เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั 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 ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

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

ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒,๒๐๗ ราย)
๒๕ นายกิจจา พันธุไพโรจน
นายกจรจิตร กลอมสาร
๒๖ นายกิจนิยม สมฤทธิ์
นายกพศปภณ วัฒนะภูติ
๒๗ นายกิตติ ออนลมูล
สิบเอก กรกช พรหมมา
๒๘ จาสิบเอก กิตติคง ปญจรักษ
พันจาตรี กรวิชญ บุญศรี
๒๙ นายกิตติธัช แสงสงาศรี
นายกริษณุ พัฒนวาณิชย
๓๐ พันจาโท กิตติพงศ หงษภู
นายกฤชติพล แกวแกง
๓๑ นายกิตติพงษ เกียรติวินัยสกุล
นายกฤตนน จิราเดชภูวดล
๓๒ นายกิตติพงษ ทักถาม
นายกฤตนัย ไชยบาล
๓๓ นายกิตติภูมิ สวางแจง
นายกฤตภพ ธนะสีลังกูร
๓๔ นายกิตติวัฒน โมรานอก
นายกฤตภาส จันทนะโพธิ
๓๕ นายกิตติวัฒน สุขสมบัติ
นายกฤษฎา กอนแพง
๓๖ นายกิตติวุฒิ สุวรรณปญญา
นายกฤษฎา รอดสิน
๓๗ นายกิตติศักดิ์ ดวงดี
นายกฤษณธร อัครบุตร
๓๘ นายกิตติศักดิ์ ภูมิมะลา
นายกฤษณพงษ จิ๋วปญญา
๓๙ นายกิตติศักดิ์ ศรีสรอย
จาเอก กฤษณพงษ วิเศษศรี
๔๐ นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา
นายกฤษณะ จันทรเขียน
๔๑ นายกิติพงศ ทรัพยอุดมทิพย
นายกฤษณะ ฟกคง
๔๒ นายกิติวรรณ จันทรศรี
จาเอก กฤษดนัย โสมอินทร
๔๓ นายกิติวัฒน ไตรแกว
นายกฤษดา เมาะราษี
๔๔ จาเอก กิติวัฒน หอยแจง
นายกวินพัฒน วงศเรือง
๔๕ นายกูมุขตาร ราเหม
จาเอก กองกรุง คําสุริย
๔๖ นายเกริกชัย จันทรคณา
สิบเอก กองหลา กาวีวงศ
๔๗ นายเกริกฤทธิ์ ฤทธิรุดเรงพล
นายกันทรากร นามโพธิ์
๔๘ วาที่รอยตรี เกรียงไกร กองพันธ
นายกานตพิชชา สุขเลิศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายเกรียงไกร กุนรา
นายเกรียงไกร จิตอารี
นายเกรียงไกร สัตนันท
จาเอก เกรียงศักดิ์ เกิดผล
นายเกรียงศักดิ์ เขียวดํา
นายเกรียงศักดิ์ ครุฑไชยันต
นายเกษม วีรวงศ
นายเกษมสันต ศรีชัย
นายเกษมสุข ศรีละบุตร
นายเกียรติคําแหง เทพสุนทร
นายเกียรติศักดิ์ ดําเพ็ง
จาเอก เกียรติศักดิ์ เนตรคุณ
สิบเอก โกมินทร จันทรเทศ
นายโกวิทย จันทรสิน
นายโกสินธุ มงคลสิน
นายไกรลาศ บุตรเพ็ง
นายไกรศักดิ์ สุทธะ
สิบเอก ขวัญชัย ศรีสุวรรณ
นายขวัญชัย เหลี่ยมทอง
สิบเอก ขวัญชัย แหยมพลับ
นายเขตไทย หลวงชัยเมือง
นายคเณชา ดวงจันทร
นายคมกฤช เสือแซมเสริม
จาเอก คมกฤษณ สังขอุน
นายคมสัน กรรณเทพ
จาสิบเอก คมสัน จันรอดภัย

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
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 ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายคมสัน โชคเจริญวงศ
นายคมสันต นันติ
นายครรชิต วิสพันธ
นายครรสร ประสมบูรณ
นายคะนอง ทองสันเทียะ
นายคํารณ ชัยพูม
นายโฆษิต เดชวงคญา
นายจตุพร อําแกว
นายจตุรงค เจี้ยรักษา
นายจตุรพักตร กันทะพรหม
นายจรัญ ชํานิเขตกิจ
นายจรัญ พิลา
นายจรินทร กลิ่นขจร
นายจรูญ กระแสเงินดี
นายจเร พรมชาติ
นายจักรกฤษณ ศรีหาวงษ
สิบเอก จักรพันธ คนรํา
นายจักรพันธ เลิศณรงคสิน
นายจักรอรุณ ตูดํา
นายจักราวุธ บุญอินทร
นายจัตุรงค ดีคํา
นายจารึก โคมจันทร
นายจิณณะ มั่นคง
จาสิบเอก จิรพัฒน เย็นสรง
นายจิรยุทธิ์ ชูเรือง
นายจิรวัฒน ทรงวัฒนา

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
๑๒๖

นายจิระ แกวเทพ
นายจิระเดช ชุมสิงห
นายจิระยุทธ นิลนาค
จาเอก จีรนันท ทองนอย
นายจีรพงศ เงินพูล
นายจีรศักดิ์ ขันธกรรม
นายจีระ ศรีประทีป
จาเอก จีระพงษ ราชอน
นายจีระพงษ อมรธีระกุล
นายเจตจันทร ผาจันทยอ
นายเจตดํารงค ประทุมนันท
นายเจนณรงค มณีฉาย
นายเจริญ พรมมงคล
นายเจษฎา เปยมเพ็ชร
นายเจษฎา วิจารณจิต
สิบเอก เจษฎา ศรีศิลา
นายเจษฎา สุขสวย
นายฉัตรชัย โนรี
นายฉัตรชัย โปติบุตร
นายฉัตรมงคล จันทะมูล
นายเฉลิมชัย เกษมสุข
นายเฉลิมชัย แตมฉลาด
จาสิบเอก เฉลิมชัย วัชรพนาพงศ
นายเฉลิมพล ชํานาญกุล
นายเฉลิมพล ยี่สาร
นายเฉลิมศักดิ์ จันดาวงค

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
สิบเอก เฉลิมศักดิ์ ลาดเสนา
นายเฉลิมศักดิ์ สุวรรณพันธ
สิบเอก ไฉล มาลาพันธ
นายชนบดี ชวยกิติ
นายชนะ เรืองรอง
นายชนะการ ดวงสุวรรณ
จาเอก ชนะชัย พลมั่น
นายชนะภัย เเจมจํารัสแสง
นายชนะภัย เจริญรอย
จาเอก ชนาวีร ทองหนัก
นายชนิตพล คมกลา
นายชยพล จงรักษ
นายชยพันธน ขําขัน
นายชยางกูร ยศแผน
นายชลิต ฉ่ําชูชาติ
นายชัชชัย เอกกา
นายชัยชนะ อัศสานึก
นายชัยชาญ แสงดาว
จาเอก ชัยญา เอียดจบก
นายชัยญาสิทธิ์ ศักดา
นายชัยณรงค นวมอุน
นายชัยภัทร จันทรเจนจบ
นายชัยรัตน พลเยี่ยม
จาเอก ชัยรัตน สุขฤทธิ์
นายชัยวัฒน ณ พัทลุง
นายชัยวัฒน มณีศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

นายชัยวัฒน มีสติ
นายชัยวัฒน วุฒิวิวัฒนพงศ
จาเอก ชากร เจือแสง
นายชาญชัย สีหาบุตร
สิบเอก ชาญณรงค แตงนอย
สิบเอก ชาญวิทย จอมพล
นายชาญวิทย จันทรสมบัติ
นายชาตรี เดชะบุญ
จาสิบเอก ชาติชาย เกตุอรุณ
จาเอก ชาติชาย จวงจันทร
นายชาติชาย บางทิพย
นายชาริบ หลีหนุด
นายชาฤทธิ์ จันหอม
นายชาวิช โพธิ์ทองมา
นายชํานาญ แพงคํา
นายชํานาญ มหาแกว
นายชิณวรรธน ตาคํา
จาเอก ชิตพล ถ้ํากลาง
นายชินกร พูลเพิ่ม
นายชินวัฒน ตันสุวรรณ
นายชุมพร ตันติวาณิชยพงศ
นายชูศักดิ์ นิธิลาภ
นายชูศักดิ์ สาลีสี
นายเชษฐ มาลานนท
นายเชาวลิต อินปาน
นายเชิดศักดิ์ อนุศรี

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก โชคชัย ถูระวรณ
นายโชติทิวัตถ อุนทวง
นายโชติพัฒน ดอกสันเทียะ
นายไชยยัน นวลกุง
นายไชยา ศรีรักยิ้ม
นายไชโย แสงเทียน
นายซูกีมือลี ดอเลาะ
นายญาณศิลป พิมพกระจางพันธุ
นายฐานวัฒน สุทธิโรจนรัชกุล
นายฐาปนา กัลปพฤกษ
นายณภัทรศกร เรืองฤทธิ์
จาเอก ณรงค บุษบงค
นายณรงค เพ็ชรดี
จาเอก ณรงคชัย สละ
นายณรงคชัย ฮุนตระกูล
นายณรงคฤทธิ์ โลหะกิจตระกูล
นายณรงคศักดิ์ บุกขุนทด
นายณรงคศักดิ์ ปานซาย
พันจาอากาศเอก ณรงศักดิ์ มากเจริญ
นายณัชฌุกร ปญญาเหลือ
นายณัชพล บุญตาม
นายณัฏฐปภัสร อาตพงศษา
นายณัฐกฤต ถวิลเพชรสกุล
นายณัฐกาล รอดละมาย
นายณัฐชวนน นุชคลาย
นายณัฐนนท มูลชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

นายณัฐนันท ศรีสมบูรณ
จาเอก ณัฐพงศ แสนเทพ
นายณัฐพงษ พลแกว
นายณัฐพนธ แกวไทย
นายณัฐพล คําผา
นายณัฐพล พันธจักร
นายณัฐพล มูลรัตนา
นายณัฐวัฒน นาคสุข
นายณัฐวุฑ จรดล
นายณัฐวุฒิ ใจตรงกลา
นายณัฐวุฒิ ปญญาแกว
จาเอก ณัดนัย นฤมลต
นายณัทธภัทร แสงจันทร
นายดนัยพงศ นอรมา
นายดิฐวัฒน สารแดง
นายดิเรก ตรีวิชัย
นายดิษฐเนตร พิศพาร
นายดุสิต สวัสดิ์รัมย
นายเดชา สีเหล็ก
นายเดโช อินสวาง
นายเดนพงศ พลชนะ
นายแดน นวลตา
สิบเอก แดนไพร โสภาศรี
นายติมากร จินานุรักษ
นายเตวิช แชมเกษม
นายถาวร เทพณรงค

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทนงศักดิ์ ปลอบโยน
นายทมนัย ปุรินทราภิบาล
นายทรงพล อยูอําไพ
นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ
นายทรงวุฒ เปลี่ยนทองคํา
นายทรงวุฒิ พลรักษา
สิบเอก ทรงศักดิ์ จันทรอราม
นายทวน คลองใจ
นายทวนชัย กรรณสูต
นายทวี เพี้ยบุญมาก
นายทวีป มิลาวรรณ
นายทวีพงษ คลายสมบัติ
นายทวีพงษ ภิญโญฤทธิ์
นายทวีวัฒน สุขเกษม
นายทวีศักดิ์ ชนะกุล
นายทศพร นาคลําภา
นายทศพร สุวานิช
พันจาโท ทองชัย หาญแรง
นายทองพิศ นามฤทธิ์
นายทองมา นันนาเชือก
นายทินกร ธรรมเจดี
พันจาเอก ทิวากร พิรักษา
นายเทพประสิทธิ์ เพชรบูรณ
นายเทพพิทักษ พลซา
นายเทพอนันต พลศรีลา
นายเทวินทร จูกัณฑา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

นายเทอดพงษ ทับทิม
นายเทิดศักดิ์ ยิ่งมานะ
นายเทิดศักดิ์ วิชัยคํา
จาเอก ธงชัย พันธราช
นายธงชัย มหา
นายธงชัย สุดประเสริฐ
จาสิบเอก ธงชัย หาญกลา
สิบเอก ธงรบ อยูโต
นายธนกฤต โพธิ์หลา
นายธนกิจ สุขสันติดิลก
นายธนโชติ ศักดิ์ติมงคล
จาสิบเอก ธนณัฏฐ คุมถนอม
นายธนธรณ ชางบุญมี
นายธนพล บุญชื่น
นายธนพล พงษพัชรินทร
นายธนวัฒน จันทวี
นายธนวัฒน ทาวบุญชู
นายธนวัฒน นนทะนํา
นายธนวัฒน บุญสุทธิ
นายธนวัฒน สุดงาม
นายธนศักดิ์ คุมแจง
นายธนะวรรธน โพธิ์อริยกุล
นายธนากร ชายสวัสดิ์
นายธนากร มิสกิจ
นายธนากร ไรนุน
จาสิบเอก ธนาวินน คําดี

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธนาอนันต คําชู
นายธนิสร ชวยบาน
นายธรรมนูญ ไทยสวัสดิ์
นายธรรมนูญ เรือคํา
นายธรรมศักดิ์ ขันหาญ
นายธรรมศักดิ์ อิ่มเรืองศรี
นายธราธิป แกวมา
นายธราธิป สวัสดิ์วงศชัย
นายธฤทธิ์รงค ทิพยพิมล
นายธวัช พูลภักดี
นายธวัชชัย กันตานนท
นายธวัชชัย ทิพยอักษร
จาเอก ธวัชชัย บริพันธ
สิบเอก ธวัชชัย ปทุมวัลย
นายธวัชชัย พจนสุวรรณศรี
นายธวัชชัย เย็นสนาน
นายธวัชชัย รุยใหม
นายธวัชชัย เรืองวงษงาม
นายธวัชชัย อินขาว
นายธวัชชัย สมงาม
นายธัชชัย ตั้งวัฒนากูล
พันจาอากาศเอก ธัชชัย วินทะไชย
พันจาอากาศเอก ธัญญา จันทราช
นายธัญวัฒน เทียนทอง
นายธันวา รัตนประยูร
นายธานนท ไพชํานาญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

นายธานินทร บุญเกตุ
นายธิรพันธ จันทรทอง
นายธีปกรณ ปนกลาง
นายธีรพงศ ฤกษดี
จาสิบเอก ธีรพงษ ทัตตะทองคํา
นายธีรพงษ วารภิลา
นายธีรพันธ อินตะปาน
นายธีรเมธ สืบกลัด
นายธีรวัฒน นามณีย
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ ไชยบัวรินทร
นายธีระ กอนแกว
จาเอก ธีระ ดอนพรหมมะ
นายธีระ สุริยกุล
นายธีระชัย มุงกุลณา
นายธีระเดช เจริญประเสริฐ
นายธีระเทพ วิวัฒนสิทธิกุล
นายธีระพงค เพชรรักษ
นายธีระพงศ ศรียศ
นายธีระพนธ แยมศรี
พันจาเอก ธีระยุทธ แชมชอย
จาสิบตรี ธีระยุทธ มันสา
นายธีระยุทธ สิทธิโชค
จาสิบเอก ธีระวิทย กองแกว
นายธีระศักดิ์ ไชยพูน
นายนที ชีพนุรัตน
นายนนทวัชร รวีโรจนเดชาธร

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนพเกลา เปรมกมล
นายนพดล จุติประโคน
วาที่รอยตรี นพดล ใจหลา
จาเอก นพดล ทานัน
นายนพดล สุนันตา
นายนพดล อับดุลเลาะ
นายนพพร รุงเรืองชัยสิทธิ์
นายนพพร วัชรินทร
นายนพพร สุนทรศารทูล
นายนพสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ
จาเอก นภดล กลาทุกวัน
นายนรินทร ขัตติวงค
นายนริศ กวาวสิบสาม
นายนริศ ไกรนรา
นายนเรศฤทธิ์ อาจทนงค
นายนฤนัย อนอําไพ
นายนักลพ สงกลิ่น
นายนันทวัฒนมงคล งามประภาสม
จาเอก นาวี บุณยธาดา
นายนาวี สุขดี
นายนิกูล ทองเปลว
นายนิคม กันทะวงค
นายนิคม พุทธวัตร
พันจาเอก นิคม วิเศษชู
จาเอก นิพนธ แสงทอง
นายนิพนธ แสนมุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

นายนิมิตร พันธสวัสดิ์
จาสิบตรี นิยมศักดิ์ กวางตระกูล
นายนิรันย ปนทอง
จาเอก นิโรจน ละครชัย
สิบเอก นิเวชย เจียมสัน
นายนิสสรณ แสนบุตร
นายนีระยูร อันทชัย
พันจาเอก นุกูล วิเศษประไพ
นายเนตรนรินทร วังสาร
นายบงกช ยะจินะ
นายบรรจง ภาชนะวรรณ
นายบรรดิษ ธงยศ
นายบวรวิชช ทิศกลาง
นายบัญชา แกวถาวร
นายบัญชา คงแกว
นายบัญชา สุนทร
นายบัณฑิต นันตะสุข
นายบัลลังค รุงขํา
นายบัวบูชา บูชาบัว
นายบาง หาวหาญ
นายบุญเกิด งามเลิศ
นายบุญเกื้อ ยิ้มเย็น
จาเอก บุญจันทร นามมุงคุณ
นายบุญชัย ชูแตง
จาสิบเอก บุญชู บัวใหญ
นายบุญเทิด โจทยจันทร

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญยง ขกตอง
นายบุญยืน สามพิมพ
นายบุญรวย ศรีโรโรจน
นายบุญเลิศ ผลทิพย
นายบุญศักดิ์ จงมั่นธรรม
นายบุญษกรณ ประมวลวงศ
นายบุญสม นาทอง
นายบุญหลาย กุลวงษ
จาเอก บูรเวศน แสนณรงค
นายปกรณ ครุภัณฑ
นายปกรณ สําราญวงค
นายปณุชิต ชัยนิคม
นายปภาวิน เหิดขุนทด
นายปรมินทร สิริโสภณวัฒนา
นายปรเมศวร ดวงทรง
นายประจวบ รัตนะวงค
จาเอก ประดับเกียรติ ประสมทอง
นายประทีป มีเผา
จาเอก ประพันธ นิลวรรณ
นายประภาส แตงเมือง
นายประมวล หอมสุวรรณ
นายประยูร ทับสุวรรณ
นายประวิทย มากอยู
จาสิบเอก ประวิทย เสระทอง
นายประวีณ วัฒนวันยู
นายประวีย จันทรแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

นายประสพ ทรัพยจิตต
นายประสาท โวหาร
นายประสาน จันทคราม
นายประสิทธิ์ ทองใบ
นายประสิทธิ์ เลยไธสง
นายประสิทธิ์ สีสัน
นายประสิทธิ์โชค ธรรมรังษี
นายประเสริฐ ชูไสว
นายประเสริฐศักดิ์ สวนสมบูรณ
นายปรัชญา ชนามุยา
นายปรัชญา บุญมาโนน
นายปราการ ไชยวงษ
นายปราโมทย แกวคํา
นายปริญญา ภูพาดศรี
นายปริญญา ยุทธกิจไพบูลย
นายปริญญา เสนาปกธงไชย
สิบโท ปริพัตร เนตรสุวรรณ
นายปริวัฒน บุญเรือง
นายปรีชา รัตนพงษศิลป
นายปรีชา เรืองเจริญ
นายปรีชา อดิสสร
นายปรีดา นกเล็ก
นายปอย ชุมภูวัง
จาเอก ปญญา มูลมี
นายปญญา วาหะรักษ
นายปญญาพล ชื่นอภัย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปติพัฒน วิชโรจนพงษ
นายปยพงษ สุวรรณเวียง
นายปยะ ใจแกว
นายปยะ พวงคง
นายปยะ วีระศร
นายปยะณัฐ วุฒวัณณ
นายปยะพงษ เพียสา
นายปุญญพัฒน กาเมือง
นายพงคสรร คํากองแพง
นายพงพันธุ ทองหลอ
จาสิบโท พงศธร แสงดี
นายพงศธร มุงธิสาร
นายพงศพินิจ ยานะ
นายพงศักดิ์ เอียดสุย
นายพงศา พงษจิตภักดิ์
สิบเอก พงษนิวัฒน เครือวัลย
นายพงษพัฒน บุญศรี
นายพงษพันธ ผานวิริยะกุลชัย
สิบเอก พงษภัทร อาษา
นายพงษศักดิ์ ทรงศิลป
นายพงษศักดิ์ เรืองแกว
สิบเอก พชรพล แยมกลิ่น
นายพนธกร กันธันญทรัพย
จาสิบเอก พนม แกนเจริญ
พันจาเอก พนมการ หงษกระโทก
พันจาเอก พยุงศักดิ์ พรหมพิชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายพรชัย กอกุลชัง
นายพรชัย จันทะนพ
สิบเอก พรเทพ แผนใหญ
นายพรรค จันทรสวาง
พันจาอากาศโท พรรุงโรจน ราชภักดี
นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล
นายพฤติพงษ รัตนะอุดม
นายพลกฤษณ จองรัตนวนิช
นายพลวัฒน ภูธนหิรัญพงศ
นายพลากร จันสายทอง
นายพัชรินทร ใจหาว
นายพัฐจักร ภูมาพันธธนิส
นายพัฒธนาพงษ ชุมใจ
นายพัฒนธินันต อภัยจิตร
นายพัลลภ สัมฤทธิ์สกุล
นายพิชาติ บินกาญจน
นายพิชิต ไกรการ
นายพิเชษฐ เทศารินทร
นายพิเชษฐ ปริพินิจฉัย
นายพิเชษฐ สมในใจ
นายพิทักษ ทองพันชั่ง
จาเอก พิทักษ ทองลิ้ม
นายพิทักษ บัวคําโคตร
นายพิทักษ โพธิเจริญ
นายพิทักสันติ์ ปุยไชยสอน
นายพินิจ ผุสดี

๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพิบูรณพันธ โตริต
นายพิภพ เชาวปรีชา
นายพิภพ พรหมเมศร
จาสิบเอก พิมพ ภูมิดี
นายพิริยะ สมราง
นายพิรุณ ศรีเพ็ชร
นายพิศณุ จันทา
นายพิษณุ บัวระบัติ
นายพิสิฐพงษ เฉลิมกิตติกุล
จาเอก พิสิฐสาร ทองเหี่ยง
นายพิสิษฐ ใจมนต
นายพิสิษฐ บุญเทพ
จาเอก พิสิษฐ สังขทอง
นายพีรเดช เรืองสี
นายพีรพรรณ อนันรัมย
นายพีรพล วะราหะ
นายพีรวัส วิเลปนะ
นายพีรศักดิ์ ทวีพงษอภิชาต
นายพีระวิทย บุญมาธารีรัตน
นายพูนเทพ ตระกูลวงษ
นายพูนศักดิ์ โคตรโสภา
นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก
นายไพฑูรย คลังแสง
นายไพฑูรย รัตนผล
นายไพฑูรย ออนแชม
นายไพทูรย บุญสุนทรกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

นายไพรสน จันทโร
นายไพรัช เต็มราม
นายไพโรจน สุขสม
นายไพศาล อินทรโชติ
พันจาเอก ไพศิษฐ ชนธนัสมพงศา
นายภัทรพงศ หอมจันทร
นายภัทรพล นาคอก
นายภัทรวุฒิ สุขประเสริฐ
นายภัทราวุธ เงินจันทร
นายภัทราวุธ สาสังข
นายภาณุมาศ งามหนองออ
นายภานุวัฒน ทองโคตร
นายภานุวัฒน ภัทรเมฆากุล
นายภารวี ภักดีณรงค
นายภาสกร หมอกรอง
นายภิญโญ ไกรษี
นายภิญโญ สุขสําราญ
นายภิญโญ แสงจันทร
นายภิรมย จินดาวงศ
นายภุชงค ชิณวงศ
จาเอก ภูกิจ ยงสิริธาดา
นายภูเจตน สุริยะไชย
นายภูเบศ ศิวพิทักษ
นายภูมิพงษ เนาวพันธ
นายภูมิสิษฐ คําหวานธนวุฒิ
นายภูริวัฒน ไชยาคํา

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายภูวดล ขันคํานันตะ
นายภูวดล อุนนันกาศ
นายภูวดิท โรงชัยภูมิ
นายภูวนัย สิทธิราช
นายภูวนาถ อนุกูลสัมพันธ
นายภูษิต วงษภักดี
นายมงคล ทรวงประเสริฐ
นายมงคล ทวีวรรณกิจ
นายมงคล พวงคํา
นายมงคล วิเศษลา
นายมงคลชัย ขันมณี
นายมณเฑียร เฟองฟู
นายมณเฑียร อัณทะเกตุ
จาสิบเอก มณู ณ เมธา
นายมนตชัย หนูสม
นายมนตรี ใจผอง
จาเอก มนตรี ทองดอนแอ
นายมนตรี ทองมูล
นายมนเทียร ใจศิล
นายมนู ปงสุแสน
นายมโนช มีปด
นายมรกต พิลึก
นายมะตา รอนิง
นายมะวี แวกะจิ
นายมังกร ศรีทอง
นายมานพ คําทะเนตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายมานพ เทียนไชย
นายมานพ นุชบานปา
นายมานิด โขงพูล
จาสิบเอก มาโนช โพธิ์ศรีประเสริฐ
นายมาโนช วิเชียร
นายมาโนชญ หรุนเลิศผล
นายมามะ มูซอ
นายมารุต จิระธัมมางกูร
นายมาหะมะเซ็ง อูมา
จาเอก มีชัย มีทองแสน
พันจาเอก มีบุญ กุลสันเทียะ
นายมูหมัดเมธา อาแว
พันจาเอก โมฮํามัดอามีน เจะเลาะ
นายยศพัทธ มีสุข
นายยุทธชัย บัวกลา
สิบเอก ยุทธนา กุลบุญญา
นายยุทธนา บุดดาจักร
นายยุทธนา แพรขาว
นายยุทธพงษ นามขันธ
สิบเอก ยุทธภูมิ แกนลา
สิบโท ยุทธศักดิ์ แสนจันทร
สิบเอก ยุรนันท เปรมะบุตร
นายโยธิน อินทรออน
จาเอก รณรงค ทรงชาติ
นายรวมพร ศรีบุญมา
นายรักเกียรติ เชื้อสายอิน

๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายรังสรรค กุลวงศ
นายรังสรรค แกวมณี
นายรังสรรค เชิดชู
นายรังสรรค ศรีโสดา
จาเอก รังสัญ ศิริบุตร
นายรัชชา มูซอ
จาเอก รัชพล ทอนทอง
นายรัชพล รักรื่น
จาเอก รัฐภูมิ ศรีเจริญตา
จาเอก รัตนไกร สารสิงหทา
จาเอก รัศมี เวียงสิมา
วาที่รอยโท ราเมศ ดีสุทธิ
นายราเมศวร เขาคํา
นายรุง นวมหอม
พันจาเอก รุงเพชร แสงอรุณ
นายรุงโรจน เลิศสวัสดิ์
นายรุงฤทธิ์ ธวัชชัยวิรุตษ
นายเรวัตร รสหวาน
นายเรืองฤทธิ์ แซแต
สิบเอก ฤทธานุพงษ ชาภูมี
วาที่รอยเอก ฤทธิชัย คําศรี
นายละพิณ รักความซื่อ
นายลักษณ กั้นชัยภูมิ
นายลือชา บุญฑริกชาติ
จาเอก เลิศชัย พันธชุม
นายเลิศศักดิ์ พรมมา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก วงศเทพ พันธะไชย
นายวชิรศักดิ์ ใจบุญ
นายวชิรศักดิ์ ทองกุล
นายวชิรศักดิ์ ละมูล
นายวชิระ ศรีโสดา
นายวชิระ ประเสริฐสังข
นายวชิระ สวางเนตร
นายวทัญู ปยโพธิกุล
นายวรธน เฟองถิ่นขาว
นายวรพจน เพชรแดง
นายวรพล กันอินทร
นายวรพล โสดาธาตุ
นายวรภูมิ พานิชการ
นายวรวรรธน พัฒนดานสกุล
จาเอก วรวลัญช วงชาลี
นายวรวัฒน มสุการัตน
นายวรวุฒิ เพ็ชรปาน
นายวรวุฒิ สินธุชัย
นายวรวุฒิ เหมะธุลิน
นายวรสิทธิ์ ราษฎรนุย
นายวรัญู พรหมโสภณ
นายวรันณธร จิรศรัณยพร
นายวรากรณ ลอยรามัญ
พันจาอากาศโท วราวุธ มิสาโท
นายวราวุธ สงใย
นายวสันต วงษวิจิตร

๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวสันต สันติธนรักษ
นายวสุ วิเศษ
นายวัชรกร โรจนกร
นายวัชรพงค แชมเทศ
นายวัชรพล ดูงาม
นายวัชระ เพลัย
นายวัชระ อินทรสูต
นายวัชรินทร นิยมแกว
นายวัชรินทร ภักดีอนันต
นายวัฒนนท แกวพนม
นายวัฒนา ขอรม
นายวันชนะ ดําแพร
นายวันชัย จิระพิบูลยพันธ
นายวันชัย บัวโรย
นายวันชัย ศิริลําปาง
จาเอก วันชัย สอนคําดี
พันจาเอก วันชัย สุราเสถียรกุล
จาเอก วิจิตย วายโสกา
นายวิชัย แสงดาว
นายวิชาญ เกษธํารงค
นายวิชาญ ชางแกว
นายวิชาญ วงศผาบุตร
นายวิชิต สําโรงทอง
นายวิเชียร ชาญจอหอ
นายวิฑูรย ตาคํา
นายวิทยา ขุนสันเทียะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิทยา คําปวน
พันจาเอก วิทยา โทแกว
นายวิทยา พันธโสภา
นายวิทยา ภมรพล
นายวิทยา สุนทรวิภาต
พันจาอากาศเอก วิทยา สุภูตัง
นายวิทยา อุนคําปา
นายวิทยา อุนใจ
จาโท วิทยาธร โคยามา
นายวินัย กลมกลาง
นายวินัย ทองสอาด
นายวินัย มีลาภ
พันจาเอก วินัย ยุบลมาตย
นายวิมล หลานวงค
นายวิรัตน ทรัพยสิน
นายวิรัตน รานจันทร
จาเอก วิโรจน กัดงาม
นายวิโรจน รอดคง
นายวิโรจน แวววับ
นายวิโรจน สุขหอม
จาเอก วิวัฒน ทาวจันทร
จาเอก วิศรุต ถัดภูเขียว
จาเอก วิศรุต วรดิลก
จาเอก วิศิษฐ อุดมรักษ
พันจาอากาศเอก วิศิษพงศ ทาสกุล
นายวิษณุ จาดรับ

๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิษณุ ตั้งเกียรติรัตน
นายวิษณุ สันติพงษ
นายวิษณุกร เอกะวัน
นายวิสุทธิ์ ทวมนิ่ม
นายวิสุทธิ์ พงศพิทักษ
นายวิสุทธิ์ เพ็ชรมาลัย
นายวิสุทธิ์ ศรีกร
นายวีรชน ตะภา
นายวีรชัย พุธมี
นายวีรชัย สังขแดง
จาเอก วีรชาติ ชอบการ
นายวีรธร จารุฑีฆัมพร
นายวีรพงศ ทาตะ
นายวีรรักษ เรืองสา
นายวีรวัฒน สะเดา
นายวีระ สุขสวาง
นายวีระชัย สังขอ่ํา
จาเอก วีระชาติ ใจเขียว
นายวีระชาติ รมเย็น
นายวีระเชนทร ถาวร
จาสิบเอก วีระพงษ แกนทาว
นายวีระพล บึงไกล
นายวีระพัฒน นานาโพธิ์
นายวีระพัฒน เพ็งประสพ
นายวีระพันธ เภสัชชะ
นายวีระยุทธ สาระวัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๒๕
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

นายวีระวุธ บุตรดํา
สิบเอก วีระศักดิ์ ไชยปญญา
นายวีระศักดิ์ ทิพระษาหาร
จาเอก วีระศักดิ์ พลรักษา
นายวีระศักดิ์ วงคสาไชย
นายวีระศักดิ์ อุยแกว
สิบโท วุฒิกร ขําประไพ
นายวุฒิกร เทพอาจ
นายวุฒิชัย แกวสมวงค
นายวุฒิชัย วรรณะ
จาสิบตรี วุฒิชัย สุทธิรักษ
จาสิบตรี วุฒิดนัย แกวมี
นายวุฒินันต ทับทิมไสย
พันจาเอก วุฒิโรจน ปกคําไทย
นายเวสารัช งามประดิษฐ
นายเวียงชัย กันเอย
นายไวกูณฐ เปนทุน
นายไวพจน สมาธิ
นายศราวุฒิ คิดขางบน
นายศราวุธ ธรรมรงค
นายศรีเนตร แกวเทพ
นายศศิพงษ ธนพงษภัทรภาณุ
นายศักดิ์ดา บุญยะวุฒิ
นายศักดิ์ดา มุลาลินน
นายศักดิ์ดา แววศรี
นายศักดิ์สิทธิ์ กลายกลั่น

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา
นายศักรินทร กันยาประสิทธิ์
นายศิรวรรธน บงสีดา
จาสิบตรี ศิริ สายธนู
นายศิริพงษ ทองทวี
นายศิริพงษ พิมสอน
นายศิริศักดิ์ คงขาว
นายศิวกร ขันธออน
นายศิวาวุธ ธาตุวงค
นายศิวาวุธ ลิ้มพงศธร
นายศึกษา ผาดแผว
นายศุกรอรุณ บุญมาศ
นายศุภกรณ คําคง
นายศุภกฤต สกุลวองไว
นายศุภกิจ นันแดง
จาเอก ศุภชัย จัตุกูล
นายศุภชัย อรุณโรจนพรรณ
พันจาเอก ศุภโชค ชุมเย็น
นายศุภรัตน ไชยรัตน
นายศุลักษณ แสงสุวรรณ
นายษิตนันต ชวยสง
นายสกล กอบกํา
นายสกลจิตต ศรีมันตะ
นายสกุล บุญศิริ
นายสงกรานต แกวสีบุญ
นายสงบ ชัยแสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

นายสถาพร เกตุแกว
นายสถิตย ชันวิจิตร
นายสถิตย วงษพิทักษ
สิบเอก สธายุทธ ทองหัตถา
นายสนธยา ขวัญโพน
นายสนั่น กันยะ
พันจาเอก สนิท ผาบหนูดํา
นายสมเกียรติ์ สมาธิ
นายสมเกียรติ แจงเศรษฐ
นายสมเกียรติ เดชะ
นายสมคิด คืนดี
นายสมเจตน ขุนแพง
นายสมเจตน จําเนียรศิลป
พันจาเอก สมเจตร พันธยาง
นายสมใจ อุทัยรัตน
นายสมชัย ปานปก
พันจาเอก สมชาติ ออนเนตร
จาเอก สมชาย แกวมรกต
พันจาเอก สมชาย หมูคํา
นายสมชาย อยูยงสถิตย
นายสมชาย เอมมะโน
จาเอก สมทรง เข็มลา
นายสมปอง จําปาแดง
นายสมปอง หินสันเทียะ
จาสิบเอก สมพงษ จินาวงศ
นายสมพงษ สหุนาลุ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมพงษ อุปมาน
นายสมพร นาคสุวรรณ
พันจาเอก สมพร สอนสุข
พันจาเอก สมพร สุขลิ้ม
นายสมภพ ขําสวัสดิ์
นายสมภพ คุยกลาง
นายสมโภชน เพ็ชรนิล
นายสมยศ ขาวพวง
จาเอก สมยศ รัตนแสง
จาสิบเอก สมศักดิ์ ขอดทอง
นายสมศักดิ์ ผอมเพิ่ม
นายสมศักดิ์ พิมพวงษ
นายสมศักดิ์ โลมจะบก
นายสมศักดิ์ ศักดิ์ประเสริฐ
นายสมหมาย แปนแกว
นายสยาม กุลเสน
นายสยาม สรอยวงศ
นายสรชัย ลั่นซาย
นายสรรคภพ ไพจิตโรจนา
นายสรรเพชญ ทองกลับ
นายสรรเพชร มีบางไทร
นายสรศักดิ์ เขียวหวาน
นายสรศักดิ์ มีมุข
นายสราวุฒ ทับทอง
นายสราวุฒิ ปะโคทัง
นายสราวุฒิ สังขศิลปชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

นายสราวุธ จุลวัฒนะ
นายสราวุธ เดชปอง
จาเอก สราวุธ ประดับวงษ
นายสราวุธ สําลีเทศ
นายสราวุธ หมอรอดครุฑ
นายสวัสดิ์ รามัญวงศ
นายสวัสดิ์ สังเมียร
นายสหชาติ สราญบุรุษ
จาเอก สอง จะแรบรัมย
นายสัญญา คําบรรลือ
นายสันติ งามสงพงษ
นายสันติ ทวีพล
นายสันติ เสนะวีระกุล
นายสันติชัย รัตนวิเชียร
นายสันติภาพ โคตคําชี
นายสัมพันธ เครือเนตร
จาเอก สาธิต อนุเปรม
นายสามารถ ชนะพลชัย
นายสายัญ ทองวรรณ
นายสายัณ ทรวดทรง
นายสายัณห กอแกว
นายสายัณห จันทรออน
จาสิบเอก สายันต ปญญาวรเมธ
นายสายันต พันธะไชย
สิบเอก สายันต สมณะ
นายสาโรช ธีรานุวัฒนานนท

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสํารวย วงษกาวิน
นายสําราญ ทะกอง
จาเอก สําราญ บุญจันทร
นายสิทธา ทอดเสียง
นายสิทธิกร จันทราจังหรีด
นายสิทธิชัย เพชรมิตร
นายสิทธิชัย แสนวันดี
นายสิทธิโชค อิ่มประเกียนธรรม
สิบเอก สิทธิเดช เจนชัย
จาเอก สิทธิเดช อินวิเชียร
นายสิทธิศักดิ์ จี้เพชร
นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ
นายสินชัย แกนสน
พันจาเอก สิรภพ สิงหธรรม
นายสิริพัฒน จตุพจน
นายสุกรี เทียมวงศ
จาเอก สุกรี ผิวเงิน
นายสุขเกษม บุญมีศิริกุล
นายสุขภชัย รัตนนราทร
นายสุชาติ ขวัญดี
นายสุชาติ ประชากูล
นายสุชาติ หลวงพันเทาว
จาสิบเอก สุดเขต ดอนจังหรีด
นายสุดใจ เจริญพรชัย
นายสุติวัส มณีอินทร
นายสุทธิกร พวงหิรัญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

นายสุทธิพันธ อินตะปุก
นายสุทธิรักษ บูรพุทธ
นายสุทัศน ปนตา
นายสุทัศน สุกสิ
นายสุเทพ ชอผกา
นายสุแทน สุมอินทร
นายสุธน ศิริวัฒนกุลรติ
นายสุธายุทธ มวงประเสริฐ
นายสุนทร เขตบํารุง
สิบเอก สุนทร เจริญวงษา
นายสุนทร ชัยทอง
จาเอก สุนทร หงษา
จาสิบเอก สุนันท บุญเนตร
นายสุปญญา ทองบอ
พันจาตรี สุพจน พิมตะขบ
นายสุพจน เพียรดี
นายสุพจน เย็นบํารุง
จาเอก สุพรรณ โภชนเจริญ
นายสุพัฒน สมอาจ
นายสุเมธ คณทา
จาเอก สุรชัย พรหมเดช
นายสุรเชษฐ ปนคํา
นายสุรเชษฐ เพียรสรางวงศ
นายสุรเชษฐ สังฆะมณี
นายสุรเชษฐ มีสุวรรณ
นายสุรเดช แกวเนตร

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุรเดช สิงหทอง
นายสุรทิน บุญญฤทธิ์
นายสุรพล ยาสกุล
นายสุรพล หิรัญนุเคราะห
นายสุรพันธ วัฒนธรรม
นายสุรศักดิ์ แกวเบา
นายสุรศักดิ์ พุทธศรี
นายสุรศักดิ์ วงศทิพย
นายสุรศักดิ์ วรโพด
นายสุรสัญ เกษร
นายสุรสิทธ กล่ําเจริญ
นายสุรสิทธิ์ ทรายหมอ
นายสุรสิทธิ์ พาพิทักษ
นายสุรสิทธิ์ มิ่งศรีสุข
จาสิบเอก สุระศักดิ์ ทองวาด
นายสุระศักดิ์ สนิทดวยพร
นายสุรัตน เรือนเงิน
นายสุรินทร ทาแดง
นายสุรินทร บุญเกลี้ยง
พันจาเอก สุริยันต ตีเมืองซาย
นายสุริยา พุทธกาล
จาสิบตรี สุริยา สีสาวแห
จาเอก สุเรศ พุมสงวน
จาเอก สุลกิฟลี แยนา
นายสุวัจน ธนูพันธุชัย
นายสุวาที หุพาทิพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

นายสุวิชา วรรณลา
พันจาเอก สุวิทย คําขวา
พันจาเอก สุวิทย เตโช
นายสุวิทย มูลฟู
นายสุวิทย วิชาพูล
นายสุวิทย ทุดปอ
นายเสกสรร ไตรเมศวร
นายเสกสรรค ภาคเดียว
นายเสฏฐนันท พิลาแดง
จาเอก เสฏฐิวุฒิ มาลิสา
นายเสถียร คําลือ
นายเสนอ ผองสามสวน
นายเสวก เวชประสิทธิ์
นายเสวต กลอมกามิฬ
พันจาเอก แสงชัย เสริมแสง
นายแสนพล กาญจนรัชต
จาสิบเอก ไสว เพิ่มขึ้น
นายหนึ่ง พรรณโรจน
นายหฤษฎ ศักดิ์แสงไทย
นายหาญกิจ องพันธุ
นายแหวนเพชร เกษเพชร
นายองอาจ เรืองภักดี
นายอโณทัย ฉุนประดับ
นายอดิเรก ขวัญวงษ
นายอดิศัย ศรีโยธา
นายอดุลย เพ็ชรละออ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอดุลย สันติเพชร
นายอดุลย ตาคํามูล
จาเอก อธิพงศ ปานสูงเนิน
นายอธิภัทร ธํารงธนรัชตกุล
นายอธิภัทร หลาวทอง
นายอนณ โพธิถนอม
นายอนนท คงประดิษฐ
นายอนันต ไพศรี
นายอนันต สุวรรณศรี
นายอนุชา นุชเนื้อ
นายอนุชิต ศรีสามยอด
นายอนุพงศ ปนทะวงค
นายอนุภพ รงคทอง
นายอนุรักษ วิภูษิตสมบูรณ
นายอนุรักษ อินชูรัน
นายอนุวัฒน สําราญ
จาเอก อนุศิษฎ สมานมิตร
นายอนุสรณ กานกายันต
พันจาโท อนุสรณ จันตะเทพ
นายอนุสรณ วงคสิน
นายอนุสรณ สมบัติ
นายอนุสิทธิ์ ขวดพุทรา
จาเอก อภิชัย เขียวนิล
นายอภิชาญ เมืองมูล
นายอภิชาติ มาศิริ
นายอภิชาติ สุวรรณธิการ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐

นายอภิชิต หนองสูง
นายอภิเชษฐ เหมืองหมอ
นายอภิรักษ แกวมะลัง
นายอภิรักษ นิลไพบูลย
นายอภิรัฐ นภโสณาร
นายอภิรัฐ อเวรา
นายอภิรัฐ อัปมาโท
จาเอก อภิรัตน ชัยยาโน
นายอภิวัชร วีรนนทภูภัทร
นายอมร เหมืองทอง
นายอรรคเดช เวชกามา
จาเอก อรรถพล อุตมอาง
จาสิบเอก อรัญ ผิวแดง
นายอรัญ เสนเศษ
นายอรัณย อิกําเหนิด
นายอลงกรณ มีศิลป
นายออม นกยูง
นายอัครเดช คงมนต
นายอัครเดช เรืองพริ้ม
นายอัครราช ดํารงวงศคําพวง
นายอังคาร บุญค้ําชู
นายอัฐเชษฐ ทองโชติ
นายอัมพร จิตเจริญ
นายอัษฎา ทุมมา
จาสิบเอก อัษฎา สอนผิว
นายอัษฏาวุธ ธานีวรรณ

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอาณัฐพงษ สาคร
นายอาทิตย จันนวน
นายอาทิตย ดํารงพันธ
นายอาทิตย ถวยทองคํา
นายอาทิตย อุนแกว
นายอาทิตยเทพ นวลเศษ
นายอารมย วงษสิม
นายอารักษ พรหมดิสาร
พันจาเอก อํานวย เปยจันทร
นายอํานวยโชค ทองนอก
นายอํานาจ พรมแปนดี
จาเอก อํานาจ มณีศรี
จาเอก อํานาจ ศักดิ์ดาดวง
นายอํานาจ สีขาว
นายอํานาจ อาศัยปา
นายอําพร จิตรามาศ
นายอําพล คงสุวรรณ
นายอิษรา ถิรดํารงกุล
นายอิสรพงษ ใจแสน
วาที่รอยตรี อิสเรศ ถนอมนิ่ม
นายอุดม สวัสดี
จาเอก อุดมพร อรุณโน
นายอุทัย ชอบการไร
นายอุทัย ธงชัย
นายอุทัย ธรรมะ
นายอุทิศ สวางธรรมศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

นายอุเทน คงมี
จาเอก อุเทน พิมพสุทธิ์
นายอุสมาน สะอะเซ็ง
จาเอก เอก แตงเอี่ยม
นายเอกชัย ไกรสมสุข
นายเอกชัย ธิทะ
นายเอกชัย พลพงษ
นายเอกธนพัฒน ใยบัว
นายเอกภพ สารกอง
นายเอกรัตน มาบุญชวย
นายเอกรินทร พุทธา
นายเอกลักษณ ผาริการ
นายเอกลักษณ เรืองทอง
นายเอกลักษณ เอกพันธ
นายเอกวัฒน งามจิตต
นายเอนก คุมมี
นายโอภาส ไชยทองขาว
นายไอยรา แสงแกว
นางสาวกชกร บุญญะหงษ
นางสาวกชณิภา ศรียานันท
นางกชนิภา รอดละมาย
นางสาวกชพร สกลกุลโรจน
นางสาวกชพรรณ บุญชัย
นางสาวกชวรรณ เลขะกุล
นางสาวกนกนุช ทองมี
นางสาวกนกพร มีบุบผา

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางกนกวรรณ จุลโสม
นางสาวกนกวรรณ ใจออน
นางกนกวรรณ เสนเกษ
นางสาวกนกวรรณ แสงอนันต
นางสาวกนกอร ดอนเพ็งไพร
นางกนกอร มาเนตร
นางสาวกนกอร ฤทธิ์นายม
นางกมล จันทรหอม
นางสาวกมลรักษ ปตติมงคล
นางสาวกมลวรรณ เจะอาลี
นางสาวกรกนก ธงลังกา
นางสาวกรกานต โตบึงกอก
นางสาวกรรจนา เชื้อสาย
นางสาวกรรณิกา เรืองกิจ
นางกรรณิการ เตียงประโคน
นางสาวกรรณิการ ทองยี่สุน
นางสาวกรรณิการ แพงงา
นางกรรณิการ รุจิเจริญวงศ
นางสาวกรองทรัพย จันทรอับ
นางสาวกริชรีย สรอยนาค
นางกรุณา สุจริต
นางกฤติกา คําทอง
นางสาวกฤษฎาภรณ คุมศิริ
นางกฤษณา ศรีนารินทร
นางสาวกัญจนรัตน พิญญศักดิ์
นางสาวกัญญภรณ นุชนารถ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญา พิชัย
นางกัญญาพัช กองชาง
นางสาวกัญญาภัทร อินอราม
นางสาวกัลยกฤต จันทรเดิม
นางสาวกัลยรัตน รวยสูงเนิน
นางกัลยาณัฏฐ หาญสุริย
นางกาญจนา คุมสวน
นางกาญจนา จําลองกาศ
นางกาญจนา พิมพปรุ
นางกาญจนา มงคลเสริม
นางกาญจนา เรืองมณี
นางกาญจนา วงศชู
นางกาญจนา จันทรสวัสดิ์
นางสาวกาญดา อยูประเสริฐ
นางสาวกาญนนริศรา แยมสาหราย
นางสาวกาญภัค จิระปภาชัย
นางกานดา บุญบุตร
นางสาวกานตพิชชา ภูวสรรเพ็ชญ
นางสาวกําไล เหลื่อมทองหลาง
นางสาวกิตติมา โดยหัด
นางสาวกิตติยา เขตเจริญ
นางกิริญญากรณ ไพรพิชญกุล
นางสาวกิริยา บิลราหีม
นางกุลชญา แจงเหล็ง
นางกุลธิดา ภารรัศมี
นางสาวกุลธิดา ศรเขียว

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกุลปริยา ไชยศิลป
นางกุลรดาวัฒน เณรแกว
นางสาวกุลวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางกุลิสรา จูมดอก
นางสาวกุสุมา เมฆโพธิ
นางกุสุมา ยอดวาฤทธิ์
นางสาวกุหลาบ ครองตน
นางสาวกูดารียะ ตวนสุหลง
นางกูปรียา โกะอาลี
นางสาวเกตุวดี เกตุสระ
นางสาวเกตุวดี อารีกิจ
นางสาวเกวรี เรืองพุทธ
นางเกศราภรณ เกตุอิ้ม
นางสาวเกศสุดา รัตนพงศ
นางสาวเกษศิรินทร ชูพันธ
นางเกษศิรินทร พันธอั้ว
นางเกษศิรินทร วงศคํา
นางสาวเกสร นาคะสุวรรณ
นางสาวเกิดศิริ เหมือนวงศ
นางสาวแกวใจ เชียงแกว
นางแกวใจ รุงเรือง
นางขนิษฐา จันทมาตุ
นางขนิษฐา พิลาวงษ
นางขนิษฐา รอบคอบ
นางสาวขวัญใจ จันทรสวาง
พันจาเอกหญิง ขวัญตา พันธุวงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขวัญมนัสฐ เข็มวัน
นางขวัญฤดี ดวงจันทร
นางสาวเขมวรรณ ใจคําลือ
นางแขไข ดีเหลา
นางสาวไขขวัญ อาจวิชัย
นางคณนันท ชัยวัฒนศักดิ์
นางคณิตตา ขาวปลอด
นางสาวคณิตตา นัยนามาศ
นางสาวคนธรส แพชัยภูมิ
นางสาวคัทลียา หมัดโตะบวช
นางสาวคําปุน จุลวงษ
นางสาวคําหลา แกวเพิ่ม
นางแคทลียา แกวเจริญฤทธิ์
นางจงจิตร บุญสุนทรกุล
นางจรรณญา ลักษณะแมน
นางจรรยา บํารุงภักดี
นางจรินทร เส็นเกลี้ยง
นางจริยา ไชยมาก
นางสาวจริยา พิลึกดีเดช
นางสาวจรูญลักษ บุญหนํา
นางสาวจันทพิมพ ไชยอินทร
นางจันทรจิรา แกวพิลารมย
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวสระแสน
นางสาวจันทรแรม แกวหินลาย
นางจันทรัสม แกวทอง
นางสาวจันนิภา พิรมภู

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจามรี ซุกซอน
จาเอกหญิง จารวี ขาวขํา
นางจารวี ชิชัยยาง
นางสาวจารุณี รุงเรือง
นางสาวจารุณี หมั่นการ
นางจารุณี แหลมสั้น
นางจารุณี แหวทอง
นางสาวจารุวรรณ ใจญาพรหม
นางสาวจําลักษณ เอมวรรธนะ
นางสาวจิดาภา ดุลยเกียรติ
นางจิตติกานต พันสมบัติ
นางจิตพิมาณ สงาวงศ
นางจิตรลดา พบจันอัด
นางสาวจิตรา สมภักดิ์
นางจิตราภรณ พุฒตรง
นางสาวจินดา ผึ้งมวง
นางสาวจินดา สุขทวี
นางจินตนา ฉายาเศรษฐกุล
นางสาวจินตนา ทายศ
นางจินตนา มะณี
นางจิรกุล บัวระภา
นางสาวจิรประภา ภูสดสูง
นางจิรภรณ บัวทอง
นางจิรภา หอสูติสิมา
นางจิระภา สิงหรา ณ อยุธยา
นางจิรัชญา สอนปน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘

นางจิรัชยา นาดี
นางสาวจิรัชยา สิงหชัย
นางสาวจิรัชยา หาญมนตรี
นางจิรัญชา เพชรโชติ
นางจิราพร เผามงคล
นางจิราพร อินสุวรรณ
นางจิราภรณ กาญจนนุกูล
นางสาวจิราภรณ กิ่งรัตน
นางสาวจิราภรณ แกวลาย
นางสาวจิราภรณ เจริญหลา
นางสาวจิราภรณ เชื้อบาง
นางสาวจิราภรณ ไชโย
นางสาวจิราภรณ บังใบ
นางสาวจิราภรณ เพรงมา
นางสาวจิราภา เพชรไทย
นางสาวจิราภา แสวงการ
นางสาวจิรารัตน กางทอง
นางสาวจิรารัตน แวหะยี
นางสาวจิราวรรณ ชูอักษร
นางสาวจีรนันท แตงทอง
นางสาวจีรพร ไกยศร
นางสาวจีระพรรณ ธุระพระ
นางสาวจีรัชญ เถื่อนถิ่น
นางจุฑาทิพย พึงรําพัน
นางสาวจุฑาทิพย หลอมทอง
นางสาวจุฑามาศ บุญรอด

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจุฑามาศ รองสวัสดิ์
นางสาวจุฑามาศ อุตรชน
นางจุฑารัตน ใจเฉียบ
นางจุติพร หงษหิน
นางจุรี งามเชื้อ
นางจุไรรัตน โพธิ์วงษ
นางสาวจุฬารัตน อุบลเลิศ
นางจุฬาลักษณ พระภูจํานงค
นางจุฬาลักษณ สังขศิริพงษ
นางเจนจิรา เจริญสุข
นางสาวเจะฟารีดะ เงาะ
นางสาวเจะมารีนา เจะและ
นางสาวแจมจันทร แกวสาย
นางสาวใจรักษ คงกําเนิด
นางใจฤดี เย็นทั่ว
นางสาวฉวีวรรณ ศรีสําอางค
นางสาวฉันธิปา แสงพงษ
นางเฉิดฉัน อักคะจุน
นางสาวโฉมไสล ศรีวิสุทธิ์
นางสาวไฉน สาลีธรรม
นางสาวชญาณพิมพ ศรีแจมใส
นางชฎาพร ขันธสง
นางสาวชฎินี แกนอินทร
นางชนัญชิดา กาศสนุก
นางชนัดดา เอกวงษา
นางสาวชนากานต ตันติวุฒิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐

นางชนานาถ รักษาแสง
นางสาวชนิดา บรรจง
นางสาวชนิสรา มาตศักดา
นางสาวชบา เขียวโพธิ์
นางสาวชมชนก ลพประเสริฐ
นางสาวชมนภัส เนินทราย
นางสาวชมบงกช เอกกุลวิทย
นางสาวชมภู ผุดผอง
นางชลดา แกวเมฆ
นางชลทิชา วรเลิศ
นางสาวชลธี สีสด
นางชลลดา เพชรแสนงาม
นางชลาธิป หนูเพชร
นางชลาลัย ทาทอง
นางชัญญานุชศร วงศพระถาง
นางชาณุมาศ เกษาพร
นางสาวชาดา เตียงนิล
นางชานิกา รูซื่อ
นางสาวชาลิสา แสงสวงษ
นางสาวชิโนรส ฉ่ําใจ
นางสาวชื่นจิตต ใจสุทธิ
นางชุดาภา ไพรัช
นางชุติกาญจน วิริยา
นางชุตินันท กลั่นศิริ
นางสาวชุติภาพัฒน คงไทย
นางชุติมา นอยเจริญ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางชุติมา ลอยฟา
นางสาวชุติมา ศรีเมือง
นางชูติมา นาคแท
นางสาวเชาวนุช สวางชาติ
นางสาวโชติกา ชัชมณีกานต
นางสาวซุฟเฟย ยะปาร
นางสาวซูรีนา กานา
นางสาวฌลาวรรณ โทรัตน
นางญาณิศา โกสุม
นางสาวญาณิศา มะลิวัลย
นางญาณุษา ทองปุ
นางสาวญาดา ยานุพรม
นางฎารศิลป อาจบุรี
นางสาวฐญามน ธรรมประโชติ
นางฐานิตา นนตระอุดร
นางฐาปนีย เจนกระบวน
นางสาวฐายิกา มีสกุล
นางสาวฐิดายุ ปอมรุง
นางสาวฐิตพิชา จันทรเชื้อ
นางสาวฐิตาภรณ สุวรรณศรี
นางสาวฐิตินุช มณีรัตน
นางสาวฐิติพรรณ สุวรรณประเสริฐ
นางสาวฐิติมา เกตุวุฒิ
นางสาวฐิติรัตน ชูสกุล
นางสาวฐิติรัตน รังสิเวทางค
นางสาวฐิติรัตน อุตอามาตย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒

นางฑณัณญา ศิริสม
นางสาวฑาริกา เพชรนุย
นางสาวณชพร ซาระวงค
นางณฐบงกช กองมวง
นางณฐมณฑ อรุณมณี
นางณภัสนันท เพชรลานนา
นางณรังษี รังสิศศิน
นางสาวณัฏฐติญา สุริยัน
นางณัฏฐวรรธน เหลืองออน
นางสาวณัฏยา อินตา
นางสาวณัฐกฤตา พกเกษม
นางสาวณัฐฐิญา ลิมนรเศรษฐ
นางสาวณัฐธยาน บุญมีศรีสวาง
นางณัฐนันท โฆษิตนิธิโรจน
นางสาวณัฐนันท เบาตุม
นางสาวณัฐนิช นิลกาฬ
นางณัฐพร บุญกมล
นางสาวณัฐพัชร พิมพศรี
นางสาวณัฐพิชา ถิรภัทรพันธ
นางณัฐภัสสร โสทรอุดมทรัพย
นางสาวณัฐรดา วงษภักดี
นางสาวณัฐริยาภรณ ทองพิละ
นางณัฐสินี ศรีจันตา
นางณัฐสิมา คอสคีเนน
นางณัฐิยา พราหมณชื่น
นางณิชชยา สิทธิชัย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณิรัชญา นิพัฒน
นางสาวดลฤดี ชางดี
นางดวงกมล ธงยี่สิบสอง
นางสาวดวงใจ กระสานติสุข
นางดวงใจ รุงแกว
นางดวงดารา ขาวผอง
นางสาวดวงดาว เรือนกุล
นางดวงเดือน ลิ่มสอน
นางสาวดวงนภา คําแปง
นางดวงนภา ศรีสุธรรม
นางสาวดวงพร ผลพฤกษา
นางดวงพร มีสมบัติ
นางสาวดวงสมร เฮงประเสริฐ
นางดารณี พรมโลก
นางสาวดาราภรณ ชองวารินทร
นางสาวดารินทร สมศักดิ์
นางดารุณี ชุมโชติ
นางดารุณี สุขลน
นางสาวดาวรุง ศรีทอง
นางดุจฤดี พิมพจันทร
นางสาวดุษฎี คชสิงหรา
นางทองทิพย เทพวงศ
นางสาวทักษพร ธัญญะ
นางสาวทักษวรรณ แกวทอง
นางสาวทัชตะวัน ทรัพยสิน
นางสาวทัศนา เพชรคลาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางทัศนีย คงจุย
นางทัศนีย คําแกว
นางทัศนีย จาบประโคน
นางทัศนีย บุญเปย
นางสาวทัศนีย ศรีทองจันทร
นางสาวทิตา มโนสุจริตธรรม
นางสาวทิพยธิรา คุมคง
นางสาวทิพยวรรณ หนูนุย
นางสาวทิพยวิมล ใจออน
นางทิพวรรณ คูณเรือง
นางสาวทิพวรรณ ยอยดวง
นางทิพวรรณ วังทอง
นางทิพวรรณ หมอมศรี
นางสาวทิพวรรรณ สินทรัพยไพบูลย
นางสาวทิพาวรรณ ปอมแดง
นางสาวทิภาพร คําทิพย
นางสาวทิราพร เกลาเกลี้ยง
นางสาวเทวิกา วงศซื่อ
นางไทย รักบุตร
นางธนพร ถือแกว
นางสาวธนพร มุขกระจายแสง
นางสาวธนพร สุขากรณ
นางธนพร อุปละ
นางธนวัน อุนเพชรวรากร
นางสาวธนัชพร พิกุลทอง
นางธมนพรรณ คําคง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางธมลวรรณ จอมคําสิงห
นางสาวธัญกัญจน ชํานาญ
นางธัญชนก อินทะวงค
นางสาวธัญญพัทธ คําภีระ
นางสาวธัญญลักษณ รัตนะ
นางธัญญา ชื่นเชย
นางสาวธัญญารัตน ดิษขุนทด
นางธัญญารัตน มณีนิล
นางธัญธร งามไสว
นางธัญลักษณ ปญญาดิษฐ
นางสาวธัญวดี ทัพวร
นางสาวธันยธรณ ดอนปนไพร
นางธันยนรีย แพรมวน
นางสาวธารทิพย เทพรัตน
นางสาวธิดา รูยืนยงค
นางสาวธิดารัตน ไชยศิลป
นางธิดารัตน บุญนวล
นางนงคนุช สุภาคํา
นางสาวนงคราญ ขามเขา
นางสาวนงคราญ ภูจิตรน้ํา
นางนงคลักษณ พุทธวงษ
นางสาวนงพันธ เสนาทอง
นางนงลักษณ ศิริกุล
นางนที เต็กสุวรรณ
นางสาวนพเกา ลิ้มพรชัยเจริญ
นางนพนันท ปยวชิรานนท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนพรัตน เงินยวง
นางสาวนพรัตน เรงรัด
นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก
นางนภสร แกวศรีนวล
นางสาวนภัทร ไชยจันดา
นางนภัสวรรณ นาที
วาที่รอยตรีหญิง นภัสสร สายวิจิตร
สิบเอกหญิง นภาพน พรมสาร
นางนภาพร ชิณวร
นางนภาพร ตั้งพิทักษไกร
นางสาวนภาภรณ สัสดีแพง
นางสาวนภารัตน พิมพเสน
นางสาวนราภรณ วิเศษศรี
นางนรินทร ตีอกทํา
นางสาวนริศรา จอดเกาะ
นางนริศรา บุตรวงค
นางนริศรา พงษพฤกษงาม
นางนริสรา แชมจะโปะ
นางสาวนฤชล วงษหาจักร
นางนฤมล รุยใหม
นางสาวนฤมล สมบูรณ
นางสาวนฤมล อํามะ
นางสาวนฤมล วรรณวิไชยนาวิน
นางนลรรธพร ชวยสัตว
นางนวพร ผลใหม
นางนวพร ผิวเงิน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางนวพรรณ ศูนยกลาง
นางนวลชนก บุปผาสังข
นางนัฎยา กลีบเมฆ
นางสาวนัฐติยา อุคํา
นางนัฐิญา หวยทราย
นางนัตตยา เกษมราษฎร
นางสาวนัททิภรณ วุฒิยาสาร
นางนันทกา โพอน
นางสาวนันทนัช เพ็ชรชู
นางสาวนันทนา พันทรัพย
นางสาวนันทนา สุรสุข
นางนันทพร ทรงคาศรี
นางนันทภรณ แสงสุวรรณ
นางนันทิกา เชื่อมกลาง
นางสาวนันทิชา พรายศรี
นางสาวนันทิตา พรหมชนะ
นางนันทินา ตะมูล
นางสาวนันธยา สืบพันธ
นางสาวนาฏยา โอฬาพฤกษ
นางสาวนาถนภา นิธิกรชานนท
นางนารี ดวงตา
นางนารีมาล นิระ
นางนารีรัตน ชัยมนตรา
นางนารีรัตน น้ําทองแท
นางสาวน้ําผึ้ง นาระศักดิ์
นางสาวน้ําเพชร บุญโท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘

นางนิกัสมา สถาวรณ
นางนิชาภา สุกใส
นางสาวนิตติญา อายุศร
นางสาวนิตยพร โดยศรีเอี่ยม
นางสาวนิตยา จิณะไชย
นางสาวนิตยา โชคกิจการ
นางสาวนิตยา บัวศรี
นางสาวนิตยา บุญธิมา
นางสาวนิตยา วงษทองดี
นางสาวนิตยา วิชาชัย
นางสาวนิตยา ไสยาสน
นางนิตยาภร กาญจนเกตุ
นางสาวนิพาพันธ เตชะนันท
นางสาวนิภา ภูตาเพิด
นางนิภาพร วงษตาดํา
นางสาวนิภาพัชร ทัพพุม
นางสาวนิภาภรณ ธรรมจง
นางนิภารัตน สังหอ
นางสาวนิ่มอนงค เทอํารุง
นางสาวนิรดา ภูมรินทร
นางนิรูกายะห ราแดง
นางนิศานาถ สังขรัตน
นางนิษณา พรมมา
นางนิอร เจริญสุข
นางสาวนีรนารา ภูสมอย
นางนุจรี เอี่ยมปา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนุชตรี ขําดํา
นางสาวนุชนาถ วังผา
นางสาวนุชนาถ โสดาวงศ
นางสาวนุชนาท โยธาภักดี
นางนุชนารัตน ขามสาม
นางสาวนุสรา เงินถาวร
นางนูรียะ มะลี
นางสาวนูรีสะห กลีเมาะ
นางเนตรนภา ผอมเสง
นางเนตรนภา พากเพียร
นางสาวโนรอาซีกิน สนิทวาที
นางบรรลุผล บุญงาม
นางสาวบษพร บัวจันทร
นางบังอร ขัติยนนท
นางสาวบังอร ใจเสมอ
นางบํารุง จรรยาภิสัณห
นางบุญชู เอมเกตุ
นางสาวบุญฑริก ลือล้ํา
นางสาวบุญรัตน ศรีวะอุไร
นางบุบผา ชวยชู
นางบุปผา ตอทรัพย
นางบุศยาการย ภูชาดึก
นางบุศรากร จําปา
นางสาวบุษกร เทียนนา
นางสาวบุษกร เมืองสง
นางบุษกร อุปพงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐

นางบุษบา แสนสมบัติ
นางบุษราคัมภ บุญวิเศษ
นางสาวเบญจมาพร โประวะ
นางเบญจมาศ วงษคํา
นางสาวเบญจรงค ศรีวัตร
นางสาวเบญจวรรณ ชัยวงศ
นางเบญจวรรณ นนทสุต
นางเบญจวลัย ดวงเดือน
นางสาวเบญญาภา มาประเสริฐ
นางปฎิญญา เสนากูล
นางสาวปฏิมา สวัสดิไชย
นางสาวปณิตา หวังวรวัฒนากุล
นางปทุม วิชัยคํา
นางปนัดดา คลายคลึง
นางปนัดดา เคนบุบผา
นางสาวปนัดดา สกุลไพศาล
นางสาวปนัดดา อุนเจริญ
นางสาวปภัสสวรรณ พิมกัน
นางปภาดา ไชยหอม
นางประกายดาว รอดสงฆ
นางประทุม ชาวไทย
นางสาวประทุม อยูคุม
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย
นางประเนตร เกษี
นางประไพ ภูเกตุ
นางประภาดา เกษอรุณศรี

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางประภาวดี วรสาร
นางสาวประภาวรรณ ลัดกลาง
นางประภาศรี นิธานนนท
นางสาวประเสริฐศรี ศรีโปฏก
นางประอรรัตน ทองพราว
นางสาวปราณี ภูสวัสดิ์
นางสาวปราณี สุขละ
นางปรานิษดา ปญจิต
นางสาวปริชาติ ชัยพันธุ
นางสาวปริยากร ทองอยู
นางสาวปรีดา ภัทชวงค
นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล
นางปรียา ชูจันทร
นางสาวปวริศา นิรภาดา
นางสาวปวริศา ฤทธิ์นอก
นางปวีณา งามเสงี่ยม
นางปญฉา หมูศิริ
นางสาวปณชญรัตน แยมหมื่นอาจ
นางสาวปทมพร แสนฉลาด
นางปทมา กานนท
นางสาวปทมา ศิริ
นางสาวปาณิชญา บุญจิต
นางสาวปาณิศา ทรัพยมา
นางปาณิสรา จาติเกตุ
นางสาวปานรวี พลศรี
นางสาวปานริศา เองฉวน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒

นางสาวปารวี สุวรรณรักษกูล
นางปาริชาติ ฤทธิ์ศรี
นางสาวปาอีซะ มะเด็ง
นางปยชาติ แจมทองหลาง
นางปยธิดา เพชรคง
นางปยนุช กันไธสง
นางสาวปยรัตน สุวรรณโชติ
นางปยวดี ศรีพรหม บุตรสาร
นางปยวรรณ แกวจันทร
นางปยะธินันท แสนโคตร
นางสาวปยะนุช จันทรมโณ
นางสาวปยะมาศ ปานทอง
นางสาวปยะลักษณ ฤทธิ์สิงห
นางสาวปยานุช รสเสริฐ
นางสาวปยาพร สีแตงสุก
นางสาวปุญณิศา สุขเครือ
นางปุณยนุช พรพิศ
นางเปมิกา ลิ้มอยูสวัสดิ์
นางสาวเปรมยุดา พนาลี
นางสาวเปรมยุตา อินทรโกศล
นางสาวเปรมฤดี ชายะพันธุ
นางผกาทิพย บัวลอย
นางสาวผลินทรา มิทยานนท
นางผองศรี วรรณสุข
นางสาวผุสดี ชวยสกุล
นางสาวผุสดี เวศวิทย

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวฝนออน เนียมหอม
นางพจนา แตประเสริฐ
นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข
นางพนิดา แซพิมาย
นางสาวพรชนิตว นพมาศ
นางพรทิพย แกวกันยา
นางพรทิพย ชนะกุล
นางสาวพรทิพย กุลฉิม
นางพรทิวา มุขขุนทด
นางสาวพรทิวา สาระสินธ
นางสาวพรนภัส เถาวประสาท
นางพรพนา แสนนันตา
นางพรพิมล คําปาแฝง
นางสาวพรพิมล พรหมสกุล
นางพรพิลัย ลีเขาสูง
นางพรรณนิดา เจริญธรรม
นางสาวพรรณนิภา คําบุง
นางพรรณบุปผา แสงพุฒ
นางสาวพรรณพัชร รุงชู
นางสาวพรรณิภา แซคู
นางพรริชญา ชางเงิน
นางพรลภัส เหมือนขาว
นางสาวพรศิริ เหมหาญ
นางพรอณง ทิพอาสน
นางสาวพรอุไร สวางจิตร
นางสาวพรอุษา สมจิตอุตสาห

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพฤษภา ศรีจันทรดร
นางพวงจันทร บุญคงมาก
นางสาวพวงนรินทร คลองการยิง
นางสาวพัชรินทร แปนทอง
นางสาวพัชรินทร แสงสุวรรณ
นางสาวพัชรินทร สุริยมาตร
นางพัชรี คลายทอง
นางสาวพัชรี เต็มเปยม
นางสาวพัชรี เนียมรัตน
วาที่รอยตรีหญิง พัชรีพร บุญรอด
นางพัชรียา สุนทรนนท
นางพัฒฑิดา กอนใส
นางสาวพัฒนียภรณ อาจโพธิ์
นางสาวพัดชา บุญทอง
นางพัตรพิมล บุญพันธ
นางสาวพัทธธีรา เสือแซมเสริม
นางสาวพัทธนันท ภูขะมา
นางพัทยา พูดเพราะ
นางสาวพารีสา สาเมาะ
นางพิกุล กัญหาสินธุ
นางสาวพิชญภาพรรณ นาคเสน
นางพิชญสิณี พงษสถิตย
นางพิชญาภา รัตนรุง
นางสาวพิณทิยา สุวรรณ
นางสาวพิณพิรุณ โพธิ์งาม
นางพิมประไพ หังษา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพิมผกา สวางภักดิ์
นางสาวพิมพพิชชา มณีสุวรรณ
นางพิมพละภัส พิมมะดี
นางสาวพิมพลักษณ ปญญากัณฑ
นางพิมลพรรณ แสงรัสมี
นางสาวพิมลมาศ จําลองศุภลักษณ
นางพิมลวรรณ สายบุญตั้ง
นางสาวพิมลวรรณ ปลองมาก
นางสาวพิราพร โรจนวุฒิธนานนท
นางพิศมัย เขจรจักร
นางพิศมัย อินทรติยะ
วาที่รอยตรีหญิง พีรญาณ
อาจวารินทร
นางสาวเพชรรัตน คําโสภา
นางเพ็ญณี ดามะนาว
นางสาวเพ็ญนภา โตอน
นางเพ็ญพักตร ศรีบุดดา
นางสาวเพ็ญพักตร สุดสวาท
นางสาวเพ็ญศิริ ยมสง
นางสาวเพ็ญสิริ โสธรวัฒน
นางสาวเพียงพิศ จอกแกว
นางสาวไพรวัลย วิระกา
นางสาวไพรินทร แกวออน
นางสาวไพรินทร แปนมา
นางไพวรรณ นาเมือง
นางเฟองลดา ฤกษเกรียงไกร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภคพร สุตาพันธ
นางภรัณยา คชวัฒน
นางสาวภลดา บุญชวยเดชาสกุล
นางภัควลัชญช ทองจันทร
นางภัชราพร ชมภูนอย
นางภัทธนันท พงษสุพรรณ
นางสาวภัทรภร ขุนทิพย
นางสาวภัทรสุดา ปญญา
นางสาวภัทราภรณ พรมสะอาด
นางภาพิมล เชื้อจารยชิน
นางสาวภีรดา สมหอม
นางภูวรา อินปญญา
นางสาวมณฑา จันทรแจม
นางสาวมณฑา จีระบุตร
นางมณฑิญารัตน คํามา
นางสาวมณณิชชา เปยมสิน
นางสาวมณีมัญชุ เกษมสุข
นางสาวมณีรัตน มีรอด
นางมณีรัตน ศรีสุราช
นางสาวมณีวรรณ แดงเรือ
นางมธุรส ไมสุวรรณ
นางมนจิรา คงจันทร
นางสาวมนฤดี แกวขวัญเพชร
นางสาวมนัสนันท อินทรคลาย
นางมยุรา สวัสดี
นางสาวมยุเรศ อุปกิจ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางมลจิรา มีแยม
นางสาวมลฤดี ธัญญเจริญ
นางมลฤดี อํามาตี
นางมลิวรรณ แสงคา
นางมลิวัลย จันทะศรี
นางมะลิ จิรพันธพิเชษฐ
นางมะลิ ชินนะ
นางสาวมะลิษา สันกลาง
นางมัณฑนา ทาวีราช
นางสาวมัตติกา ปุริเส
นางมัลลิกา เตชะวันโต
นางสาวมัลลิกา สมสวัสดิ์
นางมาตุลี ประสมพืช
นางสาวมานิสา สุคํา
นางมารียะ เจะมะ
นางสาวมาเรียม ดอเลาะ
นางสาวมาลัย ทาวสาร
นางมาลัย นอยแกว
นางสาวมาลัย สวางดี
นางสาวมาลัยพร อุนใจ
นางสาวมาลาริน ทองปอง
นางมาลิวัลย นาปาเลน
นางสาวมาลี กําลังไทย
นางสาวมาลี แจมจํารัส
นางมุกดา ใจเปง
นางสาวมุกดา ศรีถาพร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเมทิกา บานเย็น
พันจาเอกหญิง เมธาพร วันเมฆ
นางสาวยุพเยาว เพ็ญพร
นางสาวยุพเยาว วงศใหญ
นางสาวยุพเรศ เขื่อนแกว
นางยุพเรศ ศรีทับทิม
นางยุพิน โพนสิงห
นางสาวยุภาพินธ เลิศบัวบาน
นางสาวยุภาภรณ แกวใส
นางสาวยุภาวดี คงดํา
นางยุวดี สายคุม
นางยุวดี สิงหเหาะ
นางยุวธิดา สองเพชรแกว
นางสาวยุวเรศ ยวงเงิน
นางสาวยุไหว นุยโดด
นางเยาวพรรณ ฟกชาง
นางสาวเยาวภา ธานีไกล
นางสาวเยาวมาลย นาดา
นางเยาวรัตน ดวงไชย
นางสาวเยาวรินทร รุงฟา
นางเยาวเรศ ศรีวิเชียร
นางสาวเยาวะมาลย ธรรมมุลตรี
นางสาวรจณา ดีเอี่ยม
นางสาวรจนา ตลาดเงิน
นางรจนา สอนคุม
นางรตนพร อินเตสะ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางรพิรัตน โพธิ์เจริญ
นางรศนา คงเต็ม
นางสาวรอกายะ หะยีเลาะแม
นางรอฮานี ปูเตะ
นางสาวระพีพร ปนสิทธิ์
นางสาวระวิวรรณ แมอุดม
นางสาวระวีวรรณ แสงชื่น
นางสาวรังษิมา วงษดวง
นางรัชฎา จันทรทอง
นางสาวรัชฎาภรณ กิตติขจร
นางรัชฎาวรรณ ปลูกเพาะ
นางรัชนก กลิ่นเพ็ญ
นางสาวรัชนก หนูเทศ
นางสาวรัชนิดา คําปน
นางสาวรัชนี บริสุทธิ์
นางรัชนี ภูมิมาลา
นางสาวรัชนี ลพเมฆ
นางรัชนีวรรณ ศรีมุกดา
นางรัชนีวรรณ อนันตสุข
นางสาวรัฐวรรณ กลัดอยู
นางสาวรัตนทพร หงษทอง
นางรัตนา กีลีมอ
นางสาวรัตนา ไตรลักษณะ
นางสาวรัตนา บําเพ็ญทาน
นางสาวรัตนา รวยตระกูล
นางสาวรัตนา ศาบุตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา เอียดแกว
นางสาวรัตนาพร พงศทองขาว
นางสาวรัตนาภรณ จันทรไพรพฤกษ
นางรัตนาภรณ ดวงคง
นางสาวรัตนาภรณ พาเทพ
นางรัศมี เสสนนท
นางราตรี เจี้ยมดี
นางราตรี ชูเกลี้ยง
นางราตรี อนุนิวัฒน
นางสาวราวรรณ วงคกลาง
นางสาวราศรี สุขสวัสดิ์
นางริญญารัตน คันทริน
นางรินทรลภัส เตชากิตติ์วรวัตร
นางรุงตะวัน นาคมังสังข
นางรุงทิวา ทองอุบล
นางรุงทิวา การบรรจง
นางสาวรุงนภา ขําวังยาง
นางสาวรุงนภา วงคสุวรรณ
นางสาวรุงนภา โสมกุล
นางสาวรุงลาวัลย สีสิน
นางรุงอรุณ โพธิ์ทักษิณ
นางรุจิรา บินหมาน
นางสาวรุจิรา พรมรัตน
นางเรณุวรรณ หุนสุวรรณ
นางสาวเรณู ทองยอย
นางเรณู บุญพิทักษ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเรณู เสนปาน
นางสาวเรวดี ไพริน
นางสาวเรวดี มีซาย
นางสาวเรวดี ยกยอง
นางโรซลี หาดอาน
นางสาวฤทัยทิพย สงวนแสง
นางสาวลภัสรดา ศรีทวี
นางสาวละดาวัลย สารพันธ
นางสาวละมัยพร ซอนนอก
นางสาวละออง สังคล้ํา
นางละเอียด พลายดวง
นางสาวลักขณา จันทะไขสร
นางลักษณา จินดาวัต
นางลัขษณาวดี กังแฮ
นางลัดดา กล่ําเชย
นางสาวลัดดา บุญชวย
นางสาวลัดดา สุขสันติชัย
นางสาวลัดดาวัลย ปานเพชร
นางสาวลัดดาวัลย วงศศรยา
นางลําดวน พิมเสน
นางสาวลําเพียง มามิ่ง
นางเลขา จิตรมุง
นางเลอลักษณ พงษพันธุ
นางสาวเลิศนภา วงศบุญ
นางสาววงสิริ โสมสง
นางสาววจารุณี มีรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑

นางวชิราภรณ เพ็งอน
นางสาววณิชญา ชาญเชาว
นางวนาวัลย สุขไสยาสน
นางวนิดา กลิ่นหอม
นางวนิดา ขุนสุด
นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ
นางวนิดา สายมา
นางสาววรนาถ แปนอินทร
นางวรนุช ระวีพรมราช
นางสาววรรณธณา หมอกมืด
นางสาววรรณนิสา โพธิ์นิ่ม
นางสาววรรณพร พระสุพรรณ
นางวรรณเพ็ญ เถกิงเดชศักดิ์
นางวรรณภา คงสุข
นางสาววรรณภา คําบึงกลาง
นางสาววรรณภา โสภากิจ
นางสาววรรณรภา ทองคุมญาติ
นางสาววรรณรัชต แกวกูร
นางสาววรรณศิล มั่นแพร
นางสาววรรณา ดงทอง
นางสาววรรณา ยืนยง
นางสาววรรณิษา คงเศวต
นางสาววรรดี สังขแกว
นางสาววรลักษณ คงแสงบุตร
นางสาววรวรรณ สิงหไชย
นางสาววรัญญา เผามงคล

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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวราภรณ จันทรมาลี
วาที่รอยตรีหญิง วราภรณ ทิศเปง
นางสาววราภรณ มังคละคีรี
นางวราภรณ วงศวาศภิญโญ
นางสาววราภรณ วิชัย
นางวราภรณ ศรลัมภ
นางวราภรณ ศรีนคร
นางวราภรณ สุขบุตร
นางสาววราภรณ สุวรรณโณ
นางวรารัตน จันเสน
นางสาววราลี มะไหชนะ
นางสาววรินดา นํายศ
นางสาววริศรา โกมลศรี
นางวลี วงษคําแกว
นางสาววัชราภรณ บุญชวย
นางวัชราภรณ สายะเสวี
นางวัชรี นามมุงคุณ
นางสาววัชลี มรกฏ
นางวัฒนา กันทะ
นางวันดี ชูปาน
นางวันดี พานิชกรณ
นางวันทยา ตาทอง
นางสาววันเพ็ญ แพพิพัฒน
นางสาววันเพ็ญ มูลชื่นพันธ
นางวันเพ็ญ วังคํา
นางสาววัลภา ทองหลอ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒

นางสาววารินทรดา สักการินทร
นางวารุณี คงกลาง
นางวารุณี ดวงศักดิ์
นางสาววาศินี แทนโป
นางวาสนา กาญจนวงษา
นางสาววาสนา คณะแพง
นางสาววาสนา ชาวเวียง
นางวาสนา ชุมภูบาง
นางสาววาสนา ทองจํารูญ
นางสาววาสนา บุญพริก
นางสาววาสนา พรมบุตร
นางสาววาสนา มั่งชวง
นางสาววาสนา แสนสีมน
นางสาววาสนา เหลืองแดง
นางสาววาสิตา
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางวิจิตรา ทองเลิศ
นางวิจิตรา โพธิ์พันธทูล
นางสาววิจิตรา สาสนาม
นางสาววิจิตรา อึ๊งเจริญ
นางสาววิชชุดา ลาเย็น
นางวิชญาภรณ มาลี
นางสาววิชรี ถ้ําแกว
นางวิชุดา ชิวขุนทด
นางวิชุดา พวงขุนทด
นางวิณารัตน ใจมั่น

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววิภาดา ผิวเกลี้ยง
นางวิภาภรณ บุษบรรณ
นางสาววิภาวัลย ราชพลแสน
นางวิมลศรี เกตุสุข
นางวิมีนตรา พัฒนศิลป
นางสาววิราพร ราพิมพสําโรง
นางวิลานี ชุมแกน
นางวิลาวรรณ แขมพิมาย
นางสาววิลาวรรณ เล็กสุวงษ
นางสาววิไล วะยะลุน
นางสาววิไลพร นาคใจ
นางสาววิไลวรรณ จตุทอง
นางสาววิไลวรรณ แถวทิม
นางสาววิไลวรรณ ธาตุไพบูลย
นางสาววิไลวรรณ มหาสุข
นางสาววิศัลยศยา บํารุงทรัพย
นางสาววีณา บํารุงกิจ
นางสาววีณา พิบูลยวัฒนวงษ
นางสาววีนัส บุญสวัสดิ์
นางสาววีรญา บุญหมั่น
นางวีรยา โพธิ์แทน
นางแวนูรียะ กูนา
นางแววดาว ถาวรวิจิตร
นางสาวแววดาว ผลภิญโญ
นางสาวแววตา สุขปราโมทย
นางสาวแวอาดีละห กะลูแป

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

นางศกุนิชญ บุญยง
นางสาวศตพร เสนวงศ
นางสาวศภักสร ศรีธนะ
นางสาวศยามล บุญเล็ก
นางสาวศยามล มุกคะวัด
นางสาวศรัณยรัชฐ สงเรือง
นางศรีไทย กระวีสายสุนทร
นางศวิตา บุญศรี
นางศศิกาญ โรซิน
นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ
นางศศิพร เห็มวิพัฒน
นางสาวศิรประภา สาธุชาติ
นางสาวศิราภรณ บัวลอย
นางสาวศิรินดา คําแปง
นางสาวศิรินทิพย ระประครอง
นางสาวศิรินาถ บัวแกว
นางสาวศิริพร คนกลา
นางสาวศิริพร พรมทุง
นางสาวศิริพรรณ สถาวรสมิต
นางศิริวรรณ ยางนึก
นางสาวศิริวรรณ สุมโยง
นางสาวศิริหทัย ไชยศิริ
นางสาวศิลาภรณ รักเกตุกิจ
นางสาวศิวาพัชญ อภิชัยวิศรุศ
นางศิวารมย แกวเนิน
นางสาวศุจิรัตน แซซิ้ม

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศุฎภัคฌาญ มั่งมูล
นางสาวศุทธรัตน อินพหล
นางสาวศุภนัญญา มานอย
นางสาวศุภนุช ขาวล้ําเลิศ
นางสาวศุภนุช เทศสิงห
นางศุภลักษณ อัคคีสุวรรณ
นางสาวศุภวาลักษม ธนะอนันตทวี
นางศุภาวรรณ นานาวัน
นางสาวโศรดา ประทุมมา
นางสาวษิญาภรณ สอนสกุล
นางสาวสกุณี เหล็กศิริ
นางสกุลชญาณ โพธิ์ฐิติรัตน
นางสาวสนธยา นันทะชมภู
นางสาวสปน ฤทธิลาภ
นางสาวสมคิด ชุมภูแสง
นางสมจิตร ครองยุติ
นางสาวสมใจ ภาเอมวงษ
นางสาวสมถวิล จิตตหลัง
นางสมนึก ติ่งจันทร
นางสาวสมพร เกตวิสิทธิ์
นางสาวสมพร จันทนาค
นางสาวสมพร รื่นรมย
นางสาวสมศรี งามระเบียบ
นางสมหญิง ใจบุญ
นางสรัญญา ฝนอุตมะ
นางสาวสลัญญา สัจจาสิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๑
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

นางสวรรค ยิ้มประเสริฐ
นางสาวสหัทยา ภิบาลวงษ
นางสัจจามณี หาญละคร
นางสาวสากล พรมโคตรคา
นางสาวสายพิน สีคราม
นางสาวสายสมร แสงแจม
นางสาริศา ทรัพยมากมี
นางสาวสาลีนา สีลีกา
นางสาวสาวิตรี แพงงา
นางสาวิตรี รามจันทร
นางสาวิตรี ศรีนาม
นางสาวสาวิตรี สีเผือก
นางสําราญ ตอศรีสกุล
นางสาวสําเรียง มั่งพิมาย
นางสิทธา บุญนาวงค
นางสาวสินทนา ยะโส
นางสาวสินีนาฏ รัตนการุณจิต
นางสิริกร สุวรรณศรี
นางสิรินาถ เดียขุนทด
นางสิริภากรณ วิเศษชาติ
นางสาวสิริมาส สกนธวุฒิ
นางสิริรัตน จันทะรัง
นางสาวสิริรัตน เทวัน
นางสาวสิริรัตน อินวิเชียร
นางสาวสิริลักษณ รัมมะนพ
นางสาวสิรีธร เกตุทองสง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๐๒๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสิรีธร มณีรัตน
นางสาวสิรีรัศมิ์ พรหมแสงใส
นางสาวสุกฤตา จันทรแจม
นางสาวสุกัญญา จันทราภินันท
นางสุกัญญา จําปาแพง
นางสาวสุกัญญา จินาลอง
นางสุกัญญา เพิ่มพูลวัฒนะกุล
นางสาวสุกัญญา ภูผาพันธ
นางสาวสุกัญญา ฤทธิอาภรณกุล
นางสาวสุกัญญา ศรีนาค
นางสาวสุกัญญา สมสนิท
นางสาวสุกัญญา สิทธิวิไล
นางสาวสุจันญา ใยหงษ
นางสุจารุณี ชินปด
นางสุจิตตา สมบูรณ
นางสุจิตรา อุปวงค
นางสาวสุจินดา วัฒนหนู
นางสาวสุชัญญา อาจแกว
นางสุชาดา วิชัยตะ
นางสาวสุชาดา สายชล
นางสุชีรา แสงฤทธิ์
นางสาวสุญาณี รัตนเขียว
นางสุฑาพร กรุงแกว
นางสุณี นักฟอน
นางสุดใจ คําแสวง
นางสุดารัตน ทองสนิท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

นางสาวสุดารัตน นามสอน
นางสุดารัตน ศุภคุณภิญโญ
นางสาวสุดารัตน เสียมไหม
นางสาวสุธาทิพย บุญเลี้ยง
นางสุธาทิพย แพทยรังษี
นางสุธาศินี รัตนจันทร
นางสาวสุนิษา ชูศร
นางสาวสุนิสา บุญฤทธา
นางสาวสุนิสา โสนาคู
นางสาวสุนิสา พุทธขันธ
นางสุนีย ศรีสุขอราม
นางสาวสุปราณี สุวรรณ
นางสาวสุพรรณนี ปราบพาลา
นางสาวสุพรรณี พะวัง
นางสาวสุพรรษา เดวัง
นางสาวสุพัชชา ลอยขจร
นางสุพัชรินทร พรหมใจรักษ
นางสาวสุพัตรา กุมารสิทธิ์
นางสาวสุพัตรา พลทะยาน
นางสาวสุพัตรา สามแกว
นางสาวสุพาณี พรมจันทร
นางสาวสุพาพร สุรสรณ
นางสาวสุพาภรณ โคตา
นางสุพิชชา แกวเกิดเคน
นางสาวสุพิมล แกวอมร
นางสาวสุภเนตร มิไชยยา

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุภัค ออนสําอางค
นางสุภัทร เพชรเส็ง
นางสาวสุภัทรา ยืดยาว
นางสุภาทิพย พลายชุมพล
นางสาวสุภาพร คูณลพ
นางสาวสุภาพร พานจําป
นางสุภาพร เภารัตน
นางสาวสุภาพร วงษคํา
นางสุภาพร ศรีจันทร
นางสุภาพันธ ซอนกลาง
นางสาวสุภาภรณ คันศร
นางสาวสุภาภรณ ฉ่ําชื่น
นางสาวสุภาภรณ นอยวิเศษ
นางสาวสุภาภรณ พูลเอี่ยม
นางสาวสุภาภรณ ศรีเจริญ
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
นางสุภาวดี จันเที่ยง
นางสาวสุภาวดี ใจมั่น
นางสุภาวดี พรมริ้ว
นางสุภาวดี พิงคะสัน
นางสุภาวรรณ คงอาย
นางสุภาวินี เดชากาศ
นางสาวสุมาลี ปนทองดี
นางสาวสุมิตรา นงคสูงเนิน
นางสุมิตรา รัตนแมด
นางสาวสุริญญา ซายสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐

นางสุริยา สุวรรณจันทร
นางสาวสุรีพร วงศสาหราย
นางสาวสุรีพร สุวรรณชาตรี
นางสาวสุรีรัตน ปานทับทิม
นางสุวณีย ทองลมุล
นางสุวรรณา รอดวงษ
นางสุวรรณา อุนชวง
นางสุวรินทร มูลปอม
นางสุวัฒนา ผดุงกิจ
นางสาวสุวารีย แสงไชย
นางสุวิณา ทองบุญโท
นางเสาวณี อุดมศรี
นางเสาวณี สันสะและ
นางสาวเสาวดี เบญจวงศ
นางเสาวนีย มาตรง
นางสาวเสาวภา แกวลาย
นางสาวเสาวลักษณ คลังสิน
นางสาวเสาวลักษณ บัวชุม
นางเสาวลักษณ ศิลปมณี
นางแสงจันทร กุลชโร
นางสาวแสงจันทร พลายละหาร
นางแสงจันทร อินธิกาย
นางแสงดาว วิชัยยา
นางสาวแสงเดือน ประสพธรรม
นางสาวแสงมณี สาสังข
นางสาวโสพิศา นิตยสมบูรณ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวโสภา สังขโย
นางสาวโสภาศิริ โสนะไชย
นางโสภิดา มะสาอิ
นางโสภิดา แสนสุภา
นางโสภิต คงฤทธิ์
นางโสรัตน เทพไชย
นางสาวหทัยชนก พวงมาลา
นางสาวหทัยชนก วงคคํา
นางสาวหทัยเทพ เทพวงษ
นางสาวหทัยพร ยากองโค
นางสาวหทัยพัสร ธีระธนานนท
นางหวานใจ ชัยขันธ
นางหาบือเสาะ สัตยานันท
นางอนงค ตางใจ
นางอนงคนุช อองบุญ
นางสาวอนงควดี นาภรณ
นางสาวอนัญญา ผลผลา
นางสาวอนิศรา พลยูง
นางสาวอนิศรา ศรีนาราง
นางสาวอนุสา กุลวงศ
นางอโนรัตน ทองพราว
นางอภันตรี พรหมโชติ
นางอภาลินี โคภูมี
นางอภิชภา อยูศิริ
นางสาวอภิชาภัค ชุมรักษา
นางสาวอภิญญา เงินเกา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอภิญญา แซจิว
นางสาวอภิญญา เตจะ
นางสาวอภิฤดี ประเทศ
วาที่รอยตรีหญิง อมรรัตน ไกรสิทธิ์
นางสาวอมรรัตน รัตนะ
นางสาวอมรรัตน ราชสมบัติ
นางสาวอมรรัตน สราญชื่น
นางสาวอมรรัตน อูปเวียง
นางสาวอรจิรา คําพร
นางอรจิรา บุบผาเต
นางสาวอรณิชา ศรีสุข
นางอรทัย แกวศรีสังข
นางสาวอรทัย ขวัญเจริญทรัพย
นางสาวอรทัย สามสี
นางสาวอรนาถ มะลิสิน
นางสาวอรพิน ดวงตา
นางสาวอรวรรณ กันหา
นางอรวรรณ ทองสิทธื
นางอรวรรณ ปอยทอง
นางสาวอรวรรณญา หวานจริง
นางอรษา สุวรรณจิตร
นางสาวอรอัญญรัฐ ดีสวัสดิ์
นางอรัญญา ยวงลําไย
นางอริยา เชื้อทอง
นางอลินพิชา คําประกอบ
นางอักษราภรณ แจมจันทร

๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอังคณา จักรคําปน
นางสาวอังสนา จารง
นางอัจฉรา ตระกูลวงษ
นางอัจฉรา ทิพยมณี
นางอัจฉรา ประชุนหะ
นางสาวอัจฉรา ยอดสุขขา
นางอัจฉราฉวี มีสมศักดิ์
นางสาวอัจฉรินทร กิ่งบุตรโคตร
นางสาวอัจญริน ยูโซะ
นางสาวอัชชาวดี ไชยเวช
นางอัญชนาบดี พวงศรี
นางอัญชลี กิ่งจําปา
นางอัญชลี ขันตี
นางอัญชลี ไขจันทร
นางสาวอัญชิสา สุวรรณพยัคฆ
นางสาวอัญญชิสา เดชศิริวิชามัย
นางอัญญารัตน ตันตระกูล
นางสาวอัมพร ตรีธนะ
นางอัมพรรณ บุตรดา
นางสาวอัมพวรรณ พวงนาค
นางอัมรา ฐานบํารุง
นางอัศราวรรณ โพละกุ
นางสาวอัสมะ หลีดินซุด
นางสาวอาเซียน บินเจะยอ
นางสาวอาตียะห อูมูดี
นางอาภรณ พางาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางอาภาพร ประหยัดจิตร
นางอาภาพร สารรัมย
นางอามาล สาและ
นางสาวอามีดะห ลาเตะ
นางสาวอามีเนาะ หะยี
นางอารยา สิทธิวิไล
นางอารยา หมาดโตะซะ
นางอารีย ดีบูชา
นางอําพร เครือบุตร
นางสาวอําพันธ ปนมิละ
นางอําไพ จงใจงาม
นางสาวอําภา บัวรุง
นางสาวอินทิรา เนียมถนอม
นางอิษฏีย เยี่ยมศักดิ์
นางสาวอิสรียา เหล็มปาน

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอุบล พิกุล
นางสาวอุมาภรณ ตลับไธสง
นางสาวอุมาภรณ ถาวร
นางอุไร จันทะศร
นางสาวอุไรรัตน ขีดกลาง
นางอุษา ตุยเลิศ
นางสาวอุษา วิจิตต
นางเอมอร รุงเรือง
นางเอื้องฟา แสนสุด
นางสาวเอื้อสุข สมบูรณ
นางไอษวรรย เอื้อสามาลย
นางสาวฮานีซะห ดือราแม
นางฮามีเสาะ เจะเด็ง
นางฮาสานะ นิโอะ

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕,๖๗๕ ราย)
นายกนกพล อุดมถิ่น
๑๐ จาสิบเอก กฤษณพันธ ชุนหสุวรรณ
นายกมล สุขสมเนตร
๑๑ นายกฤษณะ กลาหาญ
นายกมลชัย ปนติ
๑๒ สิบโท กฤษณะ แจมใส
นายกรกช โสภา
๑๓ นายกฤษณะ สีใส
นายกรวีร นามวงค
๑๔ พันจาอากาศเอก กวีวัฒน
นายกฤตภาส จันทรขาว
แสนสุริวงศ
นายกฤษกร สิงมูล
๑๕ พันจาเอก กวีศักดิ์ ภูมิศักดิ์สิทธิ์
นายกฤษฎา ชนะประโคน
๑๖ นายกองเกียรติวัฒนา แกวคําฟู
นายกฤษฎิกร สุขโสม
๑๗ จาเอก กองนภา อยูสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นายกัญตพิชญ ยิ้มรักษา
นายกัณกวีวัฒน ตันสกุล
นายกันตภณ เพ็ญธรรม
นายกัมปนาท กุจะพันธ
นายกัมพล ไชยทองดี
นายกําจรเดช ปรศุพัฒนา
นายกําพล แจงเหตุผล
นายกิจการ แคหอม
วาที่รอยตรี กิจติ ทองมีขวัญ
นายกิตติชัย ไชยสงคราม
พันจาอากาศเอก กิตติ์ดนัย แรเพชร
นายกิตติเดช ถาดไธสง
จาสิบเอก กิตติธร คํานนท
นายกิตติพงษ งวงคํานาม
วาที่รอยตรี กิตติพจน เปงโต
สิบเอก กิตติศักดิ์ จินากร
นายกิตติศักดิ์ บุญหนัก
นายกิตติศักดิ์ ลายน้ําเงิน
นายกิตติศักดิ์ ไววอง
นายกิตติศักดิ์ สายเมฆ
นายกิติกร ขันติยะ
นายกิติคุณ พื้นงาม
นายกิติพงษ โคตา
สิบเอก กิติพัฒน ตุงคะเสรีรักษ
นายกิติเมศวร อมรรัตนธนากูล
นายกิติอนุวัฒน โคตรแสนลี

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายกุลศุภณัช พรมมา
นายเกงกาจ พลีพูล
นายเกริกชัย อาจผดุงกุล
นายเกรียงไกร วงคคม
นายเกรียงศักดิ์ โกษาแสง
นายเกรียงศักดิ์ คําใบ
นายเกรียงศักดิ์ บุตรแขก
นายเกรียงศักดิ์ แพงภูงา
นายเกียรติณรงค ธีรภักดิ์สวัสดิ์
นายเกียรติศักดิ์ กุนดี
นายเกียรติศักดิ์ เต็มพรอม
นายเกียรติศักดิ์ พระหะชา
นายเกียรติศักดิ์ สมศรีดา
นายโกมินทร กาฬสุวรรณ
นายโกเมศ จันทนิตย
พันจาอากาศโท โกวิท อสิพงษ
นายโกวิท อันประเสริฐ
จาสิบเอก โกศล สมปญญา
นายโกศล อุดมวงษ
นายโกสุม หนูสม
จาสิบเอก ไกรวิชญ จันมูล
นายไกรวิชญ ชินายศ
นายไกรสร สุทธิพิพัฒน
พันจาเอก ไกรสิทธิ์ พิมพงษ
นายขรรคชัย เกิดดี
นายขวัญใจ ภูดานวัว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

สิบเอก ขวัญชัย ดางถางคํา
นายขวัญชัย ธรรมบุญ
นายขวัญชัย พัวพันธ
สิบเอก คชากรณ ปวงสุข
สิบเอก คฑายุทธ เปรมปรีชาราษฎร
นายคฑาวุฒิ โตพลัด
นายคณกร หารประทุม
สิบเอก คณพศ ชัยสุวรรณ
นายคณพศ พาคําปอง
นายคณา ทิพยฤาตรี
นายคณาวุธ พิมโคตร
นายคณิตพงศ ศิริสุวรรณ
นายคมกริช ไกรเกริกเกียรติ
นายคมกริช เชื้อคําเพ็ง
นายคมกฤษ ไพศรี
นายคมกฤษ อาคารรัตนวรรณ
นายคมกิต ตระการไทย
พันจาเอก คมสัน ทาบุตตะ
นายคมสัน ผองสีงาม
นายคมสันต คําเถื่อน
นายคมสันต ไชยเชษฐ
นายคมสันต บุญพบ
จาสิบเอก คมสันต บุราณ
นายคัมภีร ชาติวงศ
นายคีรีรัตน เพ็งสกุล
นายคุณานนท คุณวงศ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายคุณานนท ศรีสุวัฒน
นายโฆษิต แสงสุข
นายจตุชัย หวานเสียง
นายจตุพร สุรัตนเมธากุล
สิบโท จตุพล ทําทอง
นายจตุภูมิ โหมฮึก
นายจตุรงค การะสิงห
จาสิบเอก จรูญ มูลสมบัติ
นายจักกรี ศรีนวล
นายจักร ชัยยอด
นายจักรกริช สงวนทรัพย
นายจักรกริช กันทิวงค
นายจักรกฤษ จิตตัง
จาสิบโท จักรกฤษณ ยอสินธุ
นายจักรกฤษณ สุวรรณ
นายจักรพันธ ทองบุญมา
นายจักรพันธ พงษพิพัฒนวัฒนา
นายจักรพันธ ศรีไชยลา
นายจักรเรศ เปรมสุข
นายจักรี คําสงค
นายจารุพร เอี่ยมดวง
นายจารุวัฒน รักพอ
นายจารุวิทย แกวทุง
นายจํานงค เสียภัย
พันจาเอก จําลอง เมืองมีศรี
นายจิตตฤณ แสงสุกใส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗

นายจิรวัฒน จิรสนองสิทธิ์
นายจิรวัฒน มูลศรีแกว
นายจิรศักดิ์ ลิ่มวนิชกุล
นายจิระ ยอดโพธิ์
นายจิรัณวรรธน พละศักดิ์
นายจิรายุตม กุลสัมพันธมิตร
นายจีระเดช จันทะบุดศรี
นายจือ แซลี
นายเจนรบ จันทรสวาง
นายเจริญศักดิ์ ลอยมูล
นายเจษฎา กลางประพันธ
นายเจษฎา เรืองรัตน
นายเจษฎากรธณ ทรัพยสุดาวงศ
นายเจษฎาภรณ ภูสมนึก
นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล
พันจาเอก เจะหมาด หวังนุรักษ
จาเอก เจียมรัตน ศรีจําพลัง
นายแจมศักดิ์ ทามี
นายฉลาด โคตยะคํา
นายฉัตรชัย แทนทรัพย
สิบโท ฉัตรชัย นาคพงษ
นายฉัตรชัย ลวงสวาท
นายฉัตรชัย ศรีสุข
นายเฉลิมพล บุญเพ็ง
นายเฉลิมพล พูลสุข
นายเฉลิมพล มรรคสันต

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเฉลิมพล รักษบริสุทธิศรี
นายเฉลิมพล ฤทธิดา
นายเฉลิมพล ศรีระมาตร
นายเฉลิมพล สุนันตะกุล
วาที่รอยตรี ชนชน สิริรัฒนการกุล
จาเอก ชนทัฒ ธนะโรจชูเดช
นายชนวีร สามัญ
นายชนสิษฎ กระมล
นายชนะภัย กงลอเงิน
พันจาเอก ชนาเมธ แสงวิเชียร
นายชนินทร แกวกันหา
นายชนิราช เยือกเย็น
นายชยพล ซื่อสัตย
นายชยพล ตาพงษ
สิบเอก ชรินทร ชัยมาตร
นายชลิต นันตะแกว
นายชวลิต เกียรติเดช
นายชวลิต พานทอง
นายชวลิต วงศกอ
จาเอก ชวัลวิทย กองณรงค
นายชัชติพงษ คงโนนกอก
สิบเอก ชัชวาล กอนทอง
นายชัชวาล ชาจิตตะ
นายชัชวาล ดีเดย
นายชัชวาลย หลวงหลาก
นายชัชวาลย อุมหอบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายชั้นเชิง แสงวงศ
นายชัยนาท ดาวงษ
นายชัยพร จันสีแดง
นายชัยยง พิลาพอง
นายชัยยันต ทาพิมาย
นายชัยรัตน ออนทิมวงษ
นายชัยวัฒน แควนนอย
นายชัยวัฒน ราชบําเพิง
นายชัยวัฒน วังคะฮาด
นายชัยวัฒน สวัสดิภาพ
นายชาญณรงค บุญสงค
นายชาญณรงค บุตะเคียน
นายชาญณรงค มีมงคล
พันจาอากาศเอก ชาญเดช วรรณภพ
นายชาญยุทธ เขมาระกุล
นายชาญยุทธ สุชีวินเดนวิภา
นายชาญศักดิ์ สายน้ําผึ้ง
นายชาตรี อาจหาญ
จาเอก ชาติสยาม นาจรวย
นายชายชล ฐกรกุลวัฒน
นายชายนาท เทแกว
นายชารี ถนอมศรี
นายชํานาญ รองเมือง
นายชินกร พูลเพิ่ม
พันจาเอก ชิษณุพงศ ออนศิริ
นายชีรวิทย มัชปะโม

๒๐๐
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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชุติพนธ อรามเรือง
จาเอก ชุมพล เจริญ
นายชุมพล บุญวัฒน
พันจาเอก ชุมพล ศรีออต
นายชูเกียรติ ตะวัน
จาอากาศเอก ชูเกียรติ สัจจโภชน
นายเชษฐชัย บุญมาก
พันจาเอก เชษฐา จิ๋วจังหรีด
นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์
นายเชาวฤทธิ์ สิขิวัฒน
นายเชิด เศษบุบผา
นายโชคชัย คําไวย
พันจาเอก โชคชัย สุขสงวน
นายโชคทวี วิจิวังสา
นายโชคสวัสดิ์ ใจทัด
นายโชติวัฒน โชติสุวรรณชัย
นายไชยนันท อิมี
วาที่รอยตรี ไชยรัตน หัสจันทอง
นายฌัชวิชญ ประจงคา
นายญาณพันธ ถิตยประไพ
นายฐนกร ฆารพันธ
จาสิบตํารวจ ฐปนนท สมบัติบุญสวน
นายฐานิศร สุขรัตน
นายฐิติกานต ศรีโพธิ์
นายฐิตินาถ มงคล
นายฐิติวัฒน ศรไชย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๒๕๑

นายณฐกร ลีลาวัตร
นายณธกร ภานุรุจพงศ
นายณพกฤษฏิ์ แสนบาน
นายณพล พานิชชา
นายณรงค ขําทอง
นายณรงค จําเริญใหญ
นายณรงค ไชยสุวรรณ
นายณรงค วายลม
นายณรงคชัย วรรณสินธิ์
จาเอก ณรงคเดช ผุเพชร
นายณัชชา อินตา
นายณัชพล สืบเหลา
นายณัฎฐกฤษกา อวมในเมือง
นายณัฏฐเอก เภสัชชา
สิบเอก ณัฐดนัย จันทรพิทาร
นายณัฐดนัย ปนใจ
นายณัฐนนท เสาระโส
นายณัฐพงศ คํานาแซง
นายณัฐพงศ คีบฟก
นายณัฐพงศ พลแพงขวา
สิบเอก ณัฐพงศ สุทธิภิบาล
สิบเอก ณัฐพงษ ครโสภา
นายณัฐพงษ คิดรอบ
นายณัฐพงษ ดีเลิศ
นายณัฐพงษ ปงกาวงศ
นายณัฐพงษ ปาละวงษ

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณัฐพร พงษโพธิ์
นายณัฐพร หมื่นจันทร
นายณัฐพล เทพมณี
นายณัฐพล พรหมเมือง
นายณัฐภัทร สุวรรณปาน
นายณัฐวัฒน ชัยมงคล
สิบเอก ณัฐวุฒิ จันทรงาม
นายณัฐวุฒิ เติมทองชัย
นายณัฐวุฒิ ทองมาก
จาเอก ณัฐวุฒิ พางกะสา
นายณัฐวุฒิ รังษี
จาอากาศเอก ณัฐวุฒิ ศรีมหาไชย
นายณัฐวุฒิ สิงหจันทร
นายณัฐวุฒิ สุภา
นายณัฐวุฒิ อินสวาง
นายณัฐวุฒิ อุนคําศรี
นายณัฐวุธ สุทธิพันธุ
นายณัฐสันตธร ธรรมธวงศ
จาสิบเอก ดอนแสง สระทองฮวม
นายดํารงค คํามิ่ง
นายดุสิทธิ์ ศรีสรางคอม
นายเดชณรงณ ปุงคํานอย
นายเดชนรินทร ใจกันธา
นายเดชา ประกอบกิจ
นายเดชา สอดสุข
นายเดนชัย ชลอเชิดตระกูล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก เดนศักดิ์ แสงชนะ
นายเดียว พฤกษา
นายเดี่ยว พฤกษา
นายตระกูล สุทธาคง
นายตรีภพ ฤกษถนอมศรี
วาที่เรือโท ตฤณสิษฐ จิระโกมลเกียรติ
นายตอศักดิ์ ปราสาททอง
นายตอศักดิ์ รักษา
นายตะวัน วงษโต
นายตะวัน สิงหแกว
นายเตวิชชา ธานี
นายถนอม ทิพมาตร
นายทนง บุญรักษา
นายทนงศักดิ์ สิงสีทา
นายทรงพล ชัยพัฒนปรีชา
นายทรงพล ปาซิโร
นายทรงพล พูลผล
นายทรงรัก โทวันนัง
จาเอก ทรงศักดิ์ หลานวงษ
นายทรรศน หารฤทธิ์
นายทรรศนะ ชมภูนิช
นายทวัตรชัย ปญจิต
นายทวี สุโพธิ์
สิบโท ทวีชัย หัสชู
นายทวีรัฐ ขันโท
นายทวีศักดิ์ สัมพันธศิริ

๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
สิบตํารวจโท ทศพล จักสาน
นายทศพล ชนะนนท
นายทศพล เผื่อนผัน
นายทศพล ราชิวงศ
นายทศพล โสภาอินทร
นายทองจันทร กาวัน
นายทักษดนัย ดําเสนา
พันจาเอก ทักสินธุ คนกลา
สิบเอก ทัตภณ ศรีสนั่น
นายทัศนัย ยืนยงค
นายทัศพล แจงอรุณ
นายทินกร คุณชมภู
นายทินกร สุวรรณภูมิ
นายทิพยพเนตร นิลโอภา
นายทิพากร บุญแกว
นายทิษณุ ชะโลธาร
นายเทพนม พันธวงค
นายเทอดศักดิ์ พัฒนะ
จาเอก เทียมเทพ โชติชูชวง
นายธง ศิริโยธา
นายธงชัย ธรรมสาร
จาสิบเอก ธงชัย บุญอินทร
นายธงทอง มีเจริญ
นายธณาวุฒิ ภูพลอย
นายธนกร นนทจันทร
นายธนกร มั่นกันนาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕

นายธนกฤต อนุฤทธิ์
นายธนชัย แกวนอย
นายธนดล เฟองมณี
นายธนเดช ระพิพันธุ
นายธนธร ทิพยารมย
นายธนพล กรุณกิจ
นายธนพล รูรักษา
นายธนพล ศิริเลิศ
นายธนพิสิฐ สนใจ
นายธนภณ ดงพงษ
นายธนภัทร นาทันดร
วาที่รอยตรี ธนภัทร ภูภักดิ์
นายธนยศ รัตนภักดี
นายธนวัฒน คํามุงคุณ
นายธนวัฒน ทิพยเนตร
นายธนวัฒน ผัดธิ
จาสิบตรี ธนวัฒน พวงรอด
นายธนวัฒน สุวรรณวิสูตร
นายธนวัต บทเรศ
นายธนวัตร นันทสาร
นายธนัญชัย จันทรศรี
นายธนากร ประเสริฐศรี
จาเอก ธนากร เมืองสํานัก
นายธนากร วงษชัย
นายธนากร วัฒนากลาง
นายธนาคาร ชนะคา

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธนาธิป มีพุม
นายธนายุต ถาคําติ๊บ
จาเอก ธนาวุฒิ คําศรีสุข
นายธนาวุฒิ ชามนตรี
นายธนาวุฒิ มณีจันทรสุข
นายธนาวุฒิ โรมรัน
นายธนู อภิธนัง
นายธนูศิลป ทองพงษเนียม
จาเอก ธเนศ มีจิตร
นายธรรมนูญ พิมพพันธ
นายธรรมรัตน หัตประดิษฐ
นายธรรมวิทย สุพรมพิทักษ
สิบเอก ธราธิป แกวสงา
นายธราพงษ นุชประยูร
นายธราพงษ สาตโยธิน
นายธวัช ตันคํานา
นายธวัชชัย ดวงมะโน
นายธวัชชัย นพคุณ
นายธวัชชัย บรรเทา
จาเอก ธวัชชัย บุญรวม
นายธวัชชัย บุญเลี้ยง
นายธวัชชัย ประพาฬ
จาสิบเอก ธวัชชัย ผิวออน
นายธวัฒชัย จันทรเทพ
นายธันฐกรณ แสนทวีสุข
นายธันวา สิงหามาตย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗

นายธานุมาศ ทัศนพงศ
นายธิติพงศ รักเหล็ก
นายธิพลธรรศ อินกอ
นายธีร ชูโตจีระกุล
นายธีรเดช สมบูรณสิน
นายธีรธวัช ธวัฒนอุดม
นายธีรพัทร โพธิ์จันทร
นายธีรภัทร มีมาเมิน
นายธีรยุทธ คนเพียร
นายธีรยุทธ มีสารภี
นายธีรยุทธ หวงจริง
นายธีรวัฒน จั่นเพชร
นายธีรศักดิ์ จันทรแดงตระกูล
นายธีรศักดิ์ เสนาราช
นายธีรสิทธิ์ อินปนตา
วาที่รอยตรี ธีระ หงสารกุล
นายธีระชัย คําลวน
นายธีระเดช สังวรณ
นายธีระปกรณ แสงเขตต
สิบโท ธีระพงค บุญโนนแต
สิบเอก ธีระพงษ เทพอาษา
สิบเอก ธีระพล ทองดี
นายธีระยุทธ ศรีมุงคุณ
นายธีระวัชร กิ่งวิชิต
นายธีระวัฒน สมบูรณ
นายเธียร ศรีมานะศักดิ์

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนครินทร สายแวว
จาเอก นครินทร อภัยพิม
นายนฐพงศ วงษวริศกุล
นายนนท พงศสถิต
นายนนทชา อินทรคีรี
นายนนทิวัฒน บํารุงเจริญ
นายนพดล เนียมสี
นายนพดล ศรีแจม
นายนพปฎล วามุข
นายนพพณ สมานมิตร
นายนพพร ชินสรรเพชญ
นายนพพร ลองศิริคง
นายนพพร หองจําปา
นายนพรัตน แกวเพชร
นายนพวินท พานิชนอก
นายนภนต คําเวหา
นายนภัค ศรีไชย
พันจาอากาศเอก นภัส เดชาวาศน
นายนรรถพล เดชเพชร
นายนรา ณ รอยเอ็ด
สิบโท นราชัย บุญทักษ
วาที่รอยตรี นรินทร ตุยวงค
นายนรินทร ภิญญชาติ
นายนรุตม รัศมีประเสริฐสุข
นายนเรศ มังคละคีรี
นายนฤทธิ์ พลังฤทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙

นายนฤนาท เรือนรื่น
นายนฤเบศ รังกลิ่น
นายนเลด วิเศษศรี
นายนัฏฐชัย ยอดเสาร
นายนัฐนนท กาลจักร
นายนาท แสงสวาง
นายนาวี บัวคลี่
นายนําโชค ชุมเสนา
นายนิคม โกมลศรี
นายนิคม แยมดา
นายนิติ แยมพันธุ
นายนิติธร เขื่อนเพชร
นายนิติพงษ ชุมมณเฑียร
นายนิพนธ เทพิน
นายนิพนธ ภวภูตานนท
นายนิพนธ สารมโน
นายนิพนธ อุทุมพร
นายนิภพ สุวรรณแพทย
นายนิยม พรมทา
สิบเอก นิยม ใหมทอง
นายนิรุต กะตะสิลา
นายนิรุตติ์ โพธิ์พันธุ
นายนิวัฒน บุญเนตร
นายนุภาเดช สมนึก
นายเนติภูมิ ทิพยกระโทก
นายบรรณพจน ตังทนาม

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบรรพต เทพดู
สิบเอก บรรพต ศรีวริสาร
นายบรรยานต จันทรหอม
นายบวร แสงอวม
นายบัญชา ละอองออน
นายบัญชา เวฬุวนารักษ
นายบัณฑิต ภูสนาม
นายบัณฑิต ยอดวงษ
นายบาสิต อุไสนี
นายบําเพ็ญ สุภาพ
นายบํารุง ศรีฟา
นายบุญชวน เปนเครือ
วาที่รอยตรี บุญชัย ธาราทิพยไพร
นายบุญชัย ภักดี
นายบุญชู แพรทอง
นายบุญญาฤทธิ์ สุตะวงค
นายบุญเทียม มันจันทร
นายบุญธรรม แสงรัมย
นายบุญบูรพ มณีแดง
นายบุญมา แสงจันทร
นายบุญมี มีเพียร
นายบุญยืน รอดเร็น
นายบุญฤทธิ์ มัทธวรัตน
นายบุญสง คําเอี่ยมดี
พันจาเอก บุญสา โคตรอาษา
นายบุญเสริม ปะสุกัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑

นายบุรวิทย ฦาชา
นายบุรินทร ไชยลังกา
นายบุรินทร นันทวิจิตร
นายปกรณ พิมลสกุล
นายปกาศิต โพธิพฤกษ
นายปฎิพล วงศขันธ
นายปฏิภาณ ยางงาม
นายปฏิวัติ หงษคํา
นายปฐมทัช คูสินทรัพย
นายปฐมพงษ บุญสูง
นายปฐมพล สหธรรม
นายปณัฐ ศรีสุมิตร
นายปณิธาน ปญญาจริวัฒน
นายปณิธาน สรรพวุธ
นายปพน เจริญสุข
นายปภังกร โยยะลา
นายปรนิค ปนเงิน
สิบเอก ปรมะ ทิษฏิธนกร
นายปรเมธ คุมหินลาด
นายปรเมศวร แตงเจริญ
นายปรเมษฐ ศิริเวช
นายประกาศิต พรมเขียว
นายประกิต มีแสงแกว
นายประจิตร เยื่อใย
นายประชา คิดดี
นายประทีป จันทรา

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประธาน แกวประสงค
นายประพจน บุญสูง
นายประพัฒน รัตนภา
นายประพันธ จันทวิสา
นายประพันธ ภูเขียว
นายประพันธ รวยรื่น
นายประมง ดวงบุ
นายประมาณ ลี้ไพร
นายประมาณ ศุภโกศล
พันจาอากาศตรี ประวิชกร ขุนแข็ง
นายประวิตร จิตรจักร
นายประวิทย ประทุมหวล
นายประวิทย มอญขาม
นายประวิทย ยาศรี
นายประสงค คิดดี
นายประสงค อินทมิน
นายประสาน ดวงทอง
นายประสาน บุญชิต
นายประสิทธิ์ ผิวชะอุม
นายประสิทธิ์ ศรีโนนยาง
นายประสิทธิ์ หนูนอก
นายประเสริฐ มงเลห
นายประเสริฐ ศรีจันทร
พันจาเอก ประหยัด ใจศรี
นายประหัด จอมคําสิงห
นายปรัชญา เพ็ชรคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓

จาสิบโท ปรัญชัย เชิงหอม
นายปราบ พิเศษชีพ
นายปราโมช วงศวิริยชาติ
นายปราโมทย แดนเขต
นายปริญญา คําไขสอน
นายปริญญา ทองสงฆ
นายปริญญา พันธุสิงห
นายปริญญา มงคลกิตติศัพท
นายปรีชา คงปราบ
นายปรีชา คําเคนบง
นายปรีชา ใจหาว
นายปรีชา มากแกว
นายปรีชา มาลาวงษ
นายปรีชา สืบแยม
นายปรีดา ทิพยอาสน
จาเอก ปวีณวัจ ยงทวี
นายปองสยาม ปนละมัย
นายปญญา ตอคุณ
นายปารเมศ สิทธิสมบัติ
นายปติจิตต นิลพัฒน
นายปติพงษ อินทรพรม
นายปยชล ฝนจักสาย
นายปยพงษ วงษอัยรา
นายปยะ กลิ่นเกษร
นายปยะ พวงพันธ
นายปยะเดช นิมคํา

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปยะพงศ ชุมอภัย
นายปยะพร แกวประเสริฐ
นายปยะพันธ หลั่นศิริ
นายปุณณัตถ ยะตา
นายโปษัณ ธรรมยา
นายโปษัณ วันเปย
นายผดุงศักดิ์ เคลาพิมาย
นายผล บุญมี
นายพงศกร กุลลิ้มรัตนชัย
สิบโท พงศกร บุญเผือก
นายพงศกร พันอุด
นายพงศกร เพชรประดับ
นายพงศกร วงศหงษ
สิบเอก พงศดนัย จะหลาบหลวง
นายพงศดนัย พวงยอด
นายพงศเทพ เขมนกสิกรรม
สิบเอก พงศธร นครศรี
นายพงศพิชาญ จั่นคํา
นายพงศพิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์
นายพงศศิลป ชุมศรีทอง
นายพงษชนก สังขรุจน
นายพงษธร กอนสมบัติ
นายพงษนิกรณ ตั๋นทุละ
นายพงษพันธ รัตนะมงกุฎ
นายพงษพิทักษ พนัสนอก
นายพงษพิพัฒน ขัดกันทะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕

นายพงษศักดิ์ ชูกลิ่น
นายพงษศักดิ์ ประดิษฐศิลปกุล
นายพงษศักดิ์ ยาวิราช
นายพชร เนื่องจากอวน
นายพชร ศรีกา
นายพนธกร กันธัญญะทรัพย
นายพนม เกงขุนทด
นายพนม โสนะจิตร
สิบเอก พนมไพร สุขสมบูรณ
พันจาเอก พรชัย ศิริบุตร
นายพรเทพ แจมอัมพร
นายพรนคร ทําดี
นายพรพรหม ตอสติ
นายพรศักดิ์ จิรางกูร
นายพรศักดิ์ สมณะ
นายพรอมเกียรติ เพ็ชรโต
นายพรอมพงศพรรณ บุญราช
นายพรอมพงษ จันทะคาม
นายพฤทธิ์ ภูทิพย
นายพลเดช ประสิทธิรัตนา
นายพลวัฒน จันทะคุณ
นายพลวัฒน พาคํา
นายพลศักดิ์ กฤษฎารักษ
นายพลังใจ สรรคบุรานุรักษ
นายพลากร กินนะรีแซ
นายพสธร สีดาทอง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพสิษฐ คูณแกว
สิบเอก พัชรพล เปลี่ยนดี
สิบเอก พัชระ สะอาดเอี่ยม
นายพัฒนา จันทะแสง
นายพัฒนา พูนทรัพย
นายพัฒรินทร ศิขิรัมย
จาสิบเอก พัทยา ชินศรี
นายพิชัย พิลาวรรณ
นายพิชิตพล กมลสินธุ
สิบตํารวจตรี พิชิตศักดิ์ พุทธกรณ
นายพิชินาท ชื่นตา
จาอากาศเอก พิเชษ เจนไธสง
นายพิเชษฐ จงสุขกลาง
นายพิทักษ ยงยุทธ
นายพิทักษ ยลวิลาศ
นายพิทักษเขต แสนโพง
นายพิธฐชพงศ พงศญาติ
นายพิธาน ควิลยรัมย
นายพินัย นาคแกว
นายพินิจ คําตั้งหนา
นายพิพัฒน จิรอนันตเจริญฤทธิ์
นายพิพัฒน สาลีรัมย
นายพิภพชัย คะอรัญ
จาอากาศเอก พิริยพงศ สิงหรา
นายพิศุทธิ์ ประสมสุข
นายพิศุทธิ์ สวยฉลาด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗

นายพิสิฐ อุดโหล
นายพิสิษฐ ทิศทอง
นายพีรพงศ เผือดผอง
นายพีรพงศ พวงขํา
นายพีรยุทธ สํารวจวงศ
นายพีราวัชร เขียววาท
นายพุทธพงศ กองแกว
นายเพชร กันพนม
นายเพ็ชร นิ่มนวล
จาสิบเอก เพิ่มพล สุนา
นายเพียร ทานุจันทร
นายไพชยนต เจริญรัตน
นายไพฑูรย กลาหาญ
นายไพฑูรย พุมกุมาร
จาสิบเอก ไพทูล ทวีนัน
พันจาเอก ไพบูลย มั่นรักคง
นายไพรจิตร ทิพพิลา
นายไพรวัลย ชํานิไกร
นายไพโรจน บุญเกิด
นายไพโรจน สุดทวี
พันจาเอก ไพศาล บัวลา
นายไพศาล ปรักมาส
นายไพศาล พุมทิม
นายไพศาล ภิญโญพันธ
นายไพศาล เสนหทอง
นายไพสิฐ คณานุรักษ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายฟยซอล แวกาจิ
นายฟารีด หาโซะ
นายภราดร อดิสรณกุล
นายภัคพล วนาสน
นายภัทรพล เพ็ชรกําแหง
นายภัทรวุฒิ พุมมาลี
นายภัทราวุธ บิณฑวิหค
จาสิบเอก ภาคิน กุลธีรานนท
นายภาคิน บัวเงิน
นายภาณุพงศ เมธาวี
พันจาโท ภาณุเมศวร บุญทัน
นายภาณุวัฒน ขาวขันธ
นายภาณุวัฒน พรมวิชัย
นายภาณุวัฒน มีคุณสม
จาเอก ภานุพงศ หารินใสล
นายภานุวัฒน มะโนธรรม
นายภานุวัตร เพ็งพิมพ
นายภาวัช ปจจัยโย
นายภาสกร รางสถิตย
นายภิญโญ เงินทอก
นายภิญโญ เอียดประภาฬ
นายภูดิส ใจวงคผาบ
จาสิบเอก ภูมิภัทร สุตัน
นายภูริณัฐ สมศรี
นายภูริวัฒน หลวงพนัง
นายภูวเรศ อรรคอุดม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙

นายภูศกร ฟูนอง
นายภูษิต คงเมือง
นายมงคล เกียรติฟูเฟอง
นายมงคล ปกปอง
นายมงคล เมืองฮาม
นายมงคล สีหาวงษ
นายมงคล อุเทศ
นายมณตรา หนูหริ่ง
นายมนตชัย แซฉั่ว
นายมนตรี กอนแกว
นายมนตรี ตางสี
จาเอก มนตรี ผิวเผื่อน
นายมนตรี พิชตาพาณิชย
จาสิบเอก มนูญ กองษร
นายมนูญ ทิพยรมณ
นายมนูญ บุตตะนาม
นายมัฆวาน ผดุงโกเม็ด
นายมาตรา ยอดจันทร
สิบเอก มานพ คําภาทู
นายมานพ เทียบทิมพ
นายมานพ แปนโคตร
พันจาอากาศตรี มานะ สีนวน
นายมานัส ลังกาแกม
นายมานิตย จอมศรีกระยอม
พันจาเอก มาโนช วงษเสงี่ยม
จาเอก มารุตต จั่นจีน

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมาฮาม คอยา
จาเอก มิตร นอยนาค
นายเมฆ กิติเลิศ
นายเมฆินทร ยวงวิภักดิ์
นายเมธชวิน พาทีทิน
นายเมธี แทนไธสง
นายเมธี บุญสุข
นายไมตรี ขันธวัตร
นายไมตรี ภูชุม
จาเอก ยงยุทธ สกุลประกายพร
นายยงยุทธ สาครขันธ
นายยงวิทย กุลชัย
นายยรรยง ไชยขันธ
นายยรรยง ประกอบกิจ
นายยศกร ออนดีมีชัย
พันตํารวจโท ยศวริศ เวียงเจริญ
นายยอดเพชร พรรณขาม
จาสิบเอก ยิ่งพงษ ชูกลิ่น
นายยิ่งใหญ วรรณวงศ
นายยืนยง ตวงทรัพย
นายยุทธการ หงษทวี
นายยุทธกิจ วรรณพรหม
นายยุทธชัย แสงชาติ
นายยุทธนา กันทาดง
นายยุทธนา ชัยชุมพล
นายยุทธนา ทะชาดา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑

นายยุทธนา เทศสูงเนิน
นายยุทธนา นิยมแยม
นายยุทธพงค เรืองวงษ
นายยุทธพล ติชาวัน
นายยุทธพันธุ สอดสุข
นายยุทธพิชัย ทองเนื้อขาว
นายยุทธภูมิ เส็งคําปาน
จาเอก ยุทธศาสตร อุทุมมา
จาเอก โยธิน ยุนสมาน
นายรณกฤต กอนภูธร
นายรณกฤต สุนทรสูงเนิน
จาเอก รณชัย โพธิ์ศรีศาสตร
นายรมณฤทธิ์ รัมพณีนิล
นายรวมพงศ เพชรพริ้ม
นายระพีกรญ รุงคํา
นายระพีพัฒน กิตติภิรมยสันต
นายรังสรรค ลาเหลา
นายรัชพล บาตรโพธิ์
สิบเอก รัฐธีร ทิพยวัลย
นายรัฐพงษ แสงเปง
นายรัฐพล มะละกา
จาเอก รัตนชัย อินทรหา
นายรัตนประดิษฐ ตรงดี
นายราชัน สุพร
นายราชิต บุญพบ
นายรุงเจริญ แยมพจนา

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาเอก รุงนิรันด เตโพธิ์
วาที่รอยตรี รุงศักดิ์ ขุนศรี
นายรุงสุริยา ควรการ
นายเรืองเดช พันธยงค
นายฤทธิไกร เดชะคําภู
พันจาโท ลือชา ลีลาศ
จาเอก วชิรพันธ ปญสุภารักษ
นายวชิรศักดิ์ บุญลอม
นายวชิระ ไพยารมณ
นายวรกร เรือนแกว
นายวรชิต แพงเจริญ
จาสิบโท วรพล บริบูรณ
นายวรรณชัย ยิ่งกลา
นายวรวัฒน อัดทวีคูณ
นายวรวิทย นาคประสิทธิ์
นายวรวิทย สาธุจรัญ
นายวรวีร ทบลม
จาเอก วรวุฒิ แถมสมดี
นายวรวุฒิ หลักคําพันธ
นายวรายุทธ ศรีอินตะ
สิบเอก วรุฒ ตันนารัตน
นายวศิน ศรสุวรรณ
สิบเอก วศิษฏ ชัยณรงค
นายวสันต พาอม
นายวสันต อิ่มอําไพ
นายวสันนันท ตุยสืบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓

นายวสุรงค พรหมคุณ
นายหมวดตรี วัชชิระ ลาพิงค
นายวัชรพงษ บุญเรือง
นายวัชรพล ไชยคุณ
นายวัชรพล ศรีสาระคาม
นายวัชรพล ศรีอารักษ
นายวัชรพันธ พูอภิชาติ
นายวัชระ บุบผาวาส
นายวัชระ พรหมจักร
นายวัชระ อุมชะอุม
นายวัชรา ทองพรม
นายวัชรากร ชาญวิไล
จาเอก วัชราวุธ คํามุงคุณ
นายวัชริทร จันทะวงษ
จาเอก วัชรินทร รอบคอบ
นายวัฒนชัย สามิดี
นายวัฒนา จันนาค
นายวัฒนา ชุยะวัตร
นายวัฒนา มีศิลป
นายวันชัย ทุมคํา
นายวันชัย นาคสังข
นายวันชัย พันธหลอโส
พันจาเอก วันชัย ระสอน
นายวันนิวัติ ภูพานเพชร
นายวันเพ็ญ ศรัทธาผล
นายวัลลภ มีนิลดี

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวัศนันท วันจันทร
นายวาทะศิลป อภัยกาวี
จาสิบเอก วานิช ภาโว
นายวิชชุ ฉัตรศรี
นายวิชัย แกวปวน
นายวิชัย ทองแจม
นายวิชิต เกษมสุข
นายวิชิต จริยา
นายวิเชษฐ ไชยแสน
จาอากาศเอก วิเชษฐ โพธิ์ประดับดี
นายวิทยา แกวบัวสา
วาที่รอยตรี วิทยา ไชยมานันต
นายวิทยา สงางาม
นายวิทูลย เสริมเหลา
นายวิธวัท จังพล
นายวินัย โคตะ
นายวินัย เหล็กราช
นายวินัย อวมเจริญ
จาเอก วิภูษิต ศรียัง
จาสิบเอก วิมล ทอนแกว
นายวิระชน สีดํา
นายวิรัช เดชเล
นายวิรัชชัย ชัยเรียบ
นายวิรัตน คลังทอง
นายวิรัตน ดวงชารี
นายวิรัตย ชูกระชั้น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕๐
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

นายวิวัฒน ดีวงศษา
สิบเอก วิวัฒน ประพันไพร
นายวิวัฒนชัย เกลี้ยงรส
นายวิศรุต พุมเรือง
นายวิศรุต สิริเกียรติ
นายวิศวะ สมบัติสิน
พันจาอากาศเอก วิษณุ ทองอม
จาอากาศเอก วิษณุ นารินรักษ
นายวิษณุกรณ โคตมี
นายวิษณุพงษ สิงยะเมือง
นายวิสิทธิศักดิ์ เดชะ
นายวีรพงษ โพธิ์โสภา
นายวีรพล ชัยคําภา
จาสิบเอก วีรวิชญ สันคํา
นายวีรวิทย ปูเงิน
นายวีระ ชาวนา
นายวีระชัย สิงหทะแสน
นายวีระชาติ วังชาวนา
นายวีระพงษ ทิพยประคอง
นายวีระพงษ ปรางโท
นายวีระพงษ หาญสุริย
นายวีระพล เรือกิจ
นายวีระภัทร ทวีโคตร
พันจาเอก วีระศักดิ์ ดีหลาย
นายวีระศักดิ์ ภูลสวัสดิ์
นายวุฒิ สุรพินพงษ

หนา ๖๑
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
๙๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวุฒิไกร ปดตาฝาย
นายวุฒิไกร มาโยธา
นายวุฒินันท ดวงแกว
นายวุฒิพงษ กาปญญา
นายวุฒิศักดิ์ เวชสัสถ
นายเวธิต วงศมณี
นายแวบือราเฮง แวสะแม
นายแวอันวารี แวหะยี
นายแวอามะ แวสอเฮาะ
นายศตคุณ ศรีนวล
นายศตวรรษ โนนงาม
นายศตวรรษ วงศชมภู
นายศรณรรฐ บัวเลิง
วาที่รอยตรี ศรเพชร เนาวราช
นายศรัญู ทานา
นายศรัณย จุลแกว
นายศรัณย มะหลีแกว
จาเอก ศรายุทธ สมบัติ
นายศราวุฒิ ปนทอง
นายศราวุฒิ มาดหมาย
นายศราวุธ ทวีโภค
นายศราวุธ สมศักดิ์
นายศราวุธ สิทธิ
นายศักดา ทศมาศ
นายศักดา ปาสาตัง
นายศักดา พลมีเดช

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗

นายศักดา แสนศิริ
สิบเอก ศักดิ์ จันทนา
จาเอก ศักดิ์ชัย แกวสีดา
นายศักดิ์ชัย คําโส
นายศักดิ์ชัย จิตกวาง
นายศักดิ์ชัย แสวงดี
นายศักดิ์ดา เจริญอาจ
นายศักดิ์ทวี เมืองดี
นายศักดิ์นคร ตาทอง
นายศักดิ์นันท เหลืองวิภาดา
นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคํา
พันจาเอก ศักดิ์สิทธิ์ สินารุณ
นายศักรินทร คํางาม
นายศาสตรตราวุธ พิมพสุคะ
นายศาสตรา วิโทจิตร
จาสิบเอก ศิรพันธ ธนภาคยกุลศิริ
นายศิริพงศ หลอมประโคน
นายศิริพงษ ทองกรณ
นายศิริพงษ สุรโยธี
นายศิริพรชัย หนูนุน
พันจาเอก ศิริไพบูลย ปกสันเทียะ
นายศิริศักดิ์ กาวิละ
นายศิริศักดิ์ บุราณสุข
นายศิริศักดิ์ ราชไรกิจ
นายศิวดล คําตา
นายศิวะ ทองขันธ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศิวาพัชญ กาญจนคลอด
วาที่รอยตรี ศุภกร สายคําพันธ
จาอากาศโท ศุภกร จัตุรงค
นายศุภกฤต พิมุกตศิริ
เรืออากาศโท ศุภกิจ จันทรตะ
นายศุภกิจ มัฆนาโส
นายศุภกิตตริ์ คําวงศ
นายศุภกิตติ์ อภิชนวณิช
นายศุภชัย ขีดสรอย
นายศุภชัย พานทอง
นายศุภชัย โมเกลี้ยง
นายศุภชัย เสรียะ
นายศุภชัย หนูคลาย
นายศุภโชค หนูทานา
นายศุภณัฏฐ ยะมก
นายศุภภณ เปงทินา
นายศุภวัฒน จวงจันทร
นายศุภศัลย ตะเคียนศก
สิบเอก เศกสรรณ โทไข
นายเศรษฐา ดาวเศรษฐ
นายสกล ลูกอินทร
นายสกลสุข นามขันธ
นายสกุลศักดิ์ อินหลา
นายสงวน ชวนละคร
จาสิบเอก สงา โกษา
นายสงา สวัสดิ์รักษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙

นายสถาพร ศรีอนันท
นายสถาพร อินทสิทธิ์
นายสนธยา เกิดมี
สิบเอก สนธยา คมขํา
นายสนธิศักดิ์ นาคมณี
นายสนองพันธ สุนคร
นายสนั่น สืบสอน
จาเอก สมเกียรติ ทับทิมทอง
นายสมคอน แข็งแรง
นายสมเจต รักษทอง
นายสมเจตต อุดเถิน
นายสมเจตน ยอดแกว
สิบเอก สมเจตน รุจิญาติ
นายสมเจตน หนูจีนจิตร
นายสมชาติ กาญจนหงษ
จาเอก สมชาย นุชสวาท
นายสมชาย พิมพจันทร
นายสมบัติ แกวภักดี
นายสมบัติ ดวงมา
นายสมบูรณ สุทธิฤาชัย
นายสมปราถน โคตดก
จาเอก สมปอง ทองลวน
นายสมพงษ บึงไกร
นายสมพงษ พฤทธิสาริกร
นายสมพร ดวงตา
นายสมพร ทรงแสง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมพล หยกมณีพิพัฒน
นายสมพิศ แกวโมรา
สิบเอก สมภพ ทองเอี่ยม
สิบเอก สมภพ พวงมาลัย
นายสมภาร สาเลศ
นายสมโภช ยิ้มแยม
จาเอก สมแมน ชัยอาคม
นายสมยศ เพชรมงคลกุล
นายสมลักษณ นาควิจิตร
นายสมศักดิ์ โพธิ์ชัย
นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์
นายสมสิทธิ์ ชาภักดี
นายสมหมาย โนประโคน
พันจาเอก สมัย ปรือปรัง
นายสมาน ภาระพันธ
นายสมาน สาระการ
นายสรชัช โสภา
นายสรเชษฐ สุทธศิลป
นายสรนันท หมีเงิน
จาอากาศโท สรยุทธ ไชยมาศ
นายสรยุทธ เสนาภักดิ์
นายสรรคนิธิ อมรธนะเดชพงศ
นายสรวิชญ ปกคํา
นายสรวิศ ตาชูชาติ
จาสิบเอก สรวีย โสภา
สิบเอก สราภณ ประมูลชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑

นายสรายุทธ แดงนอย
นายสราวุฒิ คําอาย
นายสราวุฒิ ชวยสุข
นายสราวุฒิ บุตรศิลาฤทธิ์
นายสราวุฒิ รูปพรหม
นายสราวุธ คลองแคลว
นายสวรรค ผิวรักษา
นายสหรัฐ เชื้อดี
สิบเอก สัญญา มีบุญ
นายสันตภพ อาภรณบํารุง
จาเอก สันติ เขมแกว
นายสันติ ศรีอาจ
นายสันติ สังขสี
นายสันติ สารภี
นายสันติภาพ แสงดาวเรือง
นายสันติมา โชติเนตร
นายสัมพันธ บุญเทียม
นายสาคร ชัยทอง
นายสาคร รักวงษา
นายสาทร ปลาดุก
นายสามารถ ทองนอย
นายสําราญ จันดีแกว
วาที่รอยตรี สิทธิกร เวชพิศ
นายสิทธิกุล ศิรินุพงศ
นายสิทธิชัย จําปาดี
นายสิทธิชัย ทิมรอด

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสิทธิชัย นามวิเศษ
นายสิทธิชัย บุญปก
นายสิทธินนท ธรรมมา
นายสิทธิพร ปราบปรี
นายสิทธิพร เปลงงูเหลือม
นายสิทธิภพ คําวงศ
นายสิทธิศักดิ์ ไชยรา
นายสินทนันท อุดมทรัพย
นายสิปปภาส ฟูคํามี
นายสิริชัย ภูพวก
นายสิรินทร กุลศิริ
นายสิริพงศ โฉมศรี
นายสุขภวัฒนชัย แสงสิน
นายสุขสวัสดิ์ คําผาง
นายสุขสันต พันละออง
นายสุขสันต อิ่นคํา
นายสุจินต ชางตีทอง
นายสุจี โชยรัมย
นายสุชาติ กันเที้ยม
สิบเอก สุชาติ นิสัยดี
นายสุชาติ เริ่มรักรัมย
นายสุทธิเกียรติ พงษไพบูลย
นายสุทธินันท พลสงคราม
นายสุทธิพงค พัฒนวิบูลย
นายสุทธิพงษ สิทธิเขตรกรณ
นายสุทธิพงษ เอมโอษฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓

นายสุทธิพษ ธรรมสมบัติ
นายสุทิพร สายสังข
สิบเอก สุเทพ ทองสุวรรณ
นายสุธน ลอยลิบ
นายสุนทร โคตรแสวง
นายสุนทร ชะตา
นายสุนทรภวิศ สุเณ
นายสุนันท วรรณไพบูลย
นายสุเนตร อวมงามทรัพย
นายสุบิน หลาออน
นายสุพรรณ นันตะหมน
นายสุพรรณ พันธขาว
นายสุพัฒ ปากะตัง
นายสุพัฒน คิดดี
นายสุพันธ อุปมัย
นายสุพิษ อุดร
จาเอก สุภากร ภารสวัสดิ์
สิบเอก สุภากร แสงสีดา
นายสุเมธ ชาติพิมาย
นายสุเมธ พรรณเขตร
นายสุเมธา ฐาตุจิรางคกุล
นายสุรชัย กรนําโชค
นายสุรชัย ดารากัย
สิบเอก สุรชาติ บุญบรรลุ
นายสุรเชษฐ กุมารติ
นายสุรเชษฐ แกวแหวน

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุรเชษฐ ยุพะลา
นายสุรเชษฐ ฐิตะฐาน
นายสุรเดช ขันชัยภูมิ
นายสุรเดช พลไชย
สิบเอก สุรพงค ศรีสุธรรม
นายสุรพงษ ตะกิ่มนอก
นายสุรพงษ สืบไชย
พันจาเอก สุรวิช จะเรียมพันธ
นายสุรศักดิ์ ตาเวียน
นายสุรศักดิ์ แถวพันธ
นายสุรสิทธิ์ แสนธิวัง
นายสุรสิทธิ์ อรอินทร
นายสุระ บางเพลิง
นายสุระไกร กิ่งคูณ
นายสุระชัย แสงทอง
นายสุระเดช ไกรศรี
นายสุระศักดิ์ ทองหลา
นายสุระสันต ขจรภัย
นายสุรัตน เงางาม
นายสุรินทร รัตนะศรี
นายสุริยนต ตุมแกว
สิบเอก สุริยะ ยะสูงเนิน
นายสุริยันต ชาญชิด
นายสุริยันต สีหัวโทน
นายสุริยา แกวศิริ
จาสิบเอก สุริยา ขาวเครือ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕

นายสุริยา ติชาวัน
นายสุริยา ทุมมา
นายสุริยา มีสุวรรณ
นายสุวรรณ มณีรัตน
จาเอก สุวัธชัย กลอบคํา
นายสุวุฒิ พรมจะรี
นายเสกศักดิ์ สุโพ
นายเสกสรร ปลอง
นายเสกสรร รื่นภาคยนตร
นายเสกสรร สาธร
นายเสกสรรค จันโทภาศ
สิบเอก เสกสรรค โพธิ์นาแค
นายเสรี ธนสิทธิ์วงศา
นายเสวก กลายดี
นายเสวก ฮังจี้จู
นายเสวต มูลปลัด
นายโสภณ สนานคุณ
นายโสภณ อัมรัตนเจตแจม
นายหาญณรงค สิงขรณ
วาที่รอยตรี เหล็กไหล แสงวงค
นายอชิรวิทย เศรษฐนันท
นายอดิศร นวลวัง
นายอดิศร พงษชนะ
นายอดิศักดิ์ ภูทองขาว
พันจาเอก อดุลย กองแกว
นายอดุลย ชูดวง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอดุลย มูลแกว
นายอติโรจน เอี่ยมรัมย
นายอธิพงศ รอดเกิด
นายอธิพจน หารู
นายอธิวัฒน สกุลพิชญะศักดิ์
นายอนน รานอก
นายอนรรฆพร นิศาภากร
นายอนันต จุลเจิม
นายอนันต เรียงดี
นายอนันต ศรีตุลาการ
นายอนิรุทธิ์ พงษแกว
นายอนุกูล ดวงเกตุ
สิบเอก อนุชา เตปญวงค
นายอนุชา เนินกราง
นายอนุชา เสนาพิทักษ
นายอนุชาติ จันทะรี
สิบเอก อนุชิต สุวรรณประเทศ
นายอนุพงศ จิตรพิมาย
สิบเอก อนุพงษ ชอบงาม
นายอนุพงษ มาตา
นายอนุพงษ โสภาเวทย
นายอนุพล ยาวีระ
นายอนุรักษ ชัยบานกุด
นายอนุวัต ปาลี
นายอนุศาสน มณีรัตน
นายอนุศิษฎ ภักดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗

นายอนุศิษฏ บุตรทองทิม
นายอนุสรณ กลิ่นเจริญ
วาที่รอยตรี อนุสรณ จํารัส
นายอภัย มิตรประพันธ
นายอภิชัย ดําออน
นายอภิชัย มานพจันทร
นายอภิชาติ บุญเลิง
นายอภิชาติ พานิชสรรพ
นายอภิชาติ วันประเสริฐ
นายอภิชาติ โวหารลึก
นายอภิชาติ สงาวงค
นายอภิชาติ แสนหอม
นายอภิชาติ ออนนิ่มนิตย
นายอภิเชฐ ธาราพงษ
นายอภิเดช เหงาจุ
นายอภินันทน อรัญรุด
นายอภินัย ไกรสําโรง
นายอภิวัฒน บุบผา
นายอภิวิชญ เกษเกษร
นายอภิศักดิ์ สองสพ
นายอมรเทพ วงคไชยชาญ
นายอมรศิลป เทพก่ํา
นายอมีรูดิน มะ
นายอรรณพ ฟงเพราะ
นายอรรถพล เรียงดี
นายอรรถพล เสาะแม

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอรรรณวัฒน เรืองสุข
วาที่รอยตรี อรุณ โตะเส็น
พันจาเอก อรุณ หาสังข
นายอสมิล ตาเละ
นายอักษร ทองหลอ
นายอัครชัย ศรีเมือง
วาที่รอยตรี อัครเดช ภูกองแข
นายอัครเดช แสนวิชัย
นายอัครวินทร ชัยมาตร
นายอังคาร มูสิเกิด
นายอัจฉริยะ ศิริจันดา
นายอัมราณ สาและ
นายอัศนัย ไพหนูสี
นายอัศวิน คันธเนตร
นายอัศวิน บํารุงสรณ
นายอัษฎายุธ กีรติศานติ์
สิบตํารวจโท อาคม ยิ้มศรวล
นายอาคม สมใจ
นายอาซีซัน อุสนุน
นายอาทิตย คําวงษา
นายอาทิตย ชัยแสง
สิบตรี อาทิตย ติ๊บแกว
นายอาทิตย ธิดงเย็น
วาที่รอยตรี อาทิตย วรรณโต
นายอาทิตย แสนธิ
นายอานนท เพ็ชรรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙

นายอานนท เพียงเกตุ
นายอานนท ระลึกมูล
นายอานนท วงควาร
จาเอก อานิสงส ใจยั่งยืน
นายอารี มะโซะ
นายอํานาจ ศรีคํา
นายอิทธิพล จันทรเสถียร
นายอิทธิพล โรจนไพฑูรยทิพย
นายอิทธิพล ศรีสารคาม
นายอิทธิพล แสนภักดี
นายอิศยม สีดาทอง
นายอุกฤษฎ ชํานิกุล
นายอุกฤษฏ กันทะวัง
นายอุดม หวังมวนกลาง
นายอุดมพร ปญจิต
นายอุดมศักดิ์ ทะนะบริหาร
นายอุทัย บุญรอดชู
นายอุทัย เมืองมุงคุณ
นายอุทัย สมบัติวงค
จาเอก อุทัย สมีพวง
นายอุทิตย เรืองวงษ
สิบโท อุทิศ นอยนาง
นายอุเทน ศรีชัย
นายเอกชัย นันทะเสน
นายเอกชัย หารธงไชย
นายเอกณรงค ไชยวงษา

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเอกณรงค อัตติยะ
นายเอกนริทร ยันบัวบาน
นายเอกนฤน ทอนทม
นายเอกพงษ บัวจันทร
นายเอกพจน บุญเฉลียว
นายเอกพล ริยะกาศ
นายเอกพันธ ตันทอน
นายเอกราช เคาหัน
นายเอกราช บุตรจุมปา
นายเอกลักษณ พระนิกร
นายเอกลักษณ มณีกูล
นายเอกวิทย ธิปทา
นายเอนก คําสวัสดิ์
นายเอนก สูงกิจบูลย
นายโอภาส ไชโยก
นายโอภาส อังกุรรัชต
นายฮัซมาน อิสสภาพ
นางสาวกชกมล กลัดนอย
นางสาวกชกร กลักยอม
นางกชกร กุลสวัสดิ์
นางสาวกชกร บุญอภัย
นางสาวกชณัช ปารวัณกลวิชร
นางกชพร กํารัตน
นางสาวกชพร เชื้อรุง
นางกชพร พลอยรุงโรจน
นางสาวกชพร ศรีสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกชพร เสียงหลีก
นางสาวกชพรรณ โพสุวรรณ
นางสาวกณิฏฐวนันท ซายบรรณ
นางสาวกตัญชลี วันทองสังข
นางสาวกนกกาญจน พงศศิริพัฒน
นางกนกขวัญ ชัยประสิทธิ์
นางกนกนุช สุวรรณฤทธิ์
นางกนกพร ชื่นเงิน
นางสาวกนกพร บัวระภา
นางกนกพร บุตรประเสริฐ
นางกนกพร ภูลับ
นางกนกพร เสริฐศรี
นางสาวกนกรัตน ใหญยิ่ง
นางสาวกนกวรรณ ฉั่วกะบุตร
นางสาวกนกวรรณ เฉลยศาสน
นางสาวกนกวรรณ ซาเหลา
นางสาวกนกวรรณ เซียวศิริถาวร
นางกนกวรรณ ดีอํามาตย
นางสาวกนกวรรณ ธนูศิริ
นางสาวกนกวรรณ ปาปะนัง
นางสาวกนกวรรณ ผลวงค
นางสาวกนกวรรณ พละสาร
นางสาวกนกวรรณ มาหามะสะ
นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ
นางกนกวรรณ วงศยิ้มยอง
นางสาวกนกวรรณ วิงวาท

๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกนกวรรณ แวงชัย
นางสาวกนกวรรณ ศิริรัตน
นางสาวกนกวรรณ สิทธิ
นางสาวกนกวรรณ หะรังษี
นางสาวกนกอร คําสรอยทอง
นางสาวกนกอร พวงสุข
นางสาวกนกอร ออนคํา
นางสาวกนิษฐา เกลี้ยงประเสริฐ
นางสาวกนิษฐา ประนางรอง
นางสาวกนิษฐา สีแป
นางกมนรัตน เกตุจรัส
นางสาวกมลชนก ดาวแดน
นางกมลชนก ศรีบุตร
นางกมลชนก สงวนรัมย
นางสาวกมลทิพย ปานคํา
นางสาวกมลทิพย สังขานวม
นางกมลทิพย สุภประเสริฐพง
นางสาวกมลนิตย กีรติวัฒนธนกุล
นางกมลรัตน สีมี
นางสาวกมลลักษณ ประทุมทา
นางสาวกมลวรรณ จะมณี
นางสาวกมลวรรณ มีเรือง
นางกมลวรรณ มุสิเกษม
นางสาวกมลวรรณ สรรควรรธนะ
นางสาวกรกนก ฝายเพชร
นางสาวกรกมล สุนทรประเสริฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓

นางสาวกรกอร พวงสุข
นางกรกิจ ไชยนต
นางสาวกรงทอง วินานนท
นางสาวกรชนก จันทรศรี
นางสาวกรณัฐ กรดนวล
นางสาวกรนิษ ศรีทองจรัสกุล
นางสาวกรรณิกา แข็งขัน
นางสาวกรรณิกา นาเวรัมย
นางกรรณิกา วงษสนิท
นางกรรณิกา ศรีสังข
นางกรรณิกา สอนยศ
นางสาวกรรณิการ กันทคํา
นางกรรณิการ ทองใบ
นางกรรณิการ ธรรมรัศมโชติ
นางกรรณิการ พลาภรณ
นางกรรณิการ แยมสรวล
นางกรรณิการ รัตนพาหิระ
นางสาวกรรณิการ สรอยเสนา
นางกรรณิการ เสวิวัฒน
นางสาวกรรธิมา ชาญตะบะ
นางสาวกรวิกา หาญชนะ
นางสาวกรวิภา มะหาลี
นางกรองกรอย อุดมรัตน
นางสาวกรองจิตต อัมรี
นางสาวกรองทิพย ศรีจันทับ
นางกรองรัตน ไชยกวาง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกรุณา ชํานาญกิจ
นางกฤตญา ขอชูกลาง
นางสาวกฤตพร บุตรโท
นางสาวกฤตพร พิลาทอง
นางกฤตยพร วงศใจจา
นางกฤตยา คะทะวะวัตน
นางสาวกฤติกา ยอดทอง
นางกฤติกา แสนแปง
นางกฤติยา คําสุวรรณ
นางสาวกฤติยาภรณ คชยาพันธ
นางกฤษฎา รัตนบุรี
นางสาวกฤษฎาวรรณ วรรณรัตน
นางกฤษณา ขอบไชยแสง
นางสาวกฤษณา ชัยเดี่ยว
นางสาวกฤษณา เชื้อไพบูลย
นางสาวกฤษณา ปริมาณ
นางสาวกฤษณา ปนะสา
นางกฤษณา พลลี
นางกฤษณา มะลิไมย
นางกฤษณา มีแกว
นางสาวกฤษณา มูลมุล
นางสาวกฤษณา วิเศษสัตย
นางสาวกฤษณา อังกุล
นางสาวกฤษนา วงศชัย
นางกลิ่นธูป พุฒนอก
นางสาวกวิตา ทองสอน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกวินตรา มาเจริญ
นางกวินทรา ถิ่นวาสนา
นางสาวกวินทรา ปะไธสง
นางสาวกวีกานต ไทยยัง
นางสาวกษมา ขันทอง
นางกองศิลป พอคนตรง
นางสาวกอบกาญจน ธัชเศวต
นางสาวกอบกุล คงชื่นสุด
นางกอบกุล ศรีบุญเรือง
นางสาวกอลีเยาะ ตาเยะ
นางกะถิน สีหามาตย
นางสาวกัญจนพร คําทอง
นางสาวกัญจนพร ฐานเจริญพร
นางกัญชพร เอียดคง
นางสาวกัญชริการ สารขัติ
นางสาวกัญญณพัชญ วรศรีวิศาล
นางสาวกัญญนันท จันทรากุลนนท
นางสาวกัญญภัคญา แซโคว
นางสาวกัญญา ฉายทองคํา
นางกัญญา ชูเจริญ
นางสาวกัญญา ชูพรหมวงศ
นางกัญญา ปุรา
นางสาวกัญญา พาระนัง
นางสาวกัญญา โลหะรัตน
นางกัญญา อาภาสุนันท
นางสาวกัญญาณัฐ มิกทา

๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกัญญาณัฐ รักธรรม
นางกัญญานี คัลทเนอร
นางกัญญาภัค คุมศิริ
นางสาวกัญญาภัทร แดงเกิด
นางกัญญาภัทร ธนะรัชโภคิน
นางสาวกัญญาภัทร วงคระกุล
นางกัญญารัตน นนทบุตร
นางสาวกัญญารัตน นามแสน
นางกัญญารัตน พุทธปา
นางกัญญารัตน มีสัตย
นางสาวกัญญาวีร ทองเพ็ชร
นางสาวกัญน สินทสุข
นางสาวกัญประวีร เจริญเกียรติโชค
นางสาวกัญษิฐิตาภา สุนันทะ
นางสาวกัณญาณัฐฐ ศรีตะปญญะ
นางกัณฑมาศ สิงหโคตร
นางกัณระญามาศ หลักมั่น
นางสาวกันญาวีร สุขเกษม
นางกันณัชชา ลาภมาก
นางกันตภา นิลแนบแกว
นางสาวกันตฤทัย บุญเรือง
นางกันตสินี โรจนคิดดี
นางสาวกันตา โพธิ์ทอง
นางสาวกันตาณัชช ดีพุม
นางกันตินันท อิ่มสําราญ
นางกันติยา บุญทา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗

นางสาวกันติศา ศรีภูธร
นางสาวกันยกร นิลรัตน
นางกันยา จันทา
นางสาวกันยา พานิช
นางสาวกันยา ภูขํา
นางกันยา สืบสวน
นางสาวกันยารัตน นิลภา
นางสาวกันยารัตน ปลอยยิ้ม
นางสาวกัลกมล จุยเทียน
นางกัลนิกา สุพร
นางสาวกัลนิกา หงษทัพ
นางสาวกัลยลักษณ วงศชัย
นางสาวกัลยวรัตถ ยุทธธนอุดม
นางสาวกัลยสุดา บุญมา
นางกัลยา แกวมโน
นางกัลยา จําปาทิพย
นางสาวกัลยา จีนเพ็ชร
นางสาวกัลยา แชมอุบล
นางกัลยา มาแกว
นางสาวกัลยา มาตรสุริวงษ
นางกัลยา วงคสุทะ
นางสาวกัลยา อนุสาสนนันท
นางกัลยา อูจอหอ
นางสาวกัลยาณี ไชยเสน
นางสาวกัลยาณี ศรีชะตา
นางสาวกัลยาณี ศรีบริบูรณ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกัลยานี วิชัยศร
นางสาวกัลยาภรณ ดานขุนทด
นางกัลยารัตน คําลา
นางกัลยารัตน อาจศัตรู
นางกาญจณา บัวจันทร
นางกาญจนา กอนแพง
นางกาญจนา กาญจนกิตติ
นางสาวกาญจนา เกณทวี
นางสาวกาญจนา แกวดี
นางสาวกาญจนา คุมจันทร
นางสาวกาญจนา งามดี
นางกาญจนา จันทรเทียน
นางสาวกาญจนา จูมทอง
นางสาวกาญจนา เที่ยงบูรณธรรม
นางสาวกาญจนา ธรรมสา
นางสาวกาญจนา นาคประสพ
นางสาวกาญจนา นิลเพ็ง
นางสาวกาญจนา บุญทองจันทร
นางกาญจนา บุญเรือน
นางสาวกาญจนา ไผลอม
นางกาญจนา ภราดร
นางสาวกาญจนา เมนแตม
นางสาวกาญจนา รุกขพันธ
นางสาวกาญจนา เวินขุนทด
นางสาวกาญจนา สงแกว
นางกาญจนา สิงหสีดา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๔
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

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนา สุขมาก
นางกาญจนา โสมพงษากุล
นางกาญจนา อุดทา
นางสาวกาญจนาพร แพงคําแสน
นางสาวกาญจนี สุนทรมานพ
นางสาวกาญนา นามดี
นางสาวกาณชญา มั่นใจ
นางสาวกานดา โคกเคียน
นางสาวกานดา รังสิโย
นางสาวกานตปภา อินทรดี
นางสาวกานตพิชชาฎา ถนอมพันธ
นางกาวิน อันษา
นางสาวกิ่งกอย ชนันชนะ
นางสาวกิ่งกาญจน ตอติด
นางสาวกิ่งกาญจน พานแกว
นางสาวกิ่งกาญจน ยศปญญา
นางกิ่งกาญจน ศรีนุกูล
นางกิ่งแกว บุญมณี
นางกิ่งชบา เหลาชุมพล
นางสาวกิ่งทอง ดอกดวง
นางสาวกิตติกาญจน แกวดี
นางสาวกิตติญาภรณ บัวลอย
นางสาวกิตติมาพร แดงมณี
นางสาวกิตติยา ภูพาดนา
นางสาวกิตติยา หงษทอง
นางสาวกิตติยา หมูเหลา

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
๑๕๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางกิตติยากร ดําเดียง
นางสาวกิตติยาพร ศรีแสง
นางสาวกิตติยาภรณ พรมภักดี
นางสาวกิติยา กอนใจ
นางสาวกิติยา คําจันทร
นางกิติยา เบ็นยุหนุย
นางสาวกิติยาวัลย แกวแววนอย
นางสาวกินรีย เวชกิจ
นางสาวกิริตา เกษรทอง
นางสาวกุลกนก นุสธรรม
นางกุลจิรา ตะดวงดี
นางกุลจิรา เที่ยงดี
นางกุลจิรา มหาเดชาไชย
นางสาวกุลณัฐ แซงแสวง
นางสาวกุลธิดา บุญจันทร
นางสาวกุลธิดา ปญญาธร
นางสาวกุลนภา ทองคํา
นางสาวกุลนิษฐ วัลภา
นางกุลภษา เถิงฝน
นางกุลภัสสร วรชินา
นางสาวกุลภัสสรณ เอี่ยมคํา
นางสาวกุลรดา พุทธผล
นางสาวกุลริศา ไชยอุดม
นางกุลริสา ทาทะลักษณ
นางกุลรีรัตน แกวใหม
นางสาวกุศลิน ลวนทองกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุสุมนิภา คําโมนะ
นางกุสุมา เข็มรุกขา
นางสาวกุสุมา เงินหรั่ง
นางกุสุมา จีนาออ
นางสาวกุสุมา ทุมสะกะ
นางสาวกุสุมา พาสุกรี
นางกุหลาบ คําถา
นางสาวกุหลาบ พลับพลา
นางสาวกุหลาบ เสียงล้ํา
นางเกตสุดา อุณาพรหม
นางสาวเกตุนวารี ทับแกว
นางสาวเกลาลฎา ปรอยกระโทก
นางสาวเกวิลี นุมา
นางสาวเกศกนก ประดิษฐศรี
นางสาวเกศกนก ลึกงาม
นางเกศกมล พรหมเบิด
นางสาวเกศณี คํามูล
นางสาวเกศยา ประสีทอง
นางเกศรา มีกุล
นางสาวเกศราภรณ สาตื้อ
นางเกศริน ขอดแกว
นางเกศรินทร ชมดี
นางสาวเกศรินทร นามวัชระโสพิศ
นางเกศรินทร ลาเลิศ
นางสาวเกศินี ธูปทอง
นางเกศินี พิทูลทอง

๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเกศินี ศรีสุข
นางสาวเกษฎาพร คันศร
นางสาวเกษณี ผอมคง
นางสาวเกษณี พาลึก
นางเกษมสุข ชัญถาวร
นางสาวเกษร กันยาสาย
นางสาวเกษร น้ําดอกไม
นางเกษร ประทุมวัลย
นางเกษร สวางเนตร
นางสาวเกษรา พฤกษนิยพงศ
นางสาวเกษรา ภูธวัชชัย
นางสาวเกษราภรณ ชีววิเศษโชติ
นางสาวเกษริน แสงบุญเรือง
นางเกษลิน คําจิตร
นางสาวเกษศิริ ศรีภูธร
นางสาวเกษศิริ เสาเวียง
นางสาวเกษศิรินทร มุนิลทร
นางสาวเกษสุดา ประสมกลา
นางเกษสุริยง วรพิทย
นางเกษาพร ดวงอินทร
นางเกสร ทองผากนก
นางเกสรา จตุรพันธ
นางเกาแกว วิลามาศ
นางเกียนทอง พานเชียงศรี
นางแกวตา สิงหประโคน
นางสาวโกทิพย เพียงเกษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓

นางสาวโกลัญญา ศรีญาณิศา
นางสาวขจิตา สกุลนาค
นางขณิดา ศิริธร
นางขนิษฐา กงเพชร
นางสาวขนิษฐา บัวใหญ
นางขนิษฐา บุญแซม
นางสาวขนิษฐา มัชปะโม
นางขนิษฐา เมืองงาม
นางสาวขนิษฐา สอาง
นางสาวขนิษฐา สันติธรรมกุล
นางสาวขนิษฐา สุวรรณขํา
นางสาวขวัญจิตร คงเพ็ง
นางขวัญใจ เกลี้ยงสงค
นางสาวขวัญใจ บุญมีมาก
นางขวัญใจ แผนกําเหนิด
นางสาวขวัญใจ แสนหูม
นางสาวขวัญชนก ทวีวรรณ
นางขวัญชนก เสียงขุนทด
นางสาวขวัญณภัทร ลุนลา
นางขวัญดาว จุยสาย
นางสาวขวัญตา บุญปญญา
นางสาวขวัญตา โพธิ์สิงห
นางสาวขวัญธิดา จักราช
นางสาวขวัญนภา เติมบุญ
นางสาวขวัญนภา บุญยรัตน
นางสาวขวัญนิภา คงสกุล

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางขวัญเมือง จันทรแดง
นางสาวขวัญเรือน เรืองฟก
นางสาวขวัญเรือน สิงอุดม
นางขวัญเรือน สุขเกษม
นางขวัญเรือน โสภิพงษ
นางขวัญสิริ บรรดาสิทธิ์
นางขัตติยา พรมศรี
นางสาวเขมจิรา ธัญญาภิสิทธิ์
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์
นางสาวเขมณัฐ สุขชู
นางสาวเข็มทอง ปนญาติ
นางเข็มพร โคตรพจน
นางเข็มเพชร มะหาโชค
นางสาวเขมรัศมิ์ ลักษณะวิลาส
นางสาวเขมวดี จงใจ
นางเขมวรรณ ศรีโฮง
นางสาวเขมวิตา รอดเพชร
นางเขมิกา จันทรเชาว
นางสาวเขมิกา อินทรหา
นางสาวไขมุก จิตรจักร
นางสาวคณัสนันท จินดารัตน
วาที่รอยตรีหญิง คณัสนันท ปาลี
นางคณารัตน หาระสาร
นางสาวคณาลักษณ ทุมพะลา
นางคณิตตา ดานะ
นางคณิศร คําพุทธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕

นางคณิศรพร ตงกระโทก
นางคนึง จันทิตย
นางคนึง บุงทอง
นางสาวคนึงนิจ วีระรําบาญ
นางสาวคนึงนิตย โภคา
นางคนึงนิตย สุขหนาไม
นางคมขวัญ ไชยมงคล
นางสาวคมคาย ปฏิแพทย
นางคัคคกานต คัคโนภาส
นางสาวคัทลียา ชัยวิเศษ
นางสาวคําแกว เครือสุข
นางคําดี ศรีสมวงค
นางคําตัน สันทาลุนัย
นางสาวคําผัด เพ็งชัย
นางคําพลอย มะสีผา
วาที่รอยตรีหญิง คําพันธ สําลี
นางสาวคําหลา จันทะคุณ
นางคุณัญญา คํามี
นางคุณากร นาเมืองรักษ
นางเคน นนทะภา
นางเครือวัลย หมีนสุก
นางสาวจงกลณี จันทรรัศมี
นางจงกลณี ศรีสุวรรณ
นางสาวจงรักษ จันทรเอื้อม
นางสาวจงรักษ บัวเร็ว
นางสาวจงลักษณ สินพรม

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางจงวัฒนา อุดมวัฒนา
นางสาวจตุพร สิงหอาจ
นางจรรยา คีรีทอง
นางจรรยา ไชยมหา
นางสาวจรรยา วรสิงห
นางสาวจรรยา หยีสอีด
นางสาวจรรยาภรณ ศรีสุขใส
นางจรรยารักษ เสือยิ้ม
นางจรัญญา พลายระหาร
นางสาวจรัญญา วะเกิดเปง
นางจรัญญา หงษมาลา
นางจรัสศรี ทรงโท
นางสาวจรัสศรี ยอดดําเนิน
นางสาวจริญญา ปาลี
นางสาวจริญา ปราบปรี
นางสาวจริญา สวาทวงค
นางสาวจรินทร ไกรลาด
นางสาวจรินทรญา อุนวิเศษ
นางสาวจรินทรทิพย ขันทะสอน
นางจริยา นวกะคาม
นางสาวจริยา พิพิธ
นางจริยา อมตปรีชา
นางสาวจริยาพร พรมสิงห
นางจริยาภรณ สีหะปญโย
นางสาวจรีพร โสมล
นางจรุง ศรีนวลปาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗

นางสาวจรุงจิตต ทองรุง
นางสาวจรูญรัตน ทุมพุฒ
นางจรูญรัตน สมานทรัพย
นางจอมสนิท งอกวงษ
นางจังคนิภา บุญศรี
นางสาวจัตตุภรณ ปญญา
นางจันจิรา ศรีรักษ
นางสาวจันทกานต ผานเมือง
นางสาวจันทนา กอบบุญ
นางสาวจันทนา ชูเพชร
นางสาวจันทนา ทองสูบ
นางจันทนา ศรีเมฆ
นางสาวจันทนา สนไทย
นางจันทนา สุวรรณมาโจ
นางสาวจันทพร บุญญา
นางจันทรขาว พงษชาติ
นางจันทรจิรา จันทรรอด
นางสาวจันทรจิรา พงคะชา
นางสาวจันทรจิรา มาประเสริฐ
นางจันทรจิรา มีวรรณ
นางจันทรจิรา สิงหเดช
นางจันทรฉาย แฝงฤทธิ์
นางสาวจันทรทรา รวยรื่น
นางจันทรทอง เวฬวนารักษ
นางสาวจันทรทิพย กาหลง
นางสาวจันทรทิพย จิตรแกว

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางจันทรทิพย เตอเก
นางจันทรทิพย ธารากรทิพย
นางสาวจันทรทิมา วัฒนพานิช
นางสาวจันทรทิวา ศิริประธาน
นางสาวจันทรพรรณ เนียมทัศ
นางจันทรเพ็ง ศรีบัว
นางสาวจันทรเพ็ญ เกตุรวม
นางสาวจันทรเพ็ญ เกวียนยนต
นางจันทรเพ็ญ ใจจริม
นางจันทรเพ็ญ ดานะ
นางสาวจันทรเพ็ญ นิลสังข
นางจันทรเพ็ญ บังแมน
นางจันทรเพ็ญ ไปพะนา
นางจันทรเพ็ญ พรมสุข
นางสาวจันทรเพ็ญ มาพูนธนะ
นางสาวจันทรเพ็ญ สรางนอย
นางสาวจันทรเพ็ญ สังขหลวง
นางสาวจันทรเพ็ญ ใสรัมย
นางจันทรฟอง วิชัยชมภู
นางสาวจันทรรัตน เพิ่มพูน
นางสาวจันทรแรม ปวงฟู
นางสาวจันทรแรม ปญญา
นางจันทรษุดา ชาจอหอ
นางสาวจันทรา คงทรัพย
นางสาวจันทรา ดวงใจ
นางจันทรา เด็กหลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙

นางจันทรา นาคทุงเตา
นางจันทรา บริกุล
นางสาวจันทรี สาริก
นางจันทวี คําไวย
นางจันทัย จันทมาศ
นางสาวจันทา ทวีแกว
นางสาวจันทิมา คูบูรณ
นางสาวจันทิมา ประกอบเกื้อ
นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ
นางสาวจันทิรา ดวยงา
นางสาวจันทิรา แตงทิพย
นางสาวจันธิดา ตวงทรัพย
นางสาวจันธิมา ชาวนา
นางสาวจันเพ็ญ การประเสริฐ
นางจันเพ็ญ ผาจวง
นางจาฏพัทจ ศรีสุข
นางสาวจามจุรี นามมุงคุณ
นางจามรี ฟอรด
นางจารนัย ทองมาก
นางสาวจารวี มหามนตรี
นางสาวจารินี ตันชัยฤทธิกุล
นางสาวจารีรัตน จันทรชาวนา
นางสาวจารุณี พลชาลี
นางสาวจารุณี หาทวี
นางจารุณี หินซุย
นางจารุณี อิ่นคํา

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจารุณีย สังขรอด
นางจารุเนตร คําภักดี
นางสาวจารุพร ธีระเดช
นางจารุพร สินจาง
นางสาวจารุภัทร ทองอาจ
นางจารุรัตน คงขาว
นางจารุรินทร สุทธิมาศ
นางสาวจารุวรรณ เชื้อดวงผุย
นางจารุวรรณ นาคสวัสดิ์
นางสาวจารุวรรณ นิยมเดชา
นางสาวจารุวรรณ กอนปญญา
นางจารุวรรณ คําภา
นางสาวจารุวรรณ จันทรคง
นางสาวจารุวรรณ เจริญมาตย
นางสาวจารุวรรณ ธนูศร
นางจารุวรรณ นาสมกอง
นางสาวจารุวรรณ บุญมา
นางจารุวรรณ บุญสิงห
นางจารุวรรณ ลันไธสง
นางสาวจําเนียน เที่ยงกระโทก
นางจําเนียร กระจางวงษ
นางจําเนียร ผลจันทร
นางสาวจําเนียร เมฆแกว
นางจําปา ขันทะสิทธิ์
นางจําป พังนอย
นางสาวจํารัส จงจิตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑

นางจํารัส อุนดี
นางจําเรียง บัวมีกลิ่น
นางจําลอง บุญเฒา
นางสาวจิณณัดดา จอมยิ้ม
นางสาวจิณัฐตา สุขสําราญ
นางจิดาภา ดีนา
นางสาวจิดาภา ทิพยเกษร
นางสาวจิดาภา นิลปน
นางสาวจิดาภา ปญหา
นางสาวจิดาภา ยิ้มแจมใส
นางสาวจิดาภา สีลาพัฒน
นางจิดาภา อินทรกําแหง
นางสาวจิตตานันท จันทบูรณ
นางจิตตานันท สีวันคํา
นางสาวจิตตินันท เพ็ญภัทรกุล
นางสาวจิตตินันท ยิ้มประดิษฐ
นางสาวจิตติพร ทวมนอก
นางสาวจิตติมา เพ็งสกุล
นางสาวจิตติมา มะแอ
นางจิตติมา ยานพะโยม
นางสาวจิตติมา รัตนพันธ
นางจิตพิกา ธิขาว
นางจิตพิสุทธิ์ จันทพันธ
นางสาวจิตรลดา ทับงาม
นางสาวจิตรลดา พูดคลอง
นางจิตรา สมบุญ

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางจิตรา สอนใจมั่น
นางสาวจิตรานันท ปริยันเต
นางสาวจิตราพร ครรไล
นางสาวจิตราพร อยูวังแกว
นางจิตราภรณ เที่ยงนนดา
นางสาวจิตราภรณ พิมพงษ
นางจิตราภรณ ภูบุญอบ
นางสาวจินตนา กรรณิการ
นางจินตนา กระดี่
นางจินตนา กัลโยธิน
นางสาวจินตนา กุลสวัสดิ์
นางจินตนา แกวศรีนวม
นางจินตนา จําปา
นางสาวจินตนา ตลับแกว
นางสาวจินตนา ทองวิจิตร
นางสาวจินตนา นาซีก
นางสาวจินตนา บัวนาค
นางจินตนา ประโยชนดี
นางสาวจินตนา พรหมเอียด
นางสาวจินตนา เพชรเสถียร
นางสาวจินตนา ภูฉ่ํา
นางสาวจินตนา มีชัย
นางจินตนา ราชธา
นางสาวจินตนา ลาหา
นางสาวจินตนา ศิลา
นางจินตนา สุขสิงหคลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจินตหรา วงศจีน
นางสาวจิมาพร อินกง
นางสาวจิรกานต อุดกอน
นางสาวจิรนันท วงศทอง
นางสาวจิรนันท หวะสุวรรณ
นางจิรพร ศศิธร
นางสาวจิรพรรณ โตรื่น
นางสาวจิรพรรณ ไชยเสริม
นางจิรพัฒน หมั่นผดุง
นางสาวจิรพัส ไชยบุตร
นางสาวจิรพัส บุญลือ
นางจิรภัทร พัชรภูสิทธิ์
นางจิรภา แกวศรีหาวงศ
นางสาวจิรภา คงปาน
นางสาวจิรวดี สุทธสาร
นางสาวจิรวรรณ ทองไสย
นางจิรวรรณ ผาลีจันทร
นางจิรวรรณ อังศุชวาลวงศ
นางสาวจิระประภา สนิดพด
นางสาวจิระพรรณ คงเปลี่ยน
นางสาวจิระวดี หุมมาลี
นางสาวจิรัชญา ยาวิเลิง
นางสาวจิรัชยา มูลสวัสดิ์
นางสาวจิรัญชยา ลากวง
นางสาวจิรันธนิน ธัญโรจนกิตติกุล
นางสาวจิรา ปากประโคน

๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางจิรากัญ เจริญมรรค
นางจิราทิพย โรจนพลศักดิ์
นางจิรานุช สุวรรณคํา
นางสาวจิราพร กันไพเราะ
นางสาวจิราพร การะเกษ
นางจิราพร กิจพิทักษ
นางจิราพร ชุมแวงวาป
นางสาวจิราพร บุญมหันต
นางจิราพร ปลีประโคน
นางสาวจิราพร พันธุพรม
นางสาวจิราภรณ กลิ่นคุม
นางสาวจิราภรณ เครือแปน
นางสาวจิราภรณ จันตรี
นางจิราภรณ ตั่นมี
นางสาวจิราภรณ บุญเทพ
นางจิราภรณ บุญวิจิตร
นางสาวจิราภรณ บุดดีศรี
นางสาวจิราภรณ ประทุมศรีขจร
นางจิราภรณ พรมจันทร
นางจิราภรณ เรือนแกว
นางสาวจิราภรณ สถิตยกุล
นางสาวจิราภรณ สีไพร
นางจิราภรณ สุระเสียง
นางสาวจิราภรณ หงษสิบหก
นางสาวจิราภรณ อโนทัย
นางจิราภา แยมอ่ํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕

นางสาวจิรารัชช กิตติ์ทวีสิน
นางจิราลักษณ สุดหนองบัว
นางสาวจิราวรรณ พลดร
นางจิราวรรณ มะลิซอน
นางสาวจิราวรรณ แยมใจดี
นางสาวจิราวรรณ วันทา
นางจีรติกาญจน กิตติกูลไพศาล
นางสาวจีรนันท ชัยเพ็ชร
นางสาวจีรพร หอมหวล
นางสาวจีรพร อวมมีเพียร
นางสาวจีรพรรณ สีเมฆ
นางจีรพัน รอดคุม
นางจีรภา ใจคงดี
นางสาวจีรภา ผิวพรรณ
นางสาวจีรวรรณ ตองสู
นางจีระนันท กล่ําแสง
นางสาวจีระนันท จันทรทอง
นางสาวจีระพร นวลขาว
นางสาวจีระวรรณ เบะกี
นางสาวจีรัญญา ออนผาด
นางสาวจีรานันทร เงินกร
นางจีราภา ใจทอง
นางสาวจีราวรรณ ชื่นสระ
นางจีราวรรณ ทวมสากล
นางสาวจุญจิลา แกวมาตย
นางสาวจุฑาทิพย ดะนุชนาม

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจุฑาทิพย พื้นชัยภูมิ
นางจุฑาทิพย โยธะพงษ
นางสาวจุฑาภรณ กลั่นอักโข
นางจุฑามณี ยอดเสาร
นางสาวจุฑามาศ กลัดทอง
นางจุฑามาศ แซโคว
นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ
นางสาวจุฑามาศ ธาระเนตร
นางจุฑามาศ นามสุวรรณ
นางสาวจุฑามาศ ปลื้มจิต
นางสาวจุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ
นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรมณี
นางสาวจุฑามาศ ภูกาบเพชร
นางสาวจุฑามาศ รูครอง
นางจุฑามาศ วิลัยพิศ
นางสาวจุฑามาศ ศรีเจา
นางจุฑามาศ ศรีมันตะ
นางจุฑามาศ ศรีระษา
นางจุฑามาศ หมื่นละมาย
นางสาวจุฑารัตน ทองเชียว
นางสาวจุฑารัตน มุลลีปุม
นางสาวจุฑารัตน รัตนราษี
นางสาวจุฑารัตน เรือนแกว
นางสาวจุฑารัตน สีทุม
นางสาวจุรีนันท บุญยกิจ
นางจุรีพร ชูเกิด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุรีพร นาคินี
นางจุรีพร ภูมิพัฒน
นางจุรีรัตน แกววังสันติ์
นางสาวจุรีรัตน ทฤษฏิคุณ
นางจุรีรัตน หนูคง
นางจุไรรัตน ขันคํา
นางสาวจุไรรัตน ขันศรี
นางจุไรรัตน คําโส
นางสาวจุไรรัตน ทองจรัส
นางจุไรรัตน โพธิ์เตียน
นางจุไรรัตน มณีวรรณ
นางสาวจุไรรัตน วิลาศ
นางจุไรวรรณ สุวรรณศิลป
นางสาวจุฬาภรณ ดวงวิญญาณ
นางสาวจุฬารัตน ปนทิศ
สิบตรีหญิง จุฬารัตน ปุดหนอย
นางสาวจุฬารัตน หมั่นการ
นางสาวจุฬาลักษณ เชื้อเงิน
นางสาวจุฬาลักษณ ปนตาแกว
นางสาวจุฬาลักษณ สุวรรณศักดิ์
นางสาวจุฬาวรรณ ทะนงค
นางจูมบาน แสงอรุณ
นางสาวเจนจิรา แซงั้ง
นางสาวเจนจิรา ปนทะมา
นางสาวเจนจิรา เลี้ยงเชื้อ
นางเจนจิรา สุราชวงศ

๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางเจนจิรา โสวันทา
นางเจนจีรา ขันตา
นางสาวเจนเนตร อาวลึกนอย
นางสาวเจริญจิตต ทุยโพธิ์นอย
นางสาวเจษฎาพร แกวอุย
นางสาวเจษฎาพร สุภสาร
นางเจสิตา โรจนวิจิตร
นางสาวแจมจันทร นามวงษ
นางแจมจันทร รักญาติ
นางใจสินธ มนัส
นางฉลวย สิงหแรง
นางฉวีวรรณ แกวมณีชัย
นางฉวีวรรณ เดชะกุล
นางฉวีวรรณ ภิญโญวัย
นางฉวีวรรณ มุขสมบัติ
นางฉวีวรรณ เรียบรอย
นางฉวีวรรณ สําราญรื่น
นางสาวฉวีวัณย สาครสุขเกษม
นางสาวฉัฐธนัง มีศรี
นางฉัตรแกว สังขสวัสดิ์
นางฉัตรชนก โตออน
นางสาวฉัตรชนก ศรทอง
นางสาวฉัตรฐิตา โภคินดิษฐาพงศ
นางสาวฉัตรธิญา ตรงตอกิจ
นางฉัตรนิชชา ดาทอง
นางฉัตรลัดดา กุศลเสถียร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙

นางสาวฉันทชนก เนื่องจํานงค
นางสาวฉันทชนิต กาญจนภักดิ์
นางฉันทนา ยศพิมพ
นางสาวฉายเดือน ผลพันธ
นางสาวฉุยฉาย ศรีโคตร
นางเฉลา ยิ้มเจริญ
นางสาวเฉลิมรัตน พุมทอง
นางแฉลม ดวงตะวงศ
นางสาวโฉมประภา คําชา
นางโฉมสุดา วัฒนฤทธิ์
นางไฉไลรัตน ปนทอง
นางชญาดา กลิ่นจันทร
นางชญาธร ชาญวัชรมาศ
นางสาวชญานนันท อัครัชพงศ
นางสาวชญานันท มาอยูดี
นางสาวชญานิศ พันธอุโมงค
นางชญานุช ชุมพล
นางสาวชญาภัศ หนายแกว
นางสาวชญาภา ผาติศิลปกิจ
นางสาวชญาภา พรมไชย
นางสาวชฎาพร ทองขาว
นางชฎาพร บุญกัณฑ
นางชฎาพร พรหมบุตร
นางชฎาพร ลอยหา
นางสาวชฎาพร วังวงษ
นางชฎาพร อุนเรือน

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางชฎาภรณ ทองรักจันทร
นางสาวชฎาภัท เจริญวงศ
นางสาวชนกานต ทึ่งในธรรม
นางสาวชนกานต มูลจันทร
นางชนกานต ยองหิ้น
นางสาวชนกานต ระวีสวัสดิ์
นางชนทิชา พลชะอุม
นางสาวชนนิกานต กองแกว
นางสาวชนนี โทปุรินทร
นางสาวชนัญชิดา กันมะโน
นางสาวชนัญชิดา คํามี
นางสาวชนัญชิดา ไชยโคตร
นางสาวชนัญชิดา อยูนาน
นางชนัญชิตา บรรดาศักดิ์
นางชนัดดา เสนภักดี
นางสาวชนัดดา อินทรเสนหา
นางสาวชนัตพร ฉัตรตระกูล
นางชนันพร สุกสกุลนี
นางชนากานต คําแสน
นางสาวชนากานต ไตเจริญ
นางสาวชนาธิป ผุดไทรตู
นางสาวชนานันท ประคองสุข
นางสาวชนานาถ ลุนราษี
นางสาวชนาภา แซหยาง
นางสาวชนาภา สรอยสนธิ์
นางสาวชนาภา แสงมณี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๔๖
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

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชนาศิริ จันทรน้ําดวน
นางชนิดา ธรรมวิวรณกุล
นางชนิดา วงศตา
นางชนิตา ทองอยู
นางชนิสร ลํามะยศ
นางสาวชนิสรา รอดพนทุกข
นางสาวชนิสรา ศรีปราบ
นางชนิสรา ศรีสังข
นางสาวชนิสรา อาสาหมอ
นางสาวชนิสรา อินอราม
นางชนิสา สงศรี
นางชบา กลั่นทิพย
นางสาวชมชื่น ชื่นวรางคกุล
นางสาวชมพูนุช เรืองศรี
นางชมพูนุท เกษรจันทร
นางชมพูนุท ขําเจริญพร
นางสาวชมพูนุท คําสุวรรณ
นางสาวชไมพร แทวิรุฬห
นางสาวชไมพร ศรีวิชาสรอย
นางชไมพร สายเครือคํา
นางชยากร ยาประเสริฐ
นางชยุตา จีพอมจา
นางสาวชริญธิป ทองแท
นางสาวชรินทรทิพย จิณหนิภาญา
นางสาวชรินทรทิพย สุทธิปญญา
นางสาวชรินรัตน เพชรรัตน

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
๒๐๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางชรินรัตน เสนา
นางชรี่ เทียมเพ็ง
นางชลกานต แดงนุย
นางสาวชลดา ลาเฟอย
นางสาวชลดา สิงหครุธ
นางชลธิชา ตอโชติ
นางสาวชลธิชา ถนัดชางแสง
นางชลธิชา นันทวงศ
นางสาวชลธิชา โปตะนนท
นางสาวชลธิชา รองทอง
นางสาวชลธิดา พุฒสระนอย
นางสาวชลธี อาคมวัฒนะ
นางสาวชลพิชา เทพออม
นางสาวชลภัสสรณ คําชนแดน
นางสาวชลลดา โดนประสิทธิ์
นางชลิตา ชัยสงค
นางชโลธร ขามธาตุ
นางสาวชวนชม ชาเหลา
นางสาวชวนพิศ พลพันธ
นางชอทิพย ชมเมือง
นางสาวชอทิพย มงคลแท
นางสาวชอทิพย เมืองแกว
นางชอพฤกษ คามวัลย
นางชอออ ศรีสาร
นางชะคะดี พงษสระพัง
นางชัชฎาพร แสงบังภา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชัชฎาภรณ สรอยสังวาลย
นางสาวชัชรียา อุนใจ
นางสาวชัญญพิชญ ธัญญาณัฐชพงศ
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นางชัญญานุช สารินจา
นางชัฎชฎา เอกแพทย
นางสาวชารดา นอมศิริ
นางสาวชาริยา ปรีเปรม
นางชาลิสา เจียมสวัสดิ์พันธ
นางชาลี ดลโสภณ
นางชาลี เดชพิชัย
นางสาวชิชาญา พุทธเสน
นางสาวชิดชนก ครองระวะ
นางชิตชนก พลอยสวาง
นางสาวชีวภัทร ธรรมเกษร
นางสาวชื่นนภา จันทะคุณ
นางสาวชุดาภา ดงกันหา
นางชุติกาญจณ ประเวช
นางสาวชุติกาญจน เพ็งศิริ
นางสาวชุติกาญจน สงคง
นางสาวชุติญา สระกาง
นางสาวชุติภรณ เหมือนอวม
นางสาวชุติมณฑน มงคลคลี
นางสาวชุติมณฑน ศรีโอษฐ
นางสาวชุติมน แขมเขียว
นางชุติมันต ปริตวา

๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชุติมา ชูวงษ
นางชุติมา บุญสวัสดิ์
นางชุติมา บุตรพรหม
นางชุติมา พวงพระจันทร
นางชุติมา ศรีนวล
นางสาวชุติมา อินทรรอด
นางสาวชุติวรรณ นับแสง
นางสาวชุมพร ปูเงิน
นางสาวชุรีย บวบทอง
นางชุรีรัตน อัมพสุวรรณ
นางสาวชุลี ศักดิ์เจริญชัยกุล
นางสาวชุลีพร ยินเยื้อน
นางสาวชูพักตร คําตะ
นางชูศรี นาบกระโทก
นางสาวแชมชอย มวงทอง
นางสาวโชติกา จิตตไทย
นางสาวโชติกา บุญชู
นางสาวโชติมา นิลอรุณ
นางสาวโชติรส ดาราพงศมณี
นางสาวโชติรส พิศนอก
นางซอฝยะ ทองสีสัน
นางสาวซอฟยะ มะมิง
นางสาวซัลมา บือราเฮง
นางสาวซารีฟะ ยาโงะ
นางสาวซีตีซาเราะห แวยูโซะ
นางสาวญาณัท วงศพระไพร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางญาณิกา ปูลา
นางญาณิศา วรรณทอง
นางสาวญาณี สุภีชะวี
นางสาวญาดา ธนาปยวิศน
นางสาวญาดา วงศหาฤทธิ์
นางญาดา สุระคําแหง
นางสาวญาดารัศมิ์ ชูเวช
นางญาดาวดี นิลเปยม
นางญาศิกาญจน สัยพันธุ
นางฐนัชชา ซอนกลิ่น
นางสาวฐปนรรฆ สัมพันธ
นางฐปนิษฐ เอี่ยมสอาด
นางฐัชญา สมจิตต
นางสาวฐานิกา สวนดง
นางสาวฐานิดา คํางอก
นางสาวฐานิตา นาธงไชย
นางสาวฐานิศวร แกวนิมิตรชัย
นางสาวฐาปณี โพธิ์ไชยแสน
นางฐิตาภรณ ชมชุมจัง
นางสาวฐิตาภัทร สุวรรณเศรษฐา
นางสาวฐิตาภัทร อินธิสาร
นางสาวฐิตารีย จันโยธา
นางสาวฐิติกา เสียงดัง
นางสาวฐิติกานต แกวนก
นางสาวฐิติชญา สุขสุสาสน
นางสาวฐิตินันท สิงคบุรี

๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวฐิติพร จันทรเพ็ญ
นางสาวฐิติพรรณ ชุมพล
นางสาวฐิติภา คงนุม
นางสาวฐิติมา จงไกรจักร
นางสาวฐิติมา ศิริยม
นางสาวฐิติยา วิมลรักษา
นางสาวฐิติรัตน ชัยสอน
นางสาวฐิติรัตน หิตะคุณ
นางฐิรภรณ แจงไพร
นางฑิฆัมพร ศรีสาร
นางสาวณฐภัส สิงหเงิน
นางณฐมน ชุดไธสง
นางสาวณฐมน อนมงคล
นางณฐา ชิณบุตร
นางสาวณทิพรดา ณีตระกุล
นางสาวณธษา เอียดสังข
นางสาวณปภัช เพียนอก
นางสาวณปภา วีระบุญยกร
นางสาวณพิชญา อินทะนนท
นางณภษร อัฐวัฒนกุล
นางสาวณภัสสรณ คําสด
นางสาวณรินทรนิตา เดชาวิสิฐพงษ
นางสาวณฤดี หนูนวน
นางณฤภัค ขุนชาญโหมก
นางณวพร ประดิษฐพงษ
นางสาวณหทัย แสงใบ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณักษลภัส คงชู
นางสาวณัชชา พงษใหม
นางสาวณัชชา พันธเทพ
นางสาวณัชชา เหมือนบุญ
นางสาวณัชนิภาพร จิตธรรม
นางณัฎฐกานดา แสนสุข
นางสาวณัฎฐฐาพรรณ ไกรกิติการ
นางสาวณัฏฐกานต เกยงค
นางสาวณัฏฐณิชา วงศเย็น
นางสาวณัฏฐณิชา วุนสุข
นางสาวณัฏฐธนิน ธีรวานันท
สิบเอกหญิง ณัฏฐธิดา ทองออน
นางสาวณัฏฐธิมา พิทักษวงศ
นางสาวณัฏฐนันท คําออน
นางสาวณัฏฐนันท หลากกลิ่นหอม
นางสาวณัฏฐพร คําแหง
นางสาวณัฏฐวรินท สถาวรินทุ
นางณัฏฐิกา คงประสิทธิ์
นางสาวณัฏฐิญาภรณ งอกคํา
นางสาวณัฐกฤตา บุญประกอบ
นางสาวณัฐกานต ผองอําไพ
นางณัฐกานต พรหมเสน
นางสาวณัฐการย ตามบุญ
นางสาวณัฐจีรา ภูแกว
นางสาวณัฐชญา บุญวงศ
นางสาวณัฐชนันทพร บัวยา

๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณัฐชยา คําลม
นางสาวณัฐชยา จิวประเสริฐ
นางณัฐชยา ฉิมแกว
นางสาวณัฐชยา เภสัตรเวช
นางสาวณัฐชยาน ยุบลนิตย
นางสาวณัฐชา ตะเพียนทอง
นางสาวณัฐญา แกวสวาง
นางสาวณัฐฐณิชา ทุมรินทร
นางณัฐฐทิชา ใจงาม
นางณัฐฐา ทุงปรือ
วาที่รอยตรีหญิง ณัฐฐินันท
เพชรนอย
นางสาวณัฐณิชา ณ ลําปาง
นางสาวณัฐณิชา ปานเดชา
นางสาวณัฐณิชา รุงเรือง
นางณัฐธณพัชร นาคเสโน
นางณัฐธยาน คูจิระประเสริฐ
นางสาวณัฐธิดา ออยหวาน
นางสาวณัฐธิดา อุนใจ
นางสาวณัฐนริน มีคง
นางสาวณัฐพร ปสสา
นางสาวณัฐพัชธ จันทรทิพย
นางสาวณัฐภรณ แกนกลางดอน
นางสาวณัฐภัทร คนตรง
นางสาวณัฐยาน สีทิ
นางสาวณัฐรวี จิตตะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐริกา พันแนน
นางสาวณัฐริณีย เหลาเสน
นางสาวณัฐริดา ศรีลาพัด
นางสาวณัฐวดี เทพโพธิ์
นางสาวณัฐวรรณ จันทรมณี
นางสาวณัฐวรรณา ภักดีอาษา
นางณัฐวีกาญจน มะณีแสง
นางสาวณัฐสุภา โสมศรีแพง
นางสาวณัฐอรนันท ศรีจันทร
นางณัฐาศิริ ปยปาณานนท
นางสาวณัฐิญา มายาง
นางณัฐิตา สีแดด
นางสาวณัฐิยา อินหมวก
นางสาวณัทกาญจน เชื้อทอง
นางสาวณิชกมล อุปแสน
นางสาวณิชกมล โอโลรัมย
นางสาวณิชกาญจน ยั่งยืน
นางณิชกานต พูนชัย
นางสาวณิชกานต อรุณรัตน
นางสาวณิชนันทน การะพันธ
นางสาวณิชนันทน เมธาพุฒิพงศกูล
นางสาวณิชยฐกานต วิชัยวงศ
นางสาวณิชากร การสําเนียง
นางณิชากร ธรรมเสถียร
นางสาวณิชาภัทร ชูจิตร
นางณิชาภัทร มาประเสริฐ

๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางณิชาภา สายสุดสวาท
นางสาวณิญาพรรนภักร พวงพันธ
นางณิตยา โพธิ์ตะนัง
นางสาวณิภษา ศรีเที่ยง
นางณิรดา อานามนารถ
นางสาวณิษา พวงวงศษา
นางณิษาภัทร ธีรวิชกุล
นางสาวดนุนุช แกวประดิษฐ
นางสาวดรุณีย พิมพาวัตร
นางสาวดลพร ไชยศร
นางสาวดวงกมล คุมสิน
นางดวงกมล ยุวราชรัตนากร
นางดวงกมล สุนา
นางดวงขวัญ มะโน
นางสาวดวงแข ยอดรัก
นางสาวดวงจันทร ดลปดชา
นางดวงจันทร ภูตา
นางสาวดวงจันทร สวางพื้น
นางสาวดวงจันทร อินทรผดุง
นางดวงใจ กรรมจันทร
นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข
นางดวงใจ จันทรอวน
นางสาวดวงใจ ชํานาญ
นางดวงใจ เบาสมบูรณ
นางสาวดวงใจ ปดชานิตย
นางสาวดวงใจ พูดเพราะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐

นางดวงใจ เมืองลี
นางสาวดวงใจ สีแสงจันทร
นางสาวดวงใจ แสนประสิทธิ์
นางสาวดวงใจ อนันตสลุง
นางสาวดวงดาว ขุนอักษร
นางดวงดาว จุมปาทอง
นางสาวดวงดาว เติบจันทึก
นางสาวดวงดาว ปอมเรือง
นางดวงดาว อลงกตกิตติคุณ
นางสาวดวงเดือน คชรัตน
นางดวงเดือน มีทรัพย
นางสาวดวงเดือน รัตนวงค
นางดวงเดือน วิลา
นางดวงตา ทองสุทธิ์
นางดวงตา ลิ้มโสภาส
นางดวงทิพย ประกอบกิจ
นางดวงพร เขื่อนสอน
นางสาวดวงพร บุญใบ
นางดวงพร โพธิ์เปยศรี
นางสาวดวงพร สมพันธ
นางสาวดวงฤดี นักเจริญ
นางดวงฤดี ลามูลเทียร
นางดวงฤทัย ดีรักษา
นางดวงสุดา รัตนัง
นางสาวดวงสุดา หนูจันทร
นางสาวดอกไม เชื้อวังคํา

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวดอกรัก อินมี
นางดารภา ไชยรัตน
นางดารัตน วงศศรี
นางดารา ผงธุลี
นางดารา วงศแกว
นางสาวดารารัตน เงินงาม
นางสาวดาริณี แซเตียว
นางสาวดาริณี รุงเรือง
นางสาวดารุณี ไกรมงคล
นางดารุณีย ชุมเชื้อ
นางสาวดารุวัลย กางทอง
นางดาวคนอง เขื่อนแกว
นางสาวดาวใจ สุวรรณ
นางดาวใจ อางมณี
นางสาวดาวใจ อุดมผุย
นางสาวดาวประกาย ถาดภูเขียว
นางสาวดาวรุง กิจสงเสริมกุล
นางดาววี ทวีพัฒน
นางดาวิกา จันทนาลักษณ
นางดาวิกา ชูลี
นางสาวดุจดวงเดือน ผันอากาศ
นางสาวดุษฎี ดํากุล
นางดุษฎี บุญรักษ
นางสาวดุษฎี ราชขันธ
นางสาวเดนนภา เทียมเลิศ
นางเดนฤดี หวยทราย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเดือน แกวระกา
นางเดือนฉาย อนุภาพ
นางเดือนเดน พึ่งทรัพย
นางสาวเดือนนภา เสือโต
สิบเอกหญิง เดือนเพ็ญ แสงใบ
นางสาวตรีกมล คุณาศิลป
นางสาวตรีทิพยนิภา ตรีวิทยานุกูล
นางสาวตวนมัสนะ ดอนิ
นางสาวตะวัน ทินาน
นางติ๋ม จิตรแกว
นางติ๋วหวาน พฤกษีดา
นางสาวตีรณา มณเฑียร
นางตุลยดา พรหมแกว
นางสาวเต็มศิริ กิติเวทยานุสรณ
นางเตียน ใจบุญ
นางเตือนใจ ติสิลานนท
นางสาวเตือนใจ สาวิโรจน
นางไตบะ เจะเหงาะ
นางสาวถนอม อุนเรือง
นางสาวถนอมศรี กิจนพคุณ
นางสาวถวิล มาศงามเมือง
นางสาวถาวร ปญญา
นางสาวถาวรินทร แกวสุข
นางเถาวัลย มาศจรัส
นางทนตวรรณ วิชัยดิษฐ
นางสาวทรงทิพย อิสสรมาลา

๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางทวีทรัพย พันสอน
นางทศพร อูพันธุ
นางสาวทองกวาว จิตประสิทธิ์
นางทองคํา พันนาม
นางทองจันทร ผิวออน
นางทองจันทร สมมะโน
นางทองดี ประมายะยัง
นางทองแดง กุดวงศแกว
นางทองใบ หงษาคํา
นางทองเพียร วงศคํา
นางทองใย เรือนคํา
นางทองลวน รัตนประเสริฐ
นางทองสวรรค คลังทอง
นางสาวทองสาย ชวยรัมย
นางทองใส โนนนอย
นางทองใส บุสดี
นางทองใส ราชคํา
นางทองอินทร ทองจันฮาด
นางทะนุ มงคลเกตุ
นางทัดดาว สภาพพร
นางสาวทับทิม เกตุเพชร
นางสาวทับทิม ทิพวงค
นางทับทิม วิเศษชาติ
นางสาวทัศนวรรณ ธรรมรักษา
นางทัศนา ตนวุฒ
นางทัศนาพร จักรสาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทัศนี เคลาละมูล
นางสาวทัศนีพร แสนสุข
นางสาวทัศนีย กําแพงเงิน
นางสาวทัศนีย คนขยัน
นางทัศนีย ชัยชาติตระกูล
นางทัศนีย ชางปน
นางทัศนีย ชํานาญ
นางทัศนีย ทองใบหนา
นางทัศนีย โนราช
นางสาวทัศนีย ประกาโส
นางทัศนีย แพงอานนท
นางสาวทัศนีย มณเฑียร
นางสาวทัศนีย วานิช
นางสาวทัศนีย สุริตญา
นางสาวทัศนีย หานคําวงษ
นางสาวทัศนีย กุนรา
นางสาวทัศนียา กานัง
นางสาวทัศนีวรรณ วันทองทักษ
นางทัศรีย บุญหลาย
นางสาวทัศวรรณ เกี๋ยวคํา
นางสาวทิตยติยา พรหมมา
นางสาวทิติยา ดัชถุยาวัตร
นางทิพยภาพร บุญชม
นางทิพยวรรณ ชุมแสง
นางสาวทิพยวรรณ เนตรทิพย
นางสาวทิพยวรรณ แปนพะเนาว

๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางทิพยวรรณ หวังดี
นางสาวทิพยวิมล เขียวกอนแกว
นางสาวทิพยสุดา บุญมี
นางสาวทิพยสุดา ผาหลัก
นางสาวทิพยาภรณ เสาแกว
นางสาวทิพยุภา ชนะมาร
นางทิพรัตน โนนทิง
นางทิพวรรณ อินทรศิลา
นางสาวทิพวรรณ กุลสันติธรรม
นางทิพวรรณ ชนะคา
นางสาวทิพวรรณ วันทา
นางสาวทิพวรรณ สรอยสกุล
นางทิพวัลย ปลูกงาม
นางสาวทิพวัลย โพธิ์นอย
นางสาวทิพาภรณ พิมพสวาง
นางสาวทิยากร ทามสุณี
นางทิวาพร กาทู
นางทิวาพร ดิษเจริญ
นางทิวารัตน ชูมณี
นางสาวทิวารัตน อิ่มนาง
นางทิวาวรรณ ปตทะมะ
นางทุมมา สอสุธรรม
นางเทพ วิเศษชาติ
นางสาวเทพสุดา ธราภรณ
นางเทียมใจ จันทรอัมพร
นางสาวเทียมตา มงคล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนกร สิริวัฒนโชฎก
นางสาวธนกรณ ยิ่งยศมงคลแสน
นางธนพร เชาวนเจริญ
นางสาวธนพร พงษสุระ
นางธนพร พิมพผม
นางธนพร โพธิ์ศรี
นางสาวธนภร วงษเหมือน
นางสาวธนภรณ จันทะคํา
นางสาวธนภัทร พุดปนดิ
นางสาวธนภัทร แหวทอง
นางสาวธนวรรณ ยังอน
นางสาวธนสร ภูมิวุฒิสุนทร
นางสาวธนัชพร ลักษณะ
นางสาวธนัชยา สิงหสีทา
นางสาวธนัญชญา กัลยาณมิตร
นางธนัญชิดา ชาญวิริยะ
นางสาวธนัญญา สีหัดสา
นางธนันทญา กอนทองถม
นางธนันพัชร จันทรสงแสง
นางธนาภรณ สะผาย
นางสาวธนาภา สงสายออ
นางธนาวดี บุญชู
นางสาวธนิกานต กุลเทียมสิน
นางธนิเนตร วงศเนาวรัตน
นางสาวธนิยา จันทรทองสุข
นางธนิษฐา แสงรัตนาภรณ

๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวธมนวรรณ ปุยฝาย
นางสาวธมภร สีสุขใส
นางธมลวรรณ สาครจันทร
นางสาวธยานี วิภาหัสน
นางสาวธรรมธิดา ศรีรัตนะ
นางธรารัตน แสงงาม
นางสาวธราวรินทร แปรงปน
นางธริสรา แกวมาเมือง
นางสาวธวัลทัศนกรณ ศิลากูล
นางสาวธวัลรัตน กอบัวแกว
นางธศิกาญจน สุขเกษม
นางธะนิตดา ศรีละพันธ
นางสาวธัญชนก ขันภิบาล
นางสาวธัญชนก ฉัตรเวชศิริ
นางสาวธัญชนก ชาญปอม
นางสาวธัญชนก ถาวร
นางสาวธัญชนก บุญเพชรแกว
นางสาวธัญชนก พรเพ็ง
นางสาวธัญชนก ภุมมา
นางธัญชนก อภิวงค
นางธัญญชยา ดานสมบูรณ
นางธัญญนรี จูกัณฑา
นางสาวธัญญพัฒน คําชื่น
นางธัญญพัทธ นวลประเสริฐ
นางสาวธัญญรัตน แกวอ่ํา
นางสาวธัญญรัตน คํามูล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญญลักษณ เชิดชูเชาวลิต
นางสาวธัญญาภรณ สิรนันทเจริญ
นางสาวธัญณิชา คํามอญ
นางสาวธัญธิดา อักษร
นางธัญนันท สันดี
นางธัญมน ทิพยสุมณฑา
นางสาวธัญมาศ นางาม
นางธัญยณทีพร เนื่องกัลยา
นางสาวธัญยธรณ ผึงสอาด
นางธัญยธรณ สุขแกว
นางสาวธัญยธรณ เหมือนศรี
นางสาวธัญยรัตน ตั้งวิจิตรมงคล
นางสาวธัญรดา แซตั้ง
นางสาวธัญรดา อุปฮาด
นางสาวธัญรัตน จันโทพลัง
นางธัญลักษณ เงินเย็น
นางสาวธัญลักษณ จีนเปนวงศ
นางสาวธัญลักษณ เจะสมัน
นางสาวธัญลักษณ ธรรมใจ
นางสาวธัญลักษณ พรหมมา
นางธัญลักษณ สุขยะฤกษ
นางสาวธัญลักษณ หลาวิชัย
นางธัญวรรณ ธรรมษา
นางสาวธัญวรัชญ เชี่ยวเจริญโชติ
นางสาวธัญวรัตน ราชปองขันธ
นางสาวธัญวรัตน ริตไสว

๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวธันชนก นาคํารอด
นางสาวธันธิวา เกดุก
นางสาวธันยจิรา กมลพัฒนชุติกุล
นางธันยพร นิโรทัด
นางสาวธันยพัต รอดเที่ยง
นางธันยมัย อาจหาญ
นางธันยรัศมิ์ ปานสันเทียะ
นางธารญา เรือนติปน
นางสาวธารทิพย สิงหรุงเรือง
นางสาวธารทิพย หวยหงษทอง
นางธารารัตน นาจรูญ
นางสาวธารารัตน มิตรอุดม
นางสาวธารินี นอยหลา
นางธิดา กาลภูธร
นางสาวธิดา คงนอย
นางสาวธิดา ใหมดี
นางสาวธิดาพร มณีเรืองเดช
นางธิดาพร อุนคํา
นางสาวธิดารัตน เกิดทอง
นางธิดารัตน บุญขาว
นางสาวธิดารัตน หนูหมาด
นางสาวธิดาสุมณี ภูจอมจิตร
นางสาวธิติพร จันทรสมบัติ
นางสาวธิติศิริ คําพาลักษณ
นางสาวธิรดา มวงลายทองกุล
นางสาวธีรพันธุ ยะอินทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐

นางสาวธีราพร อักษรานันท
นางสาวธีราภรณ ตาแกว
นางธีราภรณ ศรีบุญจันทร
นางนกนอย โคบาล
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
นางนกาญ ลีจอย
นางนงคนุช ลังกาพินธ
นางนงคราญ อินตะสงค
นางสาวนงคลักษณ หลิ่มวร
นางนงคลักษณ เฮาพก
นางนงนภัส ยิ้มแสง
นางสาวนงนาฏ ศิริพันธ
นางนงนุช เกตุอิ้ม
นางนงนุช จันทสมุทร
นางนงนุช นาคพิมาย
นางสาวนงนุช บรรทม
นางนงนุช บุญมีจอย
นางนงนุช มูลวงศ
นางสาวนงนุช สุภารัตนากุล
นางสาวนงเยาว คําวงษา
นางนงเยาว คําอินตะ
นางนงเยาว ฐานะงาม
นางนงเยาว ทองพุม
นางสาวนงเยาว ผกากุล
นางนงเยาว พันพิลา
นางสาวนงเยาว เรือนบุตร

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนงราม เหลืองประเสริฐ
นางนงลักษณ กลั่นประเสริฐ
นางสาวนงลักษณ เข็มยาว
นางนงลักษณ เทพพรมวงค
นางสาวนงลักษณ นาวัฒนไพบูลย
นางนงลักษณ มะณู
นางสาวนงลักษณ วัฒนะ
นางสาวนงลักษณ สนแยม
นางสาวนงลักษณ หรายมณี
นางสาวนทิตา ธนภานุกิตติ์
นางสาวนนทพร กลิ่นรื่น
นางนนทพร ผดุงทรัพย
นางนนธญา จันทาคีรี
นางสาวนนลนีย บุญมาก
นางสาวนพกาญจน ทองมา
นางสาวนพเกา เจริญวงศ
นางนพเกา ศรีสุพัฒน
นางนพมาศ บุญเคน
นางสาวนพมาศ ประทานชวโน
นางสาวนพรัตน ณรงครัตน
นางนพรัตน พัฒเสน
นางนภวรรณ โตสารเดช
นางนภศมณ ฤทธิเดช
นางนภศร สุภาพร
นางสาวนภัทร ประทุมพงษ
นางสาวนภัสกร อ่ํากราง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนภัสรพี เดชพิพัฒนธนกุชล
นางสาวนภัสสรณ ธนาพรวรญาทัศน
นางสาวนภัสสรภร นามสุข
นางนภา กมุลทรา
นางสาวนภา ดอนสิงห
นางสาวนภา วรรณสิทธิ์
นางสาวนภาพร บัวกลอย
นางสาวนภาพร วิศิษฐวงศพนา
นางสาวนภาภรณ ทองโต
นางนภารัตน ศรีมงคล
นางสาวนภารัตน อูเงิน
นางสาวนภาวรรณ บัวเผื่อน
นางสาวนภาวัลย จํานงจิต
นางนรภัทร โสมาบุตร
นางสาวนรรนธวรรณ หมอเกง
นางสาวนราพร โพธิษา
นางสาวนราพร หัดคลอง
นางสาวนรินทร หอมสมบัติ
นางนรินทร ภักดีอํานาจ
นางสาวนริศรา ยิ้มใย
นางนริศรา เรืองเศรษฐี
นางนริศรา วะสาร
นางสาวนริศรา สังฆวัฒน
นางสาวนริศรา อุนเรือน
นางนริสรา ชวงโชติ
นางสาวนรีรัตน กาญจนาสน

๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนฤมล จันสุกศรี
นางสาวนฤมล เจริญวรรณ
นางนฤมล ปญโญ
นางนฤมล รุงเนียม
นางสาวนฤมล วิเวกจิตร
นางสาวนฤมล สังขศร
นางนฤมล อะโคตรมี
นางสาวนฤมล เอี้ยวถึ้ง
นางสาวนลพรรณ จันทรแปน
นางนลินรัตน สีคามเม
นางนลินี ปติวุฒิ
นางนวพร จันทรเพ็ญ
นางสาวนวพร เถาถวิล
นางสาวนวพา จันทะเสน
นางสาวนวรัตน พลภักดี
นางสาวนวล ตุนลํา
นางสาวนวลจันทร นวลคํา
นางนวลจันทร เพียโคตร
นางสาวนวลจันทร มณีแสง
นางนวลจันทร สุจันศรี
นางสาวนวลฉวี จันทรศรี
นางสาวนวลฉวี ศรีชัย
นางสาวนวลมณี หมัดเบ็ญหมาน
นางสาวนวลละออ หรรษา
นางสาวนวลละออง พันสีเงิน
นางสาวนวลวรรณ มั่งคั่ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔

นางสาวนองเล็ก เอกสูงเนิน
นางนอมจิต ศาลางาม
นางสาวนอย สุขจิต
นางสาวนัชชา สังขมูล
นางสาวนัชฤทัย จําปทอง
นางสาวนัฐกาญจน อุปลา
นางนัฐกานต จันทรรัตนา
นางสาวนัฐริณี ชางประดิษฐ
นางสาวนัฐริสา ถนอมสัตย
นางนัฑริกา จันทร
นางสาวนัทธมน ปองกัน
นางนัทธิชา เปรื่องวิชา
นางสาวนันตธนี ยศวิชัย
นางสาวนันทกา แสนสุข
นางนันทกานต อายุยืน
นางสาวนันทชา กลางประพันธ
นางสาวนันทธิยา สุวรรณรักษ
นางนันทนภัทร พุทธศรี
นางนันทนภัส แกววงศ
นางสาวนันทนภัส ขอสุข
นางนันทนภัส ทัพขวา
นางนันทนา จอมกระโทก
นางนันทนา ดิสกุล
นางสาวนันทนา บัวงาม
นางสาวนันทนา ละมอม
นางนันทนา สมบูรณทรัพย

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙๕
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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนันทนากรณ หุนศรี
นางสาวนันทพร แจงวงษ
นางสาวนันทพัทธ ปทุมวัน
นางนันทภัค ภักเรียน
นางนันทภาอร ผลมา
นางนันทรัตน เชื้อทอง
นางนันทรัตน อาริยวัฒน
นางนันทลภัส กินร
นางนันทวดี วินทะไชย
นางนันทวรรณ บัวเพ็ชร
นางสาวนันทวัน แซโงว
นางสาวนันทา บุพศิริ
นางสาวนันทิกานต พวงบุบผา
นางนันทิชา สารเกง
นางนันทินี ไมเลื้อย
นางสาวนันทิภา อ่ําปลอด
นางสาวนันทิยา แจมเสียง
นางนันทิยา ทองเล็ก
นางนันทิยา พลสุนทร
นางนันทิยารัตน ไชยพูน
นางสาวนันธภัช พัฒนะอนันตกุล
นางสาวนันธิดา บรรณกิจ
นางสาวนันนภัทร สุวรรณา
นางนัยนา ธีระชีพ
นางสาวนัยนา นิยมการ
นางนัยนา บุญเฉลิมศักดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๒๗๔๖

นางนาซีเราะ สามันดี
นางสาวนาฏอนงค ดวงโกสุม
นางนาตนภา ปนทนา
นางนาตยา ตองกระโทก
นางนาตยา เทียนกุล
นางสาวนาตยา พึ่งสงวน
นางสาวนาถณดา จันทรังษี
นางสาวนาถยา ศิริวัฒน
นางนาปสะ สาอิ
นางนารถลดา อัคการณ
นางสาวนาราภัทร เชิดฉาย
นางนาราภัทร ปานสกุล
นางสาวนารี จันทรปอง
นางนารี ธิตะนนท
นางนารี สมัญญา
นางนารีรัตน บัวบุตร
นางสาวนารีรัตน เปวัด
นางสาวนารีวัฒนา บุญเพิ่ม
นางสาวน้ําคาง เดโชเม็ง
นางน้ําคาง นิลกิ่ง
นางน้ําทิพย จิ้มจีน
นางสาวน้ําทิพย พยาบาล
นางน้ําทิพย พวกคง
นางสาวน้ําทิพย ฟนสุวรรณ
นางสาวน้ําฝน ชวยนา
นางสาวน้ําฝน ชูบุญ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางน้ําฝน ปนแกว
นางสาวน้ําฝน พิทักษโรจนกุล
นางสาวน้ําฝน เวียนทอง
นางสาวน้ําฝน สมณะ
นางน้ําฝน สืบโส
นางสาวนิกร พรมสิทธิ์
นางนิจฐกาญจน ทับปะนา
นางนิชาภัทร สุวรรณมาโจ
นางสาวนิชาภา ฟองมูล
นางสาวนิชาภา เรืองวงษ
นางสาวนิด ทิพพวงค
นางสาวนิดา บือนา
นางสาวนิตติการ อินตะทอง
นางสาวนิตติญา วาจาจิตร
นางนิตย อําพวา
นางนิตยา กองลาพงษ
นางสาวนิตยา กิมหงวน
นางนิตยา กุลวงษ
นางสาวนิตยา ขําอิง
นางนิตยา เจริญราษฎร
นางนิตยา ใจหมั้น
นางสาวนิตยา เดชพุทธ
นางสาวนิตยา เตชะกันทา
นางนิตยา ปาหลวง
นางนิตยา เปงติ๊บ
นางนิตยา ภูอาว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘

นางสาวนิตยา มาลา
นางสาวนิตยา โยงรัมย
นางนิตยา ลมกาหลง
นางสาวนิตยา เลาหวงศ
นางนิตยา แสงอรุณ
นางสาวนิตยา อาจศิริ
วาที่รอยตรีหญิง นิตยา จันชัย
นางนิติญา วิรุฬปกษี
นางนิติยา ศรีขํา
นางสาวนิทญา สาริขา
นางสาวนิทราพร โอสถ
นางสาวนินญาวีร รวินันทโกสิน
นางสาวนิพา พิมลัง
นางสาวนิภา มีบุญเกิด
นางสาวนิภา ลําใยงาม
นางนิภา อินทน้ําเงิน
นางสาวนิภาพร จันทรเดช
นางสาวนิภาพร นนคําวงค
นางสาวนิภาพร ปญญาเหล็ก
นางนิภาพร ยืนนาน
นางสาวนิภาพร เรียมแสน
นางสาวนิภาพร ลีโสภา
นางนิภาพร วงศจอม
นางนิภาพร วังคะออม
นางนิภาพร ศรีรองหอย
นางนิภาพร สําราญวงศ

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางนิภาพร แสนกล
นางสาวนิภาภรณ บุตรศรีรักษ
นางสาวนิภาภรณ ศิริบูรณ
นางนิภารัตน จิตตออง
นางนิภารัตน ทองโอภาส
นางสาวนิภารัตน สุคําภา
นางสาวนิภาวดี ขอบไชยแสง
นางนิภาวดี ประเสริฐศรี
นางสาวนิภาสิริ ฝนจักขา
นางสาวนิ่มนภา เมฆวงค
นางนิ่มนวล บุญมาก
นางนิมิตร ไทยหนุม
นางสาวนิรชา ปดทุม
นางสาวนิรภัทร จักรธิฤทธิ์
นางสาวนิรมล สุภาตรี
นางนิรมัย อุนอินตะ
นางนิรัชลา ชูแกว
นางนิฤมล ทาระแพน
นางสาวนิลเนตร โคตรชมภู
นางสาวนิลยา คําชู
นางสาวนิลาพร จันทาทอง
นางนิลุบล ชาวสวน
นางสาวนิลุบล เนตรจันทร
นางสาวนิศรา จิตรโคตร
นางนิศา คชรมย
นางสาวนิศา ดํารงโภคภันฑ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิศา เบญจศาสตร
นางนิศากร แกวอุพัย
นางสาวนิศากร วงษใหญ
นางนิศาชล ทะวงษษา
นางสาวนิศารัตน ปานหมี
นางสาวนิศารัตน สุวรรณะ
นางสาวนิษฐธิมา มาเจริญธนโชค
นางสาวนิสา กิจเจริญ
นางสาวนิสาชล รักพลับ
นางสาวนีลวัจน แสงเมือง
นางนุจรดี พงษศรี
นางสาวนุจรี คงประยูร
นางนุจรี ปญจิต
นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
นางสาวนุชจรินทร ใจรัก
นางสาวนุชจรินทร รอดสัมฤทธิ์
นางสาวนุชจรี รอดทอง
นางสาวนุชชาดา สุวรรณบัตร
นางสาวนุชญาดา ตรงตอกิจ
นางนุชนภา ณ ลําปาง
นางสาวนุชนาฎ ยามี
นางสาวนุชนาฏ ชื่นชมชิด
นางนุชนาถ วิริยะ
นางนุดา พวนทา
นางนุศรา แกวมงคล
นางสาวนุศรา สมายุทธพงศ

๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนุสรา เทพมาลาพันธ
นางสาวนุสรา นารอด
นางนูณี มะแซ
นางนูรียะ เจะปอ
นางสาวนูรียะ หมัดอุเส็น
นางนูรียะห บินซอเฮาะ
นางเนตรนภา แกวกันทา
นางเนตรนภา จันทวัตร
นางเนตรนภา เทพลักษณ
นางเนตรนภา ปนเงิน
นางเนตรนภา วิริยานุชิต
นางสาวเนตรนภา ศรีผดุง
นางเนตรนรินทร นิธิวรรธนันท
นางสาวเนตรสุดา ณ ปตตานี
นางสาวเนาวรัตน แกวแกม
นางสาวเนาวรัตน ดวงขวัญ
นางสาวเนาวรัตน เริงสันเทียะ
นางสาวเนาวรัตน แสงจันทร
นางแนงนอย อินสวาง
นางบวรลักษณ ศักดิ์วิไลพร
นางบังเศษ พิมภาค
นางสาวบังอร แกวอุดทา
นางบังอร คําแล
นางสาวบังอร จันอนุกาญจน
นางสาวบังอร ชอบแกว
นางบังอร ไชยสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒

นางสาวบังอร ตุมคุม
นางบังอร ทองชุม
นางบังอร พูลดําริห
นางบังอร โยธา
นางบังอร วุฒิอุทัย
นางบังอร สุดประเสริฐ
นางบังออน พลเรือง
นางบัญญัติ เชื้อแกว
นางบัญฑิตา เดชโชติวิศาล
นางสาวบัณฑิตา แกวคําแสน
นางสาวบัวแกว สิริเมธีตระกูล
นางบัวไข ไหมทอง
นางบัวเงิน บุญฮวด
นางบัวจันทร ศักดิ์เรืองพล
นางบัวทอง มาวบุดดี
นางบัวทิพย สอนเผือก
นางบัวนาค ตะเอย
นางสาวบัวบาน ทรัพยมูล
นางบัวบาน ปนทะจันทร
นางบัวผัด จูยกปน
นางบัวผัน หมั่นเพียร
นางบัวลัย บุดดา
นางสาวบัวลิน พันธแกน
นางบัววรรณ สุวรรณบุตร
นางบานเย็น เปงขันธ
นางบําเพ็ญ กลาหาญ

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวบิน ศรีสําราญ
นางบีบีบินกิส ปาทาน
นางบุญกอง บุดดีสิงห
นางบุญครอง พวงพั้ว
นางสาวบุญเจือ ดวนเฝอ
นางบุญชื่น วงศเนียม
นางบุญชู มีชัย
นางสาวบุญญรัตน ทองนพเกา
นางบุญญา ทองคํา
นางบุญเตือน พุฒทอง
นางสาวบุญทวี แพงศรีสาร
นางสาวบุญทวี สุวรรณทอง
นางสาวบุญนาค ฤกษอุโฆษ
นางบุญนํา กลั่นบุศย
นางสาวบุญเพ็ง อุดทา
นางบุญมา ขจีฟา
นางบุญยืน เพ็ชรหึง
นางสาวบุญรัตน ลุนาวงค
นางบุญเรียง ศรีแยม
นางบุญเรือง ยะพงา
นางบุญลวน เผาพงษเจริญ
นางบุญสง ภูภิรมย
นางสาวบุญสนอง ทูลแกว
นางบุญสูง พระโส
นางบุญเสริม เกษมโภคิน
นางสาวบุญเสริม จิตรดวง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔

นางบุญหนํา แปงมา
นางสาวบุญหลง โชคชัย
นางบุดดี สีสาสีมา
นางบุตรีกานต โททุมพล
นางบุปชาติ กมุทชาติ
นางบุปผา คําไหล
นางบุปผา ฉิมออง
นางสาวบุปผา ทองสี
นางสาวบุปผา สายน้ําผึ้ง
นางบุปผา เอี่ยมออน
นางบุปผาชาติ ธิติจิรวัฒน
นางสาวบุผา บุตรวงษ
นางสาวบุรพร แกวเจริญ
นางบุรี ไพรบึง
นางบุศรินทร นอยธรรมราช
นางสาวบุษกร บางกล่ํา
นางสาวบุษบา ภูระยา
นางบุษบา ยุวบุตร
นางบุษบา ระพิพงษ
นางสาวบุษบา วิดีสา
นางสาวบุษยลัทธ เจริญสุข
นางสาวบุษยา คงสุวรรณ
นางบุษยา ทุงไธสง
นางบุษราภรณ ตินะรักษ
นางบุหงา ไดเปรียบ
นางสาวเบญจธนิษฐาพร วงศคํา

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางเบญจพร ภูสมปอง
นางสาวเบญจพรรณ พิชัย
นางสาวเบญจภรณ แปลงพระเนตร
นางเบญจภรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวเบญจมาศ แกวคํา
นางเบญจมาศ ดัดจันทึก
นางเบญจมาศ มนตประสิทธิ์
นางสาวเบญจมาศ ฦาชา
นางสาวเบญจยาภรณ บุญเรือง
นางเบ็ญจรงณ บุญศรี
นางสาวเบญจลักษณ วังทอง
นางสาวเบญจวรรณ กวาวสุทธิ
นางสาวเบญจวรรณ โตอนันต
นางเบญจวรรณ ทินรงค
นางสาวเบญจวรรณ พรหมปญญา
นางสาวเบญจวรรณ พรหมสุวรรณ
นางเบญจวรรณ เพ็ญโฉม
นางเบญจวรรณ ศรีจันเทพ
นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ
นางสาวเบญจวรรณ โสนออน
นางสาวเบ็ญจวรรณ เสารศิริ
นางเบญจา เฉยชาญ
นางสาวเบญญพัฒน ญาณวดี
นางเบญญาดา บุญชัยมาต
นางเบญญาภา ไกรเนตร
นางสาวเบญญาภา จํานงคประโคน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญญาภา โรจนดิลก
นางสาวเบญญาภา วงศวาร
นางสาวเบญญาภา อนมี
นางเบานิ้ง พรพระอินทร
นางสาวปฐมาพร เสนาสุธรรม
นางปฐมาภรณ สิงหถิน
นางสาวปฐมาภรณ อามาตยเสนา
นางปฐมาวดี หอยสกุล
นางปฑิตตา วิบูลย
นางสาวปณัฐฐา สุนทรสถิตย
นางสาวปณิชา พรหมสิทธิ์
นางสาวปณิดา ตาคํา
นางสาวปณิดา หงษพิพิธ
นางสาวปทิตตา กิตติสุรพรชัย
นางสาวปทิตตา ปญญาใจ
นางสาวปทิตตา แสดสวนสี
นางสาวปทิตตา อภิชัยพร
นางสาวปทิตตาพร วิภรณรัตน
นางปทุมทิพย กาญจเกียรติกลุ
นางปทุมทิพย ทวมยา
นางสาวปทุมรัตน ฝงฝา
นางปทุมวดี หงษจันทร
นางสาวปนัดดา โคตรรัตน
นางสาวปนัดดา จําเนียรธรรม
นางสาวปนัดดา ดาวแจง
นางสาวปนัดดา บุญบาง

๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปนัดดา สุระภา
นางสาวปนัดดา อุบลเผื่อน
นางสาวปนิตา ปานศรี
นางสาวปพิชญา สมจิตร
นางสาวปภัชญา เหงสวัสดิ์
นางสาวปภัสสวรรณ พุมรัก
นางสาวปภาดา จันเอียด
นางปภาดา อัครโสภณเดชา
นางสาวปภาวรินท ภูมิสาตร
นางสาวปภาวรินท หอทรัพย
นางสาวปภาวรินทร อินไผ
นางปภาวี จํานงคบุญ
นางปภาวี นพรัตน
นางสาวปภาวี ศิลาชัย
นางปรศรี แสนทวีสุข
นางสาวประกาย ไชยสาร
นางสาวประกายแกว รารื่น
นางสาวประกายทิพย ไชยชมพู
นางประกายพร บุดดา
นางสาวประกายวรรณ ชาวนา
นางประจิตร ยังแสนภู
นางประดับ เลี่ยมไธสง
นางประดิษฐ พิมพิสาร
นางสาวประทวน ขันทอง
นางประทีป ยิ่งงาม
นางประทีป ศรีพลลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗

นางสาวประทุมพร จันทา
นางประทุมพร วงศศรีดา
นางประเทือง ใจโปร
นางประนอม โปทาหนัก
นางประนอม เพชรโยธา
นางประพิศ แกววิจิตร
นางประพิศ ศิริรัตน
นางประเพ็ญ พรมดวง
นางประไพ ศรีโคตา
นางสาวประไพพร ทับทิม
นางประไพศรี คุมโศรก
นางประภัสสร เขจรศาสตร
นางสาวประภัสสร สีสุโพธิ์
นางสาวประภัสสรา วันดียา
นางสาวประภาทิพย
อัคคะปญญาพงศ
นางสาวประภาพร ทัศสาพจน
นางประภาพร บุตรกุล
นางประภาพร พรมทะสาร
นางสาวประภาพร มาแสง
นางประภาพร เมืองโคตร
นางสาวประภาพร ราชโส
นางประภาพร ศรีเนตร
นางประภาพร แสนเสนยา
นางสาวประภาพรรณ เหมะชัย
นางสาวประภาภรณ จันทรังษี

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางประภาภรณ สุไชยชิต
นางสาวประภาวรินทร ชัยแกว
นางสาวประภาศิริ ภูนามมา
นางประมวล เอกวงษา
นางประมวลมาศ ออนครบุรี
นางสาวประยูร แยมโสภี
นางประวีณา ถาวัลย
นางสาวประสงค ทองมณี
นางประสิทธิ์สม ปดตะ
นางสาวปรัชญาพร พิลา
นางสาวปรัชณี แนนแหน
นางปรัศญา เจริญผล
นางสาวปรางค แสงไทย
นางสาวปรางทอง สีนิ้วงาม
นางสาวปราณี กุมูลธิ
นางปราณี เกษสิมมา
นางปราณี คําบึงกลาง
นางปราณี จิรกิจเดโชกุล
นางปราณี ใจใหญ
นางปราณี ชัยพิลา
นางปราณี ชิดปลัด
นางปราณี ตลับแกว
นางปราณี ทรงศิริวงศ
นางสาวปราณี พลอยแกวมณี
นางปราณี โพนทา
นางสาวปราณี ภูกองเมฆ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปราณี มั่นหมาย
นางสาวปราณี ยะพลหา
นางสาวปราณี สุธรรม
นางสาวปราณี หอมนวน
นางสาวปราณี อังครา
นางสาวปราณีต แกวธรรม
นางสาวปราณีต ทันนิเทศ
นางสาวปราถนา ธนานันทาศิริ
นางสาวปรานตหิรัณย อาจโพธิ์
นางปรานี สุขสารี
นางสาวปรารถนา จรพงศ
นางปรารถนา ดีมาก
นางปรารถนา ทัศดร
นางปรารถนา วรรณวิจิตร
นางปริฉัตร บุญปลูก
นางสาวปริณญาดา สยะนานนท
นางสาวปริยา ชาติสุภาพ
นางปริศนา กั้วพิศมัย
นางปริศนา ลือชา
นางสาวปริศนา สุขเทศ
นางสาวปรีญา จันทรภิรมย
นางปรีดา ทุมมา
นางสาวปรีดา บุญจันทร
นางปรีดา เพชรศรี
นางสาวปรียากมล วัฒนธงชัย
นางสาวปรียานุช สุภาศาสตร

๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปรียาพร อุณวงค
นางปรียาภรณ พวงบานเย็น
นางปรียาภรณ รักษาภักดี
นางปรียาวดี สุรวิทย
นางปวริษา วรรณวงษ
นางปวีณา เกษรมาลา
นางสาวปวีณา ชาปญญา
นางสาวปวีณา ดวงคํา
นางสาวปวีณา ผองราศรี
นางสาวปวีณา พลศักดิ์
นางสาวปวีณา พันธโสภาค
นางสาวปวีณา แพงทรัพย
นางสาวปวีณา ยินดี
นางสาวปวีณา สารีพวง
นางปวีณา แสนศรี
นางปวีณา อินทะวงษา
นางสาวปวียสุดา คุตตะนามศรีศิริ
นางสาวปองขวัญ บุญเลิศ
นางสาวปองใจ ชาญชมภู
นางสาวปองใจ ปากเมย
นางสาวปญจมา เชียงใต
นางสาวปญญากร สมวงศ
นางปฐมา วงศลังกา
นางสาวปณฑิตา คงนาลึก
นางสาวปณณรัตน ทาศิริ
นางสาวปณพร เลิศผล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑

นางสาวปทธรรมมา เชียงชุม
นางปทมพร กรึกกลาง
นางสาวปทมพร เต็งแยม
นางปทมา ทองดียิ่ง
นางปทมา เนื่องพระแกว
นางสาวปทมา มณีประกร
นางสาวปทมา มาชวย
นางสาวปทมา มาใหญ
นางปทมา ศรีลาชัย
นางสาวปทมา เสนาะคํา
นางปทมาวดี อนุสรณ
นางสาวปางปฐม หัสชู
นางสาวปาณิศา ออนสําอางค
นางสาวปาณิสรา พลชัย
นางสาวปาตีเมาะ ยูโซะ
นางปานจิตร แกวเนตร
นางสาวปานทิพย บุญเกิด
นางสาวปานทิพย มิกขุนทด
นางสาวปานิมุกต เดิมพยอม
นางปาริฉัตร ทานะมัย
นางสาวปาริฉัตร ภูทอง
นางสาวปาริฉัตร วรวงษ
นางปาริชาต บุญเนตร
นางปาริชาต ปานเกิด
นางสาวปาริชาติ กุมมาลือ
นางสาวปาริชาติ จันปญญา

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางปาริชาติ ประผล
นางสาวปาริชาติ ผดุงกลิ่น
นางสาวปาริชาติ ศิริปญญา
นางสาวปาริชาติ อุนบาน
นางสาวปาริตา ชางปลื้ม
นางปาลีรัตน สายมณีวงศ
นางสาวปาวรี บุญคง
นางสาวปนแกว บุญนัง
นางสาวปนทอง แสนฟอง
นางสาวปนประภา สุขชูศรี
นางสาวปนอนงค สมฤทธิ์
นางปยกานต นันตะวงค
นางปยนันท กันฟน
นางปยนันท นุรักภักดี
นางสาวปยนุช ผาดไธสง
นางสาวปยนุช ภาชนปรีดา
นางปยนุช สมคิด
นางสาวปยพร ชุมเสนา
นางสาวปยรินทร เขตเจริญ
นางสาวปยวรรณ กันยา
นางสาวปยวรรณ ทองรักจันทร
นางสาวปยวรรณ มั่นคงดี
นางปยะธิดา พันธุการ
นางสาวปยะนาถ ไชยวุฒิ
นางปยะนุช แกวถาวร
นางสาวปยะนุช ทองสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓

นางสาวปยะพร พูลสวัสดิ์
นางสาวปยะพร ศรีพนัก
นางสาวปยะมน ภูโท
นางสาวปยะมาศ มีพร
นางปยะรัตน มหาเสนา
นางปยะรัตน ศักดิ์สิทธิการ
นางสาวปยะวดี แสงกมล
นางสาวปยะวรรณ ดาไธสง
นางปยะวรรณ ศรีพยัคฆ
นางสาวปยะวรรณ แสงปลั่ง
นางปยาภรณ นกขุนทอง
นางสาวปยาภรณ ศักดิ์สวัสดิ์
นางปยาภรณ หลีวิจิตร
นางสาวปยารัตน หมกภักดี
นางสาวปสะ หามะ
นางสาวปุญญฉัตร มะลิวัลย
นางสาวปุญญารัสมิ์ เทียมศร
นางสาวปุญญิศา ไกรศิลป
นางสาวปุญญิศา ชินวงษ
นางสาวปุญญิศา เมืองจันทึก
นางปุญญิศา วรรณวัตน
นางสาวปุญญิสา สุโขยะชัย
นางสาวปุณณดา หงวนตัด
นางปุณณพร เชื้อบัณฑิต
นางสาวปุณณพัฒน อรุณดง
นางปุณณภา วิชาพูล

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปุณณาสา สิมาจารย
นางปุณยนุช จิตธรรม
นางสาวปุณยนุช ลีเส็ง
นางปุณยวีร พันลําภักดิ์
นางสาวปุณยานุช อาจมังกร
นางสาวปูชิตา ศิริพร
นางสาวปูริดา ภิธรรมนา
นางปูลิตา นามขุนทศ
นางสาวเปมิกา เชื้ออินทร
นางสาวเปมิกา เทพศิริ
นางเปรมจิต ชัยชนะ
นางเปรมจิตต ชึขุนทด
นางเปรมมา อินทรเพชร
นางสาวเปรมฤทัย คงชะสิงห
นางไปรยา บุญสายัง
นางสาวผกามาศ ชวยยิ้ม
นางสาวผกามาศ อยูรอด
นางผกาวดี มหานาม
นางผกาวดี แสนศรี
นางสาวผกาวรรณ ธัญภูมิ
นางผจงจิต ผามณี
นางสาวผดุง ริตะนันท
นางผมหอม สูญราช
นางสาวผสุดี โกฎิทอง
นางผองพรรณ เข็มทอง
นางผองศรี มณีรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕

นางผองศรี รักชาติ
นางผองศรี วงครักษาศิลป
นางผองศรี วงษสุพันธ
นางผองศรี หงษจันทร
นางผอนแผว สะตาดี
นางผุสดี หาญประชุม
นางสาวฝนทอง คําเกาะ
นางฝะติมะ บินอาหวา
นางสาวฝารีดะ สุวาหลํา
นางสาวพการี ตาประโคน
นางสาวพงษทิวา สิทธิแสน
นางพงษรัตน รอดสถิตย
นางพงษรัตน สังสิมมา
นางพจนี ทรงกลด
นางสาวพจนีย แกวทองเมือง
นางสาวพจมาศย ทองมา
นางสาวพชรพรรณ แซไหล
นางสาวพชรมน เรืองเพชร
นางสาวพณณกร มิ่งบานเซา
นางสาวพณณกร ลันศรี
นางสาวพณัตศศิตา วงคแสนศรี
นางสาวพนอตา แสงแกว
นางพนอพันธ นิธินันทน
นางพนาพร เถื่อนมวง
นางสาวพนาพร ศรีอํานวยโชค
นางสาวพนารัตน ศรีเจริญ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางพนิดา ขวัญสกุล
นางสาวพนิดา ชวงชิด
นางพนิดา บุญเกลา
นางสาวพนิดา บุญมาปะ
นางสาวพนิดา ปยะจันทร
นางพนิดา เมืองพรหม
นางพนิดา ศักดิ์ธรณี
นางสาวพนิดา สังฆรักษ
นางสาวพนิตพิมพ ศรีสุวรรณ
นางสาวพภัสสรณ ธัญภรวรวัฒน
นางสาวพยงค คําศรี
นางพยุง ชุมปญญา
นางพรชนก ศิริปรุ
นางพรณารินทร มั่งสูงเนิน
นางสาวพรทิพย กาวิน
นางพรทิพย แกวกิติ
นางสาวพรทิพย คุมศิริ
นางสาวพรทิพย ชาหนองออ
นางสาวพรทิพย บัวพรม
นางสาวพรทิพย ปญรังษี
นางพรทิพย พรรณนา
นางพรทิพย พลโคกกอง
นางสาวพรทิพย มีชัย
นางสาวพรทิพย เศษวิภา
นางพรทิพย สงวนศรี
นางสาวพรทิพย สุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพา นวลพลกรัง
นางสาวพรทิพา นันสมบัติ
นางสาวพรธวัล ทองกก
นางสาวพรธิดา วรวงศ
นางพรนภา จิตรัตน
นางพรนภา ยศเสนา
นางสาวพรนภา วรเวก
นางพรนัชชา อารีศีลธรรม
นางพรนิภา ชอบมิตร
นางสาวพรนิภา สุตภักดี
นางพรนิภา อินมี
นางพรพรรณ กมลภิญโญ
นางสาวพรพรรณ ขาววัฒน
นางสาวพรพรรณ เปลงบุญ
นางสาวพรพรรณ พงษสุวรรณ
นางพรพรรณ พรมหมื่นไวย
นางสาวพรพรรณ พลยางนอก
นางสาวพรพรรณ รอดสุวรรณ
นางสาวพรพรรณ เล็กชิน
นางสาวพรพิมล กาษร
นางพรพิมล เคาทอง
นางสาวพรพิมล จอมเพ็ชร
นางสาวพรพิมล มิคอ
นางสาวพรพิมล ลึกสิงหแกว
นางสาวพรพิมล วรรณทวี
วาที่รอยตรีหญิง พรพิมล สอนสม

๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรพิมล สิทธิวรรณธนะ
นางพรพิมล อินเสนา
นางสาวพรเพ็ญ บัวลอย
นางสาวพรเพ็ญ รอดกรุง
นางสาวพรไพรินทร แสนจันทร
นางสาวพรภนา สุอังคะวาทิน
นางพรภิรมย เพ็ญเกาะ
นางพรรณทวี แสนเวียง
นางพรรณทิพย ปลูกชาลี
นางสาวพรรณทิพย ปจฉา
นางสาวพรรณทิพย สมบูรณ
นางสาวพรรณทิพา ผาจวง
นางสาวพรรณธกาญจน เดนพันธ
นางพรรณธร เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวพรรณนารา เกียรติไพศาล
นางพรรณนิภา รักษากานตง
นางพรรณนิภา เสนสุภา
นางพรรณพนัช อุปทา
นางพรรณพิมล ชินราช
นางสาวพรรณา จะรีศรี
นางพรรณิกา จิตอามาตย
นางพรรณิภา วิสิทธิ์ศักดิ์
นางสาวพรรณี จารุสาร
นางพรรณี สุภาวิชัย
นางพรรณี หมอกสังข
นางพรรพร อุติลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙

นางสาวพรลภัส ติยะวงศ
นางพรลภัส ศรีชัยมูล
นางสาวพรวรินทร ฤทธิขันธ
นางสาวพรวิภา ขันโท
นางสาวพรวิภา คมชัยศักดิ์
นางสาวพรวิภา ฟาคะนอง
นางสาวพรวิภา ศรียาภัย
นางสาวพรวิเศษ แซตั้ง
นางพรศรี กองวัง
นางพรเศรษฐี ชองงาม
นางสาวพรสวรรค ชินวงค
นางสาวพรสวรรค ไชยเกิด
นางพรสวรรค พรรณงาม
นางสาวพรสวรรค เล็กสุทธิ์
นางพรสวรรค อุนจะนํา
นางพรสุมน แข็งขัน
นางสาวพรหทัย เทพไหว
นางพระยุง พืชผักหวาน
นางสาวพฤกษา ทาปลูก
นางสาวพฤกษา โพธิ์รังสกุล
นางพลอย เขื่อนแกว
นางสาวพลอย สุทธิประภา
นางพลอยกมล ทิพยอักษร
นางสาวพลอยชมพู ทับเอม
นางสาวพลอยปภัส นาอุนเรือน
นางสาวพลับพลึง แซลี

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพวงแกว กระแสสินธ
นางพวงทิพย ศรีลมุล
นางสาวพวงพยอม ผุยทา
นางพวงพยอม อาสินรัมย
นางพวงเพชร เหล็กเพ็ชร
นางสาวพวงเพ็ญ ชวดชุม
นางพวงเพ็ญ ปานทาไข
นางสาวพะนิดา ธนะสูตร
นางพัชชา ศรีเมือง
นางสาวพัชญา บุตรหึง
นางสาวพัชมณ กาแกวกิตตินาวา
นางสาวพัชรดา ไทยนิยม
นางพัชรพร คนขยัน
นางสาวพัชรา ชุมภูนอย
นางสาวพัชรา บุญลา
นางสาวพัชรา ศรีสงา
นางพัชราพร ขจรเกียรติธํารง
นางสาวพัชราพรรณ ปญญาประชุม
นางพัชราภรณ คําเพราะ
นางสาวพัชราภรณ ธาตุแสง
นางสาวพัชราภรณ พลเยี่ยม
นางสาวพัชราภรณ ไมตรีจิตร
นางสาวพัชราภรณ วงศธรรม
นางสาวพัชราภรณ สุวะมาตย
นางสาวพัชราภรณ อัคคีสุวรรณ
นางพัชราวรรณ สมหวัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑

นางสาวพัชริดา นามนวล
นางสาวพัชรินทร แกวพิทักษ
นางสาวพัชรินทร คงสงค
นางสาวพัชรินทร คชายนต
นางสาวพัชรินทร คุมเมือง
นางสาวพัชรินทร ดอนนอยหนา
นางสาวพัชรินทร ตันทอง
นางสาวพัชรินทร นิลภา
นางพัชรินทร ปริยาปญจางค
นางสาวพัชรินทร พวงงาม
นางสาวพัชรินทร มณีจักร
นางสาวพัชรินทร มีมอญ
นางพัชรินทร เวฬุวนารักษ
นางสาวพัชรี ขันขจร
นางสาวพัชรี จันใด
นางพัชรี เชื้อพวง
นางสาวพัชรี ไชยคุณ
นางพัชรี ไชยโยธา
นางสาวพัชรี เดชมัด
นางพัชรี ถมเขียว
นางพัชรี ธัญญกรรม
นางพัชรี นวนนุกูล
นางพัชรี ปฐมสกลไทย
นางสาวพัชรี เผาตะใจ
นางสาวพัชรี ภะวะเวช
นางพัชรี มะหลีเฝน

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัชรี ฤทธาพรม
นางสาวพัชรี วิชาคํา
นางสาวพัชรี วิบูลย
นางสาวพัชรี ศรีนอก
นางสาวพัชรี หนุมเปย
นางพัชรีพร ศรีคุณ
นางสาวพัชรีพร เอกจิตร
นางพัชรีพรรณ ทองพรหม
นางพัชรีภรณ ไชยยา
นางพัชรีภรณ ประธาน
นางสาวพัชรีย ทัยออน
นางสาวพัชรีย มณฑล
นางสาวพัชรียา เจากลดี
นางพัชรียา อุตสาหการ
นางสาวพัฒนนรี แกวสีเคน
นางพัฒนนรี จันทรไพร
นางสาวพัฒนนรี พิมสาร
นางพัฒนา สุรงครัตน
นางสาวพัณณชิตา ชมชื่น
นางสาวพัตราภรณ ชํานาญ
นางพัทธนันท โคตรทัศน
นางสาวพัทธนันท บริสุทธิ์
นางสาวพัทธนันท บุตรยุทธ
นางสาวพัทธนันท พิภัชพงศธนกร
นางพัทธยา คําตองมา
นางพัทยา ชนะเคน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัทยา ดํางาม
นางพันทวี นิลสุข
นางพันทิพยพา พงษจันโอ
นางพันธภรณ สีหะวงษ
นางพันธมนัส ศรีคํามา
นางพัสระ พรมสุ
นางพัสรินทร แสงงาม
นางสาวพาขวัญ สุขนวม
นางสาวพาจนา กวางทอง
นางพิกุล ซอนมณี
นางพิกุล มุรธาพร
นางพิกุล ฤทธิ์เมา
นางสาวพิจิตรตรา ผลทวี
นางสาวพิชชานันท เกตุอราม
นางพิชชานันท บุญชวย
นางสาวพิชชานันท สุกสี
นางสาวพิชชาพร แนวสุภาพ
นางพิชชาพร สุภามา
นางพิชญวดี หนองคู
นางสาวพิชญสุกานตญา กออินทร
นางสาวพิชญาพิไล จักรเสน
นางสาวพิชญาภัค นันหมื่น
นางสาวพิชญาภัค สุรพลชัย
นางสาวพิชานันท มากศรี
นางสาวพิชาวีร สุทธนะ
นางสาวพิฐชญาณ กุลเดช

๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางพิณทิพย กองคํา
นางพิณลดา เสกขุนทด
นางสาวพิทยาภรณ อินทรเพ็ง
นางพินนรัฐษ คําคงศักดิ์
นางพินพิมล คํามุงคุณ
นางพิพัฒน ยาปะโรหิต
นางสาวพิมประไพ เลาป
นางพิมประภาภรณ แกวงาม
นางพิมพกา เสาะแสวง
นางพิมพชนก เปนสุข
นางสาวพิมพชนก สิริสุวลักษณ
นางสาวพิมพชยา นาอิ่น
นางสาวพิมพณดา ธีวราเรืองนนท
นางพิมพนารา ภูพวก
นางสาวพิมพปวีณ คําศรีพล
นางสาวพิมพปวีณ อรรถสิงห
นางสาวพิมพพิศา หรรษธงชัย
นางสาวพิมพรวีย พรหมบุตร
นางสาวพิมพลดา โคตรสิทธิ์
นางสาวพิมพวรา แสงใส
นางสาวพิมพอร ขุนโนนเขวา
นางสาวพิมลวรรณ โตะทอง
นางพิมสวิยา สังฆพันธ
นางสาวพิรยา คงเกษม
นางสาวพิราวรรณ เกิดนิมิตร
นางสาวพิลาพร ฟุงพิลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔

นางพิลาศ ขวัญมวง
นางสาวพิลาสลักษณ อะหลี
นางสาวพิไลพร สมสวาสดิ์
นางสาวพิไลวรรณ รอดจินดา
นางสาวพิศมัย ถาวรรัตน
นางสาวพิศมัย ภูสมยา
นางสาวพิศมัย สุนันตะพันธ
นางพิศวาส เอื้อมตามบุญ
นางพิสมัย ทราศรี
นางพิสมัย ธิพรมมา
นางพิสมัย โพธิ์ทอง
นางพิสมัย สุพันธ
นางพิสมัย หินโงม
นางสาวพีพรรณ อนชาลี
นางพีมสิปาง ธุวะคํา
นางสาวพีรณัฏฐ ลือศักดิ์
นางสาวพีรนุชนันท โลนุช
นางพีรภาว จินดานุรักษ
นางพีระยาภณ ศรีโยธา
นางสาวพีระวี พุมแจง
วาที่รอยตรีหญิง พึ่งพา
ประสพแสนทวี
นางพุทธชาติ ประเสริฐ
นางพูนทรัพย มีแสง
นางพูนทอง คุณอนงค
นางพูลทรัพย คงศรี

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพูลพิศมัย รังษีอราม
นางสาวเพชรมณฑ โอสถาพันธุ
นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ
นางเพชรรัตน ทะนัน
นางสาวเพชรรัตน ปนรม
นางสาวเพชรรัตน วงศาโรจน
นางสาวเพชรรัตน สุราษฎร
นางสาวเพ็ชรลดา เซ็นเสถียร
นางเพ็ชรอรุณ ดวงพิมพ
นางสาวเพ็ญ สงวนรักษ
นางสาวเพ็ญจันทร อินธิแสง
นางสาวเพ็ญใจ วรรณเกตุ
นางสาวเพ็ญนภา ใจถา
นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐยิ่ง
นางสาวเพ็ญนภา ปาปวน
นางเพ็ญนภา ยืนชัย
นางเพ็ญนภา สุคนธวิโรจน
นางสาวเพ็ญนภา สุพันธ
นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ
นางเพ็ญผกา ปกคลุม
นางสาวเพ็ญพร ทิพยรัตน
นางสาวเพ็ญพร บํารุงบุญ
นางเพ็ญพร ลี้เลอเกียรติ
นางสาวเพ็ญพร สีสัน
นางสาวเพ็ญพรรณ สืบวาป
นางเพ็ญพักตร นาสินสรอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖

นางสาวเพ็ญภัคอร วุฒิคุณ
นางเพ็ญวิภา บุตรวงษ
นางเพ็ญศรี แกวกันหา
นางเพ็ญศรี เครือแกว
นางเพ็ญศรี ใจซื่อ
นางสาวเพ็ญศรี ตุงกู
นางเพ็ญศรี ทุเรียนงาม
นางเพ็ญศรี วงษสุนทร
นางสาวเพ็ญศรี นุยเจริญ
นางสาวเพ็ญศิริ บําเพ็ญพงษ
นางสาวเพ็ญศิริ หมอแพทย
นางสาวเพลินจิตร กลิ่นกลอม
นางสาวเพลินพิศ เที่ยงมั่น
นางเพลินพิศ พุฒทอง
นางสาวเพลินพิศ มหาวรรณ
นางเพลินพิศ ลิ่มสกุล
นางสาวเพียงใจ คํากลั่น
นางเพียงใจ ตาชูชาติ
นางสาวเพียงใจ เทพสูตร
นางเพียงพอ ปาราชิโก
นางสาวเพียงเพชร ทองสิวรรณ
นางสาวแพรวขวัญ อุรัญ
นางแพรวพรรณ ถิ่นทัพไทย
นางแพรวพรรณ ปูยา
นางสาวแพรวเพชร ชูศรี
นางสาวแพรวไพลิน สุขสกุล

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวไพฑูรย นาชัยโชติ
นางไพฑูรย ศาสนสุพินธ
นางสาวไพพรรณ อินคํา
นางไพมอญ คงแสนคํา
นางไพรจิตร เหลาอินทร
นางไพรญา ธิบูรณบุญ
นางสาวไพรผกา ตระกูลพนา
นางสาวไพริน ฉิมปรางค
นางไพรินทร กรกัน
นางไพรินทร อิ่มเนย
นางไพรินทรัต วงศผองสีงาม
นางสาวไพเราะ ทองชู
นางไพเราะ ศรีกล่ํา
นางสาวไพวัลย มีพวก
นางสาวฟาตีฮัน รอเซะ
นางสาวฟาอีซะห เตบสัน
นางเฟน กันนอก
นางสาวเฟองฉัตร จันทรฉนวน
นางเฟองฟา ถวิลบุญ
นางสาวภคกานต ฉิวภิรมย
นางสาวภคนันท ไมแดง
นางสาวภคพร ไชยดี
นางภคภรณ กาวิน
นางสาวภนิดา หนูแกว
นางสาวภมรรัตน มณีโชติ
นางสาวภรณกนก ชื่นดวง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางภรณทิพย สุกใส
นางสาวภรทิพย เอี่ยมเทศ
นางสาวภรรคมัย สุพร
นางสาวภวรัญชน คุณารักษ
นางสาวภัคชุดา ษมาจิตตรูญ
นางสาวภัควลัญชญ บูรณาตระการ
นางสาวภัชราภรณ วิระฬา
นางภัชรีพร ภาคมะฤค
นางภัณฑิลา ธินันท
นางสาวภัทรจิต เจริญผล
นางสาวภัทรนิษา แซอุย
นางภัทรปภา ภัทรพรวรโชติ
นางสาวภัทรปณณภรณ ลือกําลัง
นางภัทรพร รัตนพิบูลยเดช
นางสาวภัทรฤทัย นิธิมาวรกุล
นางสาวภัทรวดี ชวนประกอบ
นางสาวภัทรวดี ทาวมา
นางสาวภัทรวรรณ ทิมสูงเนิน
นางสาวภัทรสุดา มีศรี
นางสาวภัทรหทัย ภูสวัสดิ์
นางภัทรา ทรทึก
นางภัทราภรณ สีทับ
นางสาวภัทราภรณ อาจวารินทร
นางสาวภัสพร สิงหงาม
นางภัสวฤณ เสารลันดา
นางสาวภัสสภร ชลสินธ

๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวภัสสร เคนน้ําเที่ยง
นางภัสสร รัตแมด
นางภาณิชา กันแกว
นางภาณุมาศ มวลพรหม
นางสาวภาณุรินทร พลแสน
นางภาดา สุวรรณศรี
นางภานิชา แกวพิทยา
นางสาวภานิดา พลศรี
นางสาวภาพร ไชยวงค
นางสาวภาภรณ แสงประจักษ
นางภารดา ชมชื่น
นางสาวภาลินี บุญเสงี่ยม
นางภาวนา โนจา
นางภาวนา วงศสุวรรณ
นางสาวภาวิณี คงแยม
นางภาวิณี ดํารีห
นางสาวภาวิณี เถื่อนสุริยะ
นางสาวภาวิณี สืบสวน
นางสาวภาวิณี หมอศรีใจ
นางสาวภาวิณี ไอสี
นางสาวภาวินี ณ นาน
นางภาวินี ปญญามัง
นางภาวินี เศษทิพย
นางภาวินี อักษรเงิน
นางภาวีณี ประจิมทิศ
นางสาวภาสินี ศรีมี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐

นางสาวภิญญดา ดีแท
นางสาวภิญญพัชญ ทนุกิจ
นางสาวภิญญา ภานันทศิริ
นางสาวภิญญาภัทร สังวาลย
นางภิรญา หลักแวงมล
นางภิรมณ สินอยู
นางสาวภิรมณพร เฮงอาภรณ
นางภูษณิศา บุญดวง
นางสาวภูษณิศา โพธิ์วิจิตต
นางสาวภูษณิศา ไพรีขยาด
นางสาวภูษณิศา สายสมบัติ
นางสาวภูสุดา ชวนขุนทด
นางสาวมณฑกาญณ ชํานาญ
นางสาวมณฑกาฐจน สารมโน
นางสาวมณฑิรา ตรงติ๊บ
นางสาวมณี พรมจันทร
นางมณี เภาเส็น
นางมณีนุช ประทีปคีรี
นางมณีย หลานสัน
นางมณีรัตน เกษฎา
นางมณีรัตน ชวยรักษา
นางมณีรัตน ทองศิษ
นางสาวมณีรัตน สุขเกษม
นางมณีรัตน แสนณรงค
นางมณีวรรณ คําอาย
นางมณีวรรณ บรมฤทธิ์

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวมณีวรรณ สมยา
นางสาวมณีวรรณ หนอสกูล
นางสาวมนตนิภา คําพุฒ
นางมนธยา สินสุรินทร
นางสาวมนธิดา บุญเรือง
นางมนธิรา คะอูป
นางสาวมนปพร ละอองพาว
นางสาวมนวดี ศรีวงสุข
นางสาวมนันญา สุทธะโทธน
นางมนันญา เห็มมัน
นางสาวมนัสนันท เลนวารี
นางมนัสพร แสงทองฟา
นางมนิตย นนทกร
นางสาวมยุรา กระแสเงินดี
วาที่รอยตรีหญิง มยุรี กลากสิการณ
นางสาวมยุรี ขาวราศรี
นางมยุรี คําวงค
นางมยุรี จันตะวงค
นางมยุรี รวมธรรม
นางสาวมยุรี ศรีมันตะ
นางสาวมยุรีย ดือเร็ะ
นางสาวมยุรีย บึงไกร
นางสาวมรกต ธิตะจารี
นางมริษา นิตตะโย
นางมลชพร เกตุทิม
นางสาวมลฤดี เมืองเกิด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒

นางมลฤดี สระแกว
นางมลฤดี สุทธิกุล
นางมลิวรรณ คํานวนมิตร
นางสาวมลิวรรณ บุดดาหล
นางมลิวัลย วงคสีดา
นางสาวมอน เนตรทิพย
นางมะนิตา ทองลมุล
นางมะนี ไชยยศ
นางมะยม แปรงกระโทก
นางมะยุรี อรุณรัตน
นางมะลัย ปุมเปา
นางมะลิ มดแดง
นางมะลิ สิงหสมบัติ
นางมะลิดา ฤาชาบุตร
นางสาวมะลิวรรณ กั้วอาจนา
นางสาวมะลิวรรณ บุญทวี
นางมะลิวัลย พงษวัน
นางมะลิวัลย พันธุชื่น
นางสาวมะลิสา แรตสอน
นางมังคุด ชูแกว
นางสาวมัจฉา เกตุทอง
นางสาวมัชฌิมา พูลศักดิ์
นางสาวมัชรินทร แวงวรรณ
นางสาวมัญจนา ตาดํา
นางสาวมัฑนา เทพวงค
นางสาวมัณฑนา จรจะนะ

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวมัณฑนา ภูมลา
นางสาวมัณฑนา สังฆทิพย
นางสาวมัณฑนา สีดาแกว
นางสาวมัณยาภา สินธุทิพย
นางสาวมัตติยา คงวิชา
นางมัทนา มะโนธรรม
นางสาวมัลทนาพร พรหมประสิทธิ์
นางสาวมัลลิกา คงศีล
นางมัลลิกา พงศศิริ
นางมาดีนา อินทมี
นางสาวมาริษา นามศรี
นางมาริสา คงรีรัมย
นางสาวมาริสา ศิริเทศ
นางสาวมารีแย รามัน
นางสาวมาเรียม สันติจรูญโรจน
นางมาลัย วงษคําคูณ
นางมาลาตรี ไหลโท
นางสาวมาลิณี สุนันตะกุล
นางสาวมาลินี คงเดิม
นางมาลินี จารุปาณ
นางสาวมาลี กองเปง
นางมาลี ใจเสมอ
นางสาวมาลี ถาดมุข
นางสาวมาลี เอี๋ยวพิทักษ
นางมาเลียม รักคิณีย
นางสาวมาสีเตาะ นาแว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔

นางมิ่งขวัญ ยิ้มพิน
นางมิรันตรี คนชาญ
นางมีนา ถิ่นหลวง
นางสาวมีสุข สุธาวรรณ
นางมุกดา กิ่งนอก
นางมุกดา ขันตี
นางสาวมุกดา คลอยมูล
นางสาวมุกดา เตชะมา
นางมุกดา มาดายัง
นางมุกดา อินโนนเชือก
นางสาวมุกรินทร พิมพจันทร
นางสาวมุขดา รอดตา
นางสาวมุทิตา เฟองฟูผดุง
นางมุธิตา จันทสงค
นางสาวมุยรี วังโน
นางสาวเมญาริญ สุวรรณแสน
วาที่รอยตรีหญิง เมทินี คงเจริญ
นางสาวเมทินี มูลรัตน
นางเมธาวี ดรุณสนธยา
นางสาวเมธิญา สิริบวรพิมล
นางสาวเมธิตา เนตรแสงศรี
นางสาวเมธินุช ศิริวงศ
นางสาวเมนัส บุญเปรม
นางสาวไมตรี เกตุพิมล
นางยงคยินต มวลชัยภูมิ
นางยงธนา พุมมาจันทร

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวยศยา ทรัพยมาก
นางยศวดี ภูผา
นางยอดขวัญ อูคงคา
นางยามีละ สามะ
นางยามีละ กกใหญ
นางยามีละ มะลี
นางยินดี บุญเกื้อ
นางสาวยิหวา ยารวง
นางสาวยุคล มงคลเคหา
นางสาวยุพเรศ ใจครัว
นางยุพา เกิดบูชา
นางสาวยุพา เหมือนทอง
นางยุพาภรณ สิงหคํา
นางยุพาภรณ อุดมพวก
นางยุพิน แกนกระโทก
นางยุพิน โคตะวัน
นางยุพิน เฉิดแผว
นางยุพิน ชํานินอก
นางยุพิน นนทคําจันทร
นางสาวยุพิน สุขจิต
นางสาวยุเพ็ญ พรชะตา
นางสาวยุภา มอมขุนทด
นางสาวยุภาพันธ ศรีวิเศษ
นางยุภารัตน แกวลา
นางสาวยุภารัตน ศรีจัตุรัส
นางยุภาวดี คําแสน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖

นางสาวยุวดี จันทรปลิน
นางยุวดี ทิพยคํามี
นางสาวยุวดี พรหมแกว
นางยุวธิดา ชัยศรี
นางยุวพา พุมชวย
นางยุวรี สังวาลคํา
นางยุวรีย หมื่นแสน
นางยุวลักษณ สืบตา
นางยุวลี พรมมา
นางสาวยุวันดา พรหมสูงวงษ
นางสาวยุอิ๋ง สีงาม
นางสาวเย็นจิตร หมิ่นกระโทก
นางสาวเย็นรุง สอนใจ
นางเย็นฤดี ศรีมุกดา
นางเยาวธิดา คําศรี
นางสาวเยาวธิดา สุริจักหงษ
นางเยาวนาฏ ชาวบางงาม
นางสาวเยาวพา ไชยเลิศ
นางสาวเยาวพาณี ไชยยา
นางสาวเยาวภา อองยิ่ง
นางสาวเยาวเรศ สุยพงษพันธ
นางเยาวเรศ อินตะ
นางเยาวลักษณ กิจทาทอง
นางสาวเยาวลักษณ ไชยฤทธิ์
นางสาวเยาวลักษณ ไชยวุฒิ
นางเยาวลักษณ แยมยิ่ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางเยาวลักษณ ศรีอมร
นางเยาวลักษณ สอนโพธิ์
นางเยาวลักษณ สิริสุภา
นางสาวเยาวลักษณ อภิสิทธิ์อมร
นางสาวเยื่อน ล้ําเลิศ
นางโยทิน จันทพัฒน
นางสาวโยธกา ขอเหนี่ยวกลาง
นางสาวโยธิน ดาโท
นางสาวรจนา ขวากุดแข
นางรจนา แสงนาค
นางรจรินทร เตี้ยแจ
นางรจเรศ สองเพชรแกว
นางรจวรรณ ยางผสม
นางสาวรณิดา โฆสิต
นางรตรต นันทพงศภัค
นางรนิดา หาญประสพ
นางสาวรพีพร ศรีศักดา
นางรภัสสรณ เวชกุล
นางสาวรภัสสรณ เอี่ยมไมตรี
นางสาวรภา เกตุนอย
นางสาวรมิดา บุญดิษฐ
นางสาวรรณตรี หาดี
นางรวงทอง อํานาจ
นางรวมมิตร ลีทอง
นางสาวรวินันท จันทรแกว
นางสาวรวิภา โพธิ์หลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรวิสรา ผวยกระโทก
นางสาวรวิสรา แผนพุฒา
นางสาวรวีณัฏฐกานต หาญรินทร
นางสาวรวีวรรณ ใจซื่อ
นางสาวรสสุคนธ สีเผือก
นางรสสุคนธ เอกแพทย
นางรอกี่ยะ อังครา
นางรองฤทธิ์ ทิพมนต
นางสาวรอปยะห บาราหาแม
นางสาวรอสีดะ เปาะอีแต
นางสาวรอฮีมะ ลานง
นางระพีพร ครุฑธามาศ
นางระพีพร ฤทธิ์ทอง
นางสาวระวิวรรณ แสนศรีละ
นางรักคณา จิณารักษ
นางรังสินิจ นันทวิเชียร
นางสาวรังสิมา พุมพวง
นางสาวรัชฎา พิมวันนา
นางสาวรัชฎาภรณ สุบุญมี
นางสาวรัชฎาภรณ อุตมะ
นางสาวรัชณู ศรีพันดอน
นางรัชดาภรณ รอดเรืองฤทธิ์
นางสาวรัชดาวรรณ ศรีบุญเรือง
นางรัชนก กุลคํา
นางรัชนก อุดมพาณิชย
นางสาวรัชนิดา สนิทกูล

๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางรัชนี แกวสุวรรณพันธุ
นางสาวรัชนี ขาวมีวงษ
นางสาวรัชนี ติง
นางรัชนี วังยาง
นางรัชนี อุนแกว
นางรัชนีกร บุญเรียน
นางรัชนีกร อวิชัย
นางสาวรัชนีย โกมลพยุง
นางรัชนีวรรณ คงแกว
นางสาวรัชนีวรรณ ศรีบุญ
นางสาวรัชนีวรรณ สีงาม
นางสาวรัชยาภรณ ละมุนมอญ
นางรัญจวน อินทรเพชร
นางรัญชนา มะละ
นางรัดดาวรรณ สุขบุญ
นางสาวรัตฐา ผึ้งปาน
นางสาวรัตดาวรรณ ปริวันทะโก
นางรัตตณี กราปญจะ
นางสาวรัตติกรณ สุขเปย
นางสาวรัตติการ ออนโยน
นางสาวรัตติกาล เกษมสรรพกิจ
นางสาวรัตติกาล คําใหญ
นางสาวรัตติกาล พาชื่น
นางสาวรัตติกาล สืบเรือง
นางสาวรัตติกาล หมานสะยะ
นางสาวรัตติภรณ ผาดํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตติมา ดวงศรี
นางสาวรัตติยา เขตขยัน
นางสาวรัตนชิญา ศรีประเสริฐ
นางสาวรัตนดา เสือมี
นางสาวรัตนติญา ชอุมผล
นางรัตนมณี โสภะวงค
นางสาวรัตนา กฤษฎาธาร
นางสาวรัตนา พรมมาตร
นางสาวรัตนา พอสียา
นางสาวรัตนา ภูผาลี
นางสาวรัตนา เรียบรอย
นางสาวรัตนา วงคสายะ
นางรัตนา หาพันธุ
นางสาวรัตนา อภัยสม
นางรัตนาพร ดวงจันทร
นางสาวรัตนาพร สายบุญ
นางสาวรัตนาภรณ ณ เทพา
นางสาวรัตนาภรณ ทองกระจาง
นางสาวรัตนาภรณ เทียรวรรณ
นางสาวรัตนาภรณ เปรียบสม
นางสาวรัตนาภรณ พิลาศรี
นางรัตนาภรณ ภูจันหา
นางรัตนาภรณ เอี่ยมสําอางค
นางสาวรัตนาวดี แซอึ้ง
นางสาวรัตนาวดี วงศอัมพรโศภา
นางรัตนาวดี เสนนะ

๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรัตนาวลี ศรีโมรา
นางรัตภสิกณา จีนประโคน
นางสาวรัติยา คําใบ
นางรัศมี กิจสะกะ
นางรัศมี จะปะกียา
นางรัศมี ฉายานามชัย
นางสาวรัศมี ตันเสา
นางสาวรัศมี โตสุวรรณ
นางรัศมี ทะเสนฮด
นางสาวรัศมี ริกําแง
นางสาวรัศมี วงศาเวียง
นางสาวรัสรินทร สิมสี
นางสาวราณี คุณาธรรม
นางสาวราณี ไชยา
นางราณี ยอดนิปาน
นางราตรี กอนแกว
นางราตรี เจียบกระโทก
นางราตรี ดวงตาสิทธิ์
นางราตรี ไพบูลย
นางราตรี มูลมานัด
นางสาวราตรี อินตะปญโญ
นางราตี ปานิเสน
นางรําพรวน วันวาน
นางสาวรําพึง ไตรถาวร
นางรําพึง ปนสกุล
นางสาวริญรัชต ทวีผล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๖๗
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

นางสาวรินดา ปญญาพรม
นางรินธิมล ยลไชย
นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์
นางสาวริลาพร พานทอง
นางริสญา อุนคํา
นางสาวริสมาร เซพโฆลาม
นางสาวรีราวดี วิสาตร
นางรุงดาว คันธี
นางสาวรุงตะวัน ประสานพิมพ
นางสาวรุงทิพย ปางพรม
นางรุงทิพย สําราญรื่น
นางสาวรุงทิวา ชุมสาย
นางรุงทิวา เสือดี
นางสาวรุงธิวา มะณู
นางสาวรุงนภา การุณ
นางสาวรุงนภา นาคละออ
นางสาวรุงนภา โพธิเศษ
นางสาวรุงนภา มหิงษา
นางรุงนภา โยธารินทร
นางสาวรุงนภา วงศเตชะ
นางรุงนภา อาจเทพ
นางรุงนภา อินยา
นางรุงนภาภรณ บุตรราช
นางสาวรุงนะที พูลพุทธา
นางรุงเพชร วรรณญาพร
นางสาวรุงรัตน สุริยเดช

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๐๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางรุงรัตน โสวรรณี
นางสาวรุงราวรรณ กิ้นโบราณ
นางรุงเรือง ละนอย
นางรุงฤดี รักบุญ
นางรุงฤดี อัดอั้น
นางสาวรุงลาวัลย ปุมสันเทียะ
นางสาวรุงลาวัลย กันหานนท
นางสาวรุงสุรีย สวนสวัสดิ์
นางรุงอรุณ ชัยสุนทร
นางสาวรุงอรุณ ชางหิน
นางรุงอรุณ ตะกิมจิ
นางรุงอรุณ พันธสําโรง
นางสาวรุงอรุณ ภูตระกูล
นางรุงอรุณ ศรีใสย
นางสาวรุจริน จูดวง
นางรุจาภา มั่งมูล
นางรุจิดา ชมภูเทพา
นางสาวรุจิรดา ธนาอรัญชัย
นางสาวรุจิรา คํารอด
นางสาวรุจิรา จิรศักดิ์
นางสาวรุจิรา ชื่นอารมย
นางรุจิรา ชูประเทศ
นางสาวรุจิรา แสงผา
นางสาวรุจิราพร อสุพล
นางรุจิฬา วงษนิยม
นางรุจี บุญคง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔

นางสาวรุสนา สาและ
นางรูฮานี มะแอ
นางเรณู คงเมือง
นางเรณู จวบกลาง
นางเรณู นาคสุวรรณ
นางเรณู ลีอุดม
นางเรณู อักษรนํา
นางสาวเรดี้ร ศิริรัตน
นางเรวดี บุญมาก
นางสาวเรวดี บุตรพิษ
นางเริ่มรัก ลาดบัวขาว
นางเรืองรอง อินทะมนต
นางสาวโรสนะ สมบูรณบัติ
นางสาวไรยานารา ทองงาม
นางฤดี ชารีกันฑ
นางสาวฤทัยรักษ ดําทองสุก
นางสาวฤทัยรัตน วิเศษพานิช
นางสาวฤทัยรัตน อินธิโคตร
นางสาวลฎาภา โสมศรีแพง
นางสาวลดาวัลย ควบพิมาย
นางสาวลดาวัลย มั่งคั่ง
นางลดาวัลย โลเยอร
นางสาวลภัสนันท ชัยสายัณห
นางสาวลภัสรดา เสาธงหิน
นางสาวลภัสรดา เหลาสาร
นางสาวลภัสลดา ตาติวงค

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางลมุล หาสนาม
นางสาวลลนา ชัยราช
นางสาวลลิดา ดีอวม
นางลลิตา นาคตระกูล
นางสาวละมอม กลาเชี่ยว
นางสาวละมัย กุลประดิษฐ
นางละมัย ทวีทรัพย
นางละออง เกษร
นางละอองดาว ปราบจันดี
นางสาวละอองดาว แสวงพร
นางสาวละอองดาว โสภิณ
นางสาวละอองดาว ออนศรี
นางลักขณา เกษมมงคล
นางสาวลักขณา จริยปญญากุล
นางสาวลักขณา แพนไธสง
นางลักขณา สําราญวงค
นางสาวลักคณา ผาสุข.
นางลักษณจิต เอี่ยมสําอางค
นางลักษณา บุญเรือง
นางสาวลักษณา เรืองรัตน
นางสาวลักษณารีย มวงสุราษฏร
นางลักษมน ภูมิพงษ
นางลัคณา อินทรเลิศ
นางสาวลัญฉกร กองสิงห
นางสาวลัดดา แกวดี
นางสาวลัดดา จิไธสง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖

นางลัดดา ใจจงดล
นางสาวลัดดา นาเครือ
นางลัดดา เนียมรอด
นางลัดดา โพธิ
นางลัดดา ศรีทวีวัฒน
นางลัดดาวรรณ ทวีวัน
นางสาวลัดดาวัลย การีรัตน
นางลัดดาวัลย ทายศรี
นางสาวลัดดาวัลย เนียมเกิด
นางสาวลัดดาวัลย บัวชื่น
นางลัดดาวัลย มาลี
นางลัดดาวัลย แสงศรี
นางลัยวัลย กึกกอง
นางลาตีพะห เจะอาแซ
นางสาวลายฟน แซลิ้ว
นางลาวรรณ สออนรัมย
นางสาวลาวัลย คงเพ็ชรศักดิ์
นางลําดวน จะโรจร
นางลําดวน ศรีเสนห
นางลําพันธ บุญรัตน
นางลําพึง เทียนนาค
นางสาวลําพึง บุญประเสริฐ
นางสาวลําพูน ลัทธิ
นางลําเพลิน มวงนอย
นางลําโพรจ เถื่อนมิ่งมาตร
นางลําไพร ศรีสถิตย

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางลําใย คํานึงผล
นางลําใย บุญวัง
นางลําใย บุปะโท
นางลําใย เสริมชัยรัตน
นางลุนนี โสภา
นางสาวเลิศลักษณ ทองชู
นางโลม สุขพันธ
นางสาววงคเดือน ฉบับดี
นางวงเดือน จันทรเกตุ
นางสาววงเดือน ทุมวันนา
นางวงศเดือน หนูดี
นางวชิรา คําภีระ
นางสาววชิราภรณ กลับทวี
นางสาววชิราภรณ จันทรประสิทธิ์
นางวชิราภรณ บัวอาย
นางวชิราภรณ บุญทาป
นางวชิราวรรณ ยี่รัมย
นางสาววณิชชา ผดุงกิจอนันต
นางสาววณิชยา ศรีวิชัย
นางสาววนัชพร พานออน
นางสาววนัสนันท โคตคํา
นางสาววนิดา กองปดชา
นางสาววนิดา กันธะโน
นางสาววนิดา คงเมือง
นางสาววนิดา โตะเหม
นางวนิดา ประบุญเรือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววนิดา พรมเสน
นางสาววนิดา ศรีมงคล
นางสาววนิดา สังขนอย
นางวนิดา สิงสุธรรม
นางสาววร ประจน
นางสาววรกาญจน ศรีธร
นางวรญา สินกิติกุล
นางสาววรณัน ดวงโอะ
นางวรนาถ คามีดโกน
นางสาววรนุช ชื่นชม
นางสาววรพรรณ รัตนประภาศิลป
นางวรมาศ ใบแกว
นางวรรณดี คงศิริ
นางสาววรรณดี เทพการ
นางสาววรรณดี ประมงค
นางวรรณนภา ขันตยาภรณ
นางสาววรรณนภา ชวนรัมย
นางวรรณพา เรืองชอ
นางสาววรรณเพ็ญ เหมือนหมาย
นางสาววรรณภรณ แหยมถัน
นางสาววรรณภา เกษทองมา
นางวรรณภา เข็มเมือง
นางสาววรรณภา แจงสุวรรณ
นางสาววรรณภา ชินแสง
นางสาววรรณภา พรหมดี
นางสาววรรณภา มูลติ๊บ

๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววรรณภา รุงเรือง
นางวรรณภา สมนาม
นางสาววรรณภา สุดแสง
นางสาววรรณภาพร สิทธิถาวร
นางสาววรรณภาพร อิงไธสง
นางสาววรรณวลี ถุนารินทร
นางสาววรรณวิภา เฉลียวธรรม
นางสาววรรณวิภา แตมทอง
นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ
นางสาววรรณวิสา เชียงแขก
นางสาววรรณศิกา สิงหบานหาด
นางสาววรรณศิริ เถาเล็ก
นางวรรณะ รัตนพันธ
นางสาววรรณา ขุนเจริญ
นางวรรณา ทองประพันธ
นางสาววรรณา ทองอยู
นางสาววรรณา ทิวาพัฒน
นางวรรณา มาดี
นางสาววรรณา สุขใส
นางสาววรรณา เสือนาค
นางสาววรรณิกา จันเข็ม
นางสาววรรณิภา บุญชวย
นางสาววรรณิสา ปตะวงษ
นางสาววรรธนา ออนชุม
นางสาววรรพดา สุทินรัมย
นางสาววรรเพ็ญ ศรีสนั่น

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรยา พิสาพากย
นางวรรยา สาแหลหมัน
นางสาววรรษกร มหาพรม
นางสาววรลักษณ ปานทอง
นางวรลักษณ สังขรัตนพันธ
นางสาววรลักษณ เอี่ยวเฮ็ง
นางวรวีวรรณ พลเขต
นางวรัชญา อินทรา
นางวรัญญา กรรมสิทธิ์
นางวรัญญา กลิ่นจันทน
นางวรัญญา ฉันทวิเชียร
นางสาววรัญญา ชังขํา
นางสาววรัญญา ดวงนิล
นางสาววรัญญา บุญมาปะ
นางวรัญญา รมรื่น
นางวรันธร นวลสวาง
นางสาววรัมพร จันวัน
นางสาววรากร เขียวมรกต
นางสาววรางคณา เนื้อนวล
นางวราพร ไชยราช
นางสาววราพร ลินกลาง
นางวราพรรณ ประพัฒนโพธิ์
นางวราภร คําปวง
นางวราภรณ ขาวสวย
นางวราภรณ ชาติคําดี
นางสาววราภรณ ทรัพทวีเศรษฐ

๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววราภรณ ทองมี
นางสาววราภรณ ทิพสุข
นางสาววราภรณ มีสามเสน
นางสาววราภรณ ยาหลี
นางสาววราภรณ สวนตะโก
นางสาววราภรณ สีเสนาะ
นางวราภรณ อินทนิล
นางวราภรณ อุดมสัย
นางสาววราภรย ภูฆัง
นางสาววรารัตน เจนการ
นางสาววริญดา ทองทรัพย
นางสาววริญภัคภรณ นิ่มออน
นางสาววริฐา เลือกนารี
นางวริทธิ์ธร อัมมวรรธน
นางวรินดา จันทรา
นางวรินทร รัตนา
นางวรินทรทิพย ฉวีวงศ
นางสาววรินทรลดา อดุลยธีรโชติ
นางวริศรา ยอดเกตุ
นางวริศรา เวียงอินทร
นางสาววริษฐา อินละมุ
นางวรีพร หีดจันทร
นางสาววโรบล ไชยวงศ
นางวลัยพร ลาสุธรรม
นางสาววลัยลักษณ วีระพันธ
นางวลัยวรรณ กาญจนะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววลาพร สมพมิตร
นางวไลพร พุฒิวรพันธ
นางวสุธิตา ลาปะ
นางสาววะยุภักดิ์ พิบูล
นางสาววัชรา พวิวัลย
นางวัชรา เพชรนอย
นางสาววัชรา มีลา
นางสาววัชราพร จันทรโท
นางสาววัชราพร บุญแสน
นางสาววัชราภรณ เทียมคํา
นางวัชราภรณ พูลอ่ํา
นางสาววัชราภรณ ศรจิตติ
นางวัชรินทร เครือวรรณ
นางสาววัชรี บัวทอง
นางสาววัชรี วรรณภพ
นางวัชรี เสือเหลือง
นางวัชรีพร แพไธสง
นางวัชรีภรณ ขันทอง
นางวัชรีย โฉสูงเนิน
นางสาววัฒนา พาแกดํา
นางวัฒนา ศรีโพน
นางสาววัณยรัตนลดา โหนแหยม
นางวันณา เดนดวงเดือน
นางสาววันดี เงินไทย
นางวันดี ปูนํา
นางวันดี พรมมานอก

๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวันดี หญาปรัง
นางวันดี หลงจิ
นางสาววันทณา คงเสือ
นางสาววันทนา เลหมนตรี
นางสาววันทนี แสงกระจาง
นางวันทนีย คงเกิด
นางสาววันทะนา คํามั่น
นางสาววันทา ศรีสังวาลย
นางวันธนา เขตบรรจง
นางวันนา สีสังข
นางสาววันเพ็ญ เกิดคง
นางสาววันเพ็ญ ชวยชื่น
นางสาววันเพ็ญ แตกฉาน
นางสาววันเพ็ญ มิ่งสอน
นางสาววันเพ็ญ รัศมีไพร
นางวันเพ็ญ วชิระนันทกุล
นางวันเพ็ญ วะชุม
นางสาววันเพ็ญ ศรีเคนา
นางสาววันเพ็ญ ศรีเครือแกว
นางสาววันเพ็ญ เสือเฒา
นางวันเพ็ญ หาดี
นางวันเพ็ญ อินทรสิทธิ์
นางสาววันรวีร สินธุเจริญ
นางวันระวี รัตนกําเนิด
นางสาววันวิสา ขาวประเสริฐ
นางสาววันวิสา แชมชอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔

นางสาววันวิสา แปนจุลสี
นางสาววันวิสา ลาลู
นางวันวิสาข พรมเมือง
นางสาววันวิสาข โลหคํา
นางวันษา แกวนันท
นางสาววันสิริ บุญธรรม
นางสาววัลภา ประสมทอง
นางวัลยา จี๋มะลิ
นางสาววัลลภา โทนุกูล
นางสาววัลลภา ผัดเปา
นางวัลลภา สอนขาว
นางวัลลภา อนุพันธ
นางสาววัลลยา บุญชวย
นางสาววัลลี จาสอน
นางสาววาณิชา กลีบจันทร
นางวานิชย ยะติ
นางวานิสา แกวหาญ
นางวาริน ประจิตต
นางวาริน อินทรา
นางวารินทร กามินทร
นางสาววารินทร เมืองรัก
นางสาววารีภรณ เข็มออน
นางสาววารีรัตน ศรีสุราช
นางวารุณี การศรี
นางสาววารุณี แกวคํา
นางวารุณี ทริเพ็ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววารุณี สุขเกษม
นางวารุณี ไหวพรหม
นางสาววารุณี อินทะสรอย
นางวาสนา กลิ่นกุหลาบ
นางวาสนา กายแกว
นางสาววาสนา ไกรถาวร
นางสาววาสนา คุณแกว
นางสาววาสนา จันอยู
นางสาววาสนา ใจดี
นางสาววาสนา ดัดแจม
นางสาววาสนา ทองประเสริฐ
นางสาววาสนา นาคสุทธิ์
นางวาสนา นาทองหอ
นางวาสนา บุญประกอบ
นางวาสนา บุญเลิศ
นางสาววาสนา ประทัด
นางวาสนา ผาศิริ
นางสาววาสนา พิมพวัน
นางสาววาสนา พิมพาชัย
นางวาสนา เพชรสีทอง
นางสาววาสนา มณีทอง
นางสาววาสนา รัตนพันธ
นางสาววาสนา รัตนวิมล
นางวาสนา ศรีน้ําออม
นางสาววาสนา ศรีสุข
นางสาววาสนา ศิริจันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖

นางสาววาสนา ศิริมาลา
นางวาสนา สมโคตร
นางสาววาสนา สุทธโทธน
นางวาสนา หมื่นศรีชัย
นางวาสนา หลาสมศรี
นางสาววาสนา อินทบุญศรี
นางวิจิตร ถือทอง
นางสาววิจิตร สรแสง
นางสาววิจิตรา ทิศดํารงค
นางสาววิจิตรา แปนนางรอง
นางสาววิจิตรา มณีวรรณ
นางสาววิจิตราภรณ วัฒนานิวัต
นางวิชชุดา แสงภักดี
นางสาววิชญาพร จันทรออน
นางวิชลดา ตะเพ็ชร
นางสาววิชารี ทับทิม
นางสาววิชุดา เนตรคํายวง
นางสาววิชุดา มาลาสาย
นางวิชุดา รัตนภา
นางสาววิชุดา สินสวัสดิ์
นางสาววิชุตา วังสะอาด
นางวิญาดา อินลี
นางสาววิญาพร อกกวาง
นางสาววิดาพร สุขแสงนิล
นางสาววิตรี วิมล
นางวิทยา บุญมี

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวินิจ สุวรรณจันทร
นางวินิดา อินทรทอง
นางสาววิภา กุลธีรพัฒนสิน
นางสาววิภา คําปวน
นางวิภา มณฑา
นางวิภา สายทอง
นางวิภาดา แกวกองนอก
นางวิภาดา หิรัญคํา
นางวิภาพร มูลโต
นางสาววิภาพร ยงขามปอม
นางวิภาพร วงษางาม
นางวิภาพร สมบัติหลา
นางวิภาพร เสียงเสนาะ
นางสาววิภาภรณ ไฮวัง
นางวิภารัตน เจนจบ
นางสาววิภารัตน วันทองสุข
นางสาววิภารัตน ศรีหาระ
นางสาววิภาวดี คําลน
นางสาววิภาวดี บูรพัฒน
นางสาววิภาวดี มวงศิริ
นางสาววิภาวดี มาสบาย
นางสาววิภาวดี รัศมี
นางสาววิภาวดี แหวนอาจ
นางวิภาวรรณ กาฬโอฆ
นางสาววิภาวรรณ ประดับพรม
นางวิภาวรรณ สังขเพชร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘

นางสาววิภาวี เชื้อดี
นางสาววิภาวี เทพนิมิตร
นางสาววิมล แซอี้ง
นางสาววิมล บุตราช
นางสาววิมล ยี่โตะ
นางสาววิมล อุดชาชน
นางวิมลพรรณ ไชยเสริฐ
นางสาววิมลรัตน สุขประเสริฐ
นางวิมลรัตน สุยะ
นางวิมะธา วาดถนน
นางสาววิมัณตา หมีนอน
นางวิยดา กระมิมูล
นางวิยะดา กงซุย
นางวิยะดา อ่ํานาคิน
นางสาววิรกูน นิรัตนชัย
นางสาววิรดา แกนจันทร
นางสาววิรมภร แตงมณี
นางสาววิรัลพัชร ธนวัชรีไพศาล
นางวิราพร เพ็ชรวิเศษ
นางวิราวัลย ขุนพันธุ
นางวิริญญา คลองดี
นางวิริยะ ไทยธวัช
นางวิลัดดา เนตรนี
นางสาววิลัยพร ศรีเดช
นางวิลัยรัตน สุริยขันธ
นางสาววิลัยลักษ อรุณ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววิลัยวรรณ ชูสันเทียะ
นางสาววิลัยวรรณ นอยเอี่ยม
นางสาววิลาพร คําสิทธิ์
นางวิลาวรรณ บุตรเคน
นางสาววิลาวรรณ คําภิเดช
นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ
นางสาววิลาวรรณ รุงโรจน
นางสาววิลาวัณย ชัยโวหาร
นางวิลาวัณย นามลา
นางวิลาวัณย ปดภัย
นางวิลาวัลย บํารุงแควน
นางสาววิลาวัลย ฝนพรม
นางสาววิลาวัลย พะโส
นางวิลาวัลย สมศักดิ์
นางวิไล คุณยศยิ่ง
นางสาววิไล โคตรสา
นางวิไล พันธไชย
วาที่รอยตรีหญิง วิไล เหลาโกก
นางสาววิไลพนม แกวแหวน
นางสาววิไลพร บุญประกอบ
นางวิไลพร ปดถา
นางวิไลพร มั่งคั่ง
นางวิไลพรรณ ดานสาคร
นางสาววิไลภรณ เฮาจํานงค
นางสาววิไลรัตน ทุนเกิด
นางสาววิไลรัตน ศรีเมฆ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐

นางวิไลลักษณ คําเฮา
นางวิไลลักษณ ดําริมุงกิจ
นางวิไลลักษณ ดีลอม
นางวิไลลักษณ ทองสนิท
นางวิไลลักษณ พรมสอน
นางวิไลวรรณ ทองจํารูญ
นางวิไลวรรณ สุธรรมแปง
นางสาววิไลวรรณ เสงี่ยมพันธุ
นางสาววิวาหรัก บัวชุม
นางวิสาขา วงคชัยยา
นางสาววิสุดา ใครก้ํา
นางวีณา คงสุวรรณ
นางสาววีณา ปาลรัตน
นางวีณา เลาหะนาคีวงศ
นางวีณารัตน สุภา
นางวีรญา สุขประเสริฐ
นางสาววีรนุช ธาตุแกว
นางสาววีรนุช วรรณพฤกษ
นางวีรสุดา นามวงค
นางวีวรรณ หลวงคลัง
นางสาวเวียงพิงค แสงทอง
นางสาวแวรอกายะ แวยูโซะ
นางสาวแวรอฮีมะห กานา
นางสาวแววดาว บุญลักษณ
นางสาวแววดาว มงคล
นางแววตา นิยม

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวแววตา ศรีอุดร
นางแววปราชญ สุรินทรตะ
นางสาวศกุลตลา ตุยมูล
นางสาวศตนันท ขุนธานี
นางสาวศตพร ศรีสมบัติ
นางสาวศรัญญา บอทอง
นางสาวศรัญญา ปานสมบุญ
นางศรัญญา สมชัย
นางสาวศรัญญา สูงนารถ
นางศรัญญา อุพันทา
นางสาวศรัณยา ถนอมพันธ
นางสาวศรัณยา วงศอุดม
นางศริญญา โพธิ์โพน
นางศริณยธร โฮสกุล
นางสาวศรินยา อุปมา
นางศรีตุลา พลเยี่ยม
นางศรีประจวบ ไชยสุระ
นางสาวศรีประภา ขอขันกลาง
นางสาวศรีประภา เจียนพันธ
นางสาวศรีประภา อุภัย
นางสาวศรีไพร สายบุตร
นางศรีวรรณ โพธิ์อุน
นางสาวศรีวรินทร ประสิทธิชัย
นางศรีสงกรานต ภูลายศรี
นางศรีสมร ศรีงาม
นางสาวศรีสุดา บุญชาลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒

นางสาวศรีสุดา พลผอม
นางสาวศรีสุดา สมานุภาวิน
นางศรีสุพร แจมอน
นางสาวศรุดา พันธศรี
นางสาวศรุดา วิมลพันธ
นางศรุตา กวางทอง
นางสาวศรุตา สดศรี
นางสาวศฤนลักษณ ยิ้มจันทร
นางสาวศลิษา ศิริจริยวัตร
นางศวรรยา รามภาพ
นางศศกร สีสุขใส
นางศศิญาดา มีทรัพย
นางสาวศศิณัชชกร ศรีทอง
นางศศิตปภัสสร สงวนศักดิ์ชัย
นางศศิธร แกวนิล
นางสาวศศิธร แกวพิทักษ
นางสาวศศิธร ชูแสง
นางศศิธร ณรงคแสง
นางศศิธร ปญทรนนทกะ
นางสาวศศิธร สารเสนาะ
นางสาวศศิธร อินทรจันทร
นางสาวศศินันท ถวยทอง
นางสาวศศินา คงเจริญ
นางศศินา สะลามัด
นางศศินา แสนใจบาล
นางสาวศศิประภา ชกรัมย

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศศิประภา บุตรพรม
นางสาวศศิภัสสร นาใจนึก
นางศศิมา แสนมี
นางสาวศศิรัฎฐประภา คําแพง
นางสาวศศิวรรณ จันทรเพ็ญ
นางศศิวิมล รื่นภิรมย
นางสาวศศิวิมล สิงหคํา
นางสาวศันสนีย ฝายชาวนา
นางศิกานต คงจันทร
นางสาวศิชา แกวนธัญกิจ
นางสาวศิรดา เชื้ออภัย
นางศิรประภา มาตยาคุณ
นางศิรภัสสร กลิ่นจันทร
นางสาวศิราณี ปูปว
นางสาวศิราณี พรามศาสตร
นางศิราณี สังขชวย
นางศิราพร ไชยแสง
นางสาวศิราพร วงศาสนธิ์
นางสาวศิริกร ชยวรการ
นางสาวศิริกันยา เสาวอนันต
นางสาวศิริกาญจน เกล็ดจีน
นางศิริกาญจน พุกสอน
นางสาวศิริกาญจน วรรณวงค
นางสาวศิริกุล สอนทองคํา
นางสาวศิริขวัญ จันทะวงษศรี
สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔

นางสาวศิริขวัญ ทองประไพ
นางสาวศิริขวัญ พานจันทร
นางศิริขวัญ มะลินิล
นางศิริจันทร หิ้วพิมาย
นางสาวศิริญยา หีมมุเด็น
นางสาวศิริญา บัวสิงห
นางสาวศิริทร เมืองวงค
นางศิริธร บุตรอําคา
นางศิรินญา สืบพันธุ
นางสาวศิรินทร กาวีเปบ
นางศิรินทรา จิตตไทย
นางศิรินทิพย เชื้อบานไร
นางศิรินธร เครือศรี
นางสาวศิรินภา คณะทิพย
นางสาวศิรินภา จีนกลาง
นางสาวศิรินภา โชรัมย
นางศิรินภา นาอินตา
นางสาวศิรินภา หลวงศิริ
นางศิรินารถ ดานกระโทก
นางศิริประภา รําจวน
นางสาวศิริผล ประเสริฐ
นางสาวศิริพร โกศล
นางสาวศิริพร คําวานิล
นางสาวศิริพร คําหวาง
นางสาวศิริพร จิตมั่น
นางสาวศิริพร ชางเพียร

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๖๕
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 ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศิริพร ดีผึ้ง
นางศิริพร เดชทัน
นางสาวศิริพร ตั้งเจริญ
นางศิริพร ตานะอาจ
นางศิริพร ถากา
นางสาวศิริพร ประภารัตน
นางศิริพร พุฒตาล
นางศิริพร รื่นเริง
นางสาวศิริพร ศรีสุพรรณ
นางสาวศิริพร สายสี
นางสาวศิริพร สีเมืองเฮา
นางศิริพร สุนทร
นางสาวศิริพร โสะหมัด
นางสาวศิริพรรณ ขันชุมภู
นางศิริพรรณ คําวงษ
นางสาวศิริพรรณ จันทรศิริ
นางศิริพรรณ มรชัยภูมิ
นางสาวศิริพรรษา คําพันธ
นางสาวศิริภรณ เทพทุงหลวง
นางศิริภัสสร ปยะชาด
นางศิริภาภรณ พงษพิศ
นางศิริรัตน กิจจารักษสกุล
นางสาวศิริรัตน คารเทนเซน
นางศิริรัตน มวลตะคุ
นางสาวศิริรัตน สิงหคํา
นางสาวศิริรัตน สิบทัศน

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
๔๖๑๖

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริรัตน สีสันต
นางศิริรัตน แสนสุรวาทิน
นางสาวศิริรัตน อัศฤกษ
นางศิริรัตนา เล็กวัฒนะ
นางสาวศิริลักษณ ชางเขียว
นางสาวศิริลักษณ บุรพันธ
นางสาวศิริลักษณ แปสูงเนิน
นางศิริลักษณ พรหมมาเย็น
นางสาวศิริลักษณ มั่นคง
นางศิริลักษณ ศรีมงคล
นางศิริลักษณ แสนคําวงศ
นางสาวศิริลักษณ อ่ําเงิน
นางสาวศิริลักษณ อุปจันทร
นางสาวศิริวรรณ เกสิน
นางสาวศิริวรรณ ติ๊บปละวงศ
นางสาวศิริวรรณ ทองจัตุ
นางสาวศิริวรรณ มีชูเกศ
นางสาวศิริวรรณ เวคะวากยานนท
นางสาวศิริวรรณ สังยะ
นางศิริวรรณ หนูสง
นางสาวศิริวรรณ อยูถมยา
นางศิริวรรณ อินดี
นางสาวศิริวัน ศิริบูรณ
นางศิริวัลย ทองพงค
นางสาวศิริวิสา สุภาพ
นางสาวศิริสุข เดชพลกรัง

๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศิวพร ดลเอี่ยม
นางศิวรักษ กลิ่นหอม
นางสาวศิวะนันท ฆังคะมะโน
นางสาวศุกรอักษร ผอมด
นางสาวศุทธินี สําราญ
นางสาวศุนิษา ทารักษ
นางสาวศุภกาญจน ไชยพิพัฒนนนท
นางศุภกานต ทองเอี่ยม
นางศุภกานต บํารุงสุนทร
นางสาวศุภมาศ กรวยทอง
นางสาวศุภมาส สอนจังหรีด
นางสาวศุภลักษณ แขวงเมืองปก
นางสาวศุภลักษณ ธิโน
นางสาวศุภลักษณ สายพิมพ
นางสาวศุภลักษณ สุระผัด
นางศุภสรา แกวมณีชัย
นางสาวศุภสิริ สรชัย
นางสาวศุภัฐชนก ตะนาน
นางศุภาพิชญ คงชู
นางศุภารมย มากรุน
นางสาวศุภาวรรณ ภุมรินทร
นางสาวศุภิสรา อรามยิ่ง
นางสาวศุลีพร นวลไข
นางสาวโศภิดา ธนานุวัตรพงศ
นางสาวโศรดา ชิวชาวนา
นางโศรดา เปลี่ยนจันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางโศศิษฐา วาทโยธา
นางสาวษามา ทักษิณโสภา
นางสาวสกาวรัตน ลาลุน
นางสาวสกินา ชํานิ
นางสกุณา ธนาวุฒิ
นางสาวสกุณา ศรีมาศ
นางสาวสกุณา สุภักดิ์
นางสาวสกุลตลา มูลนอย
นางสาวสกุลทิพย โกยรัมย
นางสงกรานต กานกิ่งคํา
นางสาวสจิรา มะหมัด
นางสาวสนธยา ใจมนต
นางสาวสนิฎา นามตรง
นางสนิท โยธาฤทธิ์
นางสาวสบาไพร ศรกิจ
นางสาวสไบทิพย ทองทรัพยใหญ
นางสมเกตุ บุญยะเกียรติ
นางสมคิด ชุมพล
นางสมคิด พนมศักดิ์
นางสาวสมคิด แสงใส
นางสมจิต ยุบลนวล
นางสาวสมจิต แวนนน
นางสมจิตต รอยแกว
นางสมจิตร หอมกลิ่น
นางสาวสมจิตร มณีรักษ
นางสมจิตร ศรีทอง

๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสมจิตร ศรีสังขาร
นางสาวสมจิตร สีมวง
นางสาวสมเจตน ลัดดา
นางสมใจ กาบบัวศรี
นางสมใจ ทิมาบุตร
นางสาวสมใจ พรหมบุตร
นางสาวสมใจ พัดขุนทด
นางสมใจ วิเศษศิลป
นางสาวสมใจ สองแสงจันทร
นางสมใจ อายุวงษ
นางสมทิน มังประโคน
นางสมบัติ พงษสุระ
นางสาวสมบัติ สรสิทธิ์
นางสมบูรณ ตุยมา
นางสาวสมบูรณ บุญครอง
นางสมบูรณ พรมมากุล
นางสาวสมปอง ชื่นอารมย
นางสาวสมปอง ปานเชียงราก
นางสมปอง ยศรุงเรือง
นางสาวสมพร ชาวเทิง
นางสมพร ตอนทอง
นางสมพร ปาดีเหนือ
นางสมพร พรมยาลี
นางสมพร พะแป
นางสาวสมพร มีบุญสบาย
นางสมพร สุจริต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐

นางสมพักตร สีเสนซุย
นางสมพาน ชํานาญพล
นางสมพิศ งามเลิศ
นางสมพิศ ไชยมงคล
นางสมพิศ วงษขวาหูม
นางสมภาร อาชนะชัย
นางสาวสมร ธรรมมุทิศ
นางสาวสมรักษ คํารัตน
นางสมฤดี คามีศักดิ์
นางสาวสมฤดี ปนทอง
นางสาวสมฤทัย นินคํา
นางสาวสมฤทัย บุตรดา
นางสาวสมฤทัย ไรรามัญ
นางสมฤทัย อินตะปะ
นางสมศรี ค้ําจุนธารา
นางสมศรี นําชัยทศพล
นางสาวสมศรี ยุคลไสย
นางสมศรี ศรีประถม
นางสมศรี อินทรจันทร
นางสมสวย ไชโย
นางสมสวย วิเศษสังข
นางสมหญิง วิชามูล
นางสาวสมหมาย ดอนเลย
นางสมหวัง ยาปญ
นางสมหวัง อนุพันธ
นางสมอาง พลภูเมือง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสมัชญา พวงเข็มแดง
นางสมัย แกวโยธา
นางสมัย โมเมือง
นางสมาพร วาสี
นางสรณียา พิมพศรี
นางสาวสรรฤทัย งามผอง
นางสรวีย เอี่ยมมาก
นางสาวสรัญญพัชร แกวศรีโคตร
นางสาวสรัญญา กาญจนากาศ
นางสรัญญา คุมคง
นางสรัญญา เลิศรอดชูแสง
นางสรัญญา ศรีไชยวงศ
นางสาวสรัญญา ใหญสาร
นางสรัลนุช เล็กกันทา
นางสาวสรินยา ศรีพระจันทร
นางสาวสลักจิตร ชวยคง
นางสวลี ใจหาญ
นางสหะ ทองมา
นางสอาด มั่นศักดิ์
นางสะใบแพร ขุลัง
นางสาวสะปนะห เตะบาซอ
นางสังวาลย กุตัน
นางสังวาลย พิมเสน
นางสาวสังวาลย อนุพันธ
นางสาวสัจจพร แซทาว
นางสาวสัจจา คงกระพันธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒

นางสาวสัญธิชา บุญธรรม
นางสัตตบุษย เมตตาชาติ
นางสันทนา สมเผา
นางสาวสันสนีย ทองลอย
นางสาวสากีเราะฮ บือราเฮง
นางสาคร คํามา
นางสาวสาคร จันทรเกลา
นางสาคร วัฒนราษฎร
นางสาวสาธิตา จันทรโสภณ
นางสานุส นัคโร
นางสามพาน นุบาล
นางสาวสายใจ ชัยแสง
นางสาวสายใจ ทิมทอง
นางสายใจ สีขาว
นางสาวสายใจ หนุนพอเด็น
นางสาวสายซอง จูมโสดา
นางสายเดือน อินตาถึง
นางสายทอง คตภูธร
นางสายทอง ทบวงศรี
นางสายทอง อมรรัตนพิบูลย
นางสาวสายนที ประสมใจ
นางสายเนตร พรมนอก
นางสาวสายฝน ไกรเทพ
นางสายฝน คณทา
นางสาวสายฝน ดวงพลจันทร
นางสาวสายฝน บุญศร

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสายฝน มิสกะพันธุ
นางสายฝน โมกขะเวส
นางสาวสายฝน สําเนียงเสนาะ
นางสายพิน ขุนจันทร
นางสายพิน ไชยกิจ
นางสายพิน เทียนประดิษฐ
นางสาวสายพิรุณ ลุนสอน
นางสายยนต จันพิพัฒน
นางสาวสายรุง จันชูทิพย
นางสาวสายรุง ชอบชน
นางสาวสายรุง ศรีบุญเพ็ง
นางสาวสายรุง หนูอิ่ม
นางสายสวาท ลอยนอก
นางสายสิญจน เปยสาย
นางสาวสายสุดา มังคราช
นางสาวสายไหม ขันอาสา
นางสาริกา ทองดวง
นางสาริศา อัมพันศิริ
นางสาลีวัลย มวงงาม
นางสาวสาวลี โคตรชัย
นางสาวสาวิณี ยศสอน
นางสาวสาวิตรา ริญญา
นางสาวสาวิตรี เครือวงค
นางสาวสาวิตรี เชื้อเมืองพาน
นางสาวสาวิตรี เดียวสุขประเสริฐ
นางสาวสาวิตรี ตอนโคกสูง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสาวิตรี ทองแพง
นางสาวสาวิตรี ภูมิสิทธิพร
นางสาวสาวิตรี ระบือนาม
นางสาวสาวิตรี รัตนประดิษฐ
นางสาวสาวิตรี สายโสม
นางสาวิตรี บุญหนุน
นางสาวสาวิทตรี วินทะชัย
นางสํารวย นามบัวนอย
นางสําราญ จันสี
นางสําราญ บัวคํา
นางสําราญ ปองนาน
นางสาวสําราญ เอมโอษฐ
นางสําลี สมออน
นางสําลี อรัญหลา
นางสาวสําอางค คงออด
นางสิตานัน กาพินธุ
นางสิติหะหยาด ราชแดหวา
นางสาวสินีนาฏ คงแกว
นางสาวสินีนาถ ศรีนวลขาว
นางสาวสินีนารถ สุโพธิ์อามาตย
นางสิมวลี มั่งคั่ง
นางสาวสิรภัทร สารเจริญ
นางสิรัญญา โอดพัฒ
นางสิริกร ปองกัน
นางสาวสิริกันกมล ปติรุจิภัคพงศ
นางสาวสิริกัลยา วงศวิเศษ

๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสิรินดา สุขกา
นางสิรินทร พลอามาตย
นางสาวสิรินาถ ประสมศรี
นางสิริพร ใจสูศึก
นางสิริพร ไชยภูมิ
นางสิริพร เพียรปรุ
นางสิริพรรณ มากศิริ
นางสาวสิริภัทร แสงพงษ
นางสิริภาวัลย พรหมเอี่ยม
นางสาวสิริมาส พูลสวัสดิ์
นางสาวสิริยากร คําทะ
นางสาวสิริรัตน สตารัตน
นางสาวสิริลดา ขจรกาญจนกุล
นางสาวสิริลักษณ ภักดี
นางสาวสิริลักษณ ศรีเฉลิม
จาสิบเอกหญิง สิริวรรณ สมบัติทิพย
นางสาวสิรีรัต สิงหสิทธิ์
นางสาวสิโรรัตน รัตนพล
นางสาวสิวารี ใจมาดี
นางสาวสิวินีย วายุเวช
นางสิวิมล สังวัง
นางสีดา ขวัญศรีวงค
นางสาวสีตีคอลีเยาะ นิเซ็ง
นางสีไพร ยอดเสนีย
นางสาวสุกรรยา พันธวงศา
นางสาวสุกฤตา คชเถื่อน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกฤตา วงควุฒิ
นางสาวสุกัญญา เกิดแกว
นางสาวสุกัญญา แกวสองดวง
นางสุกัญญา คณะใน
นางสาวสุกัญญา คําสุดแสง
นางสาวสุกัญญา ชางหลอ
วาที่รอยตรีหญิง สุกัญญา ทองงา
นางสาวสุกัญญา ทองดวง
นางสาวสุกัญญา ทองโต
นางสาวสุกัญญา บุญชัย
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐพงษ
นางสุกัญญา พันธดี
นางสุกัญญา มั่นกลาง
นางสาวสุกัญญา มีสัจ
นางสาวสุกัญญา ยันตะบุตร
นางสาวสุกัญญา รอดประไพ
นางสาวสุกัญญา รัตนวิไลสถิตย
นางสาวสุกัญญา สุทธิพงศปรีดา
นางสาวสุกัญญา อรัญญิก
นางสาวสุกัญญา อุนเปง
นางสุกัญยา แยมกระโทก
นางสุกันยา มัดรอ
นางสุกันยา ศรีนุกูล
นางสุกัลยา เหล็งนุย
นางสาวสุกานดา ดิษฐเตยหลวง
นางสุกานดา สารรัตน

๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุกานดา สุธรรม
นางสาวสุกิ้น แซภู
นางสุคนธ นาสมฝน
นางสุคนธา คัดทะจันทร
นางสุคิด สิทธิศร
นางสุจิต ซื่อสัตย
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นางสาวสุจิตตรา ฝงชลจิตร
นางสาวสุจิตตรา วังมลหมอม
นางสาวสุจิตตา ระบาเลิศ
นางสาวสุจิตรตรา ปานรุง
นางสุจิตรา ชินบุตร
นางสาวสุจิตรา ซื่อตรง
นางสาวสุจิตรา ฐานวิเศษ
นางสาวสุจิตรา ผาภู
นางสุจิตรา สาธุรัตน
นางสาวสุจิตราภรณ โสมนาม
นางสาวสุจินดา แกวกัน
จาสิบเอกหญิง สุจินดา มวงออน
นางสุจิภา วงศวรรณา
นางสาวสุจิรา แยมยิ้ม
นางสาวสุจีรัตน อินทกูล
นางสุชญา ตลับนาค
นางสาวสุชญา วชิรเดชาชัย
นางสาวสุชัญญา จันคณา
นางสาวสุชาดา เกาะกลาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุชาดา จางวางคง
นางสาวสุชาดา พันธุรังษี
นางสาวสุชาดา ลีเลิศประเสริฐชัย
นางสาวสุชาดา สินมะเริง
นางสาวสุชาดา เอี่ยมสุข
นางสาวสุชานันท สระบัว
นางสาวสุชาวดี พรหมชัยวุฒิ
นางสาวสุชาวดี ศรีชัย
นางสาวสุชีรา ไกรยวงษ
นางสาวสุณัชชา ทองคํา
นางสุณัฐทิตา ทับแสง
นางสุดใจ กสิคุณ
นางสุดใจ เสือพุฒ
นางสาวสุดชาดา ละลอกน้ํา
นางสุดา ปราณี
นางสาวสุดา โพธิทอง
นางสาวสุดา เสรารักษ
นางสาวสุดา เหลนยี
นางสุดาพร นันไชยวงศ
นางสาวสุดารัตน แกวมณี
นางสาวสุดารัตน เข็มแกว
นางสาวสุดารัตน ทรงสัจจา
นางสุดารัตน สมการณ
นางสาวสุดารัตน โสดาธาตุ
นางสุดาวรรณ แสงทอง
นางสุดาวรรณ สาระนันท

๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุติมา ทาคําวงค
นางสาวสุทธาทิพย สายคําฟู
นางสาวสุทธาทิพย หาญเมือง
นางสุทธินี สาลีพันธ
นางสุทธิพร กันหาสูงเนิน
นางสุทธิพร ชมเชย
นางสุทธิยาพร อัดซิ้น
นางสาวสุทธิลักษณ จันทรแกว
นางสาวสุทร ออนคํา
นางสาวสุทิศา สาวสุดชาติ
นางสุทิศา โสพิกุล
นางสาวสุทิสา คงศิริสมบัติ
นางสุธาดา บุตรใหญ
นางสาวสุธาทิพย กาคําผุย
นางสุธาทิพย จันทจักษุ
นางสาวสุธารัตน โชคกําเนิด
นางสาวสุธาวัลย ฐาตุจิรางคกุล
นางสาวสุธาสิณี จอนจันทร
นางสาวสุธาสินี ประดิษฐ
นางสาวสุธาสินี รอดแปน
นางสุธาสินี หวังดี
นางสาวสุธาสินี อันทะโคตร
นางสาวสุธิดา เขียวบุตร
นางสุธิดา พนาธิคุณ
นางสุธิยา ชัยวรวัฒน
นางสุธิษา ปุริมะโน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุธิษา พรหมเอาะ
นางสาวสุธีมนต มโนรัตนสกุล
นางสาวสุนทราภรณ ทรัพยเจริญ
นางสุนทรี วัฒโน
นางสาวสุนธรีย ไวยทรง
นางสุนัดดา ทวีวิทยชาคริยะ
นางสุนันท ฝายขันธ
นางสุนันท พึ่งคุม
นางสาวสุนันท อินทรเอี่ยม
นางสาวสุนันทา แกนแกว
นางสาวสุนันทา ไทยยิ้ม
นางสุนันทา พานแพน
นางสุนันทา มณีเนียม
นางสาวสุนันทา ศิริสุขนิรันดร
นางสุนันทา สมาน
นางสุนันทา สิงหมณี
นางสาวสุนันทา สุวรรณถาวร
นางสุนันทินี สุขพลอย
นางสาวสุนันทิพย สุภนานัย
นางสุนา มาตศรี
นางสุนิดา ธนารัตน
นางสุนิตา พลอามาตย
นางสุนิษา เทพศรีหา
นางสุนิษา บูทอง
นางสาวสุนิสา กัณหา
นางสาวสุนิสา แกนหงษ

๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุนิสา เทศนิเวศ
นางสุนิสา นาคะไชย
นางสุนิสา วิจิตรพล
นางสาวสุนิสา เศรณีพงศ
นางสาวสุนีย อุนวินรัมย
นางสาวสุประภา คําวงษา
นางสาวสุประวีณ นนทะนํา
นางสาวสุปราณี กันกัน
นางสุปราณี มินทระ
นางสาวสุปราณี ราชมนเทียร
นางสุปรานอม ระเดน
นางสุปรียา ไชยรักษ
นางสาวสุปรียา ศิริพันธ
นางสาวสุปรียา สุขศิริ
นางสุปน นาฮอยทอง
นางสุผาวรรณ ศรีมงคล
นางสุพร ชูติลํา
นางสุพร ทองหลอ
นางสุพร วรรณกลาง
นางสาวสุพรรณณี สองสาย
นางสาวสุพรรณษา พานณรงค
นางสาวสุพรรณิกา ศิริ
นางสุพรรณี ขันเขตต
นางสาวสุพรรณี จันทรแกว
นางสาวสุพรรณี จันทรงาม
นางสาวสุพรรณี เจริญรัมย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒

นางสาวสุพรรณี ชูโฉม
นางสุพรรณี เชื้อวงษ
นางสุพรรณี ถมยา
นางสุพรรณี พรมราช
นางสุพรรณี พายุบุตร
นางสาวสุพรรณี เมืองราชา
นางสาวสุพรรณี ลาดภักดี
นางสาวสุพรรณี วงศคําจันทร
นางสุพรรษา งามนิมิตร
นางสาวสุพรรษา ชัยจํา
นางสุพรรษา ไชยสาลี
นางสาวสุพรรษา สารีอินทร
นางสาวสุพัฒฑรา ชื่นตา
นางสุพัฒน ศรีพันดอน
นางสาวสุพัฒนา ปตตังละพา
นางสุพัณนิดา ใสดี
นางสาวสุพัตตา รอดหวยรอบ
นางสาวสุพัตร ไชยสิงหา
นางสาวสุพัตรา แกวสีทอง
นางสุพัตรา โกดี
นางสาวสุพัตรา เปนพุม
นางสาวสุพัตรา มะลิลา
นางสุพัตรา มีทอง
นางสาวสุพัตรา วนาวิไลกุล
นางสุพัตรา สุขรุง
นางสุพันธ เถกิงสุข

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุพาณี ขุนรัง
นางสุพานี พิเชฐกุลสัมพันธ
นางสาวสุพิชชา ซองศิริ
นางสุพิชา ทาวัน
นางสุพิศ กอนคํา
นางสุพิศ สอนกางทิศ
นางสุพิศ เสนาใหญ
นางสุพิศ แกวศรี
นางสุพิศพรรณ รักขา
นางสาวสุพี ไพรบึง
นางสาวสุเพ็ญสา ทองมี
นางสุภลักษณ บุเกตุ
นางสุภักเกศ การวิบูลย
นางสุภักดิ์ ลาดํา
นางสาวสุภัคจิรา ปญญา
นางสาวสุภัคญาภา ธนภัทรวุฒิธร
นางสุภัคสร อยูตน
นางสุภัตรา อินพิทักษ
นางสาวสุภัทตรา คําผาย
นางสาวสุภัทรา ยุวนิช
นางสาวสุภัสสรา วันบัวแดง
นางสุภา มีสานุ
นางสาวสุภาณี บุญสินธุ
นางสุภาณี เพลัย
นางสาวสุภาดา ขุนวงษา
นางสาวสุภาดี ดอนหลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔

นางสาวสุภาพ บุตรแสงดี
นางสาวสุภาพ ผลบุญ
นางสุภาพ มีภูงา
นางสุภาพ สุดรัก
นางสาวสุภาพ หลงทอง
นางสาวสุภาพร ขันประกอบ
นางสาวสุภาพร คุมทัพ
นางสุภาพร จะลอ
นางสุภาพร จันทรสอง
นางสาวสุภาพร จามพัฒน
นางสุภาพร ใจทะนิน
นางสุภาพร ทองจรัส
นางสุภาพร ทูลกลาง
นางสุภาพร นาจรูญ
นางสาวสุภาพร บุตรคง
นางสาวสุภาพร ผาลาด
นางสุภาพร พนาอดิศัย
นางสุภาพร โพธิ์ดี
นางสาวสุภาพร ยอดเสาร
นางสุภาพร สิงหาอาจ
นางสาวสุภาพร หงาบุตร
นางสาวสุภาพร เหลาจันทร
นางสุภาพร เหลาอัจฉริยะพร
นางสาวสุภาพร อยูเจริญ
นางสาวสุภาพร อยูสนิท
นางสาวสุภาพร อินทิรถ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุภาพล มีศิลป
นางสุภาภรณ แกนลา
นางสาวสุภาภรณ คําพิมูล
นางสุภาภรณ คุณตง
นางสุภาภรณ ดําแกว
นางสาวสุภาภรณ ทองสุโข
นางสาวสุภาภรณ ทางชูแกว
นางสาวสุภาภรณ สมบัติราช
นางสาวสุภาภรณ สิงหาร
นางสุภาภรณ หงษทอง
นางสุภาภรณ อาษาศึก
นางสาวสุภาภรณ เอี่ยมอากาศ
นางสาวสุภามณี เดชหวยไผ
นางสาวสุภารัตน คงศรี
นางสาวสุภารัตน คํานันท
นางสุภารัตน โคตพรม
นางสุภารัตน ราชนาวี
นางสาวสุภารัตน สีโยไว
นางสุภารัตน สุดประเสริฐ
นางสุภาลักษณ ยะการ
นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน
นางสาวสุภาวดี กลิ่นสุพรรณ
นางสุภาวดี คามะเชียงพิณ
นางสุภาวดี ทรัพยซอน
นางสุภาวดี แสนธิ
นางสาวสุภาวดี หลานสัน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖

นางสาวสุภาวะดี พรมเทพ
นางสาวสุภาสิตา สุกสัย
นางสาวสุภิชานันท คําศรี
นางสุภิดา พรมรุกขชาติ
นางสาวสุภี ศรีรักษา
นางสุมลฑา แพงทวี
นางสุมลวรรณ ภูพันธ
นางสาวสุมาธิกานต สังวาลไชย
นางสาวสุมาพร ทวยประเสริฐ
นางสาวสุมาริน เผาพันธ
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
นางสุมาลี แกวหยอง
นางสาวสุมาลี จะงาม
นางสุมาลี จิตตอาจหาญ
นางสาวสุมาลี ชางเรียน
นางสาวสุมาลี ชาตรีทัพ
นางสุมาลี บดเกต
นางสาวสุมาลี ปานทุง
นางสาวสุมาลี โพธิ์สุวรรณ
นางสาวสุมาลี สราญชัย
นางสาวสุมิตา พึ่งมี
นางสาวสุรธิดา บึงพรรัตน
นางสุรภา ขวัญคง
นางสาวสุรภา นาเจริญ
นางสาวสุรภา โพธิ์เจริญ
นางสาวสุรัตนา มณีวงษ

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุรางคณา คณาดี
นางสาวสุรางครัตน วุฒิสันติกุล
นางสุรางวดี สุกสด
นางสาวสุรินทร คางคีรี
นางสุรินทร สมศักดิ์
นางสาวสุริพร อาวาศ
นางสุริยา จายหนองบัว
นางสาวสุริยาพร ดวงจักร ณ อยุธยา
นางสุริวัสสา ขรรทมาศ
นางสุรี จันทรชูเพชร
นางสุรีพร ภูนิลมัย
นางสาวสุรีย เจริญพร
นางสาวสุรีย พรหมเจียม
นางสาวสุรีย อยูฉ่ํา
นางสาวสุรียฉัตร ชวนะลักขโณ
นางสาวสุรียพร นพสมบูรณ
นางสุรียพร ยีขุน
นางสาวสุรียรัตน อักขราวิจิตร
นางสาวสุรีรัตน ขาวฉลาด
นางสาวสุรีรัตน งามเกาะ
นางสาวสุรีรัตน นามบุตร
นางสุรีรัตน วงศสวัสดิ์
นางสาวสุรีรัตน สารพล
นางสาวสุรีรัตน สุคนธ
นางสาวสุไรนา สาและ
นางสาวสุลาวรรณ ไรสงวน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุลาวัลย ไทรสังขเจติยกุล
นางสาวสุลาวัลย พระคง
นางสาวสุลาวัลย สุรินทร
นางสาวสุวจี วงคชัย
นางสาวสุวภัทร ไชยบัง
นางสาวสุวรรณ ปตภี
นางสุวรรณภัค แกวคุม
นางสาวสุวรรณา แกวหัสดี
นางสุวรรณา จาแกว
นางสุวรรณา โพยมชัชวาล
นางสุวรรณา มีอัฐมั่น
นางสุวรรณา ยิ่งกลา
นางสาวสุวรรณา รัตนะ
นางสุวรรณา สีมารักษ
นางสาวสุวรรณา อินทรงาม
นางสาวสุวรรณี สินทร
นางสาวสุวรรณี หวานฤดี
นางสาวสุวรรณี อุตบุญ
นางสุวรินทร ตนอินทร
นางสาวสุวลักษณ พรหมดี
นางสาวสุวัฒนา บุญหนุน
นางสาวสุวาณี พูลพจน
นางสุวารีย อินทรประสิทธิ์
นางสาวสุวิกรานต สายบลาด
นางสุวิชชา ราษฎรเจริญ
นางสาวสุวิชาดา แกวนาเหนือ

๕๑๘๙
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

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุวิดา สุพัฒน
นางสาวสุวิมล ปฏิมนต
นางสาวสุวิมล พรมแกว
นางสาวสุวีรา คุมมงคล
นางสาวสุไหวบะ เบ็ญยุโสะ
นางสาวสุอรพันธ เหมือนโพธิ์ทอง
นางเสนห ใจชอบ
นางเสนาะ ประดับผล
นางเสมอ เยี่ยมรัมย
นางเสมียน บัวงาม
นางสาวเสาดะ แขวงดํา
นางเสารวรัก สอนบาล
นางสาวเสาวณี บุญมี
นางสาวเสาวณีย ดีกระจาง
นางเสาวณีย บุดพันธ
นางเสาวณีย พนาสันฑรักษ
นางสาวเสาวณีย อุตสาห
นางสาวเสาวนี เถื่อนมวง
นางสาวเสาวนี ผองอําไพ
นางสาวเสาวนีย ไชยปาน
นางเสาวนีย บุบผาชาติ
นางเสาวนีย เมืองโพธิ์
นางสาวเสาวภาพันธ ศรีประเสริฐ
นางสาวเสาวรส โขมณี
นางเสาวลักษ หวังผล
นางสาวเสาวลักษณ เก็ตมะยูร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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
๕๒๔๐

นางสาวเสาวลักษณ ขุนเอียด
นางสาวเสาวลักษณ ดอกขจร
นางสาวเสาวลักษณ ตั้งพานิช
นางสาวเสาวลักษณ ทาโคตร
นางสาวเสาวลักษณ ผํานอก
นางเสาวลักษณ พรมมา
นางสาวเสาวลักษณ ลามพัฒน
นางเสาวลักษณ สิมพราช
นางสาวเสาวลี ปลอดเถาว
นางเสาวิณีย ศรีธรรมศาสน
นางสาวแสงจันทร แกวเปยง
นางแสงจันทร ธิวัย
นางสาวแสงจันทร รัตนวรกรณ
นางสาวแสงจันทร อุนเรือน
นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด
นางสาวแสงดาว ตาโน
นางแสงดาว ทิพยเนตร
นางสาวแสงเดือน ปราเวช
นางสาวแสงเดือน เผาทะชัย
นางสาวแสงเดือน เพ็งชัย
นางสาวแสงเดือน อินตะรักษา
นางแสงทอง บุญอุม
นางแสงเทียน แพงคําฮัก
นางแสงนภา เที่ยงธรรม
นางแสงเพ็ชร โพธิ์แฉลม
นางสาวแสงหลา ชะเอ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางโสพิศ คําปวง
นางโสภา คิดสงวน
นางสาวโสภา เทอดสุวรรณ
นางโสภา สรอยคํา
นางสาวโสภา สังขทอง
นางโสภาพรรณ ปวงคํา
นางโสภิดา เพ็ญแกว
นางสาวโสภิดา วรจักร
นางสาวโสภิต หลีกเลี่ยง
นางสาวโสภิตา จันทบุญ
นางโสภิตา ชื่นอภัย
นางโสมพัฒน ทองพุม
นางโสรญา สังขขาว
นางสาวโสวรถ ชูแกว
นางสาวหทัยชนก เดชมา
นางสาวหทัยทิพย ไพกะเพศ
นางหทัยรัตน ยุพยงค
นางหทัยรัตน แสนบุญมา
นางสาวหนึ่งฤทัย คูณเพิ่ม
นางสาวหนึ่งฤทัย เคราะหดี
นางสาวหนึ่งฤทัย ทองแพง
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญกลั่นสอน
นางสาวหนุนชนก การลพ
นางหนูกาญจน แกนพะเนา
นางหนูจันทร ไขบรรเทา
นางหนูจีน ศรีกลับ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒

นางสาวหนูเดือน จันทรยาง
นางหนูแดง คํามุงคุณ
นางสาวหนูทิพย บุญโจม
นางหนูพิน อริยะภักดี
นางสาวหนูเพียร คําดี
นางหนูเพียร ศรีสุพรรณ
นางสาวหมะสตูรา ปนยี
นางสาวหมุเหรียม สังคะโน
นางสาวหยาดทิพย เกษียร
นางหยาดทิพย ปุผาลา
นางหรรษลักษณ จันละมูล
นางหวานใจ เหลาผา
นางหอมหวน อิ่มใจ
นางสาวหัทยา นิลรักษา
นางสาวหัทยา เบี้ยบังเกิด
นางสาวหัทยา วันทานี
นางสาวเหมวรรณ ถ้ําหิน
นางสาวเหมือนฝน เขียวแดง
นางสาวใหมเจียว แซเติน
นางสาวอณัฐชา คุมจินดา
นางอโณทัย ปอมปริยานนท
นางสาวอติพร การะกัน
นางสาวอติพร หลักรอด
นางสาวอทิตญา บุญหนองเหลา
นางสาวอทิตยา แกวเชียงทอง
นางสาวอทิตยา จิตรเพียร

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอทิรดา จันทรศิลป
นางสาวอธิติยา ประวิง
นางสาวอนงค ทานา
นางสาวอนงค นอยมะลิวัน
นางอนงค โพธิ์นิล
นางอนงค ยากลิ่นหอม
นางอนงค วิเศษสาธร
นางอนงค อิ่นคํา
นางสาวอนงคนาฏ สาเรือง
นางสาวอนงคพร ธรรมสัตย
นางสาวอนงครดี ราชติกา
นางอนงครัตน สารลิขิต
วาที่รอยตรีหญิง อนงควดี
เชื้อเมืองพาน
นางสาวอนงนาฏ หลวงใจ
นางอนัญญา กิ่งเกาะยาว
นางอนัญญา เกิดทิม
นางสาวอนัญญา แกวคําแสน
นางสาวอนัญญา ใจหนัก
นางสาวอนัญญา นิ่มนวล
นางอนัญญา ศรีเฉลิม
นางอนัตตา แซเดี่ยว
นางอนันต พรมมากอง
นางสาวอนันทภรณ ลุมกลาง
นางสาวอนามิกา หมวยนอก
นางอนิษฎา อนุโรจน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนิสรา คลายจินดา
นางสาวอนุธิดา ไชยสุนทร
นางสาวอนุธิดา ปนทอง
นางอนุรักษ ดวงแกว
นางอนุรักษ ศรีจินดา
นางสาวอนุศรา กังธีระวัฒน
นางสาวอนุสรณ ชนะพาล
นางอนุสรา คนยัง
นางสาวอนุสรา เงินยวง
นางสาวอนุสรา สิงหจันทึก
วาที่รอยตรีหญิง อโนทัย รัตนไทย
วาที่รอยตรีหญิง อภัสรา จิตรราช
นางอภิญญา คําพิกุล
นางสาวอภิญญา ไชยเหนือ
นางสาวอภิญญา ทองอยู
นางอภิญญา ภูงามเขียว
นางสาวอภิญญา ภูดานุ
นางสาวอภิญญา รงครัตน
นางสาวอภิญญา สมนอย
นางสาวอภิญญา อาษาธง
นางสาวอภิพาวดี อินมี
นางอภิรักษ จันทรอ่ํา
นางสาวอภิรัชนี ปติยนต
นางอภิริสา สีหลอด
นางสาวอภิวันท ไชยยา
นางสาวอภิษฎา บุตรโยธี

๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอภิษฏา เบาดี
นางสาวอภิสรา พระเทพ
นางสาวอมรพรรณ วรรณพัฒน
นางสาวอมรภัณฑ หงษสิบหก
นางอมรรัตน กันทะวงค
นางสาวอมรรัตน ดวงใหญ
นางอมรรัตน ดาเหล็ก
นางสาวอมรรัตน ถือคํา
พันจาเอกหญิง อมรรัตน ทวีตา
นางอมรรัตน ทองนุน
นางสาวอมรรัตน พงคโสภี
นางสาวอมรรัตน รมกลาง
นางสาวอมรรัตน ฤทธิ์กัณโต
นางอมรรัตน วงษกล่ํา
นางอมรรัตน ไววงค
นางสาวอมรรัตน ศรีหาพงษ
นางสาวอมรรัตน สิมมา
นางสาวอมรรัตน สีตะบุษป
นางสาวอมรวรรณ ฟกทองอยู
นางสาวอมรัตน สาดี
นางสาวอมรา ศรีจันทร
นางสาวอมรา อินทวัตร
นางอมลณัฐ แกวนิล
นางอมิตตา กุมภวงค
นางอมินตา เล็กสุวรรณ
นางอยุรี เจริญพืช

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕

นางสาวอรกัญญา เกตุรัตน
นางสาวอรจิรา จันทร
นางสาวอรชร ปถพี
นางสาวอรชา แกวจันทร
นางสาวอรชุมา กอเกียรติเจริญ
นางอรญา ทองคํา
นางสาวอรดี ทาวหา
นางสาวอรตา พูลเพิ่ม
นางสาวอรทัย กิ่งทอง
นางสาวอรทัย แกวสุฟอง
นางสาวอรทัย คําสวาง
นางสาวอรทัย คูณคําตัน
นางสาวอรทัย โคณะบาล
นางสาวอรทัย ใจปาละ
นางอรทัย ดอกไมแกว
นางอรทัย ทะชัย
นางอรทัย ผลทับผิม
นางอรทัย พันธเลิศ
นางสาวอรทัย พูนวงค
นางอรทัย รัตนาวิวัฒน
นางสาวอรทัย สนธิมูล
นางอรทัย สมภูมิ
นางสาวอรทัย สาคํา
นางสาวอรทัย อุปนันต
นางสาวอรไท โสผล
นางสาวอรนิจ แสนวงษ

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอรนิภา วิเศษศักดิ์
นางอรปรียา ไทยธานี
นางสาวอรพร กูลแผน
นางสาวอรพรรณ คงมวงหมู
นางสาวอรพรรณ ดวงศรี
นางสาวอรพรรณ เดชะบุญ
นางสาวอรพรรณ เทพสัตรา
นางสาวอรพรรณ บัวมณี
นางสาวอรพรรณ พรมศักดิ์
นางอรพิน คุณนา
นางอรพิน ทองรัตนะ
นางสาวอรไพริน จงกลรัตน
นางสาวอรภัทรา ใครนุนกา
นางอรมาศ หมีนหวัง
นางสาวอรวรรณ เกตุแกว
นางสาวอรวรรณ เข็มเพชร
นางอรวรรณ เจือระพล
นางสาวอรวรรณ เชิงรัมย
นางสาวอรวรรณ โตพิพัฒนมงคล
นางอรวรรณ ประพฤติตรง
นางอรวรรณ พราหมณวงศ
นางอรวรรณ ลีเหลา
นางสาวอรวรรณ วงษนอก
นางสาวอรวรรณ วงษปาน
นางสาวอรวรรณ วังชิ้น
นางอรวรรณ สิงหบัว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรวัลย อินตะมะกอก
นางสาวอรวีรินทร อัครเกษมพรรษา
นางสาวอรศศิพัชร จัตวานนท
นางอรษา เกตุชิต
นางอรษา โฉมงาม
นางอรสา ขัดทะเสมา
นางสาวอรสา เซงใช
นางสาวอรสา บุญไชย
นางสาวอรสา มลอา
นางสาวอรสุรางค วงศคช
นางสาวอรอนงค นาครอย
นางอรอนงค พันธุศรีศักดิ์
นางอรอรงค หมิกพิมล
นางสาวอรอารีย คําแกว
นางอรอินทร เมืองจันทร
นางสาวอรอุมา ซั่นกุล
นางสาวอรอุมา พรมนาม
นางอรอุมา เพ็งพิต
นางอรอุมา ราชพิบูลย
นางสาวอรอุมา อปรี
นางสาวอรัญ บุญยิ่ง
นางสาวอรัญญา เขจรรักษ
นางอรัญญา เจือทิน
นางสาวอรัญญา ชากัน
นางสาวอรัญญา พาลาศรี
นางอรัญญา มาลีรัตน

๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอริยธีรา ระดาฤทธิ์
นางสาวอริษา อาสสุวรรณ
นางสาวอริสรา อินผา
นางสาวอรุณ ชินวงศ
นางอรุณ สิงหโคตร
นางอรุณ สุขสวาง
นางอรุณนี ธรรมวัฒน
นางสาวอรุณรัตน ชวยระเทพ
นางสาวอรุณศรี โพธิ์สัตย
นางอรุณศรี อุบลพวง
นางสาวอรุณี จันทรขามปอม
นางสาวอรุณี ไชยนาเหลือง
นางอรุณี มิกราช
นางอรุณี สมศรี
นางอโรชา โสไกร
นางสาวอลิศรา ลีฬหาพงศธร
นางสาวอลิสา สุขบัญชาชัย
นางอลิสา อุนแทน
นางสาวอลีณา เรืองบุญญา
นางสาวอวยพร ภูพานไร
นางออนจันทร จันทรละมูล
นางออนจิตร จิตรเย็น
นางออนศรี กติยะกาล
นางออย บุญศรี
นางออย ลือชาขันธ
นางสาวออยทิพย นันทะใจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙

นางสาวอังคณา จันทะโร
นางสาวอังคณา ทองคํา
นางอังคณา ภูมิวารินทร
นางอังคณา ศรีพรม
นางสาวอังคณา สายริยา
นางอังคณา แสนผล
นางสาวอังวรา วองไว
นางสาวอังสนา สาแม
นางสาวอังสุมารินทร คนนาการ
นางสาวอังสุมาลี แคนหมั่น
นางสาวอัจจิมา วรรณศิรานนท
นางสาวอัจจิมาภรณ คํามาบุตร
นางสาวอัจฉรา จันทรจุรี
นางสาวอัจฉรา ชุมเปย
นางสาวอัจฉรา ทับกระจาย
นางอัจฉรา ธิมา
นางอัจฉรา มะลิพุม
นางอัจฉรา รุกไพรี
นางสาวอัจฉรา ฤทธิรอน
นางอัจฉราพร กลัดสวัสดิ์
นางสาวอัจฉราพร ทําทิพย
นางอัจฉราพร ทิพบับหลาบ
นางอัจฉราภรณ มะโนวงค
นางสาวอัจฉราภรณ สงกะศิริ
นางสาวอัจฉริยา กิตยารักษ
นางสาวอัจฉริยา ศรีพรม

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอัจรา นวลนุม
นางสาวอัชฌา อายะบุตร
นางสาวอัชฎา ยิ้มดี
นางสาวอัญชนา ขอเสริมกลาง
นางสาวอัญชนา คํามุงคุณ
นางอัญชนา เมฆฉาย
นางสาวอัญชลี คงเมือง
นางอัญชลี คํายวง
นางสาวอัญชลี จันทบาล
นางอัญชลี ตอสนิท
นางอัญชลี ทองอินที
นางอัญชลี ธนีบุญ
นางสาวอัญชลี นากรณ
นางสาวอัญชลี บุราคร
นางสาวอัญชลี พานิช
นางอัญชลี โพธิ์ทัศน
นางสาวอัญชลี โภชนเกาะ
นางอัญชลี มีกัน
นางสาวอัญชลี รัตนพลแสน
นางสาวอัญชลี ฤทัยประเสริฐสูง
นางสาวอัญชลี สวางนวล
นางสาวอัญชัญ ไชยรส
นางอัญชิษฐา ชาลีแดง
นางอัญชิสา อุปชฌาย
นางสาวอัญณีย จุกหอม
นางสาวอัญรินทร อรุณศรีเกียรติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัณณ โพธิ์สุวรรณุกุล
นางอันชะลี เหล็กดี
นางอันธิกา ใจยะสิทธิ์
นางสาวอัมพร คําเหล็ก
นางอัมพร เดชจูด
นางอัมพร พงศพิทยาภรณ
นางอัมพร พวงคํา
นางสาวอัมพร แยมเกษร
พันจาอากาศเอกหญิง อัมพร
สุขสันตสิริมา
นางสาวอัมพร เหมวิหค
นางสาวอัมพวรรณ พนาสัมฤทธิผล
นางสาวอัมพวรรณ วงคเกษร
นางสาวอัมพวรรณ เวชปญญา
นางอัมพิน คําใหญ
นางอัมไพ แสงโย
นางสาวอัมไพวรรณ รุดพิมาย
นางสาวอัมไพวรรณ สุขพร
นางสาวอัมรา ลมชื่น
นางสาวอัมรินทร โตะฟาเละ
นางสาวอัยยรัตน อริยชัยบุศย
นางสาวอัศนีย เกตุแกว
นางอัศวินี สิงหเสนี
นางอัสมา หะดีมอ
นางสาวอาฉะ บิลหีม
นางอาซีเยาะ จินารง

๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอาณดา ดอนอุบล
นางสาวอาทิตยา เกิดแพร
นางสาวอาทิตยา บุญทวี
นางสาวอาทิตยา วังโส
นางสาวอาทิตยา สังเพ็ชร
นางสาวอาทิตยา อัดโดดดร
นางสาวอาทิตยาพร วรพันธ
นางอาทิศ บัวงาม
นางอานงค สะแหละ
นางอานิต เมืองโคตร
นางอาภร สังขทอง
นางสาวอาภรณ มวงแจม
นางสาวอาภัสนันท สวัสดิ์ผล
นางสาวอาภัสรา กุณา
นางสาวอาภาพร ชํานาญศึก
นางอาภาพร มีไชยโย
นางสาวอาภาภรณ ถมมา
นางสาวอาภาภรณ บุญมาก
นางอาภาภรณ บุตรดา
นางสาวอาภาภรณ สุทธิประภา
นางสาวอาภาวี เรืองรุง
นางอารยา พิมลศักดิ์
นางสาวอาริญา สุขสวัสดิ์
นางสาวอาริยา งิมขุนทด
นางสาวอาริยา สํานักนิตย
นางสาวอารี เกตขาว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒

นางอารี มีสุข
นางอารีย กอนบุญไสย
นางสาวอารีย ทองรอด
นางอารีย ศรีกระจาง
นางอารีย สืบศักดิ์
นางสาวอารียรัตน โสดา
นางอารียา พยายาม
นางสาวอารียา พัดเย็น
นางสาวอารียา รองสําลี
นางสาวอารีรัตน กิ่งคํา
นางสาวอารีรัตน บุญพรอม
นางอารีรัตน โยชนา
นางสาวอารีรัตน หวังบริสุทธิ์
นางสาวอารีวรรณ โสภาชาติ
นางอารูณี เปาะแม
นางสาวอาวร บูรณะพล
นางสาวอําพร กันทะมาลัย
นางอําพร บุตรอุดม
นางอําพร ภูมิลา
นางอําพร อินทรัพย
นางสาวอําพา ปนโตนด
นางอําไพ แบนประเสริฐ
นางอําไพ พรมอุดม
นางสาวอําไพ ระวังสําโรง
นางสาวอําไพพรรณ ใจสุราช
นางสาวอําภา คําศรี

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอําภา ชมชื่น
นางสาวอําภา นอยทับทิม
นางสาวอําภา สังขวิลัย
นางสาวอําภา สุภาตะ
นางอําภา อินทนะ
นางสาวอิศราภรณ ยกให
นางสาวอิศราวัลย จันทรเรือง
นางสาวอิสราพร สหัสสา
นางสาวอิสราพร หัดสันเทียะ
นางอิสราพร ฮอลลีบอน
นางสาวอิสริยาภรณ ทิพยรักษ
นางสาวอิสรีย บุญเกื้อ
นางสาวอิสสริยา ทองแบบ
นางสาวอุดมพร จํากอง
นางสาวอุดมพร ชัยทอง
นางสาวอุดมพร สุมาวัน
นางอุดมลักษณ บุษราภรณ
นางอุทัย สนหอม
นางอุทัยวรรณ กรุณา
นางสาวอุทัยวรรณ จันทรโอทาน
นางอุบล ทักษิณ
นางสาวอุบล รอดรวยรื่น
นางสาวอุบล ลอมวงค
นางสาวอุบล หอมบุญมา
นางสาวอุบลรัตน ชัยนันทรัตน
นางสาวอุบลรัตน วงษแปลง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒

นางอุบลวรรณ ดังกอง
นางอุบลวรรณ มาลุน
นางอุภาพร ครองยุติ
นางอุมาพร นุชชาติ
นางสาวอุมาพร ผิวแดง
นางสาวอุมาพร ยาสมุทร
นางอุมาพร สิงหคร
นางอุมาภรณ โรมวาป
นางสาวอุมาอร สวางสังวาลย
นางอุรา บุฮม
นางอุรา เส็นหีม
นางสาวอุราพร โชคทวีนนท
นางสาวอุริน บัวชุม
นางอุไร โคตรโสภา
นางสาวอุไร พงษภักดี
นางสาวอุไร อินทรจุฬ
นางอุไรพร จําปาจันทร
นางสาวอุไรพร สุทธิโส
นางอุไรรักษ จําปาสิม
นางสาวอุไรรัตน ทิมะพันธุ
นางอุไรรัตน มูลคร
นางอุไรรัตน ยาวิเลิง
นางสาวอุไรรัตน เหงาโอสา
นางอุไรรัตน อิภูวา

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอุไรวรรณ ชนํากอแกว
นางสาวอุไรวรรณ นนทคําวงค
นางสาวอุไรวรรณ แผนทอง
นางอุไรวรรณ ศิริออน
นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ราช
นางสาวอุไรวรรณ แสนสามกอง
นางสาวอุไรวรรณ อารีรพ
นางอุลัย แจมศรี
นางอุลัย หอมหวล
นางสาวอุลัยพร หงษทอง
นางอุลัยวรรณ ชัยชราแสง
นางสาวอุษา สรอยสุมาลี
นางสาวเอมอร โชสูงเนิน
นางเอ็มอร กําเนิดกาลึม
นางสาวเอมินี จันทรถา
นางเอื้อ ฝาดสูงเนิน
นางสาวเอื้อการย ผองมณีเจริญ
นางสาวเอื้อมพร วันทูล
นางสาวแอนนา ถวยทอง
นางฮาเดีย หาสัตว
นางสาวฮาบีบะ แยงกุลเชาว
นางสาวฮาฟาวาตี สุหลง
นางสาวฮายาตี มะเกะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๔๔ ราย)
จาสิบโท กรกฏ อินสิน
๒๖ นายจักรพงษ นันทหาร
นายกรณไพศาล วัฒนพันธุ
๒๗ จาโท จักรพล เทาธุรี
พันจาเอก กฤษฎา สารักษ
๒๘ สิบเอก จักรา ใจคง
จาสิบเอก กฤษณะ ทิพรส
๒๙ พันจาโท จิระพงษ คําจันทร
จาเอก กัณหา ชาวไทย
๓๐ นายจุลชาติ อุทัยวรรณกุล
นายกัมปนาท วรรณโยธา
๓๑ นายเจตนา แสวงชอบ
นายกิตตินันท จันทรนิยม
๓๒ นายเจตนิพัทธ ฉัตรบวรนันท
นายกิตติพัทธ สงวนทรัพย
๓๓ จาสิบโท เจริญ วงศหลา
นายกิตติวุฒิ ไตรสรณะกุล
๓๔ สิบเอก ฉัตรชัย โสระเวช
นายกิตติศักดิ์ ลาวรรณ
๓๕ นายเฉลิมเกียรติ บํารุงอาจ
สิบเอก เกรียงไกร อุดทา
๓๖ จาสิบโท ชนพล เพ็ชรจินดา
นายเกียรติศักดิ์ ชัยชมภู
๓๗ นายชนพล อุทุมภา
จาเอก เกียรติศักดิ์ สิงหน้ํา
๓๘ จาสิบเอก ชยพล อินทริง
นายโกมินทร ตรีเมืองปก
๓๙ พันจาอากาศเอก ชวิภู พัฒนภูวดล
นายโกสินทร แปนทอง
๔๐ จาเอก ชัชพงษ ใจหวัง
จาสิบเอก ไกรภพ ศรีจันทร
๔๑ นายชัยรัตน ศรีวิหค
นายขวัญชัย ถาวงกลาง
๔๒ นายชาตรี พิมพยนต
จาสิบเอก คงฤทธิ์ เกตุคง
๔๓ นายชุติ อาลัยญาติ
พันจาอากาศเอก คณพศ วรศาสตร
๔๔ จาสิบเอก เชี่ยวชาญ ชนะสะแบง
พันจาอากาศตรี คําสอน รมจันทรอินทร
๔๕ ดาบตํารวจ ณภนนท ทองชาติ
นายจตุพร เจี่ยเรืองสาคร
๔๖ สิบเอก ณรงคศักดิ์ ปานโท
จาสิบเอก จตุรภัฏ คงเพชร
๔๗ จาสิบเอก ณฤทธิ์ ดิษเจริญ
จาเอก จรัญ พูลชาติ
๔๘ นายณัฏฐชัย ประสาร
นายจักรกริช พรหมเรืองฤทธิ์
๔๙ จาสิบเอก ณัฏพงศ แปงใจดี
พันจาเอก จักรพงษ สิงหนนท
๕๐ จาสิบตรี ณัฐวุฒิ ปรือทอง

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
๗๖

จาโท ณัฐวุฒิ บุษดี
พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ เมืองปาก
จาสิบโท ดอนเมือง ไชยคิรินทร
จาเอก ดุลยฤทธิ์ ขัตติยะ
สิบเอก เดโช เงกสอนอ
พันจาเอก ทศพร พลเศษย
นายทศพล จําเริญเศษ
สิบเอก ทองพันธ ทนแสง
จาสิบเอก ทักษิณัตว พงคตัน
นายทัพชัย โคตรชมภู
จาสิบเอก ทินน ทองขาว
นายเทพพร ซาวงษ
พันจาโท ธงชัย ชูแสงจันทร
นายธงชัย ธัญญาผล
นายธนภัทร นอยพิทักษ
พันจาเอก ธนัยนันท ธนดีเจริญยศ
จาสิบเอก ธเนศ แข็งธัญญกรรม
สิบเอก ธรรมนูญ แกวเนียม
นายธรรมนูญ มีบุญญกิจ
สิบเอก ธัญญาศาสตร พลโยธา
จาสิบเอก ธานินทร แสนใจบาล
วาที่รอยตรี ธานี เรือนทอง
นายธีทัต กิจวัชรากุล
นายธีทัต เจียรศิริ
จาเอก ธีรยุทธ ชากํานัน
จาสิบตรี ธีระชัย คอกขุนทด

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ธีระพงษ คําหาญพล
นายธีระพล สุนทราศรี
จาอากาศเอก ธีระศักดิ์ ภูกองสังข
นายธุวพัส แตงจุย
สิบเอก นนทวัชร อธิบดี
นายนพดล ชมภูชัย
จาสิบโท นพดล หวังกลาง
พันจาเอก นพรัตน คงศิลา
นายนพรัตน พลอยเพ็ชร
จาเอก นรินทร สุวรรณไตรย
นายนรินทร จีนดวง
จาสิบเอก นเรศ บุญละคร
จาเอก นฤพนธ นิชํานาญ
สิบเอก นิคม ฮดสูงเนิน
นายนิพนธ พันธเลิศ
นายนิมิต ธาราพงษ
พันจาเอก นิรันดร สุดเพาะ
นายนิสิต อิ่มอวม
จาสิบเอก นุกูล ศุภมาตร
จาสิบเอก บรรจง โนแกว
จาเอก บรรณสาร เสือสุวรรณ
จาเอก บุญญฤทธิ์ เพ็ชรรัตน
พันจาเอก ปฐวี รุนเจริญ
นายปณัฐพงษ ขุนหมื่น
นายปธิกร การรัมย
สิบเอก ปภังกร แดงนอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายประพล เกตุแกว
นายประเสริฐ วงษดี
จาเอก ปรีชา มนปราณีต
จาเอก ปรีชา กระบวนศรี
จาเอก ปญญา ครองชื่น
นายปลันทร ถิรโชติชัยกุล
สิบโท ไผ สีทะ
จาเอก พงศกร วงศใจ
จาสิบเอก พงศกิตติ์ กิจสิพงษ
นายพงศธร สมบูรณผล
พันจาอากาศเอก พรเทพ กอนทองคํา
จาเอก พรศักดิ์ ธรรมสัตย
พันจาอากาศเอก พรอมพงษ สุวรรณ
นายพิทยา วะราศรี
นายพิภพ ชิตพันธุ
นายพิศาล มงคลเดช
จาสิบเอก พุฒิพร ถนอมธรรม
พันจาอากาศเอก ไพฑูรย สนสาย
นายไพบูลย มะณี
พันจาอากาศเอก ภัคพล ลาภเวช
นายภาคภูมิ ภูโต
จาเอก ภาคิไนย มะปะโท
นายภานุพันธุ ศิริจันทร
พันจาอากาศเอก ภานุวัฒน
วงศหาจักร
๑๒๗ นายภูมิน จิตรชะอุม

๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก ภูวนัย ทองมูล
นายมงคล รัตนะคุณ
นายแมน สมภูงา
นายยศกร พุทธวัช
นายยิ่งศักดิ์ สุภามา
จาสิบเอก ยุทธนา แสงเดือน
นายยุทธพงษ สอดสุข
จาสิบเอก รอบคอบ คําพิมูล
นายรีดวน กาแลแม
นายเรืองชัย ยาตะลี
จาสิบเอก วรสิทธิ์ เอกตาแสง
นายวรากร นิ่มช้ํา
จาสิบโท วัชระ พงพันนา
จาสิบเอก วัชระ วันบุญ
นายวัชระ กออําไพ
จาสิบเอก วัชรินทร แกวเล็ก
นายวัฒนวิชา เสนาปกธงไชย
พันจาเอก วันเฉลิม ใจวงศ
จาเอก วันชนะ สวัสดิภาพ
จาสิบเอก วิชยุพงษ ไพจิตรกุญชร
จาสิบเอก วิทยา ธรรมเพชร
จาเอก วินัส ทองบุตร
จาสิบเอก วิวัฒน แพงมี
นายวีรชัย ผาดานแกว
นายวีระ ใจเพ็ง
พันจาอากาศเอก วีระ ศรีวลีรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีระพงษ อังคะสี
นายวีระศักดิ์ ขุมทอง
นายวีระศักดิ์ มีชัย
สิบเอก วุฒิกร เชื้อคําจันทร
จาสิบตรี วุฒิไกร บุสภาค
พันจาอากาศโท วุฒิพงษ
จามนอยพรหม
นายวุฒิพงษ วรวิเศษ
นายศรายุทธ วงเวียน
จาสิบเอก ศราวุธ งอยผาลา
จาเอก ศราวุธ จอมคําสิงห
จาสิบเอก ศราวุธ แสงสวาง
สิบเอก ศักดิ์ณรงค เครื่องพันธ
จาสิบตรี ศิวพันธ เพชรดี
สิบเอก ศุภชัย ขุนคีรี
นายศุภชัย กันฑะวงษ
สิบเอก ศุภชัย แกวคํา
จาสิบเอก สกลเดช ลาพานิช
นายสถาพร ยมลําภู
จาสิบโท สมเกียรติ นินธิราช
นายสมนึก ทองคํา
นายสมศักดิ์ โคกทอง
จาอากาศเอก สรายุทธ บุญคงทอง
นายสราวุธ ตะรัตน
นายสลาง เฉื่อยกลาง
สิบเอก สหชยุตม ชาชํานาญ

๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
สิบโท สันติชัย พรหมทา
นายสัมพันธ ทันหลา
สิบเอก สาธิต พูลยรัตน
จาสิบโท สานิตย ยาสะตี
สิบเอก สายชล คิดรอบ
จาสิบเอก สายยา จันทรดวง
สิบเอก สายัณห แสงสุริยา
จาสิบเอก สิทธิพงษ จันทะสิทธิ์
นายสุขเกษม ประสิทธิ์
จาสิบเอก สุชาติ จันอรัญ
ดาบตํารวจ สุชาติ จุลราช
นายสุทธิพงษ รุยันต
พันจาเอก สุทน ทัสเสน
นายสุทัศน บางขัน
พันจาเอก สุเทพ ดาบพิมพศรี
จาสิบเอก สุนทร งามสีขํา
จาเอก สุเมธ สรศักดิ์
จาสิบตํารวจ สุรเดช เชิงหอม
นายสุรศักดิ์ กลิ่นขจร
พันจาอากาศตรี สุริยน สุขชัง
นายสุวัฒน น้ําใจสุข
สิบเอก สุวิทย นิระปะกะ
นายเสถียรพงษ ดวงจันทร
นายเสทือน แหวนวงษ
นายหิรัณย กาญจนวิจิตร
นายอนันต ทาเกิด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก อนิรุทธิ์ เปยปนทอง
นายอนุภาพ โอสถเจริญ
จาเอก อนุวัฒน โควถาวร
นายอโนชา แสนภูมิ
สิบเอก อภิชัย เฉานา
นายอภิชาติ แสงสาย
จาอากาศเอก อภิเชษฐ นาคแปน
นายอภิรักษ เตียวตระกูลศรี
สิบเอก อภิรักษ จันทรัตน
นายอภิรักษ เทียมปาก
นายอภิรัชต หิงสันเทียะ
จาเอก อภิวัฒน คุมครอง
จาสิบตรี อภิศักดิ์ ศรีพรหมทัต
นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา
จาสิบเอก อรรถพงศ หวลโคกสูง
พันจาอากาศเอก อรรถพล ไชยโคตร
จาเอก อรรถวุฒิ พงษประดิษฐ
สิบเอก อัครเดช ขันทะนะ
นายอัครเดช รัตนวรรณ
นายอัศวิน สายพิรุณ
พันจาเอก อัสมาดี บือราเฮง
พันจาเอก อาจิน บุบผา
จาสิบเอก อิสเรศ มีชัย
พันจาอากาศเอก อุกฤษณ
กลอมเกลี้ยง
๒๒๙ นายอุเทน อภิชาติสกุล

๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จาสิบเอก เอกไชย นูชาลี
นายเอกพงษ ศรีออนทอง
จาเอก เอกพล ไกรครุธ
นายเอกสิทธิ์ แหยมคง
นางสาวกนกพร เขตหิรัญกนก
นางสาวกนกวรรณ มนปาน
นางกฤษณา อบอาย
นางสาวกันยารัตน บัวมา
นางสาวกาญจนา แกวนุย
นางสาวกาญจนา ศิริประเสริฐ
นางสาวกานตชนก กงเอม
นางกานตพิชชา สุขแกว
นางกิจจา บุญตันบุตร
นางสาวเกศราภรณ หลักทอง
นางสาวแกม จําปาเรือง
นางสาวเขมจิรา ธนาจุฑานนท
นางสาวจงกล พุฒพันธ
นางจริญญา ภูสิงห
นางจันทรัศม คิ้วนาง
นางจันทิรา ขันนาโพธิ์
นางสาวจิดาภา ภาระเวช
นางสาวจิรนันท สุขพอดี
นางสาวจิรภา คําผุย
นางจิระดา รอดวินิจ
นางจีรภัทร ตูประดับ
นางเจตนิพิฐ เกตุแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฉัตรฤทัย ชัยมาตย
นางสาวชญานิศา หอมสมบัติ
สิบเอกหญิง ณัฏฐสิญา เทพนามวงศ
นางสาวณัฐธิดา แสงจันดา
นางสาวณัทรศิฎาภรณ รอดหิรัญ
นางดวงเดือน แสงลอย
นางสาวแดนริสา ใจแสน
นางสาวตรีพร จันทรโพธิ์
นางสาวเตือนใจ ประกัน
นางสาวทัศนียพร พรมชัย
นางสาวธัญมน อุปถัมภ
นางสาวธัญรัตน ประทุมพล
นางนภัทร คะชีฝา
นางสาวนฤมล คงรวย
นางนลินี แขงขัน
นางสาวนัฐวรรณ สอนไว
นางสาวนันทัชพร พรมพันธใจ
นางสาวนาตยา บุญขันธ
นางสาวนิมลศรี นิแว
นางนิศาชล เกษนุช
นางสาวนุจรินทร โคตรชมภู
นางสาวนูรกันต ดอมะ
นางสาวนูรมีนา บิลหีม
นางสาวบังอร กันหาบาง
นางปทิตตา วงศศรียา
นางปริยากร ขาวฉลาด
นางสาวปริศนา ทนันไชย

๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวปวีณา บัวงาม
นางปวีณา ศรีมะโน
นางปาริชาต บุญฤทธิการ
นางปยฉัตร ศรีใจมั่น
นางสาวปยะภรณ มอญชื่น
นางปยะรัตน จันทรประภาสกุล
นางสาวเปรมศิณี ทรัพยอภินันท
นางสาวผองพรรณ มาหมั่น
นางสาวพนิตานันท ชนะจอหอ
จาสิบเอกหญิง พรพิมล ชรากาหมุด
นางสาวพวงลักษณ ราชพลแสน
นางสาวพัชรินทร แกวกลา
นางสาวพัชรี สีมาแกว
นางสาวพัชรียา อุดมา
นางสาวพัฒนี ศิลาจะโปะ
นางพิชญาพร กองพิธี
นางสาวพิมพพิศา สุนสุรัตน
นางสาวพิไลวรรณ จันทรทอง
นางมนตรา โพเทพ
นางมนทิรา สื่อกลาง
นางมลเทียน เชิงชั้น
นางสาวมัลลิกา ทานสุธิกุลชัย
จาสิบเอกหญิง ยาใจ ชีพนุรัตน
นางสาวรัชนู พานทอง
พันจาอากาศเอกหญิง รุงทิวา
ศรีทุมเที่ยง
๓๐๘ นางละไม ขอบเหลือง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางลําพันธ สุวรรณพรม
นางลําไย สุนาคํา
นางสาววนิดา จันทรภิรมย
นางสาววนิดา อุปชัย
นางสาววรญา วิริยะจารี
นางวริศรา งันปญญา
พันจาเอกหญิง วลัยรักษ ธนูรัตน
นางวารุณี สินปรุ
นางสาววาสนา ศรีสุวรรณ
นางวิธิดา แกนจันทร
นางวิลัยวรรณ จันทะวี
นางสาววิวรรธน ทองแกมแกว
นางสาวศศิธารี รามพรอมพงษ
นางศิริพร รอดแกว
นางสาวศิริรัตน แกวคํากอง
นางสาวศุภากร อองกุลนะ
นางสมนิชา เพ็งเที่ยง
นางสาวสายรุง ขามสาม

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสายสุดา แกนมา
นางสาวสํารวม เรืองแกว
นางสาวสุดา แกวชูเสน
นางสาวสุพัฒนา จันทบ
นางสาวสุภาพร โสดาราม
นางสุมาลี พรมแสน
นางสุรีรัตน ศรีนุยารักษ
นางสุวจี นุมนวล
นางสุวรรณี จันทรตน
นางสาวโสมพรรณ งามประเสริฐ
นางสาวหทัยรัตน เกษมทาง
นางสาวอมรรัตน บัวมา
นางอรวรรณ ทองวิจิตร
นางสาวอังคณา ตะนนท
นางอัมภาภรณ ไชยภักดี
นางอิสรีย ชะลองรัมย
นางอุบลวรรณ จงดู
นางสาวอุราพร เกิดมีทรัพย

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘๕๔ ราย)
นายกรภัทร ราชกรม
๗ นายกวินท จันทรวิวัฒนากูล
นายกรีฑาพล ผองฉวี
๘ นายกิตติ สีไพร
๙ จาสิบโท กิตติคุณ บูชากุล
นายกฤษฎา สุวรรณทา
นายกฤษณพงศ วงศวาน
๑๐ นายกิตติชาติ จันทะสอน
สิบเอก กฤษณะ ศรีจันทร
๑๑ สิบเอก กิตติพงษ คุมญาติ
นายกฤษดา จันทพันธ
๑๒ วาที่รอยตรี กิติศักดิ์ สีโสภา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

สิบเอก เกรียงศักดิ์ จันทรสุภาเสน
นายเกษตรศาสตร สุวรรณวิโรจน
นายเกษม จันทรแบบ
นายเกียรติชัย ศิริโยธา
นายเกียรติศักดิ์ จันขวา
นายเกียรติศักดิ์ ลอยมา
นายโกวิท สุขรัตน
นายไกรศักดา กัณหา
จาสิบเอก ไกรสร ศรีบุตรตา
นายขวัญชาย สุนทรโภคิน
นายขวัญประชา สุทธิประภา
นายเข็มทิศ อินจอย
นายคณิศร ธงภักดิ์
นายคมกริช จันทรผอง
นายคมเดช อิฐไธสง
นายคําภา แวนแควน
นายจงศักดิ์ สุทธนะ
นายจตุภูมิ บุญศรี
สิบเอก จักรพงศ อยูคง
นายจักรพันธ ธนะวงศ
นายจักรี อินนุรักษ
นายจันทรดี นาทองบอ
นายจันทา หาญกลาง
นายจําปา พงษสุวรรณ
สิบโท จิรภัทร หนูขุนทอง
นายจีระศักดิ์ สืบหงษ

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเจริญ นะวิกูณ
นายเจษฎา บัวยศ
นายเจียระไน แจงกระจาง
นายฉัตรชัย นอมกลาง
นายฉัตรชัย ศรีโคตร
นายฉัตรฐพล เรืองเจริญ
จาสิบเอก ชนะชัย มีสุข
สิบเอก ชวกร โชตอําไพ
นายชวลิต วังศรีแกว
นายชัชชัย เจริญกัลป
สิบเอก ชัชฎาพงศ วิเศษโชค
นายชัชศณัฐ วงคประเสริญ
นายชัยชนะ วรพันธ
นายชัยญา กุมผัน
นายชัยณรงค ทิพมอม
จาเอก ชัยณรงค แสงชาติ
นายชัยภัทร ชัยเจริญกุญ
นายชัยภัทร สอนดี
นายชัยรัตน ภารพงษ
นายชัยลัภยภัทร ชางน้ํา
นายชัยวัฒน วุฒิหาร
นายชานรินทร จันทรัตนะ
นายชุมพล เวชกิจ
นายเชิดศักดิ์ บุญสิทธิ์
จาอากาศโท เชิดศักดิ์ ทานมุข
นายไชยวัฒน สันโดด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

นายฐนพรรจ ณ เชียงใหม
นายฐานะ แกนอินทร
นายณรัฐ พันมา
สิบเอก ณัฐชัย มีธรรม
จาสิบเอก ณัฐทวี สิงหนา
นายณัฐพงษ นะคําศรี
นายณัฐพงษ ปงเมือง
นายณัฐพงษ ละมัย
สิบเอก ณัฐพล คนเพียร
นายณัฐพล ทองเพชร
นายณัฐพล พงศทวีกาญจน
สิบโท ณัฐพล พันธุยาง
สิบเอก ณัฐพล แปงมาลัย
นายณัฐวัฒน สิทธิธรรม
จาเอก ณัฐวัตร แสนบุตร
นายณัฐวุฒิ สุวรรณ
นายณัฐวุฒิ นิลกําแหง
นายดํารง รอยพิลา
นายดํารงพล ทองคํา
นายดํารงศักดิ์ คําเขียว
นายดุสิต แกวอาษา
นายเดชา ตราดทรัพย
นายเดโช เที่ยงผดุง
นายตะวัน ปฏิทันโด
นายทรงพล เคนสุวรรณ
นายทศพล จําป

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทัศนัย ทองบาล
นายเทพปกรณ สมวงศ
นายธนชาติ ทิมกวา
นายธนพงษ นามบุญเรือง
นายธนวัฒน วีระประสิทธิ์
วาที่รอยตรี ธนัท ไหมฉิม
นายธนา ทองไหลมา
นายธนากร กําลังยิ่ง
นายธนากร ลําทอง
นายธนาภรณ จันทวงศ
นายธวัชชัย ไกรสร
นายธวัชชัย ใจเย็น
นายธวัชชัย ศรีชัยชนะ
นายธวัฒชัย กอนใจ
นายธิติวุฒิ แปงปุย
สิบโท ธิปไตย พุมพวง
นายธิวากรณ ปูคะธรรม
นายธีรชาติ ใบอดุลย
นายธีรเดช เทียบคํา
นายธีรพันธ คําภิเดช
จาอากาศเอก ธีรภัทร ปสสะ
นายธีรยุทธ พรมจารี
นายธีรวุฒิ อุตมะ
นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ
นายธีรศักดิ์ ศรีผุย
นายธีระยุธ ดัดผอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

นายธีราวุธ เจริญไว
นายนคร แสงเขียว
สิบเอก นพดล พานธงรักษ
นายนพพร อรุณวัฒนอุทัย
นายนพรัตน กันชะธง
นายนราศักดิ์ เกลี้ยงเพชร
นายนรินทร ดวงแกว
นายนรุตม ปะมาละ
นายนเรศ ศรีวิชัย
นายนัฐพล ทาอุบล
นายนันทวัฒน โตเทียน
นายนันทวุฒิ จิตธรรม
นายนิวัฒน แกวอ่ํา
นายบัณฑิต จอยนุแสง
นายบุญธรรม รัสนันท
นายประพันธ พรอมเพรียง
นายประพันธ บุตรวงศ
นายประสิทธิชัย กลิ่นเปยม
นายปรัญชัย ชูรักษ
นายปญญา สิงหา
นายปญญา อุปชัย
สิบเอก เปรมณัฐ คงมั่น
สิบเอก พงศธนัช ภรณสิทธินันท
สิบเอก พงษเทพ น้ําใจ
นายพงษพิพัฒน พรมเมืองซาย
นายพรชัย วรัมมานุสัย

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพรฑศพล ชมภูศรี
นายพรสถิตย ตะคํา
นายพลเทพ เรือนแกว
นายพัชรุตม เศรษฐดาวิทย
นายพิเชษฐ สุวรรณภาพ
นายพิเชษฐ อรรคนันท
นายพิทยา จันเขียด
สิบเอก พิทยาธร ธรรมชาติ
สิบเอก พิทักษ หนูทอง
สิบเอก พิพัฒน การะภักดี
นายพิพัฒน สุริยะ
นายพิษณุ ปราบณรงค
นายพีรนิธิ โกเมนรุง
นายพูลชัย โคงาม
นายไพโรจน สุจินดา
นายไพโรจน นอยคํา
นายไพโรจน หมื่นโฮง
นายภัทราวุธ สุขประโคน
จาเอก ภาณุเดช ดิษคํา
นายภาณุพงศ วงศประสงค
นายภานุ นาหัวหนอง
นายภานุรัก บุญเมือง
นายภานุวัฒน สุหญานาง
นายภูชิต จงกล
นายภูธิป แกวเกิดเคน
นายภูมิพัฒน วงศไชย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

นายภูวนัย ยอดดอกไม
นายภูวนาท แกววิเชียร
สิบเอก มนตรี จูมสีมา
นายมานพ มีชัย
นายมาเนตร อํานวยพูนสุข
นายมาโนช เอี่ยมสุเมธ
วาที่รอยตรี มารุต มะลุลี
นายมารุตพงษ บุญประสาท
วาที่รอยตรี เมธี คําอภิวงศ
นายยุทธนา ดาบุตร
นายยุทธนา สําอางเนตร
พันจาตรี ยุทธภูมิ รวมสุข
สิบโท โยธิน คงแท
นายรังสิวุฒิ สาธุชาติ
นายรัชภูมิ พึ่งพุมแกว
จาสิบเอก รัชภูมิ สามทอง
สิบเอก รัฐพล นาควิลัย
นายราชวัชร ราชไมตรี
นายราชัน บูรณะพล
นายรามินทร คําชุม
นายรุงเรือง ขําสุวัฒน
นายเรวัฒน แพนพัฒน
นายเรวัต พรอมวงศ
นายวรเทพ สุรกุล
นายวรพงศ อรุโณ
สิบเอก วรวิทย ประเวช

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวรวุฒิ โคงนอก
นายวรศาสตร อุดม
นายวรัญู ก่ําศรี
นายวรินทร วรนาม
สิบเอก วัชรฤทธิ์ ประมวล
นายวัชระ คะแกว
นายวัชระ สุขดี
นายวัฒนา วงคชัยยา
นายวัลลภ ธรรมศรี
นายวัลลภ กล่ํามอญ
นายวิชิต จิตอารีย
นายวิทยา เจริญศิลป
นายวิทยา สุนชาติ
นายวิทวัส จิตติพิมพ
นายวินัย ศรราษฎร
นายวินิจฉัย วิทยาทาน
นายวิรวัฒน ยอดปานันท
นายวิรัตน โมคลา
นายวิเลศ โนจิตร
นายวิสูตร พวงมี
สิบเอก วีรพงษ ขันทะลักษณ
นายวีระ นันประกอบ
นายวีระ อิ่มเพ็ง
นายวีระพงษ วงควัง
นายวุฒิธากรณ มีชัย
นายวุฒิพงษ พงษรูป

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

สิบเอก ศรายุทธ วิเชียรพันธ
นายศิริชัย ชิณวงศ
นายศิริโชค หงษทอง
นายศิริพงษ วารินทร
จาเอก ศุกฤกษ จันทนะ
นายศุภณัฐ วิจารณ
นายศุภฤกษ ทินทะวา
นายศุภวัตร นามบุญเรือง
สิบเอก สงา เนินสวัสดิ์
นายสมควร วงคสุทะ
นายสมคิด มังคะการ
นายสมบูรณ แกวแจง
นายสมพร เย็นฉ่ํา
นายสมพร สุวรรณโชติ
นายสมภพ บุญศรี
นายสมหมาย อาสากิจ
นายสมาแอล ปยะตู
จาสิบโท สรรเพชร นมเนย
นายสฤษดิ์ศักดิ์ เขียวพรหม
นายสวัสดิ์ พรทิพกิตติวงศ
นายสัทพงศ กองสุข
นายสันติ สมบูรณ
นายสันติชัย บุญมี
นายสามารถ วงศเขื่อนแกว
นายสิทธิโชค สังขรักษา
นายสิทธินันท บุญมี

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสิทธิมนต ใจเย็น
นายสิทธิศักดิ์ กัญญามา
นายสิทธิศักดิ์ ผลพิบูลย
นายสุขสันต โคตรประทุม
สิบเอก สุทิน ไพคํานาม
นายสุนันท จันทรศร
นายสุรเชษฐ อัมพันศิริรัตน
นายสุรนนท งอมสงัด
นายสุรพงษ กองแสนกิจ
นายสุรพล วันชมภู
นายสุรัตน วงหาจักษ
นายสุริยัน แซทาว
นายสุริยัน อุปฮาด
สิบเอก สุวิชา ปราณีธรรม
นายสุเวส แสงมณี
นายเสก นามสอน
นายเสกสรร กรรณลา
นายแสงสุรี มนตขลัง
สิบเอก หัสฐพล มาชื่น
สิบเอก หาญณรงค แกวมรกต
นายหิรัญ เนื่องสมศรี
นายอธิคุณ ฤทธิไกร
นายอธิวัฒน ไชยแสนทาว
นายอนันต ตั้งวิรุฬหวณิช
นายอนันต โพธิ์โต
นายอนุพงศ วิรัตนาภรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

นายอนุรักษ หนูบานเกาะ
นายอนุวัฒน ขําปากพลี
นายอนุสรณ เจริญศรี
จาสิบตรี อภินันท สัพโส
นายอภินันท สุขวงศ
นายอภิรักษ ทูลประโคน
สิบเอก อภิวัฒน จันทรตรี
นายอภิวิชญ พวงสันเทียะ
สิบเอก อภิสิทธิ์ สังขทอง
นายอภิสิทธิ์ ฮอมหนัก
นายอมร จันทรเสวก
นายอรุณ ชัยวงค
นายอรุณ บึงไกร
นายอัครพล แสงโนนแดง
นายอาณัติ เสมาทอง
นายอาทิตย ตาลไธสง
นายอาทิตย ยุบยําแสง
นายอาทิตย คําภูผง
สิบเอก อาทิตย เสนยะ
นายอาวุธ วิจิตรศิลป
นายอุทิศ บูชากุล
นายเอกสรรพ อิ่มจิตร
นางสาวกชนันท วงศแวง
นางสาวกนกนาฎ พิมวัน
นางสาวกนกพร สอนไธสง
นางกนกรัตน กาทองทุง

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางกนกรัตน ศรีสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ กิวัฒนา
นางสาวกนกวรรณ แซเตียว
นางสาวกนกวลี ลําดวนดง
นางสาวกนกอร จอยประดิษฐ
นางสาวกนกอร ศรีภูโรจน
นางสาวกมณธรรณปภร ขัติสาร
นางสาวกมลทิพย ลือสิทธิ์
นางสาวกมลรัตน ทองจีน
นางกมลรัตน แกวทองนพคุณ
นางสาวกรชนก เปรมไทย
นางสาวกรมล ตุยสารศรี
นางกรรณิกา ทองแกว
นางสาวกรรณิการ จังสถิตย
นางสาวกรรณิการ ฝกฝาย
นางสาวกรวิกา มีสามเสน
นางสาวกรวิภา ผสม
นางกฤตยา บัวศรี
นางสาวกฤติมา มีเครือ
นางสาวกฤษฎิ์ณิชา กล่ําประสาท
นางสาวกัญจนชญา ปญญางาม
นางสาวกัญจนพร เจริญมาศ
นางสาวกัญชลิกา เชื้อกลางใหญ
สิบตรีหญิง กัญญาพัชร มาเพชร
นางสาวกัญญาภัทร แกวชมภู
นางกัทลี ตาคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๕
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

นางกันตินันท โตสกุล
นางสาวกันทรา จันทร
นางสาวกัลยรัตน ขยันดี
นางกัลยา ปุรณะวิทย
นางสาวกัลยา มนัสพร
นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรือง
นางสาวกาญจนา ดีดวงพันธ
นางกานญติมา การะภักดี
นางสาวกานดา สามี
นางสาวกิ่งแกว ไตเมฆ
นางสาวกิ่งจันทร คงดํา
นางสาวกิตติยา ยัสโยธา
นางสาวเกศรา เจริญศรี
นางเกศรี ขันธเขียว
นางสาวเกษมณี สวัสดิ์รักษกุล
นางสาวเกสร อุนพันธ
นางเกื้อกูล ลอยเลี้ยง
นางสาวแกวใจ ฤทธิ์สมจิตร
นางสาวขวัญกุล ณัฐอุดมทรัพย
นางสาวขวัญจิตร มีสุข
นางสาวขวัญดาว โพธิ์ศรี
นางขวัญเรือน บุญศรี
นางสาวเขมมัสศิริ เนตรมณี
นางสาวเขมิกา ฝงชลจิตต
นางคนึง กานํา
นางครองขวัญ จีนะเมืองใจ

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวคะนึงนิจ สุธรรมแจม
นางสาวจงถนอม วนาราช
นางสาวจริยา เหมือนแสง
นางสาวจริยาภรณ สุริยงค
นางจรูญลักษณ วัฒนขจรชัยกุล
นางสาวจันทรจิรา เรืองฤทธิ์
นางสาวจันทรจิรี เมืองงาม
นางสาวจันทรฒิมา เภาพาด
นางสาวจันทรเพ็ญ บุดสีทา
นางสาวจันทรเพ็ญ โสมอินทร
นางจันทรา สรางเมือง
นางสาวจารุพร ผูกพันธุ
นางสาวจารุวรรณ ณ เชียงใหม
นางจินตนา พุทธศรีเมือง
นางจิระภา บุญกอน
นางสาวจิราภรณ ไชยตาแสง
นางสาวจิราภรณ พระวิเศษ
นางสาวจีรดา ยอดบุญหลา
นางสาวจีรนันท คุมกระโทก
นางสาวจีรวรรณ พรหมสูงวงษ
นางสาวจีราภร จันทรแฉลม
นางสาวจีราภรณ มาตั๋น
นางสาวจุฑาทิพย บูรณเจริญ
นางสาวจุฑามาศ ศิริอุทัย
นางสาวจุฑารัตน นวลสีทอง
นางสาวจุฑารัตน ประสพแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุรีพร อูหนู
นางสาวจุไรพร มะลิกัลป
สิบตรีหญิง จุฬารัตน ปุดหนอย
นางเจียมจิตร สุทธวี
นางสาวฉัตรธนรัตน พันธพานิช
นางสาวฉัตรนภา ชื่นชม
นางฉายดรุณ มั่นเมือง
นางสาวเฉลิมพร มูลสุจริต
นางสาวชญาภา เอกนาม
นางสาวชญาภา ทองยอย
นางสาวชนกานต แกวลอยฟา
นางสาวชนัญชิตา ออนนิ่ม
นางสาวชนัญลักษณ จิตตปราโมทย
นางสาวชนิดาภา เลนทัศน
นางสาวชมพู เรืองพิพัฒน
นางสาวชลธิชา สวาทวงศ
นางสาวชลธิชา ขันติวรธรรม
นางสาวชวัลรัตน รวมใจวิไล
นางชัชชญา คํานนท
นางสาวชัญญานุช ปริยะสิทธิ์
นางสาวชิตชวาล ศรีหวาด
นางสาวชุตินันท เอี่ยมสะอาด
นางสาวชุติมา รุงเรือง
นางสาวญาณิดา แหลมเลิศ
นางสาวญาณิศา พันจรุง
นางสาวฐิตวันต เกสรกระจาย

๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวฐิติวรรณ ผองสอาด
นางสาวณฉัตร ทรงรูป
นางสาวณปภัช แกวผองศรี
นางสาวณพัธรกัญ ประมูลสิน
นางสาวณหทัย อมรสิทธิเลิศ
นางสาวณัฎฐพิมพปภัสร ทิพนาค
นางสาวณัฐกฤตา ทิมแปน
นางสาวณัฐฐาพร หอมลอม
นางสาวณัฐฐิณี โอสถพรหมมา
นางสาวณัฐฑิกา สุยะใหญ
นางสาวณัฐธยาน ผาทอง
นางสาวณัฐนิจ วุฒิ
นางณัฐรัตน ชํานาญเวช
นางณัฐวดี คุณมงคล
นางสาวณิชกานต คําใจซื่อ
นางสาวณิชานันท ปญญา
นางสาวดวงกมล สีอุทธา
นางดวงแข บุญเลื่อง
นางสาวดวงใจ ไขแสง
นางดวงดารา เงินโน
นางสาวดวงเดือน กางนอก
สิบโทหญิง ดวงเดือน อาเซ็ง
นางสาวดวงพร เวชประสิทธิ์
นางสาวดวงรัตน ลือเกอ
นางสาวดวงฤดี เรืองเดช
นางดายิ่น ทวีวงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

นางสาวดาวใจ นนทะวงศ
นางสาวดาวรุณี ศรีจันทรแดง
นางสาวดิษยา ชุมสงคราม
นางทองนรินทร แซลิ้ม
นางสาวทัศนาวลัย วันสาร
นางสาวทัศพรรณ มะลิลา
นางสาวทิชพัชร กรอําพันพร
นางทิพวรรณ สรอยดอกสน
นางสาวทิพวรรณ วงศวาลย
นางสาวทิพวัลย นิธิกุล
นางทิราพร ดังศรีพล
นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ
นางธนทร มูลโพธิ์
นางสาวธนพร พิมพิสาร
นางธนพร วระรัตน
นางธนัชชา เหมือนปน
นางสาวธมลวรรณ จัดดี
นางสาวธัญชนก ติยาภักดิ์
นางสาวธัญชนก โพธิไทร
นางสาวธัญชนก โรงคํา
นางธัญญลักษณ สงวนรักษ
นางสาวธัญพิชชา ฮะฮั่วเฮง
นางธิดารัตน คินาพิทย
นางสาวธิดารัตน หินยศ
นางสาวธิติสรณ สายทอง
นางสาวธีรารัตน งามแสง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางนงลักษณ เรงศิริกุล
นางนงลักษณ เตชะยศ
นางสาวนพรัตน แซอึ่ง
นางสาวนภัฐกร นามเวช
นางสาวนภัสวรรณ แกวผล
นางนภา ทองอาจ
นางสาวนภาพร ตุมทอง
นางสาวนภาพร ศรีพรหมษา
นางสาวนภาพร สมใจ
นางสาวนริศรา คําวงษา
นางสาวนฤพร สมบูรณ
นางสาวนฤมล เศษสม
นางสาวนฤมล สุยะมงคล
นางนวลนภา อุปญญ
นางสาวนวลอนงค พรหมดี
นางสาวนัตยา ชูศรีนาค
นางสาวนันตพร ปานประทีป
นางสาวนันทกา มุกดา
นางนันทธิภร โกมุทธพงศ
นางสาวนันทพร ไชยวงษ
นางสาวนันทา เพียรอดวงษ
นางสาวนารีรัตน จันทะนะ
นางนิชานันท สุขจิตร
นางสาวนิชาภา ขวัญวงษ
นางนิตยา มะณีเลิศ
นางสาวนิตยา วรรณศิริ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖

นางสาวนิตยา สุวรรณเพ็ชร
นางนิทญาพร บึงไกร
นางนิธินันท คุณเอนก
นางนิภาพร นาคสมญาติ
นางสาวนิภาพร มากมูล
นางสาวนิภาพร สุขไกร
นางนิภารัตน นามบุญลือ
นางสาวนิ่มอนงค สุขลังการ
นางนิรมล พรมมา
นางสาวนิรมล สุทธิ
นางสาวนิศาชล จันตา
นางสาวนิศารัตน ไขแสงจันทร
นางสาวบัวมาศ ทรงประโคน
นางสาวบุบผา คลอยโท
นางสาวบุปผา ขาวบริสุทธิ์
นางบุษบง งอนจันทรศรี
นางสาวเบญจพร ศรีราจันทร
นางสาวเบ็ญจพร ใจดี
นางเบญจภา ทิพยทอง
นางสาวปฏิมา มงคลพัฒน
นางสาวปฐมาวรรณ กลาหาญ
นางสาวปณิตา จําศิล
นางสาวปณิตา สุขศรดิษฐ
นางสาวปณิตา วงคอะทะ
นางสาวปณิศา ชมภูศรี
นางสาวปทิดา บุญโฆสิตกุล

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปธิญญาภรณ ลาหลายเลิศ
นางสาวปภัสสร จันทะวิระ
นางปรวรรณ ยศไกร
นางสาวประไพพิศ กิ่งแกวเพชร
นางสาวประภัสสร กานจักร
นางสาวประภา จันทรเงิน
นางสาวประภารัศมี ทองสี
นางสาวประมณฑนิษฐ ปนโพธิ์
นางสาวปริญดา ปากวาง
นางสาวปริษา นนทะวงษ
นางสาวปรีรานุช สาระขันธ
นางปวีณา คงสนั่น
นางสาวปวีณา เถาวัลย
นางสาวปณณธร จิระชินากานต
นางปทมพันธ เรืองศักดิ์
นางสาวปทมา เพชรเจริญ
นางสาวปทมา ใสยา
นางปานทอง สุวรรณธาดา
นางสาวปารดา คํามา
นางสาวปาริฉัตร พรมชาติ
นางปาริชาติ สุมาลา
นางสาวปารินันท เพชรกาศ
นางสาวปนมณี ทองหยอด
นางสาวปยวรรณ ไชยเดช
นางปยะฉัตร เกตษา
นางสาวปยะนุช คงการเรียน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยะวรรณ จิตโคตร
นางสาวปุนณจรีย บัวใหญรักษา
นางสาวเปมิกา นักไร
นางผองพรรณ พันธุพืช
นางสาวผุสดี สมศรีพลอย
นางสาวผุสรัตน สุยะใหญ
นางสาวพจมาน เทศจันทร
นางสาวพชรมน ธัญธรธนพร
นางพณิตกานต สรอยศรี
นางสาวพนัสชล แสวงงาม
นางพนิตา สุวรรณเขต
นางสาวพรจิตร ค้ําคูณ
นางสาวพรทิพย ทับมาลา
นางสาวพรทิพย รุงศรี
นางสาวพรทิพย จิตรหาญ
นางสาวพรทิภา ศรศิริ
นางสาวพรนรินทร สิมเขาจ้ํา
นางพรประภา แวนปนไชย
นางสาวพรพรรณ เมืองแสง
นางสาวพรพรรณ ศรีจันนอย
นางสาวพรพรรณ งันปญญา
นางสาวพรพิไล กินสุข
นางสาวพรรณวรทศ มาลัย
นางสาวพรรวลี ใจออน
นางพราวพิไล โมกไธสง
นางสาวพัชรณัฏฐ บัณฑิตปภาพงศ

๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัชรา กังแฮ
นางสาวพัชรา ตาสาย
นางพัชรินทร ใจคงอยู
นางสาวพัชรี สิงหทรายขาว
นางสาวพัชรี อามาตมุลตรี
นางสาวพัทธนันท จีรธรรมรัตน
นางสาวพัลลภา สุทธิธรรม
วาที่รอยตรีหญิง พัสนนันท รัตนพันธ
นางสาวพิกุลทอง ปงเมือง
นางสาวพิชญธนะกานต พวงวงษ
นางพิชญสินี พละสุช
นางสาวพิทยาภรณ สุภาณิชย
นางสาวพิมปภากร เอื้ออารีย
นางพิมพา จําป
นางสาวพิมลดา ทิพยเทียม
นางสาวพิราวรรณ เผากัณทะ
นางสาวเพชรลักษณ สมสวย
นางสาวเพชรา ฤทธิบัณฑิตย
นางสาวเพลินใจ เถิงจาง
นางสาวไพฑูรย อดกลั้น
นางไพรินพัฒน เพชรบุญวรรโณ
นางภควรรณ โพธิ์ทอง
นางสาวภรณชนก พุทธศรีนนท
นางสาวภัททชนก รัตนกําพล
นางสาวภัทรพิชชา ปญญา
นางสาวภัทรวดี กุละวงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐

นางภัทรา ทองประสม
นางสาวภัทราพร ปญญาหลา
นางสาวภัทรารัตน ทรายคํา
นางสาวภัสรานันท วสุพิมพสกุล
นางสาวภัสราภรณ เวียงทอง
นางสาวภิรมยญา จักรเครือ
นางสาวมณทิรา สุภาอินทร
นางสาวมณีรัตน สุดตา
นางมณีรัตน เอกตาแสง
นางสาวมยุรฉัตร ศักดิ์ณรงค
นางมยุรี ทั่งทอง
นางสาวมยุรี ศรีสมุทร
นางสาวมาฆวดี เสาเวียง
นางสาวมาริษา มีเดช
นางสาวมาริษา ฤกษเกษม
นางสาวมาลัย สมัครเขตรการณ
นางสาวมาลินี ดารือยอ
นางสาวมาลินี ภคกุล
นางสาวเมตตา เจริญภูรีวัชร
นางเมธาพร ปยศทิพย
นางยลดา มะโนเปง
นางสาวยลดา หมื่นเทพ
นางยุภาพร กันจันวงศ
นางสาวเยาวลักษณ ขําประนม
นางสาวโยษิตา คลายเกาแกว
นางสาวรจเรศ ปานเนื่อง

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรพินภา เผาพันธดี
นางสาวรวิวรรณ จินา
นางระฟา โกมลกิตติพงศ
นางสาวรังษิมา ถวิลสังข
นางสาวรัชดา วงชารี
นางสาวรัชนิดา แกนสิงห
นางสาวรัชนี รัตพลที
นางสาวรัตติกาล อยูเปง
นางสาวรัตติกาล กางออนตา
นางรัตติยา วงศารัตนศิลป
นางรัตนา คัทธรินทร
นางสาวรัตนาพร คงรอด
นางสาวรัตศริน เวทนา
นางสาวรินทรลภัส ขวัญพรม
นางสาวรินรตี ปานสีสุข
นางสาวรุงตะวัน ธรรมวิเศษ
นางรุงนภา นิ่มสวาง
นางสาวรุงนิภา เงื้องาม
นางสาวรุงรวี พิระชัย
นางสาวรุจิราภรณ ปญญายิ่ง
นางสาวลดาวัลย ขันใจ
นางสาวลลิตวดี สยมชัย
นางสาวลักขณา ภูพันนา
นางสาวลักขณา ภูมิประเสริฐ
นางสาวลักขณา พัฒนสาร
นางลักษณาวดี สุนนท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒

นางลักษมี กอนสุรินทร
นางสาวลัดดาวัลย จันทะผล
นางลิปดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาววชิราภรณ ทิมา
นางวณาวรรณ วงคแสนสี
นางสาววนัสดา ชัยปญหา
นางสาววนิดา รอยรัตน
นางสาววนิดา เรือนเรือง
นางสาววรรณรัตน ประภัสสิริ
นางสาววรรณวิภา ทาทอง
นางสาววรรณี วรรณศักดิ์ศรี
นางสาววรวรรณ ขจรพงษ
นางสาววรวรรณ จิตมั่น
นางสาววรัทยา ปะระทัง
นางสาววรางคณา ตาบุดดา
นางสาววราพร คงวัน
นางสาววราภรณ กอนสีมา
นางสาววราภรณ นาสวน
นางสาววราภรณ เสาตรง
นางวรินทร เชื้อบัณฑิต
นางสาววริษฐา ศรีสวัสดิ์
นางวัชรา เปรมปรีดี
นางสาววัชราพรรณ ใจใส
นางวัชรี เรือนสุข
นางสาววัชรี วัชระโอฬาร
นางสาววันวิสา แกวจันทร

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววัลภา อินรุง
นางสาววัลลี ฮูตราทอง
นางสาววารีลักษณ แฝงฤทธิ์
นางวาลีษา ปราบปญจะ
นางสาววาสนา พันธสวัสดิ์
นางสาววาสนา ชัยวงศ
นางสาววาสนา อดเหนียว
นางสาววิจิตตรา ชุมพล
นางสาววิจิตรา สมบูรณ
นางสาววิชชุดา รักษวิชา
นางสาววิพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาววิภา นวลชื่น
นางสาววิภาดา โปธาคํา
นางสาววิภาดา ศิลปชัย
นางสาววิภาภรณ หาวา
นางวิภาวดี จันเปรียง
นางสาววิภาวัน ธรรมโส
นางสาววิภาวัลย วงษหมน
นางสาววิภาษณีย เการัมย
นางสาววิมล พุฒดี
นางสาววิลัยรัตน สงสุกแก
สิบเอกหญิง วิลาวัลย ไชยสุภา
นางสาววิลาวัลย หนูอุไร
นางสาววิไลวรรณ งาหัตถี
นางสาววิไลวรรณ พิลา
นางสาววิไลวรรณ ยืดยาว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔

นางสาววีระยา เอกัณหา
นางแววดาว มณีวรรณ
นางสาวศรัญญา ไพรเที่ยง
นางสาวศรัญภร เรือนศรี
นางสาวศวรรยา เกิดขุมทอง
นางสาวศศิกานต ศิริสัตย
นางสาวศศินิภา วรารัตน
นางศศิรัศมิ์ เพ็ญเขียว
นางสาวศิรดา สวางวัน
นางศิริกาญจน วรรณวิจิต
นางสาวศิริทรัพย รสหอม
นางสาวศิริทิพย แตงโม
นางสาวศิรินภา คุมสมบัติ
นางสาวศิริพร แสงศรี
นางศิริพรรณ กาดําดวน
นางสาวศิริภรณ ปยัง
นางสาวศิริรัตน นาคเงินทอง
นางสาวศิริรัตน เนตรหาญ
นางสาวศิริรัตน นุกาศรัมย
นางศิริลักษณ เพริกภูเขียว
นางศิริลักษณ ศิริคง
นางสาวศิริลักษณ กาบิน
นางสาวศิริลักษณ ชัยพนัส
นางสาวศิริลักษณ รังวิเศษ
นางสาวศุภเนตร ลุนละวงษ
นางสาวศุภมาส แกวฟู

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศุภิสรา คําบรรลือ
นางสกุลรัตน ปสสาวะโพธิ์
นางสาวสตรีรัตน เด็กยอง
นางสมคิด ผิวยะเมือง
นางสาวสมพร โผนแสง
นางสาวสมพร วรจักร
นางสาวสมสมร ดวงสุวรรณ
นางสาวสรอยสุริน นครประเทศ
นางสาวสรัญญา บุญสมทบ
นางสาวสรินทรรัตน มั่งมีศรี
นางสาวสฤณี นันติวงศ
นางสลารักค จันทะเบา
นางสาวสลิลทิพย พลไกร
นางสวันนีย ใหมเทวินทร
นางสาวสานิกุณ ทนุโวหาร
นางสาวสาวิตรี จิ๋วพุม
นางสาวสาวิตรี นาเมืองรักษ
นางสาวสาวิตรี เมืองหอม
นางสาวสาวิตรี อินแพง
นางสาวสาวิตรี รวมพุม
นางสาวสาหราย พันจรุง
นางสาวสําลี แถวนาชม
นางสําลี พรมวงค
นางสาวสิตางคุ สังขพันธ
นางสาวสิรภัทร บุญเอม
นางสาวสิริพรรณ จันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิริพิมล สารวิก
นางสิริมนต สุลักษณะ
นางสาวสิริยากร นอยนาจารย
นางสาวสิริรัตน คงพรอม
นางสิริวิมลธา แสงอุบล
นางสุกัญญา ชํานาญ
นางสาวสุกัญญา เทพวงษ
นางสาวสุกัญญา พูนศรี
นางสุกัญญา ชอบเพื่อน
นางสุกัญญา สุวรัตน
นางสาวสุกัลยา ฉายจิตต
นางสาวสุกุล พูลเจริญ
นางสาวสุขแสงจันทร ประชาเรือนรัศมี
นางสุจินดา รสภา
นางสาวสุชัญญา ชอเขียว
นางสาวสุณิสา สุกใส
นางสาวสุดารัตน แกวนพรัตน
นางสาวสุดารัตน พลอยพลาย
นางสาวสุทาวัล อุนพรหม
นางสาวสุทิสา ไชยรัตน
นางสาวสุธิวรรณ ทัศนา
นางสาวสุนันทา นอยผา
นางสาวสุนันทา บุญกอด
นางสาวสุนิษา มิ่งรอด
นางสาวสุนิสา ตะกรุดแกว
นางสุปราณี กาฬภักดี

๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุพรรณี ออนสา
นางสุพรรนีย นาดี
นางสาวสุพัตรา มวงเขียว
นางสาวสุพัตรา หาญกลา
นางสาวสุพันธนิดา นาคอินทร
นางสาวสุภกานต สองปอนด
นางสาวสุภลักษณ ผงนอก
นางสุภัค นอยสุข
นางสาวสุภาพร แกวหาญ
นางสาวสุภาพร อุตทะคะวาป
นางสาวสุภาภรณ ศรีกุญจร
นางสาวสุภารัตน โพธิสูง
นางสาวสุภาวดี สุรินทะ
นางสาวสุภาวดี นิตยพล
นางสาวสุภาวดี นิลสนธิ
นางสาวสุภาวดี อินหา
นางสาวสุมณฑา แมลงภูทอง
นางสาวสุมิตตา ชางเหล็ก
นางสาวสุรัตวดี อันดี
นางสุรางค ยิ้มฟอย
นางสุรางค เสาธงทอง
นางสุวภรณ นิยมวานิช
นางสาวสุวรรณี นนทประเสริฐพร
นางสาวสุวรรณี อินทรชูด
นางสาวสุวิมล อาบตาล
นางเสาวลักษณ ขุนรัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

นางสาวเสาวลักษณ ไชยดา
นางเสาวลีย บํารุง
นางสาวแสงเดือน เกตุคํา
นางแสงเดือน อินมะดัน
นางสาวโสพิศ นันตา
นางสาวโสภา เอี่ยมสอาด
นางโสภารักษ หลักดาน
นางสาวหนึ่งฤทัย ปองคําศรี
นางหนูเทียน สาวิสิทธิ์
นางสาวอนงคนาถ บุญราช
นางสาวอนุสรา สาลี
นางสาวอโนชา ฮมปา
นางสาวอภิชญา รักษาภักดี
นางสาวอภิญญา วัฒนเขจร
นางสาวอภิญญา ออนอาจ
นางสาวอมลรดา ศรีบรรเทา
นางสาวอรชร สวนไธสง
นางสาวอรทัย ทองสิมา
นางอรนุช วิเชียรชอย
นางสาวอรนุช วรรณวารี
นางสาวอรพรรณ ขวัญศิวิไลย
นางอรพันธ วงศแกว
นางสาวอรวรรณ แซเตียว
นางสาวอรวรรณ เสถียรเขต
นางอรอุมา คึมยะราช
นางอรอุมา บรรณบดี

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอรอุมา ขาวเผือก
นางสาวอรัญญา ศรีโยวงศ
นางสาวอรุณรัตน กันภัย
นางอรุณี บุญคุณ
นางสาวอรุโณทัย วังชิ้น
นางสาวอลิศรา ชาญจอหอ
นางสาวอลิสา คงนาวัง
นางอังคณา ชราชิต
นางสาวอังคณา ศฤงคารทวีกุล
นางอังคณี เรืองศักดิ์
นางสาวอังศณา อินแถลง
นางสาวอังสนา ทองคําพงษ
นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล
นางอัจฉรา จินา
นางอัจฉรา ภูออนศรี
นางสาวอัจฉรา อ่ําหนองบัว
นางอัญชลี ปารมี
นางสาวอัญชิษฐา แกวมา
นางสาวอัมพา เนื้อจันทา
นางอานงคนาฎ ชมภูพาน
นางอาบีดะ ดอเลาะ
นางสาวอาภรณ หมื่นตื้อ
นางสาวอารักษ บุญพรม
นางสาวอาริษา บุญจันทร
นางสาวอารียา พันธะลี
นางสาวอารีรัตน เฟองจรัส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙

นางสาวอําภา ดีเดิน
นางสาวอินทุอร พรประสงค
นางสาวอุทุมพร คําสอน
นางสาวอุบล ธนูศิลป
นางอุมาพร ตรีแกว

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอุษณีย พงษเจริญ
นางสาวอุษา โพธิ์เชิด
นางสาวอุษา ฦาชา
นางสาวเอมิกา เชียงเครือ
นางฮาสานะ หมัดอุเส็น

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๑ นายจักรี ไสยวรรณ
๔ นางสุภัทรี โคตะนนท
๒ นายพีรพล ศรีไพบูลยเสถียร
๕ นางโสภิดา จานะธรรม
๓ นายรัฐการ อิ่มมนตรี
๖ นางสาวโสภิต ไสยโชติ

