยา ออรเฟอร
นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ
นางสุกัลยา แยมชะยา
นางสาวสุกาญดา เพียกุนา
นางสุกานดา เกินกลาง
นางสาวสุกานดา จันทรออน
นางสาวสุกานดา ทองตัน
นางสาวสุกานดา ธราจารวัตร
นางสุกานดา ธานี
นางสุกานดา พิมพพันธ
นางสาวสุกานดา ลอยดารา
นางสาวสุกานดา วงษมั่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑

นางสาวสุกานดา ศรีโสภา
นางสาวสุกานดา สีทา
นางสาวสุกานดา หวยสูงเนิน
นางสาวสุกานดา อาจหาญ
นางสาวสุกิตรา มิตรราช
นางสาวสุขงามดี แซอึ่ง
นางสาวสุขใจ เหล็มปาน
นางสุขวสา แยมแสงทอง
นางสาวสุขุมาพร ศรีเจริญ
นางสาวสุขุมาภรณ จันทนา
นางสาวสุขุมาล จันสูง
นางสุขุมาลย อดทน
นางสาวสุคนธ นนทการ
นางสุคนธ สุทธิสวาท
นางสาวสุคนธทิพย ฉุนแสนดี
นางสาวสุคนธทิพย ชาววัง
นางสาวสุคนธทิพย เล็งกลาง
นางสาวสุคนธา ยะไวทย
นางสาวสุคลทิพย ถนอมชีพ
นางสาวสุจรรยา ยศบุรุษ
นางสาวสุจิณณา สิงหประโคน
นางสุจิตรา กะการดี
นางสาวสุจิตรา กาสสกุล
นางสาวสุจิตรา คําคุม
นางสาวสุจิตรา ทองทิพย

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุจิตรา ธนทรัพยกิจกุล
นางสาวสุจิตรา บานนบ
นางสาวสุจิตรา มาศชาย
นางสาวสุจิตรา มูลตรีภักดี
นางสาวสุจิตรา สามารถ
นางสาวสุจิตรา แสนวัง
นางสาวสุจิตรา อยูเย็น
นางสาวสุจินดา ประกอบผล
นางสาวสุจินต ไชยจํา
นางสาวสุจินต หนูพัด
นางสาวสุจินตนา สมัครชวย
นางสาวสุจินตรา ทองจันทร
นางสาวสุจิรดา โพธิ์เทศ
นางสาวสุจิรา แกลวกลา
นางสุจิรา บุญรับ
นางสาวสุจิรา ประกอบผล
นางสาวสุจิรา สงสุวรรณ
นางสาวสุจิราภรณ อิทธิมะธะ
นางสาวสุชญา พุมสวย
นางสุชลธิรา ขันซาย
นางสาวสุชัญญา งามผิว
นางสาวสุชาดา ขําเขียว
นางสาวสุชาดา คงทรัพย
นางสาวสุชาดา คําภาศรี
นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑

นางสาวสุชาดา จันทรผอง
นางสาวสุชาดา ชูวงศ
นางสาวสุชาดา ถาวรชาติ
นางสาวสุชาดา ทรัพยพลอย
นางสุชาดา ทวีทรัพย
นางสุชาดา นุยไม
นางสาวสุชาดา บินอาหวา
นางสุชาดา บุญสราง
นางสาวสุชาดา ผาสุข
นางสาวสุชาดา พุทธอวยชัย
นางสาวสุชาดา เพชรสุก
นางสาวสุชาดา มีศิลป
นางสาวสุชาดา ลอบุญ
นางสาวสุชาดา วังวารี
นางสาวสุชาดา สังขทอง
นางสาวสุชาดา สุรัตน
นางสาวสุชาดา โสภูงา
นางสาวสุชาดา เฮงเจริญ
นางสุชานรี นาเอก
นางสุชานาฏ พุมพวง
นางสาวสุชาภัค จันทสิงห
นางสาวสุชาวดี ประเสริฐลาภ
นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ
นางสาวสุชาวลี สายสมิง
นางสุชีรา คําภูแสน

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐๖๕๒ นางสาวสุชีรา อยุธกาศ
๑๐๖๕๓ นางสาวสุชูติกาญจน
โสตะพราหมณ
๑๐๖๕๔ นางสาวสุญาดา สังฆเนตร
๑๐๖๕๕ นางสาวสุฑาพร คบหมู
๑๐๖๕๖ นางสุฑามาศ คงอยูสุข
๑๐๖๕๗ นางสาวสุฑารัตน อวมอุไร
๑๐๖๕๘ นางสาวสุณัฏฐา อยูเจริญ
๑๐๖๕๙ นางสาวสุณิษา สุกราภา
๑๐๖๖๐ นางสาวสุณี จารุพงษกุล
๑๐๖๖๑ นางสาวสุณีย วาจาสุวิมล
๑๐๖๖๒ นางสาวสุดใจ ขันงาม
๑๐๖๖๓ นางสาวสุดใจ ชนาภัทรกูลชา
๑๐๖๖๔ นางสุดใจ ทองไสย
๑๐๖๖๕ นางสาวสุดา กูเหล็ม
๑๐๖๖๖ นางสุดา คําภูเงิน
๑๐๖๖๗ นางสาวสุดา แซะอาหลํา
๑๐๖๖๘ นางสุดา ทรายแกว
๑๐๖๖๙ นางสุดา ศรีกงพาน
๑๐๖๗๐ นางสุดาทิพย คัดไชย
๑๐๖๗๑ นางสาวสุดาทิพย ถวิลไพร
๑๐๖๗๒ นางสุดาทิพย นะรารัมย
๑๐๖๗๓ นางสุดาทิพย พากเพียร
๑๐๖๗๔ นางสาวสุดาทิพย ศรีสรอย
๑๐๖๗๕ นางสาวสุดาพร เจนจบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดาพร ดานธรรมคุณ
นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์
นางสุดารัตน กาญจนไชย
นางสาวสุดารัตน กุญแจทอง
นางสาวสุดารัตน เกลื่อนสิน
นางสาวสุดารัตน แกวจันทร
นางสาวสุดารัตน คํามวง
นางสาวสุดารัตน คูประสิทธิ์
นางสาวสุดารัตน เครือจันทร
นางสาวสุดารัตน โฆษิตสกุลพงษ
นางสาวสุดารัตน จันทรศรี
นางสาวสุดารัตน จํารองเพ็ง
นางสาวสุดารัตน ชุมแวงวาป
นางสุดารัตน เชิดชู
นางสุดารัตน ดวงแกว
นางสาวสุดารัตน ตอดอก
นางสาวสุดารัตน ธานี
นางสาวสุดารัตน
นาวินสันติราษฎร
นางสาวสุดารัตน นาอุดม
นางสาวสุดารัตน ประสารทรัพย
นางสาวสุดารัตน พรหมพันธใจ
วาที่รอยตรีหญิง สุดารัตน
พรหมอินทร
นางสุดารัตน พัฒนพาณิชย

๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุดารัตน พึ่งผล
นางสาวสุดารัตน พุทธกูล
นางสาวสุดารัตน ไพรคติภพ
นางสาวสุดารัตน เมฆฉาย
นางสาวสุดารัตน โยชนเยื้อน
นางสุดารัตน รัตนชมภู
นางสาวสุดารัตน วาเรศ
นางสาวสุดารัตน สรอยจิต
นางสาวสุดารัตน สําราญ
นางสาวสุดารัตน สุริยะวงษ
นางสาวสุดารัตน หอกกระโทก
นางสาวสุดารัตน หาได
นางสาวสุดารัตน อินอยู
นางสาวสุดารัตน อุนาพันธุ
นางสาวสุดารัตน เฮี๊ยะแหวด
นางสาวสุดารินทร ผาฤพล
นางสาวสุดารินทร อนุสรณัฐพงศ
นางสาวสุดารินีย เรือนใหม
นางสาวสุดาวดี ทิพโสต
นางสุดาวรรณ มณีโชติ
นางสาวสุดาวรรณ ราชกิจชอบ
นางสุดาวัลย จันทนุช
นางสาวสุดาวัลย ใบคํา
นางสาวสุดาวัลย สรรคพงษ
นางสุดาศรี สิงหทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุตานันท อุนจิตติ
นางสาวสุตาภัทร ปฐมนุพงศ
นางสาวสุถาพร บุญชวย
นางสาวสุทญา อรามรัตน
นางสาวสุทธิกานต โมรานิล
นางสาวสุทธิจิต ฤทธิเดช
นางสาวสุทธิดา กอนสมบัติ
นางสาวสุทธิดา เกตนอก
นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศรี
นางสาวสุทธิตา กาญจนคลอด
นางสาวสุทธิตา อินพรม
นางสาวสุทธินันท สุวพันธุโภคิน
นางสาวสุทธินี ณ พัทลุง
นางสาวสุทธินี ทวนดํา
นางสาวสุทธินี เมืองมูล
นางสาวสุทธิพร สอิ้งแกว
นางสุทธิพร สุขสวาง
นางสุทธิพร สุวรรณรัตน
นางสาวสุทธิภรณ ชินทะเล
นางสาวสุทธิลักษณ เกื้อดวง
นางสุทธิวรรณ จิ๋วสุข
นางสุทธิษา หมอจีด
นางสาวสุทธิสุดา มาลยาภรณ
นางสาวสุทน บัวลพ
นางสาวสุทัมมา ชินทะวัน

๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุทิรา กระสายสินธ
นางสาวสุทิศา งามยิ่ง
นางสาวสุทิศา สนธิ
นางสาวสุทิศา สอนประโคน
นางสาวสุธัญญา เรืองกิจ
นางสาวสุธาทิพย กันทฤทธิ์
นางสาวสุธาทิพย เกตุกอ
นางสาวสุธาทิพย ควรนาม
นางสาวสุธาทิพย เผาทหาร
นางสาวสุธาทิพย ฟองสมบูรณ
นางสาวสุธาทิพย มูลอุดม
นางสาวสุธาทิพย รอดมณี
นางสุธารัตน สียางนอก
นางสาวสุธารี รชตธํามรงค
นางสาวสุธาวัลย ลิ้มเจริญวงศ
นางสาวสุธาสิณี บัวขวัญ
นางสาวสุธาสินี คําทะเนตร
นางสาวสุธาสินี ตุมนิลกาล
นางสุธาสินี ทองนุม
นางสาวสุธาสินี ไพฑูรย
นางสาวสุธาสินี เหนี่ยวสลุง
นางสาวสุธิชา สอนวงคแกว
นางสาวสุธิดา กอนจันทรเทศ
นางสาวสุธิดา เฉลิมจิรารัตน
นางสาวสุธิดา ดิบแดง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุธิดา ธนบัตร
นางสาวสุธิดา บุญเทศนา
นางสาวสุธิดา พงษสวัสดิ์
นางสาวสุธิดา พันธงาม
นางสาวสุธิดา โพชสาลี
วาที่รอยตรีหญิง สุธิดา ยี่รักษ
นางสาวสุธิดา วันสุดล
นางสุธิดา ศรีผดุง
นางสาวสุธิตา วิชาธรรม
นางสาวสุธินี ศรีชน
นางสาวสุธิศา กลัดสี
นางสาวสุธิษา วิบูลยวัฒน
นางสาวสุธีระวรรณ สุตะโท
นางสุธีรา ฉายชูวงษ
นางสาวสุธีรา ปานาลาด
นางสุธีรา มูลตรีมา
นางสุธีรา สุขเจริญ
นางสาวสุนทรี เปงกลาง
นางสุนทรี เอกวัตร
นางสาวสุนันท รักทุง
นางสาวสุนันทา กลางกุลนารถ
นางสาวสุนันทา แกวสวาง
นางสาวสุนันทา จันทรชูกลิ่น
นางสาวสุนันทา ชาญปรีชา
นางสาวสุนันทา เดชะบุญ

๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุนันทา ทับทวี
นางสุนันทา ปกษาสวย
นางสาวสุนันทา ปญญารัตน
นางสาวสุนันทา ปยะวงษ
นางสาวสุนันทา รอดนุม
นางสาวสุนันทา แสนแกว
นางสุนันธา ดํานาดี
นางสาวสุนา สาแกว
นางสาวสุนารี ชื่นจรูญ
นางสาวสุนารี แชมรัมย
นางสาวสุนารี สายสมบัติ
นางสาวสุนาวี รัตนพันธ
นางสาวสุนิตษา บุญอภัย
นางสาวสุนิตสา โพธิ์ชัยรัตน
นางสาวสุนิทธิรา กันทัด
นางสุนิศา พรมสอน
วาที่รอยตรีหญิง สุนิศา สงางาม
นางสาวสุนิศา หวังพระธรรม
นางสาวสุนิศา อาจณรงค
นางสาวสุนิษา กลิ่นจิ๋ว
นางสาวสุนิษา คชายุทธ
นางสาวสุนิษา คํานวนศักดิ์
นางสาวสุนิษา ชัยจันดา
นางสาวสุนิษา ทองมาก
นางสาวสุนิษา ยิ้มยอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘

นางสุนิษา ราศรี
นางสาวสุนิสา กุลแกว
นางสาวสุนิสา จันทรจริง
นางสุนิสา จันทรแดง
นางสาวสุนิสา จากพิทาน
นางสาวสุนิสา เฉยดิษฐ
นางสาวสุนิสา แชมชื่น
นางสาวสุนิสา ณรงคเพชร
นางสุนิสา แดงอราม
นางสาวสุนิสา ตันสกุล
นางสุนิสา ทิพยประโคน
วาที่รอยตรีหญิง สุนิสา นุมดี
นางสาวสุนิสา เนรจิตร
นางสาวสุนิสา บิดพันลํา
นางสาวสุนิสา พันธุสิงห
นางสาวสุนิสา พิมพโตนด
นางสาวสุนิสา ไพลศรี
นางสาวสุนิสา มามีสุข
นางสาวสุนิสา รุงราตรี
นางสาวสุนิสา ฤทธิพันธ
นางสาวสุนิสา วาริน
นางสาวสุนิสา สุโพธิ์แสน
นางสุนิสา เสวยราช
นางสุนีย เขียวมา
นางสาวสุนีย คุยอินทร

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุนีย นิลเถื่อน
นางสาวสุนีย พาซอ
นางสาวสุนีย มะลิซอน
นางสาวสุนีย สะอาดรัมย
นางสาวสุนีย สุนันทธาตรี
นางสาวสุนีรัตน ศิริยานนท
นางสาวสุนีวัลย ไชยรัตน
นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา
นางสาวสุบงกช ไชยแสง
นางสาวสุใบ ไกรทอง
นางสาวสุประวีณ จุดาบุตร
นางสุประวีณ มกรพันธ
นางสาวสุปราณี แข็งกสิกิจ
นางสาวสุปราณี บุญกลา
นางสาวสุปราณี พนะสันต
นางสุปราณี พุมกระจันทร
นางสาวสุปราณี มณีจันทร
นางสาวสุปราณี สนองค
นางสาวสุปราณี สวาสดิ์วงค
นางสาวสุปราณี หุนหลอ
นางสาวสุปรานี บุญสุภา
นางสาวสุปรียา ชินพะวอ
นางสุปรียา พัฒนชวย
นางสาวสุปรียา ฤทธิ์บํารุง
นางสุปรียา สวางศรีสกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุผัสสา สังขาว
นางสาวสุพพัตรา นวะศรี
นางสาวสุพรรณ คีราช
นางสาวสุพรรณดา แสนบุญ
นางสุพรรณธิการ แสวงผล
นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ
นางสาวสุพรรณา ชูนครพัฒน
นางสุพรรณิการ วิเศษไทย
นางสาวสุพรรณี กันเมียน
นางสาวสุพรรณี ขวัญหนู
วาที่รอยตรีหญิง สุพรรณี ใจเขียว
นางสาวสุพรรณี ซอนกลิ่น
นางสาวสุพรรณี ตรงคํานึง
นางสาวสุพรรณี ตระหงาน
นางสุพรรณี พรหมสวัสดิ์
นางสาวสุพรรณี มณีศรี
นางสาวสุพรรณี รัตนะบูรณะ
นางสาวสุพรรณี วุฒิสาร
นางสาวสุพรรณี แสงฮาด
นางสาวสุพรรณี หมูหมี
นางสาวสุพรรณี อรัญสาร
นางสาวสุพรรระณา มุงดี
นางสาวสุพรรษา แกวพริ้ง
นางสาวสุพรรษา ขุนจาเมือง
นางสาวสุพรรษา ขุมทอง

๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุพรรษา คําภีระ
นางสุพรรษา คําอวน
นางสาวสุพรรษา คุมเฟอง
นางสาวสุพรรษา ดวงฉวี
นางสุพรรษา ทิพยสิงห
นางสาวสุพรรษา บํารุง
นางสาวสุพรรษา บุญมานันท
นางสาวสุพรรษา ประสายกา
นางสาวสุพรรษา วิทยพันธ
นางสาวสุพรรษา ศรีมวง
นางสาวสุพรรษา สุวรรณจันทร
นางสาวสุพรรษา หมอดี
นางสุพรรษา โอมแกว
นางสุพรรัตน เลกากาญจน
นางสาวสุพลักษณ สิทธิจันทร
นางสาวสุพัชตรา ขวัญนอย
นางสุพัชรา เดชเสถียร
นางสาวสุพัชรา หลาวิลัย
นางสาวสุพัฒนตรา วาปโส
นางสาวสุพัตรา เกาะประเสริฐ
นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย
นางสาวสุพัตรา คงรอด
นางสาวสุพัตรา จันทรคง
นางสาวสุพัตรา จันทรดี
นางสาวสุพัตรา จิตรตรง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘

นางสุพัตรา ณ นคร
นางสาวสุพัตรา นพสาย
นางสาวสุพัตรา บัวเผือก
นางสุพัตรา ปญญาวิศิษฏ
นางสุพัตรา ผูกพันธ
นางสาวสุพัตรา พันธภักดี
นางสาวสุพัตรา เพียราช
นางสุพัตรา ไพบูลย
นางสาวสุพัตรา เมืองพวน
นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย
นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่ง
นางสุพัตรา ริดจันทร
นางสาวสุพัตรา เลิศสมจิตร
นางสุพัตรา วรรณวิกุล
นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมมา
นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน
นางสาวสุพัตรา สาลี
นางสาวสุพัตรา สิงมะหันต
นางสาวสุพัตรา สุขไชย
นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี
นางสาวสุพัตรา อนันตวุฒิ
นางสาวสุพัสตรา โนนดวง
นางสาวสุพา แสงพรม
นางสุพาภรณ ทวินันท
นางสาวสุพาภรณ พนิรัมย

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุพาภรณ ศาลา
นางสุพาภรณ สองแสง
นางสุพิชชา กลั่นสุข
นางสาวสุพิชชา เลิศขามปอม
นางสาวสุพิชชา วะสาร
นางสุพิชฌาย เกื้อหนุน
นางสุพิชฌาย วงคสัมพันธชัย
นางสุพิชฌาย วงศสวัสดิ์
นางสาวสุพิชฌาย ศรีทา
นางสุพิชฌาย หงษสามารถ
นางสาวสุพิชญา นาคเสน
นางสาวสุพิชญา บุญมาลา
นางสาวสุพิชยา ชวงชัยยะ
นางสาวสุพิดา จันทศรี
นางสุพินญา อับดุลกะเดช
นางสุพิศ สุวรรณศรี
นางสาวสุภกฤตา หงษทอง
นางสาวสุภนิดา คงจันทร
นางสาวสุภรพิทย บุญพรวงศ
นางสาวสุภรัตน ทองอุนเรือน
นางสาวสุภลักษณ พรหมรับ
นางสาวสุภลัคน นิพัทพงษ
นางสาวสุภวรรณ บุดดีคํา
นางสุภัค เขียวแกว
นางสาวสุภัค สุคนธพงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภัคสร มั่นคง
นางสาวสุภัจฉรา กาใจ
นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุม
นางสาวสุภัตรา วงษาอ่ํา
นางสาวสุภัตรา สะอาดภูมิ
นางสุภัทรฉวี วงศเจริญ
นางสาวสุภัทรา ตันศิริ
นางสาวสุภัทรา ทิพยไพฑูรย
นางสาวสุภัทรา บุญสรอย
นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ
นางสาวสุภัทศรา รักษากิจ
นางสาวสุภัสชา ตุนทรัพย
นางสาวสุภัสสร กกรัมย
นางสาวสุภัสสร แซลี้
นางสาวสุภัสสร สรอยแมน
นางสาวสุภางค ศรีทองสุก
นางสุภาณี เตชะสิทธิ์
นางสาวสุภาดา โคตรแสนลี
นางสาวสุภาดา ผลทิพย
นางสาวสุภาดา สงฆพิมพ
นางสาวสุภาดา สาคเรศ
นางสาวสุภาดา สุรสอน
นางสาวสุภาธินี ชนะมาร
นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ
นางสุภาพร แกวมหาวงศ

๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง
นางสาวสุภาพร คําภักดี
นางสาวสุภาพร จิณเสน
นางสาวสุภาพร จินะวงค
นางสาวสุภาพร ชัยรัตน
นางสาวสุภาพร เชื้อแกว
นางสาวสุภาพร แซผาง
นางสาวสุภาพร แซหลี
นางสาวสุภาพร ดวงแปน
นางสุภาพร เดชอูป
นางสาวสุภาพร โตเพชร
นางสาวสุภาพร ถาวงษกลาง
นางสาวสุภาพร ทองเงิน
นางสาวสุภาพร ธูปเทียนทอง
นางสุภาพร บรรดาศักดิ์
นางสาวสุภาพร บุญเจริญ
นางสาวสุภาพร บุญรัตน
นางสาวสุภาพร บุตรราช
นางสุภาพร บุษยากุล
นางสาวสุภาพร ปทมะสุคนธ
วาที่รอยตรีหญิง สุภาพร ปานหอม
วาที่รอยตรีหญิง สุภาพร ผิวดี
นางสาวสุภาพร พวงเพชร
นางสาวสุภาพร พวงมาลัย
นางสาวสุภาพร พิมพบุษผา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาพร เรืองสา
นางสาวสุภาพร วงศดี
นางสาวสุภาพร สิงหจันทร
นางสาวสุภาพร แสงตีสุ
นางสุภาพร แสงทอง
นางสุภาพร หินโทน
นางสาวสุภาพร เอมระดี
นางสาวสุภาพร เอี่ยมสอาด
นางสาวสุภาภร พรมสุม
นางสาวสุภาภรณ แกวสองดวง
นางสาวสุภาภรณ คะโลรัมย
นางสุภาภรณ จัตุชัย
วาที่รอยตรีหญิง สุภาภรณ
ตรีกําจร
นางสาวสุภาภรณ ปานเงิน
นางสาวสุภาภรณ รักทองจันทร
นางสาวสุภาภรณ รุงสวัสดิ์
นางสาวสุภาภรณ ศรีมหรรณ
นางสาวสุภาภรณ หาญณรงชัยกิจ
นางสาวสุภาภรณ อินพรหม
นางสาวสุภารักษ รามฤทธิ์
นางสาวสุภารัตน จิตรบํารุง
นางสาวสุภารัตน ไชยอนุกูล
นางสาวสุภารัตน แซสัว
นางสาวสุภารัตน ดุขุนทด

๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุภารัตน ทูลพิรัตน
นางสาวสุภารัตน สําราญจิตร
นางสาวสุภาวณี ชาวเหนือ
นางสาวสุภาวดี กานทอง
นางสาวสุภาวดี แกวกา
นางสาวสุภาวดี คํานาดี
นางสาวสุภาวดี คําพึ่งอุน
นางสาวสุภาวดี คุมชาวนา
นางสาวสุภาวดี จางูเหลือม
นางสาวสุภาวดี จาวศิริแสงชัย
นางสาวสุภาวดี แจงประจักษ
นางสาวสุภาวดี เชื้อนิล
นางสาวสุภาวดี ทองสําฤทธิ์
นางสาวสุภาวดี ทาทอง
นางสาวสุภาวดี นอยสุภา
นางสุภาวดี แนนอุดร
นางสาวสุภาวดี บุญเชิด
นางสาวสุภาวดี พงษแพทย
นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน
นางสาวสุภาวดี พูลสวัสดิ์
นางสุภาวดี ศรีวัง
นางสาวสุภาวดี ศรีสุบาล
นางสุภาวดี สงเกื้อ
นางสาวสุภาวดี สีตามาตร
นางสาวสุภาวดี สุวรรณพิมพ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาวดี แสงเทียน
นางสาวสุภาวดี โสตะ
นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี
นางสาวสุภาวดี อุนชูศรี
นางสาวสุภาวรรณ ลืนภูเขียว
นางสาวสุภาวรรณ วรรณคํา
นางสาวสุภาวรัชญ แสงทอง
นางสาวสุภาวัลย ชัยเจริญ
นางสาวสุภาวิณี ฤทธิไชยกูล
นางสาวสุภาวิดา มะสัก
นางสาวสุภิญญา แซเซียว
นางสุภิญญา ภูเมือง
นางสาวสุภิดา โลเกษ
นางสาวสุภิวัลย เสถียรสิริวิวัฒน
นางสาวสุมณฑา นาคแกว
นางสาวสุมนทิพย ใจศิริ
นางสุมนา ทองจีน
นางสาวสุมนา ธนภาษ
นางสาวสุมนา สอนศิริ
นางสาวสุมลทิพย เพิ่มพูล
นางสุมลมาศ ชูเหมือน
นางสาวสุมลยา สาระวิโรจน
นางสุมัทชา มาประเสริฐ
นางสาวสุมารัตน พงษอภัย
นางสาวสุมาลา คําทา

๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุมาลี คําสวาง
นางสาวสุมาลี ฉ่ําผล
นางสาวสุมาลี ชูบุญ
นางสาวสุมาลี แซจิว
นางสาวสุมาลี ทองบอ
นางสุมาลี มีสอาด
นางสาวสุมาลี รัตนมาลา
นางสาวสุมาลี รูปโฉม
นางสุมาลี ศรีมณี
นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
นางสาวสุมิตรา คํามา
นางสุมิตรา ไชยพานิช
นางสาวสุมิตรา สงศรี
นางสาวสุมิตรา อิ่มรักษา
นางสาวสุมินชา ทศไกร
นางสาวสุมินตรา สารกระโทก
นางสุมิยาภรณ พรมสวัสดิ์
นางสาวสุรกัญญา ศิริศักดิ์
นางสาวสุรดา กอบุญ
นางสาวสุรภา เหล็งหวาน
นางสาวสุรัชดา บุระวงค
นางสาวสุรัชนา สิงหคํา
นางสุรัตดา สถานพงษ
นางสุรัตติยา เหมทานนท
นางสาวสุรัตน ดําบรรพ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุรัตนดา ฆองพาหุ
นางสุรัตนดา ศรีคงรักษ
นางสาวสุรัตวดี แสงนิล
นางสาวสุรัสวดี บริรักษ
นางสุรางค อุไรวรรณ
นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ
นางสุรางครัตน ธนะวงศ
นางสุรางคสิริ อรุณฉาย
นางสุริคิด สายธนู
นางสาวสุริฉาย ไสยกุล
นางสาวสุริชา สุขเจริญ
นางสาวสุริญา บุษดาคํา
นางสาวสุริตา เณรแกว
นางสาวสุรินธร โพธิวัฒน
นางสาวสุรินาถ ขาวเอี่ยม
นางสาวสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล
นางสาวสุริยาพร ศรจันทร
นางสุริวัลย ขุนบรรเทิง
นางสาวสุริศา ทัพหงสา
นางสาวสุริษา เกษมราษฎร
นางสาวสุริสา ผองใส
นางสุริสา มูลคํา
นางสาวสุรี กฤษฎี
นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน
นางสาวสุรีพร กันเรือง

๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุรีพร สมทิพย
นางสุรีพร สระทองยอด
นางสุรีพร สุขมวง
นางสาวสุรีพรรณ พรมภักดี
นางสาวสุรีย แกวมณี
นางสาวสุรีย โคนาบาล
นางสุรีย พัฒนาวนิชกุล
นางสาวสุรียพร จิตรกิตติโชติ
นางสาวสุรียพร ชื่นเกษร
นางสาวสุรียพร พรายแกว
นางสุรียพร เพิ่มทวี
นางสาวสุรียพร วัฒนธีระกรณ
นางสาวสุรียภรณ เรืองคํา
นางสาวสุรียรัตน ชื่นอารมณ
นางสาวสุรียรัตน เถื่อนมูลละ
นางสาวสุรียรัตน พรกมลพรรณ
นางสาวสุรียรัตน อินทิยศ
นางสาวสุรียฤภรณ เสมรบุณย
นางสาวสุรีรัตน พรหมไทย
นางสาวสุรีรัตน พุมมา
นางสุรีรัตน เพ็ชรกําจัด
นางสาวสุรีรัตน รอดเกตุกูล
นางสุรีรัตน รอดพน
นางสาวสุรีรัตน เรือนเงิน
นางสาวสุรีรัตน ศุภนาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุรีรัตน โหงฉิม
นางสาวสุรีรัตน อานประโคน
นางสุรีรัตน อิ่มจันทร
นางสุรีรัตน อุนจิตร
นางสาวสุรีวรรณ จันทรศิริ
นางสาวสุรีวัลย สุขนิยม
นางสาวสุไรดา ดือราแม
นางสาวสุไรยา เหล็มจิ
นางสาวสุลักขณา ใจองอาจ
นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา
นางสาวสุลักษณขนางค คําศรี
นางสาวสุลาลัย ทองดี
นางสาวสุลิขิต งาคชสาร
นางสาวสุวกัญจน หงษสิงหทอง
นางสุวณีย สงดี
นางสาวสุวนิตย บุญเพ็ง
นางสาวสุวนี เมฆพัฒน
นางสาวสุวพร ชุมกมล
นางสาวสุวพัชร บุญทํา
นางสุวพิชญ เกิดสิน
นางสาวสุวพิชญ ติปยานนท
นางสุวภัทร สังขสม
นางสาวสุวรรณ มูลสาร
นางสุวรรณณา โสภาศรี
นางสาวสุวรรณรักษ เพ็ชรหนู

๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุวรรณา ใจกลา
นางสุวรรณา ตั้งติพงศตระกูล
นางสาวสุวรรณา ทัพทวี
นางสุวรรณา ปอมจัตุรัส
นางสาวสุวรรณา ฝกจันทร
นางสาวสุวรรณา พูลสวาง
นางสาวสุวรรณา รูปยะเวช
นางสาวสุวรรณา เลาหะชัย
นางสาวสุวรรณา โลนะลุ
นางสุวรรณา สะหยา
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
นางสาวสุวรรณา ออนแกว
นางสุวรรณา เอี่ยมอาจ
นางสาวสุวรรณี นามพัด
นางสุวรรณี โพธิสาร
นางสาวสุวรรณี สมมาสี
นางสุวรรณี หุมไธสง
นางสาวสุวรินทร ทองดีวงษ
นางสาวสุวรีย โชติชวง
นางสุวรีย เดชปน
นางสาวสุวัฒนันท ขาวพันธุ
นางสาวสุวัลภัทร คํารัมย
นางสุวาณี เสือลายตลับ
นางสุวารัตน ขยันยิ่ง
นางสาวสุวิชชา ไชยเมืองชื่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุวิชญา แปงนุจา
นางสุวิชา ลําพูน
นางสุวิชาดา เกษหอม
นางสาวสุวิชาดา วงศวิริยชาติ
นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ
นางสาวสุวิภา เนตรนางรอง
นางสาวสุวิภา เพชรคง
นางสาวสุวิภา วงษแสง
นางสาวสุวิภา สายคําวงค
นางสุวิมน เชี่ยหวน
นางสุวิมล กลิ่นประทุม
นางสาวสุวิมล กันยะมูล
นางสาวสุวิมล กิตติทรัพยเจริญ
นางสุวิมล คันธวังอินทร
นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติ
นางสาวสุวิมล จันตะสุรินทร
นางสาวสุวิมล ใจมา
นางสาวสุวิมล ไชยดี
นางสาวสุวิมล ถนอมจิต
นางสาวสุวิมล ทองจํารัส
นางสาวสุวิมล นุชนาด
นางสาวสุวิมล ประดับวงษ
นางสาวสุวิมล ประดับสุข
นางสาวสุวิมล พิมพเกา
นางสาวสุวิมล ฟูแสง

๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุวิมล มานะยิ่ง
นางสาวสุวิมล สองแสง
นางสาวสุวิมล สาสังข
นางสาวสุวิมล อาวลึกเหนือ
นางสาวสุวิมล อินทรทอง
นางสุวิมาศ เสมประวัติ
นางสาวสุวิวรรณ วสุธาผาภูมิ
นางสุวิศา ลักษณะ
นางสาวสุวิสา พรหมเอาะ
นางสาวสุวีนัส เสือจันทึก
นางสาวสุศิวกัญญา ปรางสร
นางสุอาภาพร ฝนเต็ม
นางสาวสุไฮลา ใบหา
นางสาวเสธินี ศรีเดช
นางสาวเสมอใจ หมวดผา
นางสาวเสริมกมล บุญสุข
นางสาวเสริมศิริ คลายทอง
นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ
นางสาวเสาวกุล ปองทองหลาง
นางสาวเสาวคนธ กุลศิริชัยวัฒน
นางสาวเสาวคนธ ชุมเชื้อ
นางสาวเสาวคนธ โทบุราณ
นางสาวเสาวคนธ ศรีโยธี
นางเสาวณิต สังขทอง
นางสาวเสาวณีย ชลศิริพงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวณีย ชูศรี
นางสาวเสาวณีย ปริตวา
นางสาวเสาวณีย ผลนา
นางสาวเสาวณีย พรหมคง
นางสาวเสาวณีย เลาเจริญ
นางสาวเสาวนิตย สีนุน
นางสาวเสาวนิตย หวังกุม
นางสาวเสาวนีย ขุนประดิษฐ
นางสาวเสาวนีย ไขแสง
นางสาวเสาวนีย เชื้อเมืองพาน
นางสาวเสาวนีย ดลละออ
นางเสาวนีย นุยบุตร
นางเสาวนีย พักพงษ
นางเสาวนีย มวงดี
นางสาวเสาวนีย รวยทรัพย
นางเสาวนีย เศษศรี
นางสาวเสาวนีย สวนพันธุ
นางเสาวพรรณ ราชทรัพย
นางสาวเสาวภา เขมะสมบูรณ
นางสาวเสาวภาคย พฤกษไพบูลย
นางเสาวภาคย สืบสาย
นางสาวเสาวรภย แสงอรุณ
นางสาวเสาวรส ชัยราช
นางสาวเสาวรส ปราบโจร
นางสาวเสาวลักษณ เกษมสวัสดิ์

๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเสาวลักษณ แกวมน
นางสาวเสาวลักษณ คําลาทิศ
นางสาวเสาวลักษณ โคกสูงเนิน
นางสาวเสาวลักษณ จงจิตต
นางสาวเสาวลักษณ จงแผกลาง
นางสาวเสาวลักษณ จันเทพ
นางสาวเสาวลักษณ ไชยมูล
นางสาวเสาวลักษณ ดีฉ่ํา
นางสาวเสาวลักษณ ตอดแกว
นางสาวเสาวลักษณ ตอโนนสูง
นางสาวเสาวลักษณ โตทองหลาง
นางสาวเสาวลักษณ ทองกอน
นางสาวเสาวลักษณ เทียนสวาง
นางสาวเสาวลักษณ นอยมิ่ง
นางสาวเสาวลักษณ พรหมขุนทอง
นางสาวเสาวลักษณ พาพงษ
นางสาวเสาวลักษณ พูลเกษร
นางสาวเสาวลักษณ เพชรดีมีสกุล
นางสาวเสาวลักษณ ฟกนาค
สิบเอกหญิง เสาวลักษณ มุงไธสง
นางสาวเสาวลักษณ เลิศงามดี
นางสาวเสาวลักษณ วรวิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ ศรีผึ้ง
นางสาวเสาวลักษณ สังขเอียด
นางสาวเสาวลักษณ สันติธรรมเมธี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗

นางสาวเสาวลักษณ หอมนาน
นางแสงจันทร คงอินแกว
นางสาวแสงจันทร จรบํารุง
นางแสงจันทร ยังนอย
นางสาวแสงดาว ฉวนศรี
นางแสงดาว แตงนวลจันทร
นางแสงดาว ปุณะตุง
นางสาวแสงดาว มูลเมฆ
นางสาวแสงดาว เรนา
นางสาวแสงดาว ลําใยเจริญ
นางสาวแสงเดือน ขันมา
นางสาวแสงเดือน ชัยเชิดชู
นางสาวแสงเดือน นิลศรี
นางสาวแสงเดือน ราบเรียบ
นางสาวแสงเดือน สาคร
นางสาวแสงเทียน การิเทพ
นางสาวแสงเทียน ฉิมสงา
นางแสงมณี สุพรรณพยัคฆ
นางสาวแสงรวี พิณสุวรรณ
นางสาวแสงระวี โคตรหานาม
นางสาวแสงระวี ชัยโย
นางแสงระวี แรเอ็น
นางสาวแสงระวี อนุกูล
นางสาวแสงระวี อินอํานวย
นางสาวแสงสิริน อิ่มสันเทียะ

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวแสงอรุณ ลาน้ําเที่ยง
นางสาวโสธิดา นาบุญเรือง
นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท
นางสาวโสพินันท กะแหม
นางโสภณา สเตงควิส
นางสาวโสภา ถาวรเจริญ
นางสาวโสภา เปยมอินทร
นางสาวโสภา โยทู
นางโสภา รมพิกุล
นางสาวโสภา ศิริแวว
นางสาวโสภาพร นวลปาน
นางสาวโสภาพรรณ ชายแกว
นางสาวโสภาพรรณ หนองกาวี
นางสาวโสภาวรรณ คงทน
นางสาวโสภิดา ขันชะลี
นางสาวโสภิดา จารัตน
นางสาวโสภิดา พลเยี่ยม
นางสาวโสภิตรา พรหมใจ
นางสาวโสภิตา สุทิน
นางโสภิษฐ จันทรสมคอย
นางสาวโสภี ศิริกุล
นางสาวโสมวรรณ ประสมพล
นางโสรญา สุขเกษม
นางสาวโสรญา หิรัญวงค
นางสาวโสรดา จันทรบุญนาค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสรยา กันเสือ
นางสาวโสรยา จินดามณี
นางสาวโสรยา พือขุนทด
นางโสรยา ยางงาม
นางสาวไสวรินทร หลักคํา
นางหทัยกรานต ปานแกว
นางสาวหทัยกาญจน นามมงคล
นางสาวหทัยชนก กูรมะสุวรรณ
นางสาวหทัยชนก เทียนทอง
นางสาวหทัยชนก บํารุงพืช
นางสาวหทัยชนก ปกปอง
นางสาวหทัยชนก ฝาตูม
นางสาวหทัยชนก รสหอม
นางหทัยชนก ศรีลาศักดิ์
นางสาวหทัยทิพย จันทรศรีออน
นางหทัยทิพย ประทุมวรรณ
นางหทัยทิพย สันตะวา
นางสาวหทัยทิพย
อุดมมงคลไพศาล
นางสาวหทัยพร เย็นสมพงศ
นางหทัยพรรณ กันสิงห
นางหทัยรัตน เชื้อเมือง
นางสาวหทัยรัตน ทับเปรม
นางสาวหทัยรัตน สวางเกตุ
นางสาวหทัยรัตน สุวรรณสกุล

๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวหทัยรัตน อยูสมบูรณ
นางหทัยวรรณ บุญชูดํา
นางสาวหนึ่งฤทัย เกษตรสุนทร
นางสาวหนึ่งฤทัย ผางดี
นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา
นางหนึ่งฤทัย ศรีเมืองไพร
นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริรัตน
นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสวาง
นางสาวหนึ่งฤทัย อินทรประสงค
นางหนูเพียร โกมลสุรกุล
นางสาวหมิวดี วรรณวงษ
นางสาวหยก พนภัย
นางสาวหยกฟา สกุลเดช
นางสาวหยดเทียน ปองทัพไทย
นางหยาดพิรุณ ไชยชมภู
นางสาวหยาดพิรุณ หนุนกระโทก
นางสาวหฤดี เดชสถิตย
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ
นางสาวหฤทัย สิมนา
นางสาวหฤทัย ออนขวัญ
นางสาวหวันอัสมา อิสราภิสิทธิ์
นางสาวหัทยา ชนะสิทธิ์
นางสาวหัทยา พรรณราช
นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๔๒๒ นางสาวหัทยานันทช
เศรษฐปราโมทย
๑๑๔๒๓ นางสาวหัสทยา เกาะสมัน
๑๑๔๒๔ นางสาวหัสยา ไชยนารัมย
๑๑๔๒๕ นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
๑๑๔๒๖ นางสาวเหนือสุชา อนันทกุล
๑๑๔๒๗ นางสาวเหมสุดา คุมโสระ
๑๑๔๒๘ นางสาวเหมือนชนก เมืองวงศ
๑๑๔๒๙ นางสาวเหมือนตา เรืองศรี
๑๑๔๓๐ นางไหมเสาะ สามาน
๑๑๔๓๑ นางสาวอชิรญา กองคํา
๑๑๔๓๒ นางอชิรญา พิมพปจฉิม
๑๑๔๓๓ นางอชิรญาณ คชาบาล
๑๑๔๓๔ นางอโณทัย ปาวรีย
๑๑๔๓๕ นางสาวอโณทัย ปยรังสิยานนท
๑๑๔๓๖ นางสาวอโณทัย ยอยสูงเนิน
๑๑๔๓๗ นางสาวอดาวัลย สโมทาน
๑๑๔๓๘ นางสาวอดิศา เสนแกว
๑๑๔๓๙ นางสาวอติกาญจน ศรีสังข
๑๑๔๔๐ นางอติกานต ขับรอง
๑๑๔๔๑ นางสาวอตินุช บุญประเสริฐสิน
๑๑๔๔๒ นางสาวอติพร เข็มทอง
๑๑๔๔๓ นางอติพร สรรคสวาสดิ์
๑๑๔๔๔ นางสาวอติภา โทรัตน
๑๑๔๔๕ นางอติภา รวบรวม

๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอติภา สาครพานิช
นางสาวอทัยพร ดรที
นางสาวอทิตติยา วานิลทิพย
นางสาวอทิตยา กาลสี
นางอทิตยา ชังเกอร
นางสาวอทิตยา เทพวงษ
นางสาวอทิตยา มังคลาด
นางสาวอทิตยา หิรัญพฤกษ
นางสาวอทิตยาพร เทียนยาณี
นางอทิตยาภรณ พรมเกษา
นางอธิชา เวชสุขสกุล
นางสาวอธิฐาน คงชวยสถิตย
นางอธิปยญาณ ศรีนิล
นางสาวอธิมาส นะวงค
นางอธิษฐาน ประเสริฐยา
นางอนงค แกวดก
นางสาวอนงค จันทรวงศ
นางสาวอนงค ดลชม
นางสาวอนงค ปาสานะตัง
นางอนงค ผลโชค
นางสาวอนงค พยัคฆโส
นางสาวอนงค แสนศรี
นางสาวอนงคนาฎ ชวยบุญ
นางสาวอนงคนาถ สังคะรินทร
นางสาวอนงคนาถ หงษอินทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕

นางอนงคภัทร ฉลอง
นางสาวอนงคภัทร ใบบัว
นางอนงครัตน กัลยา
นางสาวอนงคลักษณ พงษธนู
นางสาวอนัญญา คงชูดี
นางสาวอนัญญา คําโยธา
นางสาวอนัญญา ทองปน
นางสาวอนัญญา บุญสูง
นางอนัญญา เบญจมาภา
นางสาวอนัญญา พละสรร
นางสาวอนัญญา วันทยานันท
นางสาวอนัญญา สังขวรรณะ
นางสาวอนัญญา สุวรรณ
นางอนัญญา ออนเรือง
นางอนัญญา อานัน
นางสาวอนัญญา อุปน
นางสาวอนันตญา คําลือ
นางสาวอนันตญา ยิ่งคง
นางอนันตาพร นรนิ่ม
นางสาวอนันทนา เทียมเลิศ
นางสาวอนุรักษ กุญแจทอง
นางสาวอนุรีย ประโลมรัมย
นางสาวอนุลักษณ บุดดี
นางสาวอนุศรา สุขเกษม
นางอนุสรา กระแสเทพ

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอนุสรา คิมทอง
วาที่รอยตรีหญิง อนุสรา จิตรแกว
นางสาวอนุสรา ชาวเวียง
นางสาวอนุสรา บุญเกษ
นางอนุสรา ปาหินา
นางสาวอนุสรา ผลาปรีย
นางสาวอนุสรา พุมพิกุล
นางสาวอนุสรา รัตนชัย
นางสาวอนุสรา สาชะรุง
นางสาวอนุสรา หงษคําจันทร
นางสาวอโนชา มากผล
นางสาวอโนชา อินทรักษา
นางสาวอโนทัย เต็มยอด
นางสาวอบกุล สุทธิประภา
นางสาวอพรรณี คงแสนคํา
นางสาวอภาพร ภูพลผัน
นางสาวอภิชชญา อุรา
นางสาวอภิชญา คงรอด
นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ
นางสาวอภิชา นิรามัย
นางสาวอภิชาภร หนุนภักดี
นางสาวอภิญญา กันทะถ้ํา
นางสาวอภิญญา แกวมณี
นางสาวอภิญญา จันทรัศมี
นางสาวอภิญญา จิตรอักษร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอภิญญา ชวนะเกรียงไกร
นางสาวอภิญญา ชายังกูล
นางอภิญญา นาโควงค
นางสาวอภิญญา ผดุงเวียง
นางอภิญญา โยธามาศ
นางสาวอภิญญา สุขบัว
นางสาวอภิญญา เหงาประสิทธิ์
นางสาวอภิญญากุล หาญกุล
นางสาวอภิณหพร อินทรปญญา
นางอภิรดา ขัติมงคล
นางสาวอภิรดา ผาเจริญ
นางสาวอภิรดี จันทรลอย
นางสาวอภิรดี ตรุวรรณ
นางสาวอภิรดี ธีระวงศนันท
นางสาวอภิรดี มณีนิล
นางอภิรักษ ทีฆะ
นางสาวอภิฤดี สุขวาป
นางสาวอภิวรรณ สุขสีดา
นางอภิวรรณ ศรีทอง
นางอภิวันท เจี้ยมดี
นางอภิศรา วงษเที่ยง
นางสาวอภิสร บุญธนาธรรม
นางสาวอภิสรา แกวสวน
นางสาวอภิสรา ทองอยู
นางสาวอมตา จงมีสุข

๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอมร รุงเรือง
นางอมรทิพย ไกรชวย
นางสาวอมรทิพย จิตรอารีย
นางสาวอมรพรรณ ผุยมวง
นางสาวอมรภัค สดใส
นางสาวอมรรัตน กมล
นางสาวอมรรัตน เกกินะ
นางอมรรัตน แกวกระจาง
นางสาวอมรรัตน แกวเขียว
นางสาวอมรรัตน แกวฝายนอก
นางสาวอมรรัตน แกวศรี
นางสาวอมรรัตน ขําเสงี่ยม
นางอมรรัตน คาน
นางสาวอมรรัตน คําภูแกว
นางสาวอมรรัตน คําหมื่น
นางสาวอมรรัตน จันทรอราม
นางสาวอมรรัตน ใจไธสง
นางสาวอมรรัตน ชมญาติ
นางอมรรัตน เดือนเพ็ญ
นางสาวอมรรัตน ตีบอุด
นางอมรรัตน นอยดํา
นางสาวอมรรัตน นามบุญ
นางสาวอมรรัตน บุญยงค
นางสาวอมรรัตน ประคองรักษ
นางสาวอมรรัตน ปนขอม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรรัตน ปนปอง
นางสาวอมรรัตน พันธุเจริญ
นางสาวอมรรัตน มากเหลี่ยม
นางอมรรัตน มาฬมงคล
นางสาวอมรรัตน มูลสาร
นางอมรรัตน ยศเกรียงไกร
นางสาวอมรรัตน แวนพิมาย
นางสาวอมรรัตน สุดตา
นางสาวอมรรัตน สุริยะบุญ
นางสาวอมรรัตน เสนามาตย
นางสาวอมรรัตน แสงมณี
นางสาวอมรรัตน แสงมิ
นางสาวอมรวดี ทัพชางไม
นางสาวอมราพร เพ็ชรทอง
นางสาวอมราศรี สุวรรณปฐวี
นางสาวอมลรัตน สังขทอง
นางสาวอมลวรรณ ตลุมเคลือ
นางสาวอมาวสี ไชยโยกาศ
นางสาวอมาวสี วิริยะนุเคราะห
นางอรกัญญา บัวแดง
นางสาวอรกานต ภมรเกศ
นางสาวอรจิรา พวงมาลัย
นางอรชภรณ ภิรมรส
นางสาวอรชร อินทวงษ
นางสาวอรชา คงศิลา

๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอรชา อาจสามารถศิริ
นางสาวอรชา โองอินทร
นางสาวอรชีรา อนุบุตร
นางอรชุมา ทานกระโทก
นางสาวอรชุมา บุญมี
นางสาวอรณพา พิราวุธ
นางสาวอรณัส เองฉวน
นางสาวอรณิช ดํารงเจริญศักดิ์
นางสาวอรณิช สามสี
นางสาวอรณิชชา เจริญสุข
นางสาวอรณิชชา บุณยสิทธิ์พิชัย
นางสาวอรณิชา กระจายแกว
นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์
นางสาวอรณีย สีโลปา
นางสาวอรดี ผาปรางค
นางอรทัย ก่ําบุญมา
นางสาวอรทัย ขวาซุย
นางสาวอรทัย คําภู
นางสาวอรทัย คําสมัย
นางสาวอรทัย ชุมใจ
นางอรทัย ดางเหลา
นางสาวอรทัย แดงเวียง
นางสาวอรทัย ตันเจริญ
นางสาวอรทัย ทองจันทรแกว
นางอรทัย ทองเชื้อ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕

นางอรทัย ทองยอย
นางอรทัย ทิพยะกัน
นางสาวอรทัย ธุมา
นางสาวอรทัย บุญวาส
นางสาวอรทัย ฝายนา
นางอรทัย ใยภักดี
นางอรทัย รักพวง
นางสาวอรทัย สุมาลี
นางสาวอรทัย เสายะ
นางสาวอรทัย ใสแสง
นางสาวอรทัย อาพัดนอก
นางสาวอรทัย อิงภู
นางสาวอรนันท ทองแดง
นางสาวอรนิจ สมบัติ
นางสาวอรนิชา สุดใจ
นางอรนิตย พิจารณ
นางสาวอรนิภา แสงขาว
นางอรนิษฐ ทองฟาสีคราม
นางสาวอรนุช เฉยฉิว
นางสาวอรนุช ชวงพิทักษ
นางสาวอรนุช ชื่นตา
นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ
นางสาวอรนุช มนตแกว
นางอรนุช สิงหทองหอม
นางสาวอรนุช สุขรอบ

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอรปรียา วิหะกะรัตน
นางสาวอรปรียา สีติ
นางอรพรรณ กึนสี
นางสาวอรพรรณ จันทรสิงห
นางอรพรรณ เจริญยศ
นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติ
นางสาวอรพรรณ ดําหมาน
นางอรพรรณ แตมพิมาย
นางสาวอรพรรณ ทองออน
นางสาวอรพรรณ ธนบัตร
นางสาวอรพรรณ นวลจันทร
นางอรพรรณ ปนดอนตอง
นางสาวอรพรรณ โพธิ์รัตทะ
นางสาวอรพรรณ ภักดีทอง
นางสาวอรพรรณ มูลละ
นางสาวอรพรรณ ริ้วสุขสันต
นางสาวอรพรรณ หมูเทพ
นางสาวอรพรรณ
เหลืองวิมลไพศาล
นางสาวอรพิณ คนล้ํา
นางสาวอรพิณ ยงยืน
นางสาวอรพิน คาวิจิตร
นางสาวอรพิน คําเหลือ
นางสาวอรพิน ถิ่นการ
นางสาวอรพิน ศรีทัด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง อรพิน สมจันทร
นางสาวอรพิน สีน้ําเงิน
นางสาวอรพิน โสวรรณี
นางสาวอรพินท คํามา
นางสาวอรพินท บุตรงาม
นางสาวอรพินท พิศงาม
นางสาวอรภัทรา อุทรักษ
นางอรยา สุริยะโชติ
นางสาวอรรถกานท ทองแดงเจือ
นางสาวอรรถพร พรมตรุษ
นางอรรถพร วิรัติสกุล
นางสาวอรฤดี บรรเทา
นางสาวอรฤดี ผูนอก
นางสาวอรฤทัย ปานทอง
นางสาวอรวดี คงสิน
นางสาวอรวรรณ แกวนางรอง
นางสาวอรวรรณ คุมครอง
นางสาวอรวรรณ โคตรุโพธิ์
นางสาวอรวรรณ เชียงนอย
นางสาวอรวรรณ ทรงคะรักษ
นางสาวอรวรรณ บุตรพุม
นางสาวอรวรรณ ปราบหนุน
นางอรวรรณ ปานจํารูญ
นางสาวอรวรรณ พิมพจันทร
นางสาวอรวรรณ พุดมอญ

๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอรวรรณ มัคสุวรรณ
นางสาวอรวรรณ มากสุข
นางสาวอรวรรณ ยินดี
นางสาวอรวรรณ ยืนวงค
นางสาวอรวรรณ ละไม
นางสาวอรวรรณ วัชรินทรางกูร
นางสาวอรวรรณ สิงหอินทร
นางสาวอรวรรณ แสงเทพ
นางสาวอรวรรณ หรบรรพ
นางสาวอรวรรณ อาคม
นางสาวอรวรรณ แพนลํา
นางสาวอรวรรนยา บุนนาค
นางสาวอรวี ชาวน้ําวน
นางสาวอรษา คงเดิม
นางสาวอรษา ภูมี
นางอรษา มีสิทธิ์
นางสาวอรสา ชูสกุลตันติวงค
นางอรสา เดชดี
นางสาวอรสา บัวปา
นางสาวอรสา ผุดมี
นางสาวอรสา ยาฟู
นางอรสา ลือดารา
นางอรสา วันดี
นางอรสา ศรีเหรา
นางสาวอรสา สงทะเล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔

นางสาวอรสา สิงหวงษา
นางอรสา สุขเหลือง
นางอรสุรางศ อินทรปรุง
นางสาวอรอนงค ครองพงษ
นางสาวอรอนงค จบแลว
นางอรอนงค ชาญรอบ
นางอรอนงค พิทักษพันธกิจ
นางสาวอรอนงค ยุทธวิธี
นางสาวอรอนงค เยาวนิตย
นางสาวอรอนงค วงศา
นางอรอรุณ ไชยวิเศษ
นางสาวอรอุมา กุลาศรี
นางสาวอรอุมา ทรงกลด
นางสาวอรอุมา ทองมาก
นางสาวอรอุมา นพรัตน
นางอรอุมา ภุชงคอนันต
นางสาวอรอุมา เรืองเดช
นางสาวอรอุมา วิสัย
นางสาวอรอุมา ศรีภุมมา
นางสาวอรอุมา สิงหสวัสดิ์
นางสาวอรอุมา หงษทอง
นางอรอุมา หวังมีจงมี
นางสาวอรัญญา แกนจันทร
นางสาวอรัญญา จันแรม
นางสาวอรัญญา เจริญสุข

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอรัญญา วิเศษชู
นางอรัญญา สงแสง
นางอรัญญา อินอุเทน
นางสาวอรัลยภรณ เดชอรัญ
นางอริญชยา ยันตรัมย
นางสาวอริญญา สาบวช
นางสาวอริยา กันทะวงค
นางสาวอริยา ขุนแกว
นางสาวอริศรา ปาทาน
นางสาวอริศรา ยากับ
นางสาวอริศรา สงทวน
นางสาวอริษา คําโหมด
นางสาวอริษา วงคําจันทร
นางอริษา ศิริทัศน
นางสาวอริสรา ชัยสมิต
นางสาวอริสรา เริงสําราญ
นางสาวอริสา คามจังหาร
นางสาวอรุณ ไชยคต
นางสาวอรุณ บุญมี
นางสาวอรุณ พันธบุปผา
นางสาวอรุณจิต ไชยเทพ
นางสาวอรุณนี ชนะชัย
นางสาวอรุณประไพ สวางวงค
นางอรุณรัตน คัมภีรพจน
นางสาวอรุณรัตน อยูภักดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔

นางสาวอรุณรัศมี แกวลอย
นางสาวอรุณวรรณ เอมโอด
นางสาวอรุณศรี ทําบุญ
นางสาวอรุณี แกวสุริยา
นางสาวอรุณี ตางประโคน
นางสาวอรุณี ศรีแกวน้ําใสย
นางสาวอรุณี อิสระโชติ
นางอรุโณทัย อาริวงค
นางสาวอลิตา พรอมพงษสิริ
นางสาวอลิศรา เทพกระโทก
นางสาวอลิศา คําชนาม
นางอลิษา กัณหกุล
นางสาวอลิษา ผลสมหวัง
นางสาวอลิษา สงสุข
นางสาวอลิษา เอี่ยมบรรจง
นางสาวอลิสา แกวกอ
นางสาวอลิสา ทรงเลิศ
นางสาวอลิสา นาคฤทธิ์
นางสาวอลิสา บุญอยู
นางสาวอลิสา วารี
นางสาวอวยพร อารีโกเศศ
นางอวัศยา สาเหล็ม
นางสาวอวัสดา กิจสวน
นางสาวอวิกา ลิ้มพานิชภักดี
นางสาวออมแกว นอยใสย

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวออมใจ ตาวตา
นางสาวออมใจ หนูทอง
นางสาวออมดาว บุญสุขา
นางสาวออมนอย ทองดวง
นางออมฤดี ตะกรุดแจม
นางสาวออมฤทัย พาเกล
นางสาวออมสิน เสาะโชค
นางสาวออมอารีย แข็งฤทธิ์
นางสาวออยใจ ปากวิเศษ
นางออยทิพย สาแก
นางสาวอักษร วุนสุก
นางสาวอักษรกร ชัยผดุง
นางสาวอักษรศรี บุญสรวง
นางสาวอักษราภัค ชนะบุญ
นางอักษราภัค สมภาร
นางสาวอังคณา คลังเมือง
นางสาวอังคณา ชนะ
นางสาวอังคณา แชมพุดซา
นางสาวอังคณา นภาแจมจันทร
นางสาวอังคณา นาคทอง
นางสาวอังคณา บุญญา
นางสาวอังคณา ฝอยทอง
นางสาวอังคณา โพธิ์ตรัส
นางสาวอังคณา ภูมณี
นางสาวอังคณา ศรีสันต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอังคณา หิมพลอย
นางสาวอังคณา อุตบุญ
นางสาวอังศณา ฝปากเพราะ
นางสาวอังศนา กัลยาณธรรมกุล
นางสาวอังศุมา ตุนกอ
นางสาวอังศุมาริน พรมสันเทียะ
นางสาวอังศุมารินทร พรมแพง
นางสาวอังศุมาลิน นิคม
นางสาวอังศุมาลิน บูรณเจริญ
นางอังศุมาลิน วิญญาณ
นางอังศุมิณย พรหมรินทร
วาที่รอยตรีหญิง อังสนา เพชรสงค
นางสาวอังสนา สูนยกลาง
นางสาวอังสุมา อบภิรมย
นางสาวอัจจรา อยุทธศิริกุล
นางสาวอัจจิมา มวงนอย
นางสาวอัจจิมา อินทรสืบ
นางอัจฉญาภรณ ชูราศรี
นางอัจฉรา กาศเจริญ
นางสาวอัจฉรา คําบุญ
นางสาวอัจฉรา งอยหลา
นางสาวอัจฉรา งามละมอม
นางสาวอัจฉรา ชุมภู
นางสาวอัจฉรา ทองทา
นางสาวอัจฉรา ทับกลัด

๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอัจฉรา ธรรมศร
นางสาวอัจฉรา บุตโคต
นางอัจฉรา พลไชยะ
นางสาวอัจฉรา พละกลาง
นางอัจฉรา โพธิ์งาม
นางสาวอัจฉรา เมฆนิล
นางสาวอัจฉรา ยืนยง
นางอัจฉรา ราชเนตร
นางอัจฉรา ฤกษเนตรี
นางสาวอัจฉรา วงศชัยอุดมโชค
นางอัจฉรา วันศรี
นางอัจฉรา ศรีเพ็ชร
นางสาวอัจฉรา สวามิชัย
นางสาวอัจฉรา สอนโว
นางสาวอัจฉรา สะเพียนทอง
นางสาวอัจฉรา สิทธิศุภพงศ
นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ
วาที่รอยตรีหญิง อัจฉราพร คงการ
นางสาวอัจฉราพร งามสงา
วาที่รอยตรีหญิง อัจฉราพร
พลนิกร
นางสาวอัจฉราภรณ คําบุญศรี
นางอัจฉราภรณ บัวแกว
นางสาวอัจฉราภรณ พรมธิดา
นางอัจฉราภรณ พลสิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัจฉราภรณ ลอยสมุทร
นางสาวอัจฉราภรณ วิสา
นางอัจฉราภรณ ศรีโท
นางสาวอัจฉราภรณ
สิริจินดาวรรณ
นางสาวอัจฉราภรณ ออนทรวง
นางสาวอัจฉราลักษณ ทับทิม
นางสาวอัจฉริยา สุนทรพัฒน
นางสาวอัจฉรีย สินธุสิงห
นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ
นางสาวอัจมาพร บิลยะขวา
นางสาวอัฉริยาภรณ ศันสนียพันธุ
นางอัชราภรณ นาคแกม
นางสาวอัชราภา สมิตามร
นางอัชวรรณ ลือชัย
นางสาวอัญชญา สมเขาใหญ
นางอัญชณวรา ทัศบุตร
นางสาวอัญชนา จรตระการ
นางสาวอัญชนา บุญหนุน
นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ
สิบเอกหญิง อัญชนา สุทธิสนธ
นางสาวอัญชนา อินทโชติ
นางสาวอัญชนาพร จันทิไชย
นางสาวอัญชลี แกววงค
นางอัญชลี โคดเมือง

๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอัญชลี ธิชากรณ
นางสาวอัญชลี นพเกา
นางอัญชลี นามโชติ
นางสาวอัญชลี พรอมสินทรัพย
นางสาวอัญชลี พิเคราะห
นางอัญชลี โพธารินทร
นางอัญชลี ภัทรโอภาส
นางอัญชลี มีชัย
นางสาวอัญชลี รอดรั้ง
นางสาวอัญชลี ระดมแสง
นางสาวอัญชลี วิจิตร
นางอัญชลี ศรีธรรมพิทักษ
นางสาวอัญชลี ศรีสัตยานุสรณ
นางสาวอัญชลี เหมือนชอบ
นางอัญชลีพร ไทยทุงฉิน
นางสาวอัญชิษฐา เกิดเรือง
นางสาวอัญชิสา สุขโข
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท
นางอัญชุลีพร ผาคํา
นางสาวอัญญรัตน ฉายทอง
นางสาวอัญญาณี สุมน
นางสาวอัญญานี ทองคํา
นางสาวอัญธิกา สีบัว
นางอัญนิทรา ชาญประเสริฐ
นางสาวอัญมณี ใจเด็จ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัญมณี แฝงบุญ
นางสาวอัญรินทร โชคทวีวสุรัตน
นางอัฏนา เดชพิชัย
นางสาวอัณฉรี ศิลางัด
นางสาวอัณณชญา หลาจันทร
นางอันชลี แกววรรณา
นางสาวอันชุรีย อําพาศ
นางสาวอันทภรณ สวางศิริ
นางสาวอันนิดาอ เจะบือราเฮง
นางสาวอัปสร พันธฤทธิ์
นางสาวอัมพร แกวมณี
นางสาวอัมพร วรรชะนะ
นางสาวอัมพรพันธ ชนะชัย
นางสาวอัมพา ชุมศรี
นางสาวอัมพาพร ยิ่งเชิดดี
วาที่รอยตรีหญิง อัมพิกา
ตรงคมาลี
นางสาวอัมพิกา สุระภา
นางอัมไพ รอดรัตน
นางสาวอัมภัสชา คลายเจ็ก
นางสาวอัมรัตน จิตตพงศ
นางสาวอัมรา ใจติ๊บ
นางอัมรา ปุรินทราภิบาล
นางอัมราภรณ โพธิ์แกว
นางสาวอัมราวดี ทองทาชี

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๑๙๔๒ นางสาวอัมรินทร แยมเพ็ง
๑๑๙๔๓ นางสาวอัยรินทร
ภิญโญธรรมรัตน
๑๑๙๔๔ นางอัศนีย ทองอินทร
๑๑๙๔๕ นางอัศวนันท สุกใส
๑๑๙๔๖ นางอัษฎาพร พิลา
๑๑๙๔๗ นางสาวอัษฎาพร วิชาผง
๑๑๙๔๘ นางสาวอัสณีย องศารา
๑๑๙๔๙ นางสาวอัสนา อาฆง
๑๑๙๕๐ นางสาวอัสรีญา แกวนพรัตน
๑๑๙๕๑ นางสาวอาจรีย โพพา
๑๑๙๕๒ นางสาวอาจารี ครุฑจันทร
๑๑๙๕๓ นางสาวอาจารี นวภัทรอภิญญา
๑๑๙๕๔ นางสาวอาจารี แสงแกว
๑๑๙๕๕ นางสาวอาจารีย แซวื่อ
๑๑๙๕๖ นางสาวอาชิตา ยอดยัง
๑๑๙๕๗ นางสาวอาณัชชา สามานุง
๑๑๙๕๘ นางสาวอาตียะห มะกะ
๑๑๙๕๙ นางสาวอาทิตญา ทิมา
๑๑๙๖๐ นางสาวอาทิตยา แซหลิ้ว
๑๑๙๖๑ นางสาวอาทิตยา ตั้งเสรีกุล
๑๑๙๖๒ นางสาวอาทิตยา ทาแข
๑๑๙๖๓ นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค
๑๑๙๖๔ นางอาทิตยา ปราณีต
๑๑๙๖๕ นางสาวอาทิตยา ปตโต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอาทิตยา ปนตะ
นางสาวอาทิตยา วงษวรรณ
นางอาทิตยา แสนใหม
นางสาวอาทิตา ออนทุงนา
นางอาธิมา จิระเกริกเกียรติ
นางสาวอานันทรัตน ทวีรัตน
นางสาวอานิดา หมิยิ
นางสาวอานิสา คําเวิน
นางสาวอาบบุญ อุทาจันทร
นางอาภร เจะสา
นางสาวอาภรณ เกษตรสุนทร
นางสาวอาภรณ ชนะกุล
นางสาวอาภรณ ธรรมนารักษ
นางอาภรณ บรรเทา
นางอาภรณ เพ็ชรรัตน
นางสาวอาภรณ ริยะบุตร
นางอาภรณ สวางรัตน
นางอาภัสรา กัญญาคํา
นางสาวอาภัสรา ชัยดินี
นางสาวอาภากร นวลสนอง
นางอาภากร สัพบุรุษ
นางสาวอาภากรณ เจริญพันธ
นางสาวอาภาพร ผดุงเกียรติยศ
นางสาวอาภาภรณ แกนการ
นางอาภาภรณ แกวโพธิ์

๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอาภาภรณ ปานมี
นางสาวอาภาภรณ มากหนู
นางสาวอาภาภรณ ศรีโฉม
นางสาวอาภาภรณ แองสุข
นางสาวอาภาภัชร บํารุงภักดิ์
นางอาภิสรา ขาวศรี
นางสาวอารญา อินโต
นางสาวอารดา คงวัฒน
นางสาวอารดา จัติกุล
นางอารดา ประดับวงษ
นางอารมณ กองวงคจันทร
นางอารมณ คําสวัสดิ์
นางสาวอารยา เขียวเขวา
นางสาวอารยา เคหาสัย
นางสาวอารยา นวมเพ็ชร
นางสาวอารยา นอยลา
นางสาวอารยา บุญญะดิษฐ
นางสาวอารยา โพธิ์สุภาพ
นางสาวอารยา มาแทน
นางสาวอารยา มูลจันทร
นางสาวอารยา ยวงยอย
นางสาวอารยา ลีกิตติภพ
นางสาวอารยา สาเกทอง
นางสาวอารยา อนุรักษ
นางอาราตรี แสนสุพรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐

นางสาวอาริยาพร ศรีตะเวน
นางสาวอาริสา คลายขํา
นางสาวอาริสา ชนะวรรณโณ
นางสาวอาริสา ปานเทวัน
นางสาวอารี บัวศรี
นางสาวอารีนา แวดอเลาะ
นางสาวอารีนา สาตาร
นางอารีพร ภูผกาพันธุพงษ
นางสาวอารีมะ โอรพันธุ
นางสาวอารีมาน สะมะแอ
นางสาวอารีย เที่ยงออน
นางสาวอารีย นิศพันธ
นางอารีย พรหมทอง
นางสาวอารีย มะลิทอง
นางสาวอารีย รมยสมิต
นางสาวอารีย รูปสม
นางอารีย ศรีคะรัตน
นางสาวอารียา แกสมาน
นางสาวอารียา จิ
นางสาวอารียา ชวยดํา
นางสาวอารียา นามบุตร
นางสาวอารียา ลัดดาไสว
นางสาวอารียา สุขเผือก
นางอารีรัตน กังขอนนอก
นางสาวอารีรัตน ไกรเนตร

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอารีรัตน จรูญสกุลวงศ
นางสาวอารีรัตน เชื้องาม
นางอารีรัตน ดงเทียมสี
นางสาวอารีรัตน ตันติเศรณี
นางสาวอารีรัตน บุญมา
นางอารีรัตน สุขเกษม
นางสาวอารีรัตน สุเหร็น
นางสาวอารีรัตน แสงสุขดี
นางสาวอารีรัตน อินราย
นางสาวอารีลักษณ สําโรงแสง
นางสาวอารีวรรณ พยัพพฤกษ
นางสาวอารีวรรณ วุนคง
นางสาวอารีวรรณ สุวรรณประทีป
นางสาวอารีวัลย บุญยัง
นางสาวอารุณณี วรกิจ
นางสาวอาษุภา ยิวคิม
นางสาวอาอีฉะ สามารถ
นางสาวอาอีเลาะ สะบือลา
นางสาวอํานวย กฤษคม
นางอําพร ชอนขุนทด
นางสาวอําพร แซเจีย
นางสาวอําพร แพงวิเศษ
นางสาวอําพร สุริยะวงค
นางสาวอําพร หนองมีทรัพย
นางอําพรรัตน งามผิว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําพิกา บารมี
นางสาวอําไพ นําพา
นางสาวอําไพพรรณ ยินดี
นางสาวอําภา จักรวาลสดใส
นางอําภา ทองคํา
นางอําภา ทาทาหวา
นางสาวอําภา พนาศิลาลาด
นางสาวอําภา เรืองกฤษ
นางสาวอําภา ศรีสวัสดิ์
นางสาวอําภาภรณ ธรรมวรางกูร
นางสาวอิตฉยา ทองขลิบ
นางสาวอินทรอร แกนคํา
นางสาวอินทิพร ทับมั่น
นางสาวอินทุอร ทองสมนึก
นางสาวอินธิลา ชินทะวัน
นางอินนา หอมหวล
นางสาวอิ่มจิตต มรรควิถี
นางสาวอิศรา รุงอภิญญา
นางสาวอิศรา วันหมัด
นางสาวอิศรากรณ แสนคูณ
นางสาวอิษฏพร มณีรัตน
นางสาวอิษฏาภรณ นิยมวงศ
นางอิสยาภรณ ทับสกุล
นางสาวอิสยาภรณ
เลาหะกาญจนศิริ

๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอิสราภรณ เกียรติคงนนท
นางสาวอิสราภรณ วิชิตพันธ
นางสาวอิสราภรณ สิงหราชู
นางอิสรินทร ยุรพันธ
นางสาวอิสริยะ อุณหกานต
นางสาวอิสริยา ขันขวา
นางสาวอิสรียา สาลี
นางสาวอิสสริยา เจริญผล
นางสาวอีมาน คารเง็ง
นางสาวอีรอดะห สาเมาะ
นางสาวอุดม บุดศรี
นางสาวอุดม พลเยี่ยม
นางสาวอุดมพร เนตรวงค
นางอุดมลักษณ ใจชะอุม
นางสาวอุดมลักษณ เรืองมะเริง
นางอุทัย จิตรคง
นางสาวอุทัย บุตรนนท
นางอุทัยทิพย เฉลิมรัมย
นางสาวอุทัยวรรณ ศรีรัตน
นางสาวอุทัยวรรณ
สมบูรณพูลเพิ่ม
นางอุทิน แสนพันธ
นางอุทุมพร คูณเมือง
นางสาวอุทุมพร ทิพยคํามี
นางสาวอุทุมพร มูลคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุทุมพร รอดขันเมือง
นางอุทุมพร สนิทผล
นางสาวอุบล ดีเสอร
นางสาวอุบล ภักดีนวน
นางสาวอุบลรัตน จันทรศรีดา
นางสาวอุบลรัตน จับใจนาย
นางสาวอุบลรัตน ชลศาลาสินธุ
นางอุบลรัตน ชวยประสม
นางอุบลรัตน พิกุลทอง
นางอุบลรัตน สมยาประเสริฐ
นางสาวอุบลรัตน สุภายอง
นางสาวอุบลรัตน อยูเครือ
นางสาวอุบลวรรณ ทองสุข
นางสาวอุบลวรรณ ลือชา
นางอุบลวรรณ สุขปลั่ง
นางอุบลวรรณ สุรันนา
นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณทา
นางสาวอุมพร นวนนุกูล
นางสาวอุมาพร ฉ่ําทรัพย
นางอุมาพร ไชยจิตร
นางสาวอุมาพร บําเพ็ญ
นางสาวอุมาพร พรมพุม
นางอุมาพร รักสวัสดิ์
นางสาวอุมาพร วัฒนา
นางสาวอุมาพร สาโท

๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอุมาภรณ ใครครวญ
นางอุมารัก รางศรี
นางอุมารินทร ศรีริ
นางสาวอุมารินทร อินถาวร
นางสาวอุราวรรณ บุญสิทธิ์
นางสาวอุรุสุชาดา มณีโชติ
นางสาวอุไร แกนสัย
นางสาวอุไร เพิ่มพูล
นางสาวอุไร สังหาร
นางสาวอุไร โอฬาริ
นางสาวอุไรพร กอมงคล
นางสาวอุไรพร จันทะพันธ
นางสาวอุไรพร ทองคําตอน
นางสาวอุไรพร ฝายชนะ
นางสาวอุไรพร เศษวงค
นางสาวอุไรรัตน แนบเชย
นางอุไรรัตน สีสัน
นางสาวอุไรลักษณ ชุนไธสง
นางสาวอุไรลักษณ อินทรกําเนิด
นางสาวอุไรวรรณ ชูมี
นางสาวอุไรวรรณ แซโคว
นางสาวอุไรวรรณ ทรงแกว
นางสาวอุษณี จําปาวงษ
นางสาวอุษณีย ฆองทอง
นางสาวอุษณีย บุญเรือง

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕

นางสาวอุษณีย เปยธัญญา
นางสาวอุษา ขนาดผล
นางสาวอุษา คงทอง
นางสาวอุษา คําศรี
นางสาวอุษา คําหลอ
นางสาวอุษา อินทรณรงค
นางสาวอุษามณี จันทรมีอน
นางสาวอุษามาศ แกวนิมิตร
นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ
นางสาวอุษาวดี มากลน
นางสาวอุษาวดี ออทะขันธ
นางอุสเราะฮ หะยีหมัด
นางอุสิชา กอบกระโทก
นางสาวเอมมิกา อุปนันท
นางสาวเอมฤทัย ซองดี
นางเอมอร กัดสระ
นางสาวเอมอร พูลสวัสดิ์
นางสาวเอมอร ฟองสมุทร
นางสาวเอมอร เลานอก
นางสาวเอมอร สิทธิโชค
นางสาวเอมอร สีทับ
นางสาวเอมอร สูงชัยภูมิ

๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเอราวัณ ยังมี
นางเอื้องดอย ไพศาล
นางสาวเอื้อมพร งานสลุง
นางสาวเอื้อมพร เพ็ชรนิล
นางสาวเอื้ออนุช เพียรขุนทด
นางสาวแอนนา ปลอดออน
นางสาวแอลจิรา วิศวแสนสุข
นางโอฐิมา แสงทัพ
นางไอนูรียะ ลูกเล็ก
นางไอภัคศิกานต เกตุทรัพย
นางสาวไอยวริญท ตลอดไธสง
นางสาวไอยวียา สวัสดิพัทธ
นางไอริณ ปนตบแตง
นางสาวไอริน ปนพุด
นางไอลดา ประดับสุข
นางสาวไอลดา มงคลสุข
นางสาวฮัซซูนา โอกฤษ
นางสาวฮาซานียะห หะยีดิง
นางสาวฮาปอเสาะ หะยีมะนุส
นางฮารียะห โสยดี
นางสาวฮาสนีย บารมีประเสริฐกุล

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ จาสิบเอก กฤติเดช สมนึกในธรรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายพงศธร ประทุมโพธิ์
๑๗
นายพิเชฐ ชํานาญ
๑๘
นายสมคิด ปลิงกระโทก
๑๙
นางกันติมา โยธานันท
๒๐
นางสาวกุลดาพร คดเกี้ยว
๒๑
นางสาวขจีพันธ เสือขํา
๒๒
นางจิราภรณ วงศฮาดจันทร
๒๓
นางสาวนาราภัทร โคศรีเพชร
๒๔
นางสาวนิสารัชต ครองชนม
๒๕
นางปณิดา งามขํา
๒๖
นางสาวพรพิมล เวทยสุขุม
๒๗
นางสาวพิชชานันท สุทธิ์วิวัฒน
๒๘
นางสาวภรณเทพ แกวเนตร
๒๙
นางสาวมัลลิกา ระวิศรี
๓๐
นางยมนา ศรีเงิน
๓๑
นางรัตติกาล เขียวเรือง

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๑ ราย)
นางสาวลลิตา นิยมสุข
นางสาววชิรานี สีมวง
นางสาววรรณภา ศรีปจฉิม
นางสาววาสนา ฉิมพะวงษ
นางสาวศิริรัตน จี๋เอย
นางสาวศุภางค หนูหอม
นางสุนันท ภูอากิจ
นางสาวสุรีย วิสันเทียะ
นางสาวเสาวรีย ศรีจันทร
นางอริยา ไตลังคะ
นางสาวอังคณา รัตนมังคละ
นางสาวอันธิกา อินตะ
นางอัมพวรรณ พวงขํา
นางสาวอารียา กอมขุนทด
นางเอื้อมพร สายดวงแสง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๗๘ ราย)
นายกมล เขตคาม
๗ นายคณิต พิมพคําไหล
นายกมล เรียงไธสง
๘ นายคมกริต นอยสะปุง
นายกิตกรณ วงชารี
๙ นายคมกฤช วงษภพ
นายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ
๑๐ นายจงขจร ศรีเพชรทอง
นายเกียรติชาย เกตุแกว
๑๑ นายจตุพร ศิลปรัตน
นายขวัญชัย สงวนพงษ
๑๒ นายจตุพล ขันตี

