เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๙,๐๖๓ ราย)
นางชัชฎาวรรณ เกื้อกูล
๑๐๐๒๓ นางสาวชัญญานุช ยนตไชย
นางชัชนันท ประกอบมี
๑๐๐๒๔ นางสาวชัญญานุช ลวดทอง
นางชัชนานันทร หมูกอน
๑๐๐๒๕ นางสาวชัญญานุช โสภากุล
นางชัชนิตย อางเข็ม
๑๐๐๒๖ นางสาวชัญญานุช เหมะธุลิน
นางสาวชัชรัญช ทองสุข
๑๐๐๒๗ นางสาวชัญญานุช อินอ่ํา
นางสาวชัชริญภัทร รมเย็น
๑๐๐๒๘ นางสาวชัญญาพัชญ ปอมงาม
นางสาวชัชรินทร ชะเอมสินธุ
๑๐๐๒๙ นางสาวชัญญาพัชร ไวยรัตน
นางชัชรินทร ฝายคําตา
๑๐๐๓๐ นางสาวชัญญาภัค บุญเลิศ
นางสาวชัชรินทรญา ดวงวันนา
๑๐๐๓๑ นางชัญญาวีร คําของ
นางชัชวัลย บุญธรรม
๑๐๐๓๒ นางสาวชัญนัน พรมโชติ
นางชัชวาล บุญธรรม
๑๐๐๓๓ นางชัญศา ทองฉัตร
นางสาวชัญญญาณ ดั่นคุม
๑๐๐๓๔ นางชัติมา เกิดแกว
นางสาวชัญญา จังศิริวัฒนา
๑๐๐๓๕ นางชัยนะ แมเราะ
นางสาวชัญญา พรมพิลา
๑๐๐๓๖ นางสาวชัวรรณ จําปาหอม
นางสาวชัญญา มหาเสนา
๑๐๐๓๗ นางสาวชาครียา อนันตวัฒนวงศ
นางสาวชัญญาณภัค อําไพ
๑๐๐๓๘ นางชาฎา โนรี
นางสาวชัญญาณภัช
๑๐๐๓๙ นางสาวชาณิภา มาศรักษา
จิตอาคะธนรัชต
๑๐๐๔๐ นางสาวชาณิสา สอาดลวน
นางสาวชัญญานุช จาอยู
๑๐๐๔๑ นางชาณุมาศ เกษาพร
นางชัญญานุช ดอนเทียนพวง
๑๐๐๔๒ นางชาดารัตน แสนยากุล
นางสาวชัญญานุช บุณยะยุต
๑๐๐๔๓ นางชานิสร สิทธิ
นางสาวชัญญานุช พรมโคตร
๑๐๐๔๔ นางสาวชาภัคพิมญชุ นาจาน
นางสาวชัญญานุช มานะเสน
๑๐๐๔๕ นางสาวชารดา เลติวานิช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐

นางสาวชาริยา สุวรรณทรัพย
นางสาวชาลิณี โอฬาร
นางสาวชาลิดา แชมชอย
นางสาวชาลิตา โพธิวิเศษ
นางชาลินี กุมภาพันธ
นางสาวชาลินี แซตั้ง
นางชาลินี ปกเขตานัง
นางชาลิษา ขําแวง
นางชาลิสา ขวาไชย
นางชาลิสา ดํารงแดน
นางสาวชาลิสา เพ็งจันทร
นางชาลิสา วาดนิ่ม
นางสาวชาลิสา สนิทผล
นางชาลิสา สายแกว
นางสาวชาลิสา หงษศรี
นางชาลิสา อภิวงศวาร
นางชาลี ดลโสภณ
นางสาวชาลีนี ศรีนวล
นางชาวา ตันทิพย
นางสาวชาหรอ หลังจิ
นางชํานวล สายบุตร
นางสาวชิดชนก งามทวี
นางสาวชิดชนก ใจตรง
นางสาวชิดชนก นิติกรกุล
นางสาวชิดชนก มงคล

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชิดชนก มหาวงศ
นางชิดาวัลย บุญญานุสนธิ์
นางสาวชิตชนก ฉัตรอินทร
นางสาวชิตชนก โชติชวง
นางสาวชิตาพัณณ นิรัตนธนฉัตร
นางสาวชิตาภา หมวกแกว
นางสาวชินกานต สินธนูชัย
นางชินรัตน เกษสุภะ
นางสาวชินาธิป ครบอยู
นางชิมประภา เชื้อพรมธรรม
นางชิรินทร ภารสงวน
นางสาวชิรินทรธร เวียงทอง
นางสาวชิษณุชา เนื้องกลาง
นางสาวชิสา น้ําเพ็ชร
นางชิสากัญญ แตงออน
นางชีวดี ถวนถวิล
นางชีวานนท วิเชีย
นางชีวารัตน สงแดง
นางชีวารัตน สมสมัย
นางสาวชื่นจิต พงษสนิท
นางสาวชื่นจิต ศิริชาติ
นางชื่นจิตร พลละคร
นางชื่นใจ ยุบลพันธ
นางชุญาดา วงศพรหม
นางสาวชุฎาภรณ ไชยายงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางชุฐิญา หัสคํา
นางสาวชุณาภรณ จอมหงษ
นางสาวชุดา ดํารงอินฐากูร
นางชุดาพร สุกชู
นางชุตาภา สืบเจก
นางสาวชุติกาญจน จูลมา
นางสาวชุติกาญจน โดดกระโทก
นางสาวชุติกาญจน แตงทอง
นางชุติกาญจน ทวีวงศสุนทร
นางสาวชุติกาญจน ธรรมรัง
นางสาวชุติกาญจน นอยหนูเภา
นางชุติกาญจน บุญสุวรรณ
นางชุติกาญจน พรมจรรย
นางชุติกาญจน มีไกรราช
นางชุติกาญจน แสงอาวุธ
นางชุติกาญจน แสวงกิจ
นางชุติกานต แกวรากมุข
นางสาวชุติการณ กะหลิ่ง
นางสาวชุติญา เส็งลา
นางชุติญา ฮั้วสุวรรณ
นางชุตินันท โคตรนิมิตร
นางสาวชุตินันท ไตรยะสุทธิ์
นางสาวชุตินันท ศิริหลา
นางชุตินันท อยูเกษม
นางสาวชุติปภา จัตุรงคบุญญา

๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชุติพร นิสสัยสุข
นางชุติภา สารบรรณ
นางสาวชุติมณฑน ถมกิ่ง
นางชุติมณฑน ภูศรี
นางชุติมณฑน ศึกษากิจ
นางสาวชุติมน มาลัย
นางชุติมันต โชติวัฒนชวัลกร
นางสาวชุติมา แกวคําแสง
นางสาวชุติมา แกวไพรวัน
นางชุติมา จันอับ
นางสาวชุติมา จินดาโชติ
นางสาวชุติมา แตมขุขันธ
นางสาวชุติมา เถื่อนลอย
นางชุติมา ทิพยบําราบ
นางชุติมา แนบชิตร
นางสาวชุติมา ปริ่มปาน
นางชุติมา พรมพินิช
นางสาวชุติมา พรหมวร
นางสาวชุติมา พลอยมณีวงษ
นางสาวชุติมา ไพรศรี
นางชุติมา ภูธรภักดี
นางชุติมา มณีวรรณ
นางสาวชุติมา รอดได
นางสาวชุติมา รุงเจริญ
นางสาวชุติมา ลํากะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐

นางสาวชุติมา วิสารัตน
นางชุติมา ศรีชะตา
นางชุติมา ศรีสวัสดิ์
นางชุติมา สมใจนึก
นางสาวชุติมา สีมา
นางสาวชุติมา โสภา
นางสาวชุติมา เหินหาว
นางสาวชุติมา อักษรชื่น
นางสาวชุติมา อัคคะชาติ
นางสาวชุติมา เอนกบุณย
นางชุติวรรณ เนียมรัตน
นางชุติวรรณ รุประมาณ
นางสาวชุนิดา นันธิโค
นางชุพัชนี ชาเหลา
นางสาวชุมพร ปูเงิน
นางสาวชุมภู รัตนเพ็ชร
นางสาวชุมสาย เลิศพันธ
นางชุรี เจริญพันธ
นางสาวชุรีรัตน ภูมิเวียง
นางชุลิตา รัตนพลที
นางชุลีกร ประทานัง
นางสาวชุลีพร คารวรัตนพิเชฐ
นางสาวชุลีพร จันทรรัตนากร
นางชุลีพร พรหมดมภ
นางชุลีพร พัฒนวสันตพร

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชุลีพร สอนใจ
นางชุลีพร สีตื้อ
นางชุลีพร หอมจันทร
นางสาวชุลีพรรณ วงมะณ
นางสาวชุลีภรณ ทรัพยบุญ
นางสาวชุลีรัตน นามปาน
นางชูจิตร วิเชียรล้ํา
นางชูใจ ฉัตรปญญา
นางสาวชูใจ วะทวิกานตง
นางสาวชูชนก อุตตะมะ
นางชูศรี คลายสุวรรณ
นางชูศรี เครืออนันต
นางชูศรี พรมศร
นางสาวชูศรี สีพญา
นางชูศรี สุดประเสริฐ
นางสาวเชฏฐินี เสฏฐสุขะ
นางเชาวณี ศรีวงษชัย
นางเชาวนี จุลเดช
นางสาวเชาวนี สุริยะคํา
นางสาวเชาวลี วันสนุก
นางสาวแชมชื่น ยิ้มวิจิตรกุล
นางโชคนภา คําแดง
นางสาวโชติกา เซ็นชัด
นางโชติกา ตัณฑัยย
นางโชติกา ทิพยสุขุม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐

นางสาวโชติกา บุญชู
นางสาวโชติกา ภูพัทน
นางสาวโชติกา มวงสุราช
นางสาวโชติกา ยะภักดี
นางโชติกา สรอยทอง
นางสาวโชติกา แสงอําไพ
นางโชติกาญจน ปญญาสิม
นางโชติญา อันเตวา
นางสาวโชติพัฒน เจริญผล
นางโชติรส โกมลวานิช
นางสาวโชติรส ขจิตพรกุล
นางโชติสร มนุษยพัฒนา
นางสาวไชยอมร สอนพันระ
นางสาวซอนกลิ่น ไกรรัตน
นางซอนกลิ่น นฤหาย
นางซอนกลิ่น เรณะสุระ
นางซอนกลิ่น เหมืองนอย
นางซอนกลิ่น จารุแพทย
นางซอลียะ ขวัญเจริญ
นางซัยตูนี โตะมีนา
นางซากียะ เจะและ
นางสาวซาปูเราะ ยูโซะ
นางซาราณี แหละปานแกว
นางสาวซารีนา เจะสอโมะ
นางซารีนา โตะหยม

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางซารีนา ยีสุหลง
นางสาวซารีปะ มะเก
นางซาลีฮะ เจะมามะ
นางซิกมวย ถิ่นไผงาม
นางซีดะ ตอป
นางซีตีนอ ยูโซะ
นางสาวซูไรณี หะยีมะสาและ
นางสาวซูไรดา มะ
นางซูวัยบะ โซะซูมะ
นางสาวซูไฮนะ อาลี
นางสาวโซเฟย เจะปอ
นางสาวไซนุง มูซอ
นางสาวฌาชิณีย ทองไพวรรณ
นางฌาณิกา เพ็ชรรัตน
นางสาวญณิศร สิทธิการ
นางสาวญดา ลิวติวงษ
นางญธัญรัศม อัครภาชื่นสกุล
นางสาวญนน ธนารัชญานนท
นางญาณกร ใจพล
นางสาวญาณภา ประชุม
นางสาวญาณวรรณ โพธิ์ออน
นางสาวญาณัช ตันจงเฮง
นางญาณัฐฎา แกวจันทร
นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย
นางสาวญาณิชชา โรจนกาญจนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวญาณิฐา ยิ่งแกว
นางญาณินทร วิชัยดิษฐ
นางญาณิศา เขียวดํา
นางสาวญาณิศา ชางเรือง
นางญาณิศา ติสนธิ
นางสาวญาณิศา ถนอมพวก
นางสาวญาณิศา ถาพร
นางสาวญาณิศา นรเอี่ยม
นางญาณิศา บัวพึ่ง
นางสาวญาณิศา พินธะ
นางสาวญาณิศา โภคสมบัติ
นางสาวญาณิศา มิละวัลย
นางสาวญาณิศา มีขํา
นางญาณิศา วิเศษวงษา
นางสาวญาณิศา อินตา
นางญาณีกานต ไชยโยธา
นางญาดา จิตตกลาง
สิบโทหญิง ญาดา ภูผา
นางญาดา วงษชารี
นางสาวญาดา วอนรัมย
นางสาวญาดานันท เดชพิทักษ
นางญาตา เมืองจันทร
นางญาตาวี เทียบจันทึก
นางสาวญาติมา หอมหวล
นางญานิกา รัฐบํารุง

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

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวญานิศา บุญยเกตุ
นางญานิศา ศรีสุพรรณ
นางญานี กาเจริญ
นางสาวฐณพร สายอุต
นางสาวฐณิชา แสงทองอราม
นางสาวฐตธีรา ทองทา
นางสาวฐติมา จําปาดะ
นางฐนพร สุขอินทร
นางสาวฐนิชา สระดิษฐ
นางสาวฐนิตา จุนแพ
นางสาวฐภษา ใจตรง
นางสาวฐรินดา คํานอย
นางฐาจาวรรณ ธนูทอง
นางสาวฐาณพัชร เรืองพิพัฒน
นางฐาณิชาพร เชียงแรง
นางสาวฐาณิญา จันธง
นางสาวฐาณิสสรณ รวมทิพย
นางสาวฐานิกา ผองใส
นางสาวฐานิฏฐกานต ภิลาลัย
นางสาวฐานิดา คุมบุญ
นางฐานิดา ณ ระนอง
นางสาวฐานิดา ฤทธิ์เย็น
นางสาวฐานิตา กาละหงษ
นางสาวฐานิตา ชินไธสงค
นางฐานิตา ชูสิทธิชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐

นางสาวฐานิตา นาธงไชย
นางสาวฐานิตา เบ็ญจะปก
นางสาวฐานิตา ฟกนาก
นางฐานิตา สิริวงศวรพัฒน
นางฐานิตา อรกุล
นางฐานิตา อุตสาห
นางฐานิตาพัส ทัพสุริย
นางฐานิตารัชต รมวาป
นางฐานิยา เศรษฐบุปผา
นางสาวฐานิศรา มูลสุวรรณ
นางสาวฐานิศา ทึงอวน
นางฐาปณี เกลี้ยงเกิด
นางสาวฐาปณี แสนคําหมื่น
นางฐาปนัท จันทอง
นางสาวฐาปนี ไทยรัมย
นางสาวฐาปานีย จันทรา
นางฐายิกา ตุลยนิษก
นางฐายิกา ทองเนื้อหา
นางสาวฐิฏิฏาพัชร นวลพริ้ง
นางสาวฐิดาพัชร อภิพัชโยธิน
นางสาวฐิดาวรรณ สุขสําราญ
นางสาวฐิตา แกวพัฒนพงศ
นางสาวฐิตา ดาบพิมพศรี
นางสาวฐิตา ยืนยง
นางสาวฐิตากานต พินิจ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐิตาพร จันทะโชติ
นางฐิตาภรณ ชมจุงจัง
นางฐิตาภรณ พลแสน
นางฐิตาภรณ มูลนานัด
นางสาวฐิตาภรณ วงคติ่ง
นางฐิตาภรณ สวนมูล
นางฐิตาภรณ อําภัยบุญ
นางฐิตาภา บุญเจริญ
นางฐิตาภา บุญลอม
นางฐิตาภา พฤฒามาตย
นางสาวฐิตาภา มหาโพธิกุล
นางสาวฐิตาภา รุงเรือง
นางสาวฐิตามร ขอยุทธกลาง
นางสาวฐิตารีย แกวดอก
นางสาวฐิตารีย จันกิติ
นางสาวฐิตารีย พอนชาวนา
นางฐิตารีย ภัคอาริยะชานนท
นางฐิตารีย ยืนสุข
นางฐิตารีย สุดาวรรณศักดิ์
นางสาวฐิตารีย เสรีสินธุ
นางสาวฐิติกาญจน หารสุโพธิ์
นางฐิติกาญจน อาจบันดิษ
นางฐิติกาญจน อาจหาญ
นางสาวฐิติกานต พรหมเสนา
นางฐิติกานต รุณธนานันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิติกานต วรรณศรี
นางสาวฐิติกานต สิงหลา
นางสาวฐิติกาล รัตนอุบล
นางฐิติชญา คําใจ
นางฐิติชญา แจมนิยม
นางสาวฐิติชญา ไวกสิกรณ
นางสาวฐิติชญา อิ่มแผว
นางสาวฐิติชญาณ ชุติพิพัฒพงศ
นางฐิติชญาน คําทะ
นางฐิตินันท ใจตาง
นางฐิตินันท ตวนยี่
นางสาวฐิตินันท บุญทน
นางฐิตินันท ปนตาอินทร
นางสาวฐิตินันท มะกุล
นางฐิตินันท วองไว
นางฐิตินันท วินทะไชย
นางสาวฐิตินันท สุริยะจันทร
นางฐิตินาฎ ไชยหงษ
นางสาวฐิติพร กัญญาจารี
นางฐิติพร ขุนซาง
นางสาวฐิติพร จันทรจินดา
นางสาวฐิติพร ชัยยะ
นางสาวฐิติพร ชาญชัยกิตติกร
นางสาวฐิติพร นุยไฉน
นางฐิติพร มิตรวงษา

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

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐิติพร สมภักดี
นางฐิติพร สังขเพิ่ม
นางฐิติพร สายธารวนาวาส
นางฐิติพรรณ แปลงกันทา
นางฐิติพรรณ แปลงกันหา
นางสาวฐิติพัชร ภูสงค
นางสาวฐิติพันธุ เจริญพจน
นางสาวฐิติภรณ หอมนาน
นางฐิติมณฑา ศรีโคว
นางสาวฐิติมน สระทองเรือน
นางฐิติมา จอมขันเงิน
นางสาวฐิติมา จันสด
นางฐิติมา ชัยทอง
นางสาวฐิติมา ทิพยปาละ
นางสาวฐิติมา ธนากรรฐ
นางสาวฐิติมา นามเข็ม
นางสาวฐิติมา ปรางควิเศษ
นางสาวฐิติมา ปานทอง
นางฐิติมา พลสีดา
นางฐิติมา พิมพเสน
นางสาวฐิติมา ฤทธิสอน
นางฐิติมา ละวา
นางสาวฐิติมา โลกายุทธ
นางสาวฐิติมา ศิริจันทร
นางสาวฐิติมา สวางจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐

นางสาวฐิติมา สองแกว
นางสาวฐิติมา อิ่มสําราญ
นางสาวฐิติยา ทองหอม
นางฐิติยา เนียมสวรรค
นางสาวฐิติยา พรมมา
นางสาวฐิติยา มวงศรี
นางสาวฐิติรัชต จันทรใจวงค
นางฐิติรัตน กองแสง
นางสาวฐิติรัตน ใจวัน
นางสาวฐิติรัตน เบาโชติ
นางสาวฐิติรัตน แผนอินทร
นางฐิติรัตน พลเยี่ยม
นางสาวฐิติรัตน รัฐโรจน
นางฐิติรัตน เลี้ยงพงษ
นางฐิติรัตน อันทระบุตร
นางสาวฐิติรัตน เอกวรรณัง
นางฐิติวัลค รัตนพันธ
นางสาวฐิภาพรรณ แกวถาวร
นางสาวฐิภาภัก ชีตารักษ
นางสาวฐิรฉัตร ทีปะปาล
นางฐิราญา กาบปนะ
นางสาวฐิวรรณ สาธุภาค
นางฐิวรรณดี วงศาวณิชยกิจ
นางฑริตา เมืองจันทบุรี
นางฑิฆัมพร ครองมิตร

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางฑิตฐิตา สถิตย
นางสาวฑิตยา ปญญายม
นางฑิตยา ลิลา
นางสาวฑิตยา วิวน
นางสาวฑิตยาภรณ มะหลัด
นางฑิตวรรณ นวนแดง
นางฑิราวรรณ จินาตุน
นางณกฤติญา จันทรทาโพธิ์
นางสาวณงนภัส สวนบุญ
นางณฉัตรมณ ฤทธิ์ตรีเนียม
นางณชกร ผันสูงเนิน
นางณฌัชชา จิตรสุวรรณ
นางสาวณญาดา เหมรานนท
นางสาวณฐกมล พรมกุดตุม
นางณฐนนท เรือกิจ
นางสาวณฐพร ขวงทิพย
นางสาวณฐพร ชอสะอึก
นางสาวณฐพร นวลตา
นางณฐพร ปวนใฝ
นางณฐมน จันทรหลวง
นางณฐมน ไชยจําเริญ
นางสาวณฐมน ญาณสาร
นางสาวณฐมน ยานะวิมุติ
นางสาวณฐมน อุปพงษ
นางณฐวรรณ นาทองคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณฐวรรณ ยี่สุน
นางสาวณฐวรรณ สีฟา
นางสาวณฐอร ยานะถนอม
นางณฐาภัค คงถือมั่น
นางสาวณตวัน ภาณุธนภัทร
นางสาวณทิพยรดา ทองสุข
นางสาวณธิดา นุยเย็น
นางสาวณปภัช เจนสาริกิจ
นางสาวณปภัช นิธิรัตนพร
นางสาวณปภัช บุญชู
นางณปภัช รัตนพรนภาพันธ
นางณปภัทร สงแสง
นางสาวณปภา ทีเวียง
นางสาวณปภา พิศโฉม
นางสาวณปภา เวียงธรรม
นางณพรรธณสร อรรถชัยยะ
นางณพรรษสร ทองไตรภพ
นางณพัชร อินทะจันทร
นางสาวณภัค ศรีสอน
นางณภัค แสงชัน
พันจาอากาศตรีหญิง ณภัทร มาเพ็ง
นางณภัทร กิติยบุตร
นางสาวณภัทร ขํามณี
นางสาวณภัทร เขื่อนขันธ
นางสาวณภัทร แจมใส

๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณภัทร ตันศรี
นางสาวณภัทร ฟกชาง
นางสาวณภัทร เย็นสนิท
นางณภัทร วงคอินพอ
นางสาวณภัทร สาวะจันทร
นางณภัทร สุวรรณนุช
นางสาวณภัทร หงษสาหัส
นางณภัทรชนก สุทธิชยาพิพัฒน
นางสาวณภัทรนันท ใจกวาง
นางสาวณภัสสรณ คําสด
นางสาวณภัสสรณ ศิริรวยธนัตถ
นางสาวณภาพงษ สงวนวงษ
นางสาวณภาภัช วงศละคร
นางสาวณภาภัช ไวยฉาย
นางสาวณภาภัช แสวงทรัพย
นางสาวณภาภัช อินทรแยม
นางสาวณภาสณัฐ ดาบโสมศรี
นางสาวณรงคธนพร เจริญวัยธัญ
นางสาวณราวดี เชื้อมูล
นางสาวณราวดี ภิญโญพรเกษม
นางสาวณราวดี รอดสิน
นางสาวณริญา ทองปรีชา
นางสาวณรินทร ประทุมทอง
นางสาวณริสสา คําดี
นางณฤดี ทองศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐

นางณฤดี ลิ้มพงศธร
วาที่รอยตรีหญิง ณฤดี สามสี
นางสาวณวพร เรือนศิลา
นางสาวณศวรรณ ยิ่งยง
นางสาวณษภร พาหละ
นางณสรวงสมน จิตติศักดิ์
นางณสุดา กฤตเที่ยงกลา
นางสาวณสุดา ดอกเดื่อ
นางณสุดา เตียนพลกรัง
นางสาวณหทัย หอมจิตร
นางสาวณอร หาญสุวรรณ
นางณะริน ณ ลําปาง
นางสาวณัจทริกา เพลินพฤษา
นางณัจยา ศรีแกว
นางสาวณัชชา กุยราพเนาว
นางณัชชา คําวิเศษ
นางณัชชา จิตวิวัฒน
นางสาวณัชชา จินาวงค
นางณัชชา เดชแกว
นางณัชชา ประพันธ
นางสาวณัชชา พรหมพิทักษ
นางณัชชา ยังประโคน
นางสาวณัชชา ราชมณี
นางณัชชา รินทรวงค
นางณัชชา ฤทธิเรือง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัชชา ศรีกันไชย
นางสาวณัชชา ศรีเนตร
นางสาวณัชชา สุริยะวงค
นางสาวณัชชา อรุณาสวัสดิ์
นางณัชชานันท เชื้อบุญมี
นางสาวณัชชานันท หมองคํามี
นางสาวณัชชาพร อวมแปน
นางณัชชาภัทร ปทธมาต
นางสาวณัชชาภัทร อาริกุล
นางสาวณัชชาภา กาวีวน
นางสาวณัชชาวีณ เสมสุข
นางณัชญาดา กตัญู
นางณัชฐา ชูรักษ
นางณัชณิชากร สุดสอาด
นางสาวณัชธชิชาต เนื่องจํานงค
นางสาวณัชนันค ไชยผง
นางสาวณัชนุษบา พันธุกุล
นางสาวณัชปภา ชัยชนะ
นางสาวณัชปภา ยาวิละ
นางณัชภาสร ทองกาย
นางณัชมาศ บอพิมาย
นางสาวณัชสิกา กงจอย
นางณัฎฐ บัวผัน
นางณัฎฐฎาพร เทือกขันตี
นางสาวณัฎฐณิช ออสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฎฐณิชา พูนกระโทก
นางสาวณัฎฐนิษฐ รัตนพันธ
นางณัฎฐพัชร วรรณนิยม
นางสาวณัฎฐพัชร ชิ้นปนเกลียว
นางสาวณัฎฐวดี ธนวัฒนาคม
นางสาวณัฎฐวี นาคศิริ
นางสาวณัฎฐา แกวโมรา
นางณัฎฐา ลันระนา
นางสาวณัฎฐิกา พิสิษฐชัยณรงค
นางสาวณัฎฐิชา เปรมปรี
นางณัฎฐินี ศศิลภัสธนากุล
นางณัฎฐิวรา ธนสิริพงศภัค
นางณัฏกฤตา ปนปวง
นางณัฏฐกันย โกศัยกานนท
นางสาวณัฏฐกันย ยศเพิ่มศักดิ์
นางณัฏฐกานดา วิเศษสิงห
นางสาวณัฏฐกานต ศรีจันทร
นางณัฏฐกานต เอี่ยมสอาด
นางสาวณัฏฐจีรา วาจาสิทธิ์
นางสาวณัฏฐชญา วุฒาพาณิชย
นางสาวณัฏฐชนัญพร เจริญรื่น
นางณัฏฐชยภรณ จงรักษ
นางสาวณัฏฐชัญญา พิมพไชย
นางสาวณัฏฐชาพร เหงคํา
นางสาวณัฏฐชุดา หุมอาจ

๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฏฐฎาพร สํารวจวงค
นางณัฏฐฑิภา แกวมณีธนโชติ
นางสาวณัฏฐณริน ติณณภัทรวรกุล
นางสาวณัฏฐณิชชา ชูหา
นางสาวณัฏฐณิชา กัณหาจร
นางณัฏฐณิชา จินารักษ
นางสาวณัฏฐณิชา เตะประโคน
นางณัฏฐณิชา ทวีวัฒน
นางณัฏฐณิชา บุญสงศรี
นางสาวณัฏฐณิชา เผาพยัฆ
นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรเมฆากุล
นางสาวณัฏฐณิชา ราชคฤห
นางสาวณัฏฐณิชา ล้ําเลิศ
นางสาวณัฏฐณิชา หนอไชย
นางสาวณัฏฐณิชา เหลี่ยมศรี
นางณัฏฐณิศา จันฝาก
นางณัฏฐดาภรณ ศรีสุธรรม
นางสาวณัฏฐธนิน ธีรวานันท
นางสาวณัฏฐธอร ปรีดา
นางสาวณัฏฐธิดา สักเร็ว
นางสาวณัฏฐนรี สัตยธรรม
นางสาวณัฏฐนันท ใจปทุม
นางสาวณัฏฐนันท เนียมรอด
นางสาวณัฏฐนันท สินธุกูฎ
นางณัฏฐนันทพร ดิษฐเนตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฏฐนิช แซยาง
นางสาวณัฏฐปริญ สุริโยพิธา
นางสาวณัฏฐพร คงบัน
นางสาวณัฏฐพัชร ถิรสุทธินันท
นางณัฏฐพัชร ธีระชลาลัย
นางสาวณัฏฐพัชร เมืองเหลือ
นางสาวณัฏฐรัฐ จันทะโลก
นางณัฏฐริกา พันธุลี
นางสาวณัฏฐริณี ยิ่งนาม
นางณัฏฐริณีย เสสแสงศรี
นางสาวณัฏฐวรรณ ขันติวงษ
นางณัฏฐวรัชญ วงคชิระนันท
นางสาวณัฏฐวรินทร ดรรชนีกนก
นางณัฏฐา กาวชู
นางณัฏฐา ชมโลก
นางสาวณัฏฐา ทองเหลือง
นางณัฏฐา พรมเกษา
นางณัฏฐา เพชรคุม
นางสาวณัฏฐา วงษนอย
นางณัฏฐากร อินทรา
นางณัฏฐาภรณ เที่ยงธรรม
นางณัฏฐิดา พูลพิพัฒน
นางณัฏณริญช เทาสาร
นางสาวณัฏสิมา สุวรรณโชติ
นางณัฐกมล ภูมิสาร

๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐกฤตา เกตุแกว
นางณัฐกฤตา ขันชมภู
นางสาวณัฐกฤตา แดนแมจัน
นางณัฐกฤตา นวลนาค
นางสาวณัฐกฤตา ภาระเวช
นางณัฐกฤตา ลายทอง
นางสาวณัฐกฤตา ศักดิ์เรืองศรี
นางสาวณัฐกฤตา สนิท
นางสาวณัฐกฤตา สุพบุตร
นางณัฐกฤตา สุวรรณสาร
นางณัฐกฤตา อินตะปน
นางณัฐกันย สัณฑมาศ
นางณัฐกาญ ทองเลิศพรอม
นางสาวณัฐกาญจณ รําภา
นางณัฐกาญจน ขันธีศรี
นางสาวณัฐกาญจน ดวงแกว
นางสาวณัฐกานต เกษไชย
นางสาวณัฐกานต ดวงเดือน
นางณัฐกานต บัวแกวเกิด
นางณัฐกานต ประโม
นางณัฐกานต พรหมศร
นางณัฐกานต พูลมาก
นางสาวณัฐกานต เพ็งมาก
นางสาวณัฐกานต โลกเลื่อง
นางณัฐกานต โหงยิ้ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐกุล กุลนารัตน
นางสาวณัฐจรีวรรณ พระจันทร
นางสาวณัฐจิตกานต คูหิรัญบริรักษ
นางณัฐจิยา พรหมเหรียญชัย
นางณัฐจิรา บุตรินทร
นางณัฐจีรา ปลั่งดี
นางสาวณัฐจีรา ภูแกว
นางณัฐฉรีย สุดตาชาติ
นางสาวณัฐชญาดา ตรงใจ
นางสาวณัฐชญานัญ โพธิ์สามตน
นางสาวณัฐชนก ศรีจันทร
นางณัฐชนา วงศใบบุญตระกูล
นางณัฐชนิดา ยอดปอง
นางสาวณัฐชนิศ วงศไชยาบรรณ
นางสาวณัฐชพร จันทรสนา
นางณัฐชยา กันโต
นางสาวณัฐชยา งิ้วชน
นางสาวณัฐชยา จาดยางโทน
นางณัฐชยา จิตติวัฒนพงศ
นางณัฐชยา จีกัน
นางสาวณัฐชยา เจะเหยง
นางสาวณัฐชยา ไชยณะรง
นางสาวณัฐชยา เดชธิสา
นางสาวณัฐชยา นอยจันทร
นางสาวณัฐชยา พิศาลธนชัย

๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐชยา สุทธิสังข
นางสาวณัฐชรพร กาศกระโทก
นางณัฐชลิตา ทองสุข
นางณัฐชา แกวเวียง
นางสาวณัฐชา คนทน
นางณัฐชา จําป
นางณัฐชา จิรพรเจริญสุข
นางสาวณัฐชา ผิวดี
นางณัฐชา มานะคง
นางณัฐชา ศรสงคราม
นางสาวณัฐชานันท กิ่งแกว
นางสาวณัฐชานันท ฉวีกัน
นางสาวณัฐชานันท นอยเมืองโพน
นางสาวณัฐชานันท พูลเปยม
นางณัฐชานันท ภาคินชัยพงศ
นางสาวณัฐชานันท ศรีกุลนิรัติ
นางสาวณัฐชานันท เสือเพ็ชร
นางสาวณัฐชานันท หนูปรางค
นางณัฐชานันท แฮดอินทรตอง
นางสาวณัฐฌา ศรีสุขโข
นางสาวณัฐฌาวีย จันทรศร
นางณัฐญา จันทรเรือง
นางสาวณัฐญาณิชย จันทรนิ่ม
นางสาวณัฐญาดา ขุนทองไทย
นางสาวณัฐญาดา เภอเกลี้ยง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐

นางณัฐญาพร เพ็งจันทร
นางสาวณัฐญาภรณ ทิพยสิงห
นางสาวณัฐญาภรณ รักยศ
นางณัฐฐฐาฐณี มาฤทธิ์
นางสาวณัฐฐา มูฮําหมัด
นางณัฐฐาเนตร ไชยคําพา
นางสาวณัฐฐาพร บัวหงษา
นางณัฐฐาพร สีมูล
นางสาวณัฐฐิญา โคตรบุรี
นางสาวณัฐฐินัน ถาวรวรรณ
นางสาวณัฐฐินัน แสนอินตะ
นางณัฐฐินันท จันทะมาศ
นางณัฐฐิรญา นาแถมนาค
นางณัฐฐิรา บุญบํารุง
นางณัฐฑาภรณ สามิลา
นางสาวณัฐฑิยาพร ตุยพรม
นางณัฐณิชา เขียวไปรเวช
นางณัฐณิชา คําลอม
นางสาวณัฐณิชา ชาวดง
นางณัฐณิชา บัวคําโคตร
นางณัฐณิชา บุญประสบ
นางณัฐณิชา ประนันท
นางสาวณัฐณิชา พรหมศรี
นางณัฐดาภรณ นินไชย
นางณัฐตะวัน รักชื่น

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐติยา เกตุนิล
นางสาวณัฐทชา วันใส
นางสาวณัฐทยา วงศใส
นางณัฐทินี พุทธจันทร
นางณัฐทีพร สุรินทร
นางสาวณัฐธดา กองทอง
นางณัฐธดา ชีวอริยลาภ
นางณัฐธยา สุวรรณไตรย
นางณัฐธยาน ดําดี
นางสาวณัฐธยาน ทิพยสิทธิ์
นางสาวณัฐธยาน ภักสวาท
นางณัฐธยาน แรกพินิจ
นางสาวณัฐธยาน วันมูล
นางสาวณัฐธวดี ทิพยวงศ
นางสาวณัฐธวรรณ ฝนปนวงศ
นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง
นางณัฐธิกาญน เลขะวัฒนะ
นางสาวณัฐธิชา ขอนสัก
นางสาวณัฐธิดา แกวแกมทอง
นางณัฐธิดา คําดวงดาว
นางสาวณัฐธิดา คําภูออน
นางสาวณัฐธิดา ไตรรัตนวนิช
นางสาวณัฐธิดา ทองดอนใหม
นางสาวณัฐธิดา นิลสนธิ
นางสาวณัฐธิดา บัวศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐธิดา เปรมปรีดิ์
นางณัฐธิดา พันธะชัย
นางณัฐธิดา สิงหสุพรรณ
นางณัฐธิดา หาญสมุทร
นางณัฐธิดา เหลานายอ
นางสาวณัฐธิตา มามี
นางสาวณัฐธินี หิมารัตน
นางณัฐธิพร ปนตะ
นางสาวณัฐธิมา ยิ้มถนอม
นางสาวณัฐธิยาภรณ นามวงศ
นางสาวณัฐธีรา ปวงสุตะ
นางสาวณัฐนนทพร สือพัฒธิมา
นางสาวณัฐนนทพร สุนนิ่ม
นางสาวณัฐนพิน โปปญจมะกุล
นางสาวณัฐนรี โกละกะ
นางณัฐนรี จงจิตร
นางณัฐนรี นาคมี
นางณัฐนรี สุรวิทย
นางสาวณัฐนันท คงษร
นางสาวณัฐนันท จันไชยยศ
นางณัฐนันท จันทะไทย
นางสาวณัฐนันท ชนะภู
นางสาวณัฐนันท ปชาพัฒนไพศาล
นางสาวณัฐนันท ยายอด
นางสาวณัฐนันท ฤทธิศร

๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฐนันท วรเศรษฐฐากุล
นางสาวณัฐนันท สัจจะบุตร
นางณัฐนันท อนันตณรงค
นางสาวณัฐนันท อาจศัตรู
นางณัฐนันททร เอี่ยมแทน
นางณัฐนิชา กรุณา
นางณัฐนิชา คําศัพท
นางสาวณัฐนิชา ตาถาวรรณ
นางสาวณัฐนิชา บัวเพ็ง
นางสาวณัฐนิชา โยธาสอน
นางสาวณัฐนิชา สอนเจริญ
นางสาวณัฐนียา หองกระจก
นางสาวณัฐปภัสร ขางนอย
นางสาวณัฐปภัสร คงขาว
นางณัฐปภัสร ผดุงกิจ
นางสาวณัฐปภัสร พลธุระ
นางสาวณัฐปภัสร รอดหยู
นางสาวณัฐปภัสร เอี่ยมจินดาโชติ
นางสาวณัฐปญชาน
ภัทรโชติธนวัฒน
นางณัฐพร จงเจริญ
นางสาวณัฐพร จันทรคืน
นางณัฐพร ทรงรุงเรือง
นางสาวณัฐพร ทรัพยวรรณา
นางณัฐพร ธเนศอนันตสาร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐพร ปสสา
นางสาวณัฐพร เพื่องฟูลอย
นางสาวณัฐพร มณีรัตน
นางสาวณัฐพร เอี่ยมทอง
นางณัฐพัชร จริยเอกวิทย
นางสาวณัฐพัชร เจียมจิตร
นางสาวณัฐพัชร ทองคํา
นางสาวณัฐพัชร พิมพศรี
นางสาวณัฐพัชร สกุลคําบอเศรา
นางณัฐพิชา ฐาปนาเวท
นางสาวณัฐพิมล คชสุ
นางณัฐพิมล นาคนวม
นางณัฐภรณ กอนคํา
นางสาวณัฐภรณ ฝงใจ
นางณัฐภัสสร ทองจําปา
นางสาวณัฐมณฑณ เอมโอษฐ
นางณัฐมน แกวสีหา
นางสาวณัฐมน แถวบุญมี
นางสาวณัฐมน เหมือนจํานงค
นางสาวณัฐมนกาญ เพียรกิจ
นางสาวณัฐมนต เผือกบาง
พันจาเอกหญิง ณัฐยา แกวไธสง
นางสาวณัฐยา คําสอน
นางสาวณัฐรดา ดลประสงค
นางณัฐรดา ดวงใจ

๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐรดา ทองอยู
นางณัฐรดา นันติ
นางณัฐรดา บูระวงษ
พันจาเอกหญิง ณัฐรดา มโนมัย
นางสาวณัฐรดา วงศสนิท
นางสาวณัฐรดา สัมฤทธิ์
นางสาวณัฐรดา อนันต
นางสาวณัฐรดี ชามี
นางณัฐรภัทร ทองสุข
นางสาวณัฐรวี จิตตะ
นางณัฐรัตน การนิตย
นางณัฐรัตน ขันธุปทม
นางณัฐริตา อินพุม
นางณัฐรินีย จิตตหลัง
นางสาวณัฐรินีย มาลีศรีไสว
นางสาวณัฐรินีย เวสศรียา
นางสาวณัฐรุจา วงศจันทรเจริญ
นางสาวณัฐรุจา สลีวงศ
นางสาวณัฐรุจี เกตุมาลา
นางสาวณัฐฤกาญจน นิตยทรัพย
นางณัฐลดา เขียวคําสุข
นางสาวณัฐลิกา ไกลถิ่น
นางณัฐวดี ทวีกุล
นางณัฐวดี บุตรอุดม
นางณัฐวดี วีระธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐวดี สิทธิโชติ
นางณัฐวรรณ เดชภูงา
นางณัฐวรรณ นรสิงห
นางณัฐวรรณ ราวะรินทร
นางสาวณัฐวรรณา ภักดีอาษา
นางสาวณัฐวรา ไชยคีนี
นางณัฐวรา บุญชวย
นางสาวณัฐวรินทร แจงศิริกุล
นางณัฐวัลย อินทสุวรรณ
นางสาวณัฐวิกรณ นิลเหลือง
นางสาวณัฐวิภา แสงหา
นางสาวณัฐวิมล พวงมาลี
นางสาวณัฐศิกาน วงษกุณา
นางณัฐสรัญ กลิ่นกลั่น
นางณัฐสินี ฉันทดิลก
นางณัฐสิมา ยกยอง
นางสาวณัฐสุดา สายไพศรี
นางสาวณัฐสุรีย สุวรรณวงศ
นางณัฐอรรยมน เฉลิมกิตติกุล
นางสาวณัฐอริญ ปติชาญ
นางสาวณัฐารมย พรมสันเทียะ
นางณัฐิชา พราหมพันธ
นางสาวณัฐิยา บัวงาม
นางสาวณัฐิยา ผดุงพล
นางสาวณัฐิยา ศรีพล

๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณัฒฐนรีย จันทรทรง
นางณัตตยา บุตะมะ
นางณัตยา พรมชาติ
นางสาวณัตยา สุวรรณวัฒน
นางสาวณัทกาญจน มวงทอง
นางณัทธกาญจน รวมวงศ
นางสาวณัศรินทร สุคําภา
นางณาตยา ขยันหา
นางณาตยา ยอยแกว
นางสาวณาตยา ศีลาคํา
นางณาที นันทราช
นางสาวณิชกมล สุริยะ
นางณิชกานต ขุนสูงเนิน
นางณิชกานต จริงจิตร
นางณิชกานต วงศสําแดง
นางสาวณิชกานต ศรีเมืองแกว
นางณิชกานต อินปน
นางสาวณิชกานต ฮุยนอก
นางสาวณิชกุล บัวลิวัน
นางสาวณิชกุล หลาตั้ง
นางณิชคพัทร พาหุบุตร
นางณิชชยา กาสี
นางสาวณิชชา ชุมพงษ
นางณิชชา มณีวรรณ
นางสาวณิชชา สองสีดา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล
นางณิชชารีย นักขาย
นางสาวณิชญาลักษณ ทรัพยอุดม
นางสาวณิชนันทน เดชชนะ
นางณิชนันทน ธรรมสาร
นางณิชนันทน บัวแกวศิริกุล
นางสาวณิชนันทน ภัทรเคหะ
นางณิชนันทน เหลาโสด
นางสาวณิชนา นาคศรีโภชน
นางณิชภัทร คตภูธร
นางณิชมน โชติวัย
นางสาวณิชมน บอทรัพย
นางสาวณิชลัดดา วงศภัทรธาดา
นางสาวณิชา เคียนตะคุ
นางสาวณิชากร ธรรมเที่ยง
นางณิชากร พานทอง
นางสาวณิชากร พานิชย
นางณิชากร ศรีสุวรรณ
นางณิชากร สูงนอก
นางสาวณิชากัญจน สุภาพสิตาวงษ
นางณิชากาญจน ศรีวรสาร
นางสาวณิชากานต เปาปา
นางณิชากุล ทาวสาลี
นางสาวณิชาณัณทณ งานฉมัง
นางสาวณิชาณาสวัสดิ์ พงษสมศักดิ์

๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณิชานันท ขอกรดสําโรง
นางสาวณิชานันท ดีมั่น
นางณิชานันท ศิริบรรพต
นางณิชานันท สุวรรณประดิษฐ
นางสาวณิชานันทน ทารักษ
นางสาวณิชาพัชร ยอดดี
นางสาวณิชาภัทร กรองเห็น
นางณิชาภัทร คงชุม
นางสาวณิชาภัทร จันประทัด
นางสาวณิชาภัทร ดารารัตน
นางสาวณิชาภัทร ตาวพรม
นางสาวณิชาภัทร พิสิฐปญญาพงศ
นางณิชาภา เกตุแกว
นางณิชาภา คํามงคล
นางสาวณิชาภา ทานานพนนท
นางสาวณิชาภา พงษวิเศษ
นางสาวณิชาภา พลกุล
นางสาวณิชาภา สอดศรี
นางสาวณิชาภา ไสยฉิม
นางณิชารีย เขื่อนเมือง
นางสาวณิชารีย ไทยอุดมทรัพย
นางสาวณิชารีย วังแกว
นางสาวณิชาวีร จันทวานิช
นางสาวณิภารัตน ชื่นชอบ
นางสาวณิรัฐกานต ติปยานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณิรินทรรดา บุญหลา
นางสาวณิศลาวัณย วารินทร
นางณิสรา ศิธรวัฒนะ
นางสาวณี ดนุศักดิ์เดชา
นางสาวณีรนุช ไทยโคกสี
สิบโทหญิง ณีรนุช บัวผุด
นางสาวณีรนุช พรหมสบุตร
นางสาวณีรนุช พูลชัย
นางสาวณีรนุช ศิรินารี
นางสาวณุภัทรณีย ศรีนิกรโชติ
นางสาวณุภัทรณีย อินทรเพชร
นางณุภา วรรณศิริ
นางณุริญญา เกื้อกูล
นางดนตรี โกสิงห
นางสาวดนตรี จันทรสมบัติ
นางดนภัค พื้นผา
นางดนยา ศรีชุม
นางสาวดนัยา สาธุ
นางดนิตา งวนเซี่ยว
นางสาวดนุนุช แกวประดิษฐ
นางดมพร ศรีหาพรม
นางสาวดรรชนี แสนจันทร
นางดรัณภัทร นะระสา
นางดรุณพร ลือคํางาม
นางดรุณี โกวิทย

๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดรุณี คลาปูน
นางดรุณี ชาปาน
นางสาวดรุณี ชินสอน
นางสาวดรุณี ชุมพร
นางสาวดรุณี ชุมพูนุช
นางดรุณี ตนคํา
นางดรุณี นิบุญทํา
นางสาวดรุณี แนวประเสริฐ
นางสาวดรุณี ประภาวงค
นางดรุณี ประเสนมูล
นางดรุณี ไปปอด
นางดรุณี ผานสําแดง
นางสาวดรุณี เผาทอง
นางดรุณี พุทธวงษ
นางสาวดรุณี รมเย็น
นางดรุณี รัตหน
นางดรุณี หอมทรัพย
นางสาวดรุณี อุตเจริญ
นางดรุณี อุนจันทร
นางดรุณีย รัตนยา
สิบเอกหญิง ดลนภา โคตรสุข
นางสาวดลนภา งวดชัย
นางดลนภา เชิงดี
นางสาวดลนภา บุรีเพีย
นางดลนภา ปลัดศรีชวย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางดลนภา วงสาสนธิ์
นางสาวดลพรพรหม ทะยะสุทธิ์
นางดลภัส โพธิพงศา
นางดลยา คงธนศุภกร
นางสาวดลยา วรสวัสดิ์
นางดลยา สิทธิวงศ
นางสาวดลฤดี กอนทอง
นางสาวดลฤดี อุนเจิม
นางดลฤทัย บุญเหม
นางสาวดลฤทัย ปญญา
นางสาวดลลักษณ แชมพุฒซา
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
นางดวงกมล กลางทาใคร
นางดวงกมล จันทรสอน
นางดวงกมล เจียรนันท
วาที่รอยตรีหญิง ดวงกมล
ฉายวัฒนา
นางสาวดวงกมล ชุมนาค
นางสาวดวงกมล แซฮู
นางสาวดวงกมล ดวงชื่น
นางดวงกมล ทุมสงคราม
นางดวงกมล เทพศรี
นางสาวดวงกมล ปะภาวะ
นางดวงกมล พรรณลี
นางดวงกมล เมตตา

๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงกมล ใยรักษ
นางดวงกมล รุนประโคน
นางดวงแกว ทองคําสาร
นางดวงแกว บรรพกัญญา
นางสาวดวงแกว วันชัยชนะ
นางดวงแกว หอมหวล
นางดวงแข สายสิงห
นางดวงจันทร แกวมาลา
นางดวงจันทร ชัยภิบาล
นางสาวดวงจันทร ชูพันธ
นางดวงจันทร ตาลอําไพ
นางดวงจันทร ธนนา
นางดวงจันทร พลดอน
นางดวงจันทร พลราชม
นางดวงจันทร โพทุมทา
นางดวงจันทร มิ่งละกูล
นางสาวดวงจันทร รักษาแกว
นางดวงจันทร รากวงค
นางดวงจันทร วิทยาบํารุง
นางดวงจันทร ศรีภูมิ
นางสาวดวงจันทร แสงครจิตร
นางสาวดวงจันทร แสนแดง
นางดวงจันทร อาทิตยตั้ง
นางดวงจิต คํายงค
นางสาวดวงจิต ยลถนอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงจิตต ตื้อยศ
นางสาวดวงจิตร นาพยับ
นางดวงใจ กานา
นางดวงใจ กุลสอน
นางดวงใจ เกื้อหนุน
นางดวงใจ คชายุทธ
นางดวงใจ จรรยา
นางดวงใจ จันทรอวน
นางสาวดวงใจ จันทะคําหอม
นางดวงใจ จําปาวัน
นางดวงใจ จินดาศรี
นางสาวดวงใจ ทองเฟอง
นางดวงใจ แนนอุดร
นางดวงใจ บุตรสงเคราะห
นางสาวดวงใจ พันธปญญากรกุล
นางสาวดวงใจ พิสภัย
นางดวงใจ แพงโสภา
นางดวงใจ ภูพานทอง
นางดวงใจ มะลิเผือก
นางดวงใจ มุกธวัตร
นางสาวดวงใจ เมืองแทน
นางสาวดวงใจ รวิศิโรรัตน
นางดวงใจ รัตนานก
นางดวงใจ วรพงศธร
นางสาวดวงใจ ศรีธเนศโภไคย

๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดวงใจ ศรีมุกดา
นางสาวดวงใจ สอนดวง
นางสาวดวงใจ สังขจันทรานนท
นางดวงใจ สุนทะวงษ
นางดวงใจ สุระอุดร
นางดวงใจ สุวรรณสิงห
นางดวงใจ หอมสันทัด
นางสาวดวงใจ อังกาบศรี
นางดวงชีวัน ขวัญเมือง
นางดวงดาว กาจินา
นางสาวดวงดาว คงสืบชาติ
นางดวงดาว คงอินทร
นางดวงดาว ชะโกฏ
นางดวงดาว ทองนาเมือง
นางดวงดาว นอยวงศ
นางสาวดวงดาว มณีเรื่อง
นางสาวดวงดาว เย็นไธสงค
นางดวงดาว วงษษา
นางดวงดี บุตตะนันท
นางสาวดวงดี พยุงวงษ
นางดวงเดือน กิจการ
นางดวงเดือน เกื้อสกุล
นางดวงเดือน คําวงษ
นางดวงเดือน ใจไหว
นางสาวดวงเดือน โตะมะสะหัด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงเดือน ทองคุม
นางดวงเดือน นามณี
นางดวงเดือน บุญสงรุงเรือง
นางดวงเดือน บุณนะวงษ
นางดวงเดือน ประจิตร
นางดวงเดือน พรมสาร
นางดวงเดือน ฟองตา
นางดวงเดือน มาวัง
นางดวงเดือน รักขันแสง
นางดวงเดือน สถาน
นางสาวดวงเดือน สามพวงทอง
นางดวงเดือน สุขดี
นางดวงเดือน เสียงใหญ
นางสาวดวงเดือน โสภา
นางดวงเดือน อัตตะสาระ
นางดวงเดือน อินตะนาม
นางดวงเดือน อุประ
นางดวงเดือน เอี่ยมคุย
นางดวงตา จันทรัสสะ
นางดวงตา ซามาตย
นางดวงตา วุฒิวรลักษณ
นางดวงตา สอนบุญ
นางสาวดวงตา สําเภาทอง
นางดวงตา อาสาพนม
นางดวงทิพย บุญเลิศรักษ

๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงทิพย แสงสุก
นางสาวดวงธิดา แวงวรรณ
นางดวงนภา ผิวพรรณ
นางดวงนภา โพธิ์รส
นางสาวดวงนภา มุงค้ํากลาง
นางดวงนภา เรืองชิต
นางดวงนภา เรืองหิรัญวณิช
นางดวงนภา ศรีวิชัย
นางดวงนภา ศิริภาพ
นางสาวดวงนภา สําราญชื่น
นางสาวดวงนภา สีอัคฮาต
นางสาวดวงนภา หมุดกะเหล็ม
นางดวงนารี สาลีแสง
นางดวงเนตร ดาวเรือง
นางดวงเนตร ไทยปยะ
นางสาวดวงเนตร ศรีบัวบาล
นางดวงเนตร สืบศรี
นางดวงเนตร หัสเทวา
นางดวงป ประเชิญสุข
นางดวงพร เขื่อนสอน
นางดวงพร คงไชย
นางสาวดวงพร โชติชวง
นางสาวดวงพร โตทัพ
นางสาวดวงพร ทับอุดม
นางดวงพร นุรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘

นางดวงพร โนนสาหราย
วาที่รอยตรีหญิง ดวงพร บุญชู
นางดวงพร ปนโย
นางสาวดวงพร พรมเรียน
นางสาวดวงพร พอคาพานิช
นางสาวดวงพร พุมจําปา
นางดวงพร โพธิ์วิเศษ
นางดวงพร มีสุวรรณ
นางสาวดวงพร วจีสุรียนนท
นางดวงพร วีระคํา
นางสาวดวงพร ศรีวงษชัย
นางสาวดวงพร สังสนา
นางดวงพิทักษ ลือหาญ
นางดวงเพ็ญ ใจดี
นางดวงเพ็ญ หวังผล
นางดวงภรณ คงคุม
นางดวงมณี ทองชัย
นางสาวดวงมณี ธรรมวัตร
นางสาวดวงมณี ศิริโท
นางดวงมาลย บุญชวย
นางสาวดวงรัตน จําเริญรักษ
นางดวงรัศมี ทองเทียม
นางสาวดวงรําไพ งามศัพท
นางดวงฤดี ดงภูยาว
นางสาวดวงฤดี มรุตบริสุทธิ์

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดวงฤทัย คําอินทร
นางสาวดวงฤทัย ชูศรีเงิน
นางสาวดวงฤทัย แซตั๊น
นางดวงฤทัย ดวงเสนา
นางดวงฤทัย ทาวไชยยา
นางสาวดวงฤทัย รัตนวรชาติ
นางดวงฤทัย แสงรุงสวาง
นางสาวดวงฤทัย อุตสาห
นางดวงสมร คําลือวงค
นางดวงสมร คําอุน
นางดวงสมร จันทรพรอม
นางดวงสมร ทดแทน
นางดวงสมร ทนเหมาะ
นางดวงหทัย ปนตา
นางดวงหทัย ศรีวิเศษ
นางดวงหทัย สะมาพงษ
นางดวงหทัย เอี่ยมแยม
นางดอกเกษ วุฒิวงศ
นางดอกจันทร ภักดีลน
นางดอกซอน สีฤทธิ์
นางดอกไม ชั้นงาม
นางดอกไม เทียมทัศน
นางดอกไม บานศิริ
นางดอกไม ปญยาง
นางสาวดอกไม เปราะกระโทก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘

นางดอกไม แสงนาโก
นางดอกรัก ไชยะโอชะ
นางดอกรัก บุญกลา
นางดอกรัก วรสุทธิ์
นางสาวดอกรักษ เชื้อนาหวา
นางสาวดอกศุกร ลีลาวาณิชย
นางดอกออย เทียมกระโทก
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
นางดาณุรัตณ นามนิล
นางสาวดามณี เวียงสมุทร
นางดารณี กาฬหวา
นางสาวดารณี กุลมิตร
นางสาวดารณี ขาวฉิม
นางดารณี เจริญศักดิ์
นางสาวดารณี นามปสสา
นางดารณี นาละออง
นางสาวดารณี ปนปลื้มจิตต
นางสาวดารณี พงคะจร
นางดารณี พันธสาง
นางดารภา ณัฐประเสริฐ
นางสาวดาระวรรณ เพื่อนใจมี
นางดารา จารุวงค
นางดารา จําดวง
นางดารา นิติธรรม
นางดารา แนนอุดร

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดารา ปนเอก
นางดารา ผงธุลี
นางสาวดารา พรหมทอง
นางดารา พิมพรส
นางสาวดารา อุดหลี
นางสาวดาราณี วงษเนียม
นางดาราทอง ทรัพยทวี
นางสาวดาราพร แกวขาว
นางสาวดาราพร โกพล
นางสาวดาราพร โชติพันธ
นางสาวดาราพร ประเสริฐสังข
นางสาวดาราภรณ ละอองดี
นางสาวดารารัตน กินกิฬา
นางสาวดารารัตน คําลาน
นางดารารัตน จันทะคัต
นางสาวดารารัตน จําปาศรี
นางดารารัตน บุญยืน
นางสาวดารารัตน บุตรคาน
นางสาวดารารัตน เพ็งแจมศรี
นางสาวดารารัตน ภูมิประหมัน
นางสาวดารารัตน ยิ้มสุด
นางสาวดารารัตน ใยนอย
นางสาวดารารัตน ศรีเกษม
นางสาวดารารัตน หมันเหตุ
นางสาวดารารัตน อุปลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางดาราลักษณ มงคลสวัสดิ์
นางสาวดาราวรรณ รัตนปภานันท
นางสาวดาราวรรณ วงศจันทรคํา
นางดาราวัลย ภาภักดี
นางสาวดาริกา ดีเจริญ
นางดาริกา บรรทัดจันทร
นางสาวดาริณี รามางกูร
นางสาวดาริน เกตุตั้งมั่น
นางดาริน เครืออิ่ม
นางดาริน เชยชื่นจิตร
นางดาริน แมนยํา
นางสาวดารินทร ทองบัว
นางสาวดารินทร นาทุงนุย
นางดารี แกวลือชัย
นางดารี ปแกว
นางสาวดารีนา สาและ
นางดารีเยาะ เพ็ชเนียม
นางดารุณี กลมกลอม
นางดารุณี กองแกว
นางสาวดารุณี เกิดสันโดด
นางดารุณี แกวดํา
นางดารุณี จินดา
นางสาวดารุณี ไชยมาสุข
นางดารุณี ตะสุภา
นางดารุณี ธะนะวงศ

๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวดารุณี บุตรเพชร
นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน
นางสาวดารุณี สังขะฤกษ
นางสาวดารุณี สีพุทธา
นางดารุณีย กรวิรัตน
นางสาวดารุณีย พิมพวานันต
นางสาวดารุนี คําอิ่ม
นางสาวดารุนี ออนคํา
นางสาวดารุวรรณ ตาคํา
นางดาเรีย ไมหมาด
นางดาลิกา มณีศรี
นางดาเลส อําภาคํา
นางดาว จันพิรักษ
นางดาว ศรีโคตร
นางดาว สุภิษะ
นางสาวดาวจรัส ทองจรัส
นางดาวใจ แพงคําลา
นางสาวดาวใจ สะอาดแกว
นางดาวใจ สาริศรี
นางดาวดี เงาะสงคราม
นางสาวดาวดี ลี้กระจาง
นางสาวดาวทอง อุดกันทา
นางสาวดาวนภา สุมาลี
นางสาวดาวประกาย ประจงกลาง
นางดาวรรณ กันทาใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘

นางดาวรรณ ราชคํา
นางดาวรุง คําวงศ
นางสาวดาวรุง ใจมา
นางดาวรุง นกดํา
นางสาวดาวรุง สิงหโคตร
นางสาวดาวรุง ออนสาคร
นางสาวดาวรุง นอยพลี
นางดาวเรือง จันทรเขียว
นางดาวเรือง ชาอินทร
นางดาวเรือง ดีแลว
นางดาวเรือง ปรีชารักษ
นางดาวเรือง พระจันทร
นางสาวดาวเรือง วงษสุวรรณ
นางดาวเรือง สมใจ
นางดาวเรือง สวนหมอ
นางดาวเรือง เสนพันธ
นางสาวดาวเรือง โสประดิษฐ
นางดาวลอย ทาเวียง
นางสาวดาวละออง แกวหลอ
นางดาวหทัย มาอุตสาห
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
นางสาวดาวอําไพ เรืองฤทธิ์
นางดาวัลย แกวนิสสัย
นางดาหวัน กรรณลา
นางดาหวัน ดงสันนิวาส

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางดํารงค เคหาหวย
นางสาวดํารัสศิริ นนทะโคตร
นางดิถินันทธร ธูปเทียนทอง
นางดิเลน นวลละออง
นางสาวดี ดอนไสว
นางสาวดีตอง สุขศรี
นางสาวดีเสวต นพพิบูลย
นางสาวดุจดาว ศรีสวัสดิ์
นางดุจดาว สุวรรณโณ
นางสาวดุจฤดี จารัตน
นางสาวดุจฤดี ตะบุญเรือง
นางสาวดุริญา ฤทธิ์หมุน
นางสาวดุริยาพร แดงโน
นางดุษฎี เกตุจันทร
นางดุษฎี โกฏิสูงเนิน
นางสาวดุษฎี ใจมูล
นางดุษฎี ไชยฮะนิจ
นางสาวดุษฎี นพขํา
นางสาวดุษฎี พงษตานี
นางสาวดุษฎี ลอยเมฆ
นางดุษฎี วงศสวัสดิ์
นางสาวดุษฎี หงษทอง
นางสาวดุษณี ธัญญเจริญ
นางดุษิตา ถินกะไสย
นางสาวดูไอนี บินสาและ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเดนนภา แปวประเสริฐ
นางสาวเดนนภา หมื่นเปง
นางสาวเดนนภา หอมดี
นางเดนนภา อาจฉกรรณ
นางสาวเดนศรี เหมือนมาตย
นางสาวเดลินิวส ชุมเกื้อ
นางสาวเดือนนภา เสือโต
นางสาวเดือน ทองดี
นางเดือน ใยขันธ
นางเดือน อินทรกง
นางเดือนแกว ออนชัยภูมิ
นางสาวเดือนฉาย เฉลิมสุข
นางเดือนฉาย ชาวยามกา
นางเดือนฉาย บุตรเรียง
นางสาวเดือนฉาย ศิลาพงษ
นางเดือนเดน โอดลี
นางเดือนตะวัน ประเสริฐวลี
วาที่รอยตรีหญิง เดือนนภา
อุปจักร
นางสาวเดือนเพ็ญ ขันดงลิง
นางเดือนเพ็ญ เข็มทอง
นางเดือนเพ็ญ คณะศิริวงศ
นางเดือนเพ็ญ ชาเหลา
นางเดือนเพ็ญ ตั๋นเฟย
นางเดือนเพ็ญ ตาบุดดา

๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเดือนเพ็ญ ติ๊บบุญศรี
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองบาง
นางสาวเดือนเพ็ญ เที่ยงธรรม
นางเดือนเพ็ญ นัยวิภาค
นางเดือนเพ็ญ นาคนชม
นางสาวเดือนเพ็ญ บุระพันธ
นางสาวเดือนเพ็ญ ปนเอี่ยม
นางเดือนเพ็ญ เผาหัวสระ
นางเดือนเพ็ญ พูลเพิ่ม
นางเดือนเพ็ญ มงคลแกนทราย
นางสาวเดือนเพ็ญ มาคูณ
นางเดือนเพ็ญ เวฬุวนารักษ
นางเดือนเพ็ญ หงษวิเศษ
นางเดือนเพ็ญ หันตุลา
นางสาวเดือนเพ็ญ อรัญวาท
นางเดือนรุง เงินทาบ
นางเดือนแรม ทองสุข
นางเดือนแรม วิมูลฃาติ
นางเดือนใหม จํารัสภูมิ
นางสาวตกูลรัตน วงโสภา
นางสาวตติญดา บุตรนอย
นางตติญาภรณ เรืองอมรวิวัฒน
นางตติยา จันทะศิลา
นางสาวตติยา ไชยโส
นางสาวตติยา เซงแซ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางตติยา ทินกร
นางตติยา แสงสุวรรณ
นางสาวตถมน ศรีเมือง
นางสาวตริยาภรณ กางทอง
นางสาวตรีคงรัตน กาญจนลัทธ
นางสาวตรีชฎา เตจะปอ
นางสาวตรีชฎา ทองขาว
นางสาวตรีทิพย อินทะศาสตร
นางตรีนุช มณีพันธ
นางสาวตรีเนตร ทาสนิท
นางตรีเพชร ภูมนิล
นางสาวตรียะนุช อุตมาศเสนีย
นางสาวตรียาการญ สุขกิจ
นางตรีรัตน พวงสมบัติ
นางตรีสุคนธ รบชาง
นางตฤณญพัฒน วิเสโส
นางสาวตวงทิพย ชนะแสน
นางตวงพร บุตรดี
นางตวนนูรี สาเหะมะเย็ง
นางตวนฟาตีเมาะ อัลอิดรุส
นางสาวตองจิต สุวรรณพงษ
นางตอย ขันโท
นางตอย ใจกลา
นางสาวตอย ผลเพิ่ม
นางตอฮาเราะ เปาะเลาะ

๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวตอฮีเราะห เสมอเพื่อน
นางตะวัน เพชรศรี
นางสาวตะวัน เลิศจันทึก
นางตะวัน เสงี่ยมศักดิ์
นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย
นางสาวตันติมา ตันติเมตตา
นางสาวตัสนีม ทับคํา
นางตา ทูลธรรม
นางสาวติปอยะ ดือเลาะ
นางติม ณรงคศักดิ์
นางติ๋ม โพธิ์นอก
นางสาวติมะเหรียม หลีหนุด
นางสาวติว โคตวงค
นางติ๋ว พานิชกุล
นางสาวตีรณา ทาวัง
นางตุกตา ธรรมรัตน
นางตุกตา นาเจริญ
นางสาวตุกตา มาพล
นางตุย เมฆสุวรรณ
นางสาวตุลยา วรพล
นางสาวตุลาณี ผาลายทอง
นางตุลารัตน แสงมณี
นางสาวตุสิตาภรณ บุญนาที
นางเต็มใจ ตาแสง
นางเต็มใจ ทาสี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗

นางเต็มใจ เอื้อประชา
นางเตรียมจินดา แสนโสม
นางเติมสวาท ยศปญญา
นางเตียง ศรีกงพาน
นางเตียงทอง มาตยเทพ
นางเตียน ชัยมาตย
นางสาวเตือนจิต ปนเงิน
นางเตือนจิตต ผาคํา
นางสาวเตือนจิตร บุญเพ็ง
นางเตือนจิตร วิริยวุฒิไกร
นางเตือนใจ กอแกว
นางเตือนใจ กุลสละ
นางสาวเตือนใจ คัมภีร
นางเตือนใจ ชิดเชี่ยว
นางเตือนใจ ชูทอง
นางเตือนใจ บุญทอง
นางเตือนใจ เบานอย
นางเตือนใจ ประทุมไทย
นางเตือนใจ พรหมชาติ
นางสาวเตือนใจ พวงบุบผา
นางเตือนใจ ภักดีวงศ
นางเตือนใจ มวงคะลา
นางสาวเตือนใจ ลาภวัฒน
นางเตือนใจ สิทธิลาภ
นางสาวเตือนใจ สุวรรณหงษ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเตือนใจ หงยามณี
นางเตือนใจ เหลาพราหมณ
นางเตือนใจ อกผาย
นางสาวเตือนใจ อินชัย
นางสาวเตือนตา สวดประโตน
นางแตงออน ไรสงวน
นางแตว พุทธวงศ
นางไตรพร สวยลี
นางสาวไตอีหมะ เจะนิ
นางถนอม เฉียบแหลม
นางถนอมขวัญ ชายทวีป
นางถนอมขวัญ ชินพันธ
นางสาวถนอมขวัญ ศรีษะเกตุ
นางถนอมจิต ดวงสนิท
นางสาวถนอมจิตต ลาภเจริญ
นางสาวถนอมจิตร ศรีวรานนท
นางถนอมจิตร ชอไธสง
นางสาวถนอมจิตร ดอกดาวเรือง
นางถนอมจิตร ศิริจันทร
นางถนอมรักษ ตุพิลา
นางถนอมศรี เจริญไชย
นางถนอมศรี ดีกัลลา
นางถนอมศรี นะบุตร
นางสาวถนอมศรี นันทะชาติ
นางถนอมศรี เวชสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวถนิดา เนตรแสงสี
จาสิบเอกหญิง ถมรัตน เกตุมณี
นางถวัลย จอกจอหอ
นางสาวถวัลย ไชยเสริม
นางถวิล แจงเล็ก
นางถวิล เปลงศรี
นางสาวถวิล มากอยู
นางถาวร แกวโพธิงาม
นางถาวร คูหพันธ
นางถาวร ทองคําพงษ
นางถาวร นามสิมมา
นางสาวถาวร ปญญา
นางสาวถาวร วงษทํามา
นางถาวร สุวรรณเพ็ชร
นางสาวถิราพร ชนิดกุล
นางเถลิงศรี ตอสกุล
นางเถาวัลย มาศจรัล
นางทชากร กาญจนเศรณีโภคิน
นางสาวทพิดา สุยคําไฮ
นางสาวทมิตา อินทรวงษ
นางสาวทรงฤทัย พัวประเสริฐ
นางสาวทรงลักษณ บุสําโรง
นางสาวทรงศรี เมืองฉิม
นางทรงสกุล โทชัย
นางทรงสุดา แผลงศาสตรา

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๕๑๘ นางสาวทรรศนกมล
เหลาอัจฉริยะพร
๑๑๕๑๙ นางสาวทรรศนีย แซตั้ง
๑๑๕๒๐ นางสาวทรรศนีย แซเหา
๑๑๕๒๑ นางทรรศนีย ตลึงพัฒน
๑๑๕๒๒ นางสาวทรรศนีย สุขปรุง
๑๑๕๒๓ นางทรรศนีย สุริยะ
๑๑๕๒๔ นางสาวทรัพนะภา โคตรักษา
๑๑๕๒๕ นางทรัพย สีนอเพีย
๑๑๕๒๖ นางสาวทรัพยทวี มะณีย
๑๑๕๒๗ นางสาวทรัพยสิน ดาวาท
๑๑๕๒๘ นางสาวทรัพยา บุปผาสังข
๑๑๕๒๙ นางสาวทรามวัย นิวรัตน
๑๑๕๓๐ นางสาวทรามวัย ฟองออน
๑๑๕๓๑ นางทรายคํา พิมสาร
๑๑๕๓๒ นางสาวทรายทอง วีระสุวรรณ
๑๑๕๓๓ นางทฤฒมน สุขเพชร
๑๑๕๓๔ นางสาวทวาย พุมเหรียญ
๑๑๕๓๕ นางทวีทรัพย พันสอน
๑๑๕๓๖ นางทวีพร ขวัญมุข
๑๑๕๓๗ นางสาวทวีพร ศรีเอี่ยม
๑๑๕๓๘ นางทวีพร ออนเขียว
๑๑๕๓๙ นางสาวทวีวรรณ สุจริต
๑๑๕๔๐ นางสาวทวีสุข เกตะราช
๑๑๕๔๑ นางสาวทวีสุข สายจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖

นางสาวทศพร แกวเฉลิมทอง
นางสาวทศพร พลโยธา
นางทศพร พะวรรัมย
นางสาวทศพร พิเคราะห
นางสาวทศพร สุนทรวิภาต
นางสาวทศพร อุนแสง
นางสาวทศเพ็ญ ขยันดี
นางทศภรณ ยอดนิล
นางสาวทองกลวน ลามคํา
นางทองกาย คํามะสอน
นางสาวทองคลาย มะโน
นางทองคํา ขาขันมะลี
นางทองคํา ดวงจันทร
นางทองคํา พันนาม
นางทองคูณ ศรีเรือง
นางทองคูณ สาลาสุตา
นางทองใค วงเวียน
นางทองจันทร ปะนามะทัง
นางทองจันทร ปาปะกัง
นางสาวทองจันทร พนมใหญ
นางทองจันทร ภูโอบ
นางทองจีน แจมศรี
นางสาวทองดี จบคํา
นางทองดี วารีศรี
นางทองดี สุจิ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทองแดง ดีสิน
นางทองเตียง วงศจันทร
นางทองทรัพย บรรพตาธิ
นางทองทราย โพระดก
นางทองทิพย พิณโพธิ์
นางทองทิพย รักภักดี
นางทองนาค ชวยโพธิ์กลาง
นางทองนาค ปองไว
นางทองนาค หนองหงอก
นางทองบวย นาจอมทอง
นางสาวทองใบ นันทพงษ
นางทองใบ พูลศรีงาม
นางทองใบ ภูมาตนา
นางทองใบ เหมือนกรุง
นางทองใบ อุพันธศรี
นางสาวทองปภัสร ทองปญญา
นางทองปอน ขอนดู
นางสาวทองผกา เสารเปา
นางทองพัฒ คําภีร
นางทองพัฒ พวงทอง
นางทองพันธ เกียรติโคกกรวด
นางทองพันธ ใจดี
นางทองพิณ มัทธิพันธ
นางทองพิน มีชัย
นางทองพูน ขานอัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖

นางทองพูน ทิศพรม
นางทองพูน บุญประคม
นางทองพูน แพนกาง
นางทองพูน ริกําแง
นางทองพูล คชรินทร
นางทองพูล มีสวัสดิ์
นางทองพูล หาญเสนา
นางทองเพียร วัฒนภักดี
นางทองมวน เทพแสง
นางทองมวน นาคมนต
นางสาวทองมวน บุบผา
นางสาวทองมวน ปราสาร
นางสาวทองมวน ภูมีนา
นางสาวทองมวน มะโนวัน
นางทองมวน ยุตวัน
นางทองมวน เหลาไชย
นางทองมา เกียงมี
นางทองมี ใจทัด
นางทองมี ศรีวรสาร
นางทองมี สิมมา
นางทองยอย จตุหงษ
นางทองยอย แกวหนองยาง
นางทองยอย โสมขุนทด
นางสาวทองเยี่ยม โคตรักษา
นางทองเยื้อน พิมพทอง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทองแยม ปนคํา
นางทองรัก มะหิธิ
นางสาวทองฤทธิ์ แสงออน
นางทองลา เสือเคน
นางทองเลียม ผลเรือง
นางสาวทองเลื่อน พรมชน
นางทองวรรณ มะณีวัน
นางทองวัน แกวโพธิ์งาม
นางสาวทองวาส เตชะแกว
นางทองวิไล สุทธิชล
นางทองศรี ศรีเกษม
นางทองศิริ อินธิเดช
นางทองสวรรค มูลสาร
นางสาวทองสา ชัยโพธิ์
นางทองสา สองเมือง
นางทองสาย สําราญดี
นางสาวทองสุข กันเสนา
นางทองสุข โกทัน
นางทองสุข แจมใส
นางสาวทองสุข ตุมทรัพย
นางทองสุข ใตโพธิ์
นางสาวทองสุข ภูมิวงศ
นางทองสุข ศรีจันทร
นางทองสุข สุตีน
นางทองเสริม กุดแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางทองใส ทะดี
นางสาวทองใส สิทธิวงศ
นางทองใส สุริยา
นางทองไสย โถตันคํา
นางทองหลอ แกวมณี
นางทองหลาง วะบุตร
นางทองเหรียญ ศักดิ์ดี
นางทองใหม ธรรมเจริญ
นางทองใหม สุดลาภา
นางทองออน ปุริโส
นางทองอินทร ประวันนัง
นางทอรุง เกื้อกูล
นางทักคิน สาหัส
นางสาวทักษวดี พื้นแสน
นางสาวทักษวรรณ ปกศรีสิงห
นางสาวทักษศมน ดาวเรือง
นางทักษิณา ชาบาง
นางสาวทักษิณา มิชิฉัยยะ
นางสาวทักษิณา แสงจันทร
นางสาวทักษิณาทิพย หมื่นไธสง
นางทักษิณานันท คนบุญ
นางสาวทัชชกร แสงเดช
นางทัชชภร ชาญนุวงศ
นางสาวทัดดาว บุญผัด
นางสาวทัดดาว ปนผองแผว

๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทัดดาว สันทอง
นางทัดดาว สีเขียว
นางทัดทรวง ตั้งสวัสดิรัตน
นางทันยารัตน ลาทอง
นางทันสมัย ธรรมวงคษา
นางทับทิม ครูเกษตร
นางทับทิม สมเสียว
นางทับทิม สินนอย
นางสาวทับทิม แสงงาม
นางสาวทับทิม อาจหาญ
นางสาวทัศชวรรณ หงษพงษ
นางทัศณาวลัย หงษทอง
นางสาวทัศณี แกวสุวรรณ
นางทัศณีญา เจริญพันธ
นางสาวทัศณีญา มีสีบู
นางสาวทัศนชา ชางภา
นางทัศนดาว ลอยขจร
นางทัศนลักษณ แสงสังข
นางสาวทัศนสรวง ดอมไธสง
นางทัศนันท คลองดี
นางสาวทัศนันท ปติทรัพยวราภร
นางทัศนา ดวงแกว
นางทัศนา รอดสการ
นางสาวทัศนากานต เมืองใชย
นางทัศนาทิพย เสือวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖

นางทัศนี แกวคําภา
นางสาวทัศนี จักขุภาค
นางทัศนี ชูมณี
นางทัศนี ดาหาชัย
นางทัศนี ปกกุนนัน
นางสาวทัศนี ภูชมศรี
นางสาวทัศนี เหมือนใจ
นางสาวทัศนีกร อุดมรักษ
นางสาวทัศนีพร โสดา
นางสาวทัศนีย กาญจนถาวร
นางทัศนีย เกิดพิทักษ
นางสาวทัศนีย เกิดศิริ
นางทัศนีย ไกรสร
นางสาวทัศนีย ขันธสังข
นางทัศนีย ขิดกุดเลาะ
นางทัศนีย คําแกว
นางสาวทัศนีย จันทรโต
นางทัศนีย เจริญกุล
นางทัศนีย ฉิมพาลี
นางสาวทัศนีย ฉิมยง
นางสาวทัศนีย โฉมฉลวย
นางสาวทัศนีย ชาวบานเกาะ
นางทัศนีย ถนอมศรี
นางสาวทัศนีย ทองออน
นางทัศนีย ธรรมสุข

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทัศนีย นาคภู
นางทัศนีย นิ่มทรัพย
นางสาวทัศนีย นิลเพ็ชร
นางทัศนีย นิลยอง
นางทัศนีย บัวเผื่อน
นางสาวทัศนีย ปลื้มเกษร
นางสาวทัศนีย ปวงกลาง
นางทัศนีย ปานสูงเนิน
นางทัศนีย เปงบังวัน
นางทัศนีย โปงลังกา
นางทัศนีย ผลเรือง
นางทัศนีย พรหมมาเหล็ก
นางทัศนีย พันธโย
นางทัศนีย พินิจคา
นางทัศนีย พูลศักดิ์
นางสาวทัศนีย พูลสุข
นางสาวทัศนีย ภูฆัง
นางสาวทัศนีย มณเฑียร
นางสาวทัศนีย ยะเขตรกรณ
นางสาวทัศนีย ยีอา
นางสาวทัศนีย รัตนจุล
นางทัศนีย รุงเรือง
นางสาวทัศนีย วิจิตรแสนชัย
นางสาวทัศนีย วิศวเดชมงคล
นางทัศนีย เวียงนนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทัศนีย ศรีทอน
นางทัศนีย ศรีบุรินทร
นางทัศนีย ศรีลาชัย
นางสาวทัศนีย ศิริโสม
นางทัศนีย เศรษฐสุข
นางสาวทัศนีย สระทองบุตร
นางทัศนีย สาแกว
นางทัศนีย สิงหชาติ
นางสาวทัศนีย สิทธิกรณ
นางทัศนีย สีแสง
นางทัศนีย สืบเทพ
นางสาวทัศนีย สุขรี
นางสาวทัศนีย สุอาราม
นางสาวทัศนีย หนุนวงศ
นางทัศนีย หนูเจริญ
นางทัศนีย หมอนทอง
นางสาวทัศนีย หินประกอบ
นางทัศนีย อยูมา
นางสาวทัศนีย อิ่มอําไพ
นางทัศนียวรรณ ทองดีนอก
นางสาวทัศนียวรรณ พรรณขาม
นางทัศนียา กองปน
นางสาวทัศนียา กาญหาญ
นางสาวทัศนียา เกลี้ยงมณี
นางสาวทัศนียา เจริญสาริกร

๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทัศนียา อรรคบุตร
นางสาวทัศนียา อุปชฌาย
นางทัศนีวรรณ จันทรเจริญ
นางสาวทัศพร กงใจ
นางสาวทัศพร เครือโอ
นางทัศพร พืชพันธา
นางทัศมรี ภูขยัน
นางสาวทัศยา อุปติศฤงค
นางสาวทัศรีย สีสองเมือง
นางทัศลิน เคนสุวรรณ
นางทัศวงศ อุปโคตร
นางสาวทัศวรรณ กุฎีสุข
นางทัศวรรณ สุขทรัพยทวีผล
นางทัศสุดา โพธิ์สวัสดิ์
นางสาวทัสนัย ทองนํา
นางทัสนี จอกทอง
นางสาวทัสนี ปานวงศ
นางทัสนี ภาสดา
นางสาวทัฬหทัย ศรีดาพันธ
นางสาวทานตะวัน งามยิ่ง
นางทานตะวัน นาระเรด
นางสาวทานตะวัน แสนสระ
นางสาวทาริกา สารอินทร
นางสาวทาริณี เคนบุบผา
นางทํานาย สิงหบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิฆัมพร เกิดสิน
นางสาวทิฆัมพร ทองสี
นางทิฆัมพร ศรีทอง
นางทิชา สุเรียมมา
นางสาวทิชากร ไชยรักษ
นางทิชากร มักได
นางทิชากร แสนคําวัง
นางทิชากร หัสนาม
นางทิฐิมา เพ็งเทพ
นางสาวทิตชญา นามพลแสน
นางสาวทิติพร กิติคํา
นางทิติภา พลเยี่ยม
นางทิติภา วงษลา
นางทิติมา กุมมาละ
นางทิติยา ไชยวัน
นางทิติยา สังขทองงาม
นางสาวทิพกร ดาบพลออน
นางสาวทิพกัญญา ออนวงษ
นางสาวทิพธนา ภูทอง
นางสาวทิพธัญญา เบ็ญจศาสตร
นางสาวทิพธัญญา มณีอินทร
นางทิพเนตร ศรีประไหม
นางสาวทิพพยาพัศ ขําผึ้ง
นางทิพพร ดวงจันทรแดง
นางสาวทิพพรัตน ลันดา

๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทิพพวรรณ กาวิลาวัน
นางทิพภักดิ์ เวสสโรจน
นางสาวทิพมณฑา รูปขําดี
นางทิพมาศ โสภา
นางสาวทิพย ศรีบัวทอง
นางทิพย หอยเขียว
นางทิพยกมล เศรษฐวัฒน
นางทิพยเกสร จวงพานิช
นางสาวทิพยธารีย ยิ้มเมือง
นางสาวทิพยเนตร วงศสกุล
นางสาวทิพยบรรจง ชวยผล
นางสาวทิพยปริดาชา ค่ําไพบูรณ
นางทิพยพวัลย ปานเกิด
นางทิพยพาพร ราชนงค
นางสาวทิพยมาตร แสงแกว
นางสาวทิพยรดา ไชยผา
นางสาวทิพยรดา ศรีบุญเรือง
นางสาวทิพยรส โคกะทิง
นางทิพยรัตน เชื้อโชติ
นางทิพยรัตน เณรนอย
นางสาวทิพยรัตน เจริญพงค
นางสาวทิพยรัตน ทิศขุนทด
นางสาวทิพยรัตน มณฑาทิพย
นางทิพยละไม ลออโรจนวงศ
นางทิพยลัดดา คําสุภา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิพยวรรณ สุวรัตนชัย
นางสาวทิพยวรรณ ชารี
นางทิพยวรรณ ไชยนาน
นางทิพยวรรณ พลวรรณ
นางทิพยวรรณ ศรีสุมิตร
นางสาวทิพยวรรณ สงวนทรัพย
นางทิพยวรรณ หอมบุปผา
นางสาวทิพยวรรณ ทันจันทร
นางทิพยวรรณ ดรุณธร
นางทิพยวรรณ ลักษณะแยม
นางสาวทิพยวรรณา โกสมิง
นางสาวทิพยวัล ดีเดน
นางสาวทิพยวัลย แกวชมภู
นางสาวทิพยวัลย ดือเระ
นางทิพยวัลย พึ่งพันธ
นางสาวทิพยวัลย แสงสุวรรณ
นางสาวทิพยวิมล จันทเสน
นางสาวทิพยวิมล ใจออน
นางสาวทิพยวิมล ทองอนันต
นางทิพยวิมล ฝายระสาร
นางทิพยสุคนธ พรหมนวล
นางสาวทิพยสุคนธ แกววิจารย
นางสาวทิพยสุดา กอทวีทรัพย
นางสาวทิพยสุดา โคตรวิชัย
นางสาวทิพยสุดา พรมทอง

๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทิพยสุดา สิงละเอียด
นางสาวทิพยสุดา อามาตย
นางสาวทิพยสุตา อัครวงศภากรณ
นางสาวทิพยอาพร อาปะหัง
นางสาวทิพยอุบล เศลารักษ
นางทิพยา วิชาหา
นางทิพยาภรณ แปงใจ
นางทิพรัตน จันทรเที่ยง
นางทิพรัตน ชวยอินทร
นางสาวทิพรัตน ทูลแกว
นางสาวทิพรัตน ปนแกว
นางทิพรัตน สวัสดิ์จิตร
นางสาวทิพราวรรณ ทับสาร
นางทิพราวัลย วรรณสุ
นางสาวทิพวรรณ คําชมภู
นางทิพวรรณ ธนูชาญ
นางทิพวรรณ ศรีแกว
นางสาวทิพวรรณ ศรีประเสริฐ
นางทิพวรรณ เกิดสิน
นางทิพวรรณ แกวแสงออน
นางทิพวรรณ คชวิญ
นางทิพวรรณ คําลือ
นางทิพวรรณ จันทรหอม
นางสาวทิพวรรณ ใจสะบาย
นางสาวทิพวรรณ ชุมเรือน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิพวรรณ ทรัพยพันธ
นางสาวทิพวรรณ ทองเชื้อ
นางทิพวรรณ ทองแตม
นางทิพวรรณ ทิพยบุรี
นางสาวทิพวรรณ นมเฟอง
นางสาวทิพวรรณ โนรี
นางทิพวรรณ บุตรครุฑ
นางสาวทิพวรรณ ประพรม
นางสาวทิพวรรณ พรรณนา
นางทิพวรรณ พลอยวงษ
นางสาวทิพวรรณ พวงศิลป
นางสาวทิพวรรณ พุกกลิ่น
นางสาวทิพวรรณ โพธิ์บุญมา
นางสาวทิพวรรณ ภาสกรภิญโญ
นางสาวทิพวรรณ มีเคลือบ
นางสาวทิพวรรณ มีสุข
นางสาวทิพวรรณ ยอดแกว
นางทิพวรรณ รื่นอุรา
นางทิพวรรณ ลาขุมเหล็ก
นางสาวทิพวรรณ สรอยสกุล
นางทิพวรรณ สายเมฆ
นางทิพวรรณ สีแกว
นางสาวทิพวรรณ เสือแหวว
นางสาวทิพวรรณ หลักรอด
นางสาวทิพวรรณ อภัยจิตร

๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทิพวรรณ อรุณเมือง
นางสาวทิพวรรณ อาจวิชัย
นางสาวทิพวัลย ชนาลังการ
นางทิพวัลย ทิพยโยธา
นางสาวทิพวัลย ทิหวาย
นางทิพวัลย ธาราเกษม
นางทิพวัลย มาลัยลอย
นางสาวทิพวัลย สุวรรณเกิด
นางสาวทิพวัลย แสงสุวรรณ
นางสาวทิพสุรีย ทีรฆวาณิชย
นางสาวทิพา แกวพวง
นางสาวทิพานัน ศรีสุขวัฒนกิจ
นางสาวทิพานันท ทิพเนตร
นางทิพาพร วงศมีเสรี
นางทิพาพร หนุนเกื้อ
นางทิพาพรรณ ประณุทนรพาล
นางทิพาภรณ ประชายกา
นางทิพารักษ ศรีวิชัย
นางทิพารัตน จงจิตร
นางทิพาลักษณ โตะยี
นางทิพาวรรณ พิกุลทอง
นางทิพาวารี โพระฎก
นางทิพาศิริ ใจยืน
นางสาวทิมธิยา ปาลี
นางสาวทิรา ออนตุก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิวา คําแสน
นางทิวา เชิดชู
นางสาวทิวาทิพย รัตนศักดิ์หิรัญ
นางสาวทิวาพร กองหลา
นางสาวทิวาพร ขุนโฉม
นางสาวทิวาพร จิตตจํานงค
นางทิวาพร จุลเจิม
นางสาวทิวาพร ชมภู
นางทิวาพร บุญมา
นางสาวทิวาพร พรหมจอม
นางทิวาพร เรืองเจริญ
นางทิวาพร วังชัย
นางสาวทิวาพร ศรีสันต
นางสาวทิวาพร ศรีสุนทร
นางทิวาพร สังสิทธิเสถียร
นางทิวาพร อิ่มสมบัติ
นางสาวทิวาภรณ นาใจคง
นางสาวทิวารัตน บุญมาก
นางทิวารัตน หงษกัน
นางสาวทิวาวรรณ จิตรเพง
นางทิวาวรรณ แพงพุฒ
นางสาวทิศากร แจงแกว
นางทิศากร สุนทราวิรัตน
นางทิศารัศม ทับทิม
นางสาวทุมพร วงแสนคํา

๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทุเรียน คํากอน
นางทุเรียน บุญมา
นางเทพ วิเศษชาติ
นางเทพธิดา อุปโคตร
นางเทพนม บุญทาป
นางสาวเทพศิรินทร ผิวเมืองปก
นางเทพอัปสร ตอนรับ
นางเทพินทรนภา กาติ๊บ
นางสาวเทวะรักษ วจีสิงห
นางเทวิญ บรรลือศักดิ์
นางสาวเทวี เทพพิทักษ
นางเทวี เทียมทัศ
นางเทวี ภูผึ้ง
นางสาวเทวี แสนกลา
นางเทียนทอง แสวงทรัพย
นางสาวเทียนรุง เครือนพรัตน
นางเทียมจันทร จันทศิลา
นางเทียมจันทร หลุยบุญเปง
นางสาวเทียมใจ บัวผัน
นางเทียมใจ วงศฝน
นางเทียมใจ ศรีอุดม
นางเทียมวิทูรย บุตรสิงห
นางสาวไทยเจริญ ไตรโยธี
นางสาวไทยเทวี แกวทอง
นางสาวธญชนก โชติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางธญพร อุดดวง
นางสาวธณัฏฐา จันเต็ม
นางสาวธณัฐดา พิมทองงาม
นางธณัฐพร ธิอิ่น
นางธนกชพร ราชฮุม
นางธนกร ชินอมรเลิศ
นางสาวธนกร สมบุญตัน
นางธนกฤต ถาบุตร
นางสาวธนธรณ ชิดญาติ
นางสาวธนธา ตอตัน
นางสาวธนนันท วงศนภาไพศาล
นางธนนันท เหล็กปอ
นางสาวธนพร กาคุฑ
นางธนพร เกลียวทอง
นางสาวธนพร โคตะนนท
นางธนพร จรัสศรี
นางสาวธนพร จันดาเรือง
นางสาวธนพร แซอึ่ง
นางสาวธนพร ทองบาล
นางธนพร ธานีกุล
นางสาวธนพร นาคหนุน
นางสาวธนพร บวรชาติ
นางสาวธนพร บุญเฉลียว
นางธนพร ปนทิม
นางสาวธนพร พชรพลภรณ

๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธนพร พวงธรรม
นางสาวธนพร เย็นประสพ
นางสาวธนพร รัตนวรรณี
นางสาวธนพร รุงอําไพ
นางธนพร ลําพิมาย
นางธนพร ลิ้มสกุล
นางธนพร สําเร็จรัมย
นางธนพร สิทธิชัย
นางธนพร แสงมะลิ
นางสาวธนพร หอยระยา
นางธนพร เหมแดง
นางธนพร เหมือนหมาย
นางสาวธนพร อินศรี
นางธนพร อุปละ
นางสาวธนพรทรัพยสิริ
วิเศษชาติแสงเจริญ
นางสาวธนพรหมพร โสมเกตรินทร
นางธนภร รัศมี
นางสาวธนภร วัลยะบาล
นางธนภร อินทะนิน
นางสาวธนภรณ ประเมโท
นางสาวธนภรณ ผองแผว
นางสาวธนภรณ พุฒฤทธิ์
นางสาวธนภรณ รักอู
นางสาวธนภรณ ฤทธิ์เรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนภรณ เวชกร
นางธนภรณ สมบูรณ
นางธนภรณ สวัสดิรักษ
นางสาวธนภัทร ชูเชิด
นางสาวธนภัสชา พะวงค
นางสาวธนมล คงเปยม
นางสาวธนรัตน บุตรเพชร
นางสาวธนวรรณ แกวพึ่ง
นางธนวรรณ คะเลรัมย
นางธนวรรณ เครือลี
นางธนวรรณ ทองชู
นางธนวรรณ เทศไทยสง
นางธนวรรณ มุงออมกลาง
นางสาวธนวรรณ ศรียากูล
นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนสุคนธ
นางธนวรรณ สาดแลน
นางสาวธนวัน วรรณารุณ
นางธนวันต มหาพิรุณ
นางสาวธนสร ชูลีนวล
นางสาวธนสร บุตรแกนทราย
นางสาวธนสร โพธเอี่ยม
นางสาวธนสรณ บุบผาชาติ
นางสาวธนสวรรณ วงศกอ
นางสาวธนัชชา เที่ยงตรง
นางธนัชชา นุปานรัมย

๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธนัชญา จอยนุแสง
นางสาวธนัชพร ขวัญบุรี
นางธนัชพร ขันมณี
นางสาวธนัชพร ไชยทิพย
นางธนัชพร ซินมุข
นางธนัชพร เปยงใจ
นางสาวธนัชพร มีศิริ
นางสาวธนัชพร ฤทธิ์บํารุง
นางสาวธนัชภัค มีแดง
นางสาวธนัญกรณ สุขศิริ
นางสาวธนัญชนก จันทะคาม
นางสาวธนัญชนก สังขทอง
นางสาวธนัญชิดา ชวดี
นางสาวธนัญญวัลย จีนศรีคง
นางสาวธนัญญา กลิ่นกุล
นางสาวธนัญญา กลิ่นหอม
นางธนัญญา แกวทองคํา
นางธนัญญา ชาธิพา
นางธนัญญา ชื่นใจ
นางธนัญญา ถินวิชัย
นางสาวธนัญญา ปุจฉาธรรม
นางธนัญญา เพ็งทอง
นางธนัญญา ราตรีสุข
นางสาวธนัญญา อุดานนท
นางธนัญญาณ ตรีวงศรักมิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนัญธร ทองเครือมา
นางธนัฎฐา นาคทองอินทร
นางสาวธนัฎตสิตา กุลกัลยาจิรโชติ
นางสาวธนัตดา ทีจันทึก
นางสาวธนัตตนันท วิชัยดิษฐ
นางสาวธนัทมน ณรงคธัญกฤต
นางสาวธนันญภร สุขศรี
นางธนันณัฏฐ คงทวี
นางธนันทณุดา เวียงผดุงพิบูล
นางสาวธนันธดา เหลามงคล
นางธนันพัฒน วโรตมธนันดร
นางสาวธนากร จันทร
นางธนากร ปนทยา
นางธนานันต จันหลอด
นางสาวธนานิษฐ อัครอําพรพงศ
นางธนาพร คําภาษี
นางสาวธนาพร เพียรชอบ
นางธนาพร ลิ้มวรการ
นางสาวธนาภรณ กระจางพายัพ
นางธนาภรณ แซหาญ
นางธนาภรณ มะโน
นางธนาภรณ รอดวินิจ
นางธนาภรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวธนาภรณ สุทธิชัย
นางสาวธนาภรณ อินทนนท

๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนาภา แจมสวาง
นางธนาภา พิศนุย
นางสาวธนารัตน มีสาย
นางธนารีย ใจดี
นางธนาวดี ปลื้มจิต
นางธนาวดี สงาจิตร
นางสาวธนาวรรณ มาคง
นางสาวธนิชรา ไชยกาวิน
นางธนิฏฐา ทาวพรม
นางธนิฐา อาจเอี่ยม
นางธนิดา เขียมวัชระ
นางธนิดา จําปาธาตุ
นางสาวธนิดา แดงกูล
นางธนิดา ภวิศธนพงศา
นางธนิดา ยอดพังเทียม
นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด
นางสาวธนิดา สายเสนา
นางสาวธนิดา สุขุนา
นางสาวธนิดา อินตะปน
นางสาวธนิตตา ดีเสมอ
นางธนิตตา พลบุญ
นางสาวธนิตา แพงภักดี
นางสาวธนิตา ยศปญญา
นางสาวธนินทร บุญมี
นางสาวธนิยา นาคขวัญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนิยา ปรากฎวงศ
นางสาวธนิศา ทองเสนา
นางธนิษฐนันท ตัลฑุลพงษ
นางสาวธนิษฐา ชานนท
นางธนิษฐา ชูประเสริฐ
นางธนิษฐา นาคทอง
นางสาวธนิษฐา แสวงทรัพย
นางสาวธนิษฐา หอมจู
นางธนิษตา หมั่นงาน
นางธนิสร กมลคติบวร
นางธนิสร ธนาคุณ
นางสาวธนิสร แสงหิรัญ
นางสาวธภรพรรณ สุเฌอ
นางสาวธภัสษร ผลึกเพชร
นางสาวธภาภัค พิชพันธ
นางสาวธมนพัณณ ดานชูธรรม
นางสาวธมนรักษ สิรยิ่งรุงเรือง
นางธมนวรรณ ณัฐธนพนธ
นางสาวธมนวรรณ บัวเพ็ง
นางสาวธมลพรรณ กุลจู
นางธมลพรรณ เอี่ยมอ่ํา
นางธมลวรรณ ใจแกว
นางธมลวรรณ ใบยา
นางสาวธมลวรรณ มะคําแปน
นางสาวธมลวรรณ ยิ้มพรม

๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธมลวรรณ ใหมเพชร
นางธมลวัลย สุขกอน
นางสาวธรรญชนก วรรณโคตร
นางธรรญภร ขําเพ็ชร
นางสาวธรรมรัตน การสมเพียร
นางธรัญญา ขาวออน
นางสาวธฤตาพัชร จันธิมา
นางสาวธฤษวรรณ ดีลิ
นางธฤษวรรณ รักษาชนม
นางสาวธฤษวรรณ เอียดมา
นางสาวธลาชล ทองชุม
นางสาวธวชินี แกวศรี
นางสาวธวัล แถมสวัสดิ์
นางธวัลกร คามตะสีลา
นางสาวธวัลยา แจมศิริ
นางธวัลรัตน พุกพบสุข
นางสาวธวัลรัตน ศรีจันทร
นางสาวธวัลรัตน หิรัญรักษ
นางสาวธวัลหทัย จันทรคงทอง
นางสาวธศรวรรณ อินเรือง
นางสาวธษนันท พูนนอก
นางสาวธษมภรณ วงแสน
นางธัชชา สีเขียว
นางสาวธัชนัน เลิศสุนทรทรัพย
นางสาวธัชมาพร อาดํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญกมล อุนละมัย
นางธัญกร สินธุปน
นางธัญจิรา หอมสมบัติ
นางธัญชนก ขันเลข
นางสาวธัญชนก เจริญพร
นางธัญชนก ใฝวนาไพร
นางธัญชนก พรหมน้ําแกว
นางสาวธัญชนก ฟูเฟอง
นางสาวธัญชนก วงคเพิ่ม
นางธัญชนก เสมบุญหลอ
นางสาวธัญชนก อินทสอน
นางธัญญฉัตร วงศสวรรค
นางสาวธัญญฐิตา สิริธนาพงศกุล
นางสาวธัญญธร ทรัพยมาก
นางสาวธัญญธร พลแกว
นางสาวธัญญนรี ทวีกฤดาการ
นางสาวธัญญนิษฐ แสนกลา
นางธัญญพร ชั้นวรรณกุล
นางสาวธัญญพร สิทธิไกรพงษ
นางสาวธัญญพัฒน ธนัชรัตนเลิศ
นางสาวธัญญพัทธ จิรอารยะกุล
นางสาวธัญญพัทธ ทวีพันธชัยกร
นางสาวธัญญพัทธ สุนทรสัจบูลย
นางสาวธัญญภัค วงษสุข
นางสาวธัญญภัสร ชัยกรพัฒนวงศ

๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธัญญรัตน คําตา
นางธัญญรัตน ใจอาทะ
นางธัญญรัตน ชูใหม
นางสาวธัญญรัตน ชูอินทร
นางธัญญรัตน ตันติภัทราศิลป
นางธัญญรัตน นิลวงค
นางธัญญรัตน แยมมีเชาว
นางสาวธัญญรัตน แสงระวี
นางธัญญรัตน แสนเทพ
นางธัญญรัตน หลาเพชร
นางธัญญรัตน อุยโต
นางสาวธัญญรัศม กลิ่นศรีสุข
นางสาวธัญญลักษณ จันทะกันยา
นางสาวธัญญลักษณ ทวมตุม
นางสาวธัญญลักษณ ปดิงอินทร
นางธัญญลักษณ พรหมคุณ
นางธัญญลักษณ พวงพันธ
นางสาวธัญญลักษณ พันธวิไล
นางสาวธัญญลักษณ ศีลกุล
นางสาวธัญญลักษณ สายบุญลี
นางสาวธัญญสุดา ควรประมูล
นางธัญญา เทศออน
นางธัญญา ศรีจันทึก
นางธัญญา เหล็กดี
นางธัญญาณีย สุดสาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญญาทิพย ศรีวิเศษ
นางสาวธัญญาทิพย สุขดี
นางสาวธัญญาพร ไทยเอื้อ
นางธัญญาพร สุวรรณธาดา
นางธัญญาพัตร สิทธร
นางธัญญาภรณ โกศัย
นางธัญญาภรณ คําแกว
นางธัญญาภรณ บัวดี
นางสาวธัญญาภรณ สมภูงา
นางสาวธัญญาภรณ สังขดิษฐ
นางสาวธัญญาภรณ
เหลียววัฒนกิจ
นางธัญญารัตน แกวกูล
นางสาวธัญญารัตน คุมสวาง
นางสาวธัญญารัตน ใจกลา
นางธัญญารัตน ชมภูคํา
นางสาวธัญญารัตน ทีมี
นางธัญญารัตน ประทุมมา
นางสาวธัญญารัตน โพธิ์ดี
นางสาวธัญญารัตน รัตนวรรณ
นางสาวธัญญารัตน สิทธิประภา
นางสาวธัญญารัตน สุดชารี
นางสาวธัญญารัตน อยูจุย
นางสาวธัญญาเรศ กันทา
นางธัญญาเรศ กุหลาบกุลี

๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญญาลักษณ ใจการุณ
นางสาวธัญญาลักษณ เนียมออน
นางธัญญาลักษณ ศรเทียน
นางสาวธัญญาลักษณ ศรีรัตน
นางสาวธัญฐภรณ ศิริอุเทน
นางสาวธัญณภัสร ดีกันคํา
นางธัญณิชา สุขสวาง
นางสาวธัญทิพย ชัยเนติเศรษฐ
นางธัญทิพย นุชชมภู
นางสาวธัญทิพย มีแกว
นางธัญธรณ เทศสวัสดิ์
นางสาวธัญธารีย กิติกุลธนาพัฒน
นางสาวธัญธิดา ชมภูเขา
นางสาวธัญธิตา กันแตง
นางสาวธัญธิตา พุมขจร
นางสาวธัญนภัทร คําลือ
นางธัญนาถ ลาภะมูล
นางธัญพร ชูขาว
นางธัญพร ทิพยลม
นางธัญพร ไพอุปลี
นางธัญพร ลวดทรง
นางสาวธัญพิชชา ตาพิชัย
นางสาวธัญพิชชา ภูเจริญ
นางธัญพิชชา แสงสวาง
นางสาวธัญพิชชา แสนมา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญพิชชา เอหวัง
นางสาวธัญภรณ แกวเวียง
นางสาวธัญภัทร รุงรุจีสกุล
นางสาวธัญภา กันใจมา
นางธัญมน ทิพยสุมณฑา
นางธัญมน นิลวรรณ
นางสาวธัญยกานต ออนหนองหวา
นางธัญยธรณ ผึ่งสอาด
นางสาวธัญยธรณ รวีพัชรอภิกุล
นางสาวธัญยธรณ สูญกลาง
นางสาวธัญยพร เมืองคํา
นางธัญรัตน ตั้งอุดมภพ
นางสาวธัญรัตน เธียรชนะบุญญา
นางธัญรัตน หรนรุง
นางสาวธัญรัศม จิโรจนรวีกุล
นางสาวธัญรัศม ทีหอคํา
นางสาวธัญลักษณ คงเจริญโชค
นางสาวธัญลักษณ จันนาค
นางธัญลักษณ ชํานาญเอื้อ
นางสาวธัญลักษณ ทองทา
นางสาวธัญลักษณ วิชัย
นางสาวธัญลักษณ สมโน
นางสาวธัญลักษณ สุขศรีมล
นางธัญลักษณ แสนใจวุฒิ
นางสาวธัญลักษณ หลาวิชัย

๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธัญลักษณ อินทรแกว
นางธัญวดี โพธิชัย
นางธัญวรรณ แกววิเศษ
นางธัญวรรณ สีหาวงษ
นางสาวธัญวรรณ แสงคําพันธ
นางธัญวรัตน คีรีโชคชัย
นางสาวธัญวรัตน ตาสาย
นางสาวธัญวรัตน เทพสุนทร
นางธัญวรัตม บุญจงรักษ
นางสาวธัญวรัตม อยูฤา
นางธัญวลักษณ ชัยมณี
นางสาวธัญวษา เสือเณร
นางสาวธัญวิลาส เปงอินตา
นางสาวธัญวีร จารุจิตต
นางธัญษภัคฐ ยศหลา
นางธัญสมร เวียงสมุทร
นางธัญสินี เพ็ชรสุก
นางสาวธัญสุดา ศรีโยธี
นางธัญอร จงกลนี
นางธัณฐภรณ บุษมงคล
นางสาวธันจิรา บุญคง
นางธันญวรรณ แกวปนทอง
นางสาวธันยชนก เนียดพลกรัง
นางธันยชนก พลสวัสดิ์
นางสาวธันยชนก สุขแจง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางธันยชนก หาภักดี
นางสาวธันยนันท ธัชศิริสิรภัทร
นางธันยนันท พัฒนภควัชร
นางธันยนันท ภูพวก
นางธันยนันท ราชโสภา
นางธันยนันท ลาวงศเกิด
นางสาวธันยเนษฐ มาดยูสุบ
นางสาวธันยพร กันทจักร
นางธันยพร คงทน
นางธันยพร นวคุณานนท
นางสาวธันยพร นวลแกว
นางธันยพร พยัคฆา
นางธันยพร มะโนชาติ
นางธันยพร มั่นคง
นางธันยพร วิเชียรเพชร
นางธันยพร สิงหากัน
นางธันยพร หนุนเงิน
นางสาวธันยพัฒน คงกิตติพัฒน
นางธันยภร ดวงพลออน
นางสาวธันยวรัศม แกวพุฒตาล
นางธันยากร ศรีภักดี
นางสาวธันยาพร อาริจิตร
นางธันยาภรณ ดอนหนองบั่ว
นางสาวธันยาภรณ อินทรทัต
นางสาวธันยาภัทร ธนาโรจนชวรัฐ

๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธันยามัย ทรัพยประสม
นางสาวธันยารัตน ดวงบุตร
นางสาวธันวาภรณ กิตติธีรานุรักษ
นางสาวธัมมาภรณ ศรีเคลือบ
นางธัยมัย บุญคํามี
นางสาวธัลวารี พินิจรุงเจริญ
นางธาญา เรือนติปน
นางธาตรี มีแตม
นางสาวธานิกานต วันดี
นางธานี หงษทอง
นางธารตะวัน มีเงิน
นางสาวธารทิพย คําโย
นางธารทิพย จิ๋วนารายณ
นางธารทิพย ทองกวด
นางสาวธารรัตน เกียรติวิบูลยจิตร
นางธารา จันทรวงษ
นางธาราทิพย เพชรจันทรานุกุล
นางธารารัตน นาจรูญ
นางสาวธารารัตน บุญกลัด
นางสาวธารารัตน ปูวัง
นางธารารัตน พรมพิมล
นางสาวธารารัตน เพิ่มพูล
นางธารารัตน วิเศษปะคํา
นางธารารัตน ศรีสุธรรม
นางธารารัตน อวิชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธาราวัลย บรรลือทรัพย
นางสาวธาริณี เณธิชัย
นางสาวธารินี เนียมสุวรรณ
นางสาวธารินี ศรียาภัย
นางสาวธารีรัตน สัญชาตเจตนกุล
นางธาวินี พงศศักดาพรรณ
นางสาวธิดา คําสวน
นางธิดา เชาวนวรนันท
นางสาวธิดา ทรัพยรังสิกุล
นางธิดา นิโรคะ
นางธิดา บุญกูล
นางสาวธิดา พรอมขุนทด
นางธิดา วิชาทยานนท
นางธิดา สันโสภา
นางธิดา สุโทษา
นางสาวธิดา อุประนันท
นางสาวธิดาทิพย ประทุมทิพย
นางสาวธิดาทิพย หวานแกว
นางธิดาทิพย อินทรกง
นางธิดานาฎ พุมคลาย
นางสาวธิดาภรณ วงคกระโซ
นางสาวธิดาภรณ อนุภักดิ์
นางธิดารัตน กันธะวงศ
นางธิดารัตน กุลมล
นางสาวธิดารัตน กุลสโมริน

๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธิดารัตน โกปลด
นางสาวธิดารัตน โคกเจดีย
นางสาวธิดารัตน เจริญนุมัติ
นางสาวธิดารัตน ชอมณี
นางสาวธิดารัตน โชคสถาพร
นางธิดารัตน ไชยบัญดิษฐ
นางสาวธิดารัตน นงภา
นางสาวธิดารัตน บัวตูม
นางธิดารัตน บุญขาว
นางธิดารัตน ประสิทธิ์
นางสาวธิดารัตน ปานแดง
นางธิดารัตน ปมปานะ
นางธิดารัตน พรรคพล
นางสาวธิดารัตน พรหมสุข
นางสาวธิดารัตน พวงแกวมณี
นางสาวธิดารัตน เพ็งราช
นางธิดารัตน โพธิ์แข็ง
นางธิดารัตน ภรามร
นางธิดารัตน ภูครองเงิน
นางสาวธิดารัตน มานอย
นางธิดารัตน เรืองสวัสดิ์
นางธิดารัตน เรืองสาย
นางสาวธิดารัตน วงศโสภา
นางธิดารัตน วุฒิสิวะชาติกุล
นางธิดารัตน ไวยารัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางธิดารัตน ศรีวิเศษ
นางสาวธิดารัตน สมทุม
นางธิดารัตน สินเล็ก
นางธิดารัตน หมูอําพันธ
นางธิดารัตน อินทรปญญา
นางธิดาวรรณ โชติมณี
นางธิดาวัลย จันทรปาม
นางธิตยา เทียมฉันท
นางธิตา บุตรอุดม
นางธิติญา สูตรเลข
นางสาวธิติธนันต รัตนโชติปภาพร
นางสาวธิติธร สายโน
นางสาวธิตินันท ขันไชย
นางธิตินันท ถีจันทร
นางธิตินันท พิทักสวางแสง
นางธิตินันท วงษขันธ
นางสาวธิตินันท วจีสิงห
นางสาวธิติมา กิตติรงค
นางสาวธิติมา เซรัมย
นางสาวธิติมา ประเสริฐสังข
นางสาวธิติมา พรสรายุทธ
นางธิติมา ฟูกิจเกื้ออวยพร
นางสาวธิติมาพร ประสงคยิ่ง
นางสาวธิติยา กิติวัฒน
นางธิติยา ทัพโยธา

๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธิติยา นามคํา
นางสาวธิติยา บุญสงา
นางธิติรัตน คําภิระแปง
นางสาวธิติวรรณ นรินทร
นางสาวธิพาภรณ อวมสั้น
นางธิภัสรพร ธรรมดา
นางธิมาพร ประครองสุข
นางสาวธิรนันท โขจันทึก
นางสาวธิราพร แกวผอง
นางสาวธิราพร ปูวัง
นางธิราภรณ ทองฟก
นางธิวดี สินณรงค
นางธิวาภรณ บุญจันทร
นางสาวธิวารีย ภูแยม
นางธิวาวรรณ ภิรมยรักษ
นางสาวธีทิพย เหรียญวิลาศ
นางธีรชญาดา ทองลวน
นางธีรญา สุขารมณ
นางสาวธีรดา แกวอาสา
นางธีรดา เมืองใจมา
นางสาวธีรดา รวมสุข
นางสาวธีรดา อุดคํามี
นางสาวธีรตา จันสายทอง
นางธีรนันท จองลีพันธ
นางสาวธีรนันท เที่ยงพนม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔

นางสาวธีรนันท หลอพันธ
นางสาวธีรนาถ ขุนเศรษฐ
นางสาวธีรนุช เที่ยงสุนทร
นางสาวธีรนุช บุสดี
นางธีระนันท คําทอง
นางธีราพร จันดา
นางสาวธีราพร ตอศรี
นางสาวธีราพร ทะอินทร
นางธีราภรณ กองดี
นางธีรารัตน เวชสัสถ
นางสาวธีรารัตน ศรีไหม
นางสาวธีรินทร สาตสิน
นางสาวธุติพร พิมพกัน
นางสาวธุมวดี วิลัย
นางธุมวดี สินยัง
นางสาวธุมาวดี เลื่อมสําราญ
นางธุวารัศม พูลสวัสดิ์
นางธูปหอม ภูทองกิ่ง
นางนก สีวะรา
นางสาวนกแกว ชมประคต
นางนงคคราญ แพงไธสง
นางนงคคาร นราวิทูรภัทร
นางนงคนารถ พงศกิตติวิบูลย
นางสาวนงคนุช กลับแกว
นางนงคนุช ทรงคํา

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนงคนุช ทองอิ่ม
นางสาวนงคนุช บุญเลห
นางสาวนงคนุช มิสา
นางนงคนุช มีรอด
นางสาวนงคนุช ยะฟู
นางนงคนุช วงษจําปา
นางสาวนงคนุช วรรณศิลป
นางสาวนงคนุช สมพร
นางสาวนงคนุช สวางศรี
นางนงคนุช แสวงหา
นางสาวนงคนุช หะจิ
นางสาวนงคนุช อินทะรังษี
นางนงคนุต บุษรากรณ
นางนงคเยาว กํารัมย
นางสาวนงคเยาว ขุนโนนเขวา
นางนงคเยาว เมืองแมะ
นางสาวนงคเยาว รุงเรือง
นางสาวนงคเยาว อนุไพร
นางสาวนงครัก เรืองกสิกิจ
นางสาวนงครักษ วันทนานุวงศ
นางนงครักษ ศรีวงศ
นางนงครักษ อาแพงพันธ
นางสาวนงคราญ กองโกย
นางสาวนงคราญ เขียวมรกต
นางนงคราญ จักขุเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงคราญ จันดาคูณ
นางสาวนงคราญ จันทเกษ
นางสาวนงคราญ จันทรตะพาน
นางสาวนงคราญ ชูโลก
นางสาวนงคราญ โททัสสะ
นางนงคราญ พงคลังกา
นางนงคราญ สมพงค
นางนงคราญ สิทธิมงคล
นางนงคราญ สุขรักษา
นางนงคราญ สุดศักดา
นางนงคราญ สุรินทรฤทธิ์
นางนงคราญ หนอตื้อ
นางนงคราญ เอมโอด
นางสาวนงคลักษณ แกวกุดัง
นางสาวนงคลักษณ บุญรัตน
นางนงคลักษณ แปงใจ
นางสาวนงคลักษณ หมื่นศรี
นางนงคารญ ใจปนตา
นางสาวนงนภัส ชัยบุญญา
นางนงนภัส เซี้ยมกั้ง
นางนงนภัส ยงคมาลยวงศ
นางสาวนงนภัส รักงาม
นางสาวนงนภัส เวียงจันทร
นางสาวนงนภัส เศวตทัต
นางสาวนงนภัส สังคะโลก

๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนงนภัส แสงแกว
นางนงนภัส แสงจันทร
นางนงนาถ เอียดชูทอง
นางสาวนงนิตร ขึ้นเสียง
นางนงนุช กระทุมวัน
นางสาวนงนุช แกวแววนอย
นางนงนุช คําแหวน
นางสาวนงนุช จันทวงศ
นางนงนุช จันเทศ
นางนงนุช ฉิมพงษ
นางนงนุช เฉี่ยวงษทอง
นางสาวนงนุช ชัยบุตร
นางนงนุช เช็ดขุนทด
นางสาวนงนุช ดอกรัก
นางสาวนงนุช ดําขํา
นางสาวนงนุช ตั้งชู
นางนงนุช แตงรูป
นางนงนุช นนทคําจันทร
นางนงนุช นิลเปยม
นางสาวนงนุช บุญเกื้อ
นางสาวนงนุช ปานศรี
นางนงนุช พงษประชา
นางสาวนงนุช พิมสุตะ
นางนงนุช มารักษา
นางนงนุช มุลคํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔

นางสาวนงนุช เมฆะมานัง
นางนงนุช เมืองขวา
นางสาวนงนุช ยอดปา
นางนงนุช ลอแท
นางสาวนงนุช ลายทอง
นางสาวนงนุช วงษแกว
นางนงนุช สหะชาติ
นางนงนุช สาทร
นางนงนุช สารทร
นางนงนุช สีหาภาค
นางสาวนงนุช สุริวงษ
นางนงนุช สุริแสง
นางสาวนงนุช แสงละออ
นางสาวนงนุช หึงษาชู
นางนงนุช อยูคง
นางนงนุช ออนเกลี้ยง
นางนงนุต นิพวงลา
นางสาวนงพงา โคตะลา
นางนงพงา โพธิ์ใหญ
นางนงเพ็ญ โทกุล
นางนงเยาว กวางแกว
นางนงเยาว จันทราช
นางสาวนงเยาว จารุชาติ
นางนงเยาว จินรัตน
นางนงเยาว ฉายบาง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงเยาว ทวีเลิศ
นางนงเยาว นนตรี
นางนงเยาว บุตรประทุม
นางนงเยาว ประดิษฐพงษ
นางนงเยาว ปยะสุข
นางนงเยาว พรมเกตุ
นางสาวนงเยาว พรมจารีย
นางนงเยาว มหาวัน
นางนงเยาว มานะกิจ
นางนงเยาว มูลทิน
นางสาวนงเยาว วันชู
นางสาวนงเยาว วาดวงศ
นางนงเยาว ศรีขาว
นางนงเยาว ศรีมะณี
นางนงเยาว สงกลิ่นจันทร
นางนงเยาว สมราง
นางนงเยาว สิงหอูป
นางสาวนงเยาว สุมนทานอก
นางนงเยาว โสภารักษ
นางนงเยาว อยูเย็น
นางนงเยาว อันทะหวา
นางสาวนงเยาว อุลา
นางนงรักษ นนทะคุณ
นางนงรักษ สุริโย
นางนงรักษ ภูประเสริฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔

นางนงลักษ กอนทอง
นางนงลักษ ถุระพิน
นางสาวนงลักษณ กลิ่นสอน
นางนงลักษณ กัลยา
นางนงลักษณ กุลชญานันท
นางนงลักษณ เกตุสุวรรณ
นางนงลักษณ คงกะเรียน
นางนงลักษณ คูนาดี
นางสาวนงลักษณ จงเทพ
นางสาวนงลักษณ จันทนะ
นางนงลักษณ จินดาพงศ
นางนงลักษณ ฉวีแปลง
นางนงลักษณ ชาญชรา
นางสาวนงลักษณ ดาระวัฒน
นางนงลักษณ ธรรมรักษา
นางนงลักษณ นวมเพชร
นางนงลักษณ บรรเลงสง
นางนงลักษณ บุตตะ
นางสาวนงลักษณ ผลจัด
นางสาวนงลักษณ ผาคุยคํา
นางนงลักษณ พวงบุญ
นางนงลักษณ มณฑา
นางนงลักษณ มวงโพธิ์คํา
นางนงลักษณ มันกระโทก
นางนงลักษณ มั่นปาน

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนงลักษณ มูลราช
นางนงลักษณ เมทานัง
นางนงลักษณ รังศิริกุล
นางนงลักษณ รุงแจง
นางนงลักษณ ล่ําดี
นางนงลักษณ ศรีชยาภิวัฒน
นางสาวนงลักษณ สมภารสิงห
นางสาวนงลักษณ สรวงศิริ
นางนงลักษณ สอนฮูม
นางสาวนงลักษณ สังขคง
นางสาวนงลักษณ สุขัง
นางนงลักษณ หลาจางวาง
นางสาวนงลักษณ หวานฉ่ํา
นางสาวนงลักษณ อารีเรืองฤทธิ์
นางสาวนงลักษณ อินเปย
นางสาวนฐมน แกวเขียว
นางสาวนฐมนตร สามารถ
นางสาวนฑินี โสวาที
นางสาวนทีกานต ฉิมเชิด
นางนนทนันทน วงศไพศาล
นางสาวนนทพร ปรีชาชาติ
นางสาวนนทพร มวงศักดิ์
นางนนทยา ทองศรี
นางสาวนนทยา ศรีพันธบุตร
นางสาวนนทวรรณ ใจสุทธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนนทวรรณ แสงสวาง
นางนนทิยา บุญศรี
นางนนทิยา มั่นยืน
นางนนทิยา สุขศรันยทรัพย
นางสาวนนพัทธ อักษรวุฒิ
นางสาวนนภร สิกขพันธ
นางสาวนบชนก ชูชวย
นางสาวนปภัช กลิ่นวัน
นางสาวนปภัช วงคธาราธิคุณ
นางสาวนปภา ศิริรักษ
นางนพนภา มากงลาด
นางนพพรณ พิศมัย
นางสาวนพภาภรณ กระบวนศรี
นางนพมาศ กิตติขจร
นางนพมาศ คลังชํานาญ
นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
นางนพมาศ มีเดช
นางสาวนพมาศ แยมโสพิศ
นางนพมาศ สมานพงษ
นางสาวนพรัช ชูชื่น
นางสาวนพรัตน กาฬภักดี
นางสาวนพรัตน เข็มเพ็ชร
นางนพรัตน เถาวัลณีย
นางสาวนพรัตน ทวนธง
นางสาวนพรัตน บุญมาติด

๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนพรัตน บุบผา
นางสาวนพรัตน พันธุดี
นางสาวนพรัตน มิ่งมนตรี
นางสาวนพรัตน รวมธรรม
นางนพรัตน ศิริหลา
นางสาวนพรัตน สุวรรณรัตน
นางสาวนพรัตน แสนประสิทธิ์
นางนพรัตน องอาจอมร
นางนพวรรณ เรืองมั่น
นางนพวรรณ แกวเจริญรุงเรือง
นางนพวรรณ งอกไขน้ํา
นางนพวรรณ ปญญา
นางสาวนพวรรณ พูลประดิษฐ
นางสาวนพวรรณ เลิศผสมสิทธิ์
นางสาวนพวรรณ วิชัยวัฒนา
นางนพวรรณ ศรีสงคราม
นางนพวรรณ สนขาว
นางสาวนพวรรณ เหมือนแกว
นางนพักตรณสร รอดจันทร
นางสาวนพัชนันต สุนทรวารี
นางนภรัตน ปาเขือ
นางสาวนภวรรณ เปลี่ยนดวง
นางสาวนภศร เจริญวัย
นางสาวนภศร เสรีกุล
นางสาวนภษร กมลตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนภสร ดําแดงดี
นางนภสร นามเสนา
นางนภสร ศิริราช
นางนภัชกร ทรัพยสุข
นางสาวนภัทร ชอบสวาง
นางสาวนภัทร วังชากร
นางสาวนภัทร สิงหสุขใส
นางนภัส คํานอก
นางสาวนภัสกร จันตา
นางสาวนภัสชา ศรีเสนพิลา
นางสาวนภัสญาณ ไชยคํา
นางสาวนภัสญาณ ศรีแกว
นางสาวนภัสนันท กองบุญ
นางสาวนภัสนันท คงทอง
นางนภัสนันท ณัฏฐชญานนท
นางสาวนภัสพร อินทรสกุล
นางสาวนภัสภรณ ธนาศิริธนัชสกุล
นางสาวนภัสรนันท สุขประเสริฐ
นางนภัสวรรณ ศรีเล็ก
นางสาวนภัสวรรณ แกวคํา
นางนภัสวรรณ คลายโสม
นางนภัสวรรณ ชัยวิชา
นางสาวนภัสวรรณ ปองไว
นางสาวนภัสวรรณ รื่นอายุ
นางสาวนภัสวรรณ วิศวิสุทธิ์

๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนภัสวรรณ สุวรรณวงศผา
นางนภัสวริน พานทอง
นางนภัสสร ตุลยนิษก
นางนภัสสร บุญมี
นางสาวนภัสสร ปราการ
นางสาวนภัสสร ปญญาวงค
นางสาวนภา ดวงแจมใส
นางสาวนภา นาคเอี่ยม
นางนภา นาดีศรีสุข
นางนภา นามเดช
นางสาวนภา พรมฤทธิ์
นางนภา พวงทอง
นางนภา วารีวนิช
นางสาวนภา สงวนพันธ
นางนภากร บุตรสะพันธ
นางนภาเกตน ศรีขวัญแกว
นางสาวนภาจรัส คําไพ
นางนภานุมาศ ฉิมมา
นางนภาพน นพรัตน
นางนภาพร กองสมบัติ
นางสาวนภาพร กุยเอี้ยะ
นางสาวนภาพร โคตรผาย
นางนภาพร เชื้อสาวะถี
นางนภาพร ไชยะโอชะ
นางสาวนภาพร แซตัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔

นางสาวนภาพร ดีกระจาง
นางนภาพร ดุมชัยภูมิ
นางสาวนภาพร แตมทอง
นางนภาพร ทาจันทร
นางสาวนภาพร ธรรมสร
นางนภาพร ผูกสมบัติ
นางนภาพร ฝูงใหญ
นางสาวนภาพร พรมวัน
นางสาวนภาพร พรหมเอาะ
นางนภาพร โพธิ์ศรีลา
นางสาวนภาพร มุธุสิทธิ์
นางนภาพร ยมนา
นางนภาพร รักษจิตต
นางสาวนภาพร รัตนวิจิตร
นางสาวนภาพร เล็กรัตน
นางสาวนภาพร วงคเรือง
นางสาวนภาพร วงศรีรัก
นางสาวนภาพร ศรีวิชัย
นางนภาพร สุทธปญญา
นางสาวนภาพร สุริโย
นางสาวนภาพร แสงเสือ
นางนภาพร อยูครบ
นางสาวนภาพร เอี่ยนเลง
นางนภาพันธ แกววะดี
นางสาวนภาพิศ ชิมชม

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนภาเพ็ญ ฤทธิเพชร
นางนภาภรณ ชื่นชม
นางนภาภรณ ซายกลาง
นางนภาภรณ ดวงบาล
นางนภาภรณ พลไชย
นางสาวนภาภรณ วงษแกว
นางนภาภรณ สุดรักษ
นางสาวนภามาศ ลือนาม
นางนภารัตน กองศิลา
นางนภารัตน กิติวงศโกศัย
นางนภารัตน ภูปุย
นางนภารัตน มะโนธรรม
นางสาวนภารัตน มูลราช
นางสาวนภารัตน สุทธินุน
นางสาวนภารัตน สุภาพ
นางสาวนภารัตน อูเงิน
นางสาวนภารินทร ขาสะโปน
นางสาวนภาลัย ชุมบานยาง
นางสาวนภาลัย ถาวรผล
นางนภาลัย บุญกาวิน
นางนภาลัย มูลดวง
นางนภาวดี ลํานอย
นางสาวนภาวรรณ ทองแผน
นางสาวนภาวรรณ บุญพิคํา
นางสาวนภาวรรณ บุญฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาวรรณ พรมรุกขชาติ
นางนภาวรรณ ริ้วมูลงาม
นางสาวนภาวรรณ รุงจํารัส
นางนภาศิริ บัวสกัด
นางนมัสชนก ฉายอรุณ
นางนรกมล เติมวิทิตการ
นางนรภร พลจา
นางสาวนรมน พูลสระคู
นางสาวนรรณทนัต วิเศษราษฎร
นางสาวนรัชยธรณ สุวรรณภารต
นางนราทิพย ขาวเชื้อ
นางนรานันท พวงวัดโพธิ์
นางสาวนราพร เผือกสอาด
นางสาวนราพร อยูสุข
นางนราพร อุทาทิศ
นางสาวนราภรณ พรหมเสนา
นางสาวนราภรณ หลวงแสง
นางนรารัตน สินโต
นางสาวนริชสรา พงษสุข
นางนริญญา พรมทา
นางนริน ชนวนรัมย
นางสาวนรินดา คําสุเรศ
นางสาวนรินทร คํากลอม
นางสาวนรินทร ฉัตรขจรพันธ
นางนรินทร บุราณเดช

๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนรินทร หาดออน
นางสาวนรินทร ฉัตรธนกร
นางสาวนรินทรทิพย พุทจิระ
นางนรินทรทิพย รัตนพลที
นางสาวนรินทรพร แกวประเสริฐ
นางนรินทรรัตน ไชยมงคล
นางสาวนรินทิพย จันโทพฤกษ
นางสาวนรินทิพย สมจิตร
นางนริศรา เกตวิจิตร
นางนริศรา เกิดมี
นางนริศรา คําโฮง
นางสาวนริศรา จรรยารักษ
นางสาวนริศรา จันทรชิต
นางนริศรา จันทรชูศรี
นางสาวนริศรา จันทรนิล
นางนริศรา จันทรเรือง
นางสาวนริศรา จันทราโคตร
นางสาวนริศรา ดีมี
นางสาวนริศรา บุญสุข
นางสาวนริศรา เปฏะพันธ
นางสาวนริศรา พูนเพ็ง
นางสาวนริศรา เพียงเงิน
นางนริศรา ไพบูลย
นางสาวนริศรา ภิระบัน
นางสาวนริศรา ยศพิมพา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนริศรา ระวังภัย
นางสาวนริศรา เลิศไกร
นางนริศรา สวยงาม
นางนริศรา หอมสุคนธ
นางสาวนริศรา หาญเสือเหลือง
นางนริศรา อุตะมะแกว
นางสาวนริศรารัตน ประยงคหอม
นางนริศา ประธานเกียรติ
นางนริศา ผองสุข
นางนริษา สืบสายลา
นางนริสชา เสมอสุข
สิบเอกหญิง นริสรา นิลทิม
นางสาวนริสา โตทรายมูล
นางสาวนรีนาถ แกวสวาง
นางสาวนรีพัฒท อัมพรดิษฐ
นางสาวนรีภัสร เชื้อสิงห
นางนรีเวช หลักฐาน
นางนฤดี ปราณีศรี
นางนฤดี หัวนา
นางสาวนฤดี อินสุวรรณ
นางสาวนฤตย สืบศรี
นางสาวนฤทธิ์ศรา แสงมาลัย
นางสาวนฤทัย พิไรแสงจันทร
นางสาวนฤนาถ บุญตา
นางนฤบา เกษสุภา

๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนฤพร พรหมปญญา
นางสาวนฤพร ละดาฤทธิ์
นางสาวนฤภร ดอกไม
นางสาวนฤมนต เกียรติศิริ
นางสาวนฤมนต นนทอาษา
นางนฤมล กุณะวงษ
นางสาวนฤมล เกตุนาค
นางสาวนฤมล แกวเพชร
นางสาวนฤมล ขาวนวล
นางนฤมล คชเวช
นางสาวนฤมล ครองวงศ
นางนฤมล คลายจินดา
นางนฤมล คําคง
นางนฤมล คําสวาง
นางสาวนฤมล จันทะไทย
นางสาวนฤมล จิตรกวี
นางนฤมล ฉิมพวง
นางสาวนฤมล ชมชื่น
นางสาวนฤมล ชัยเขต
นางนฤมล ชาญพล
นางสาวนฤมล ชูเมฆ
นางสาวนฤมล ซอคําศรี
นางสาวนฤมล แซจิว
นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค
นางนฤมล ตรีกตรอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔

นางสาวนฤมล ตรีมงคล
นางสาวนฤมล ทองประดับ
นางนฤมล ทองรักษ
นางนฤมล เทพทอง
นางสาวนฤมล ไทรตระกูล
นางสาวนฤมล ธรรมรัตนิกร
นางสาวนฤมล ธูปบูชา
นางสาวนฤมล นนทราช
นางสาวนฤมล นนทศิริ
นางนฤมล นนทะชัย
นางสาวนฤมล นาสกุล
นางนฤมล เนียมกุล
นางนฤมล บุญโสภิณ
นางสาวนฤมล ประจันทรตัง
นางสาวนฤมล ปวงคํา
นางสาวนฤมล ปตพี
นางสาวนฤมล ผจญรักษ
นางนฤมล พรหมแกว
นางนฤมล พิจคํา
นางสาวนฤมล เพชรมีศรี
นางนฤมล โพทะจะ
นางนฤมล โพธิ์คาย
นางสาวนฤมล ภูทองกรม
นางสาวนฤมล ภูรัตน
นางสาวนฤมล มุสิเกิด

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนฤมล รอดเรือง
นางสาวนฤมล ราฮามัน
นางสาวนฤมล ลําเนาเดชสถิต
นางนฤมล ลําพองพวง
นางสาวนฤมล เลาหภารากร
นางนฤมล วงศวาร
นางนฤมล วัฒโนภาส
นางสาวนฤมล ศรียาเทพ
นางสาวนฤมล ศรีรอดไทร
นางสาวนฤมล ศรีระชาติ
นางสาวนฤมล ศรีหลิ่ง
นางสาวนฤมล สงฆนางรอง
นางสาวนฤมล สวนสวรรค
นางสาวนฤมล สุขกล่ํา
นางสาวนฤมล สุขสําราญ
นางสาวนฤมล สุชาติ
นางนฤมล เสวตวิหารี
นางสาวนฤมล เสียงดัง
นางสาวนฤมล เสียงเพราะ
นางนฤมล หมัดสะหริ
นางสาวนฤมล หิมโสภา
นางนฤมล หุนดี
นางสาวนฤมล อามาตมนตรี
นางนฤมล อ่ําเล็ก
นางสาวนฤมล อ่ําอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๙๙๐ นางสาวนฤมล อิ่นใจ
๑๒๙๙๑ นางสาวนฤมาศ ปรีชา
๑๒๙๙๒ วาที่รอยตรีหญิง นลพรรณ
นาคเปา
๑๒๙๙๓ นางสาวนลัทพร บุงทอง
๑๒๙๙๔ นางสาวนลัทพร วันเปย
๑๒๙๙๕ นางนลิน สินทอง
๑๒๙๙๖ นางนลินทิพย จุติยนต
๑๒๙๙๗ นางสาวนลินนิภา นามบุตร
๑๒๙๙๘ นางนลินนิภา ปนสุวรรณ
๑๒๙๙๙ นางสาวนลินรัตน โชคจิธานนท
๑๓๐๐๐ นางนลินรัตน พัฒนะดํารงคชัย
๑๓๐๐๑ นางนลินรัตน ยุพลบุญ
๑๓๐๐๒ นางนลินรัตน สุขเจริญ
๑๓๐๐๓ นางสาวนลินรัตน อรหวรนนท
๑๓๐๐๔ นางนลินี จันทรสน
๑๓๐๐๕ นางนลินี พรหมสุรินทร
๑๓๐๐๖ นางนลินี พุมพวง
๑๓๐๐๗ นางนลินี เมยขุนทด
๑๓๐๐๘ นางสาวนลินี หมิแหม
๑๓๐๐๙ นางสาวนวกานต ศรศรี
๑๓๐๑๐ นางสาวนวทพร พินทะปะกัง
๑๓๐๑๑ นางนวนจันทร ซาเกิม
๑๓๐๑๒ นางนวนจันทร หมื่นพล
๑๓๐๑๓ นางนวนใย ลานุสัตย

๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนวนันท คชาวงษ
นางสาวนวพร จันทวี
นางสาวนวพร สุขธร
นางสาวนวพร สุวรรณรัตน
นางนวพร หิงสุวรรณ
นางสาวนวพร อมรสิงห
นางนวพร อินทรผล
นางนวพร อูแสนขันธ
นางสาวนวพรรษ ชํานาญเสือ
นางนวพรรษ วังสุวรรณ
นางสาวนวภัทร สิมสิงห
นางสาวนวภัสร เจียระสันติกุล
นางนวมลล ดาโรจน
นางสาวนวมลลิ์ อาจสัญจร
นางสาวนวรัตน กลิ่นกลอย
นางสาวนวรัตน กันทะใจ
นางสาวนวรัตน ไกรทองสุข
นางสาวนวรัตน จินะวัน
นางนวรัตน ทับเที่ยง
วาที่รอยตรีหญิง นวรัตน ประชุมพร
นางสาวนวรัตน ภูพุฒ
นางสาวนวรัตน ศรแสง
นางนวรัตน ศรัทธาพูล
นางนวรัตน ศรีทรงงาม
นางสาวนวรัตน สอนดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓

นางนวรัตน อนันตึก
นางสาวนวรัตน ออนอินทร
นางนวรัตน อุนแกว
นางสาวนวรัตย อาจบรรจง
นางนวลจันทร กุลมา
นางนวลจันทร กุลศรี
นางสาวนวลจันทร เกษอินทร
นางนวลจันทร จันทนิตย
นางนวลจันทร แจมใส
นางนวลจันทร ชมเมืองมิ่ง
นางสาวนวลจันทร ทนน้ํา
นางนวลจันทร นามพิสัย
นางนวลจันทร บุดดา
นางนวลจันทร เบ็ญศรีใส
นางสาวนวลจันทร พลไชย
นางนวลจันทร พลพุทธา
นางนวลจันทร พันธุประดับ
นางนวลจันทร พิจารณ
นางสาวนวลจันทร พิมพา
นางนวลจันทร ราชดี
นางสาวนวลจันทร วงศเตชะ
นางนวลจันทร สามารถ
นางสาวนวลจันทร สิงหาราม
นางสาวนวลจันทร อุนใจ
นางสาวนวลจันทร อุปพงษ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนวลฉวี โภคทรัพย
นางสาวนวลฉวี สารีพวง
นางสาวนวลตาล หุนยนต
นางสาวนวลทิพย สุคนธจร
นางสาวนวลนภา ตุนแกว
นางนวลนภา พิมพโคตร
นางนวลนาฎ นาใจนึก
นางนวลปราง ลวนเล็ก
นางนวลพรรณ บุญชวย
นางสาวนวลพักตร วงษกระสันต
นางนวลใย วิเชฏฐพงษ
นางนวลใย ศักดีแสง
นางสาวนวลฤดี วงศราษฎร
นางสาวนวลลออ แพงทอง
นางสาวนวลละออ วิงวอน
นางสาวนวลละออง ทองภู
นางนวลละออง นอยโนนทอง
นางนวลละออง ศรีวะรมย
นางนวลละออง สํารองพันธ
นางนวลวรรณ วิเวกวิน
นางนวลศรี บุดดีคํา
นางนวลศรี มีแกว
นางสาวนวลศิริ บุญประกอบ
นางสาวนวลศิริ รัตนแกว
นางนวลอนง คําไพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนวลอนงค จันใต
นางนวสพร กล่ําปอง
นางสาวนวินดา ไกรทอง
นางสาวนวิมล โพธิ์ทอง
นางนวีนา แกวจันทร
นางนอง พอศรีชา
นางสาวนองนาง กิตติอุมาภร
นางนองนุช คงเจี้ยง
นางสาวนองนุช ดวงจันทร
นางสาวนองนุช แตงรักษา
นางนองนุช ทองบอ
นางนองนุช ประเสริฐสังข
นางนองนุช ปานนท
นางสาวนองนุช อนันตภักดิ์
นางสาวนองนุช อ่ําอิ่ม
นางสาวนองนุษ ประสาทแกว
นางนองรัก พุมพวง
นางนอม คําสมุทร
นางนอม อรรถประจง
นางนอมจิต ศาลางาม
นางสาวนอมจิตร สุวรรณเกิดผล
นางนอย มุทาพร
นางนอยนารถ อาจทุมมา
นางนอรมี สอแหละ
นางนอรอไอนิง สะแลแม

๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนอรียา เจะอาลี
นางนอรือมา หะยีมะยี
นางนะพา มั่นมา
นางนัจมีย เปาะจิ
นางนัชชา ดวงชัย
นางนัชชา มั่งคั่ง
นางสาวนัชญพัสวี เนียมกุล
นางสาวนัชนก แกวบุญมา
นางสาวนัชนันท เพชรเลียบ
นางสาวนัชสกมณฑ แสนทวี
นางสาวนัซมี ยามูยีมะ
นางนัญจรงค คลายมงคล
นางนัญชิตยากร เพชรสมพานต
นางสาวนัญธิญา ประยงคเล็ก
นางสาวนัญสุชา ชุมเย็น
นางสาวนัฎฐพัชร วัฒนจินดาเลิศ
นางสาวนัฎฐวี พิมพเจริญวงศ
นางสาวนัฎฐิกา วาโดะ
นางสาวนัฎภรณ เจิมจันทร
นางนัฏฐนันท ศรีสวาง
นางนัฏฐาภรณ ยอดดําเนิน
นางนัฏณิชา เพ็ญภักดี
นางนัฏศิมา ทองกอ
นางนัฐกาญน เตมิยนันท
นางนัฐกานต จันทรรัตนนา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนัฐชนันท พานทอง
นางนัฐชภัทร ขัติยะ
นางนัฐชัยญา วุฒิยา
นางนัฐชา ปาวี
นางนัฐชานันท แชมชัยกุลวัฒน
นางนัฐชาภรณ เพชรจิรสุทานนท
นางนัฐธิภรณ สุขศรี
นางสาวนัฐพร ไทยรัก
นางนัฐพร บุญมากาศ
นางนัฐพร ฝุนเงิน
นางสาวนัฐพร แสนเตปน
นางสาวนัฐยา ฤทธิไชยสงค
นางสาวนัฐรียาพร หลอดเพ็ชร
นางสาวนัฐวดี วรรณศิริ
นางนัฐิราภรณ วิเศษดอนหวาย
นางนัดดา ถาโคตร
นางสาวนัดดา ปนแกว
นางสาวนัดดา พันธชมภู
นางสาวนัดดา มะนะมุติ
นางสาวนัดดา ยิ้มนอย
นางนัดตะวัน อาริภู
นางสาวนัตติยา ดานพิกุลทอง
นางสาวนัติยา ยวนยี
นางสาวนัทชยานันท สืบศรี
นางนัทชา บุญนารี

๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนัทฐญา จันทรกลิ่น
นางนัทฐิรา สวัสดี
นางสาวนัทธชา คําเที่ยง
นางสาวนัทธมน ครองยุทธ
นางสาวนัทธมน ชุนจํารัส
นางสาวนัทธมน นามมุงคุณ
นางสาวนัทธมน ศรีมงคล
นางนัทธมน สิงหโตทอง
นางสาวนัทธมน อ่ําเมือง
นางสาวนัทธิดา ดาวเรืองรัมย
นางสาวนัทธิตา พรมนัส
นางสาวนัทยา ธิติชัย
นางสาวนัทยา เพียรใจ
นางสาวนัทยา มิ่งมงคล
นางสาวนัทรียา อินตาพรหม
นางสาวนันณภัชสรณ สลีวงศ
นางนันตภรณ จาเกาะ
นางนันติญา เหมทานนท
นางนันถะภรณ เฉยไสย
นางสาวนันทกา ใจเพ็ง
นางนันทกา ชมพูหอม
นางสาวนันทกา พรมจักร
นางนันทกา สมบัติกําไร
นางนันทกา สายสวาท
นางนันทกา สุกศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทกานต คําปาละ
นางสาวนันทกานต บุญมา
นางสาวนันทกานต อุทะมาลา
นางสาวนันทชญาน พราหมณี
นางนันทฑัต เจริญรอบ
นางสาวนันทณภัสร นิรัศมจกาญ
นางสาวนันทธนพร ทวีสัตย
นางสาวนันทธนาดา ศรีทหาร
นางสาวนันทนธนา ภูภูมิรัตน
นางสาวนันทนภัทร กระโพธิ์
นางสาวนันทนภัทร วงคคํา
นางสาวนันทนภัส แกวสา
นางสาวนันทนภัส ขําโพธิ์
นางสาวนันทนภัส ครอบแกว
นางสาวนันทนภัส ชอุมกฤษ
นางนันทนภัส ชํานิพร
นางนันทนภัส โชคชัยอนันท
นางสาวนันทนภัส ไตรยงค
นางนันทนภัส ทองกําไร
นางสาวนันทนภัส ทองฟา
นางนันทนภัส ทาบัว
นางนันทนภัส นามศรี
นางสาวนันทนภัส บุญเหมาะ
นางนันทนภัส ภูขาว
นางสาวนันทนภัส ภูติภิณโยวัฒน

๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทนภัส ยอดทอง
นางนันทนภัส รอดศรีนาค
นางสาวนันทนภัส รักกสิวิทย
นางนันทนภัส เรืองตา
นางสาวนันทนภัส วันสวัสดิ์
นางนันทนภัส วีระวัฒน
นางนันทนภัส เวินเมาหา
นางสาวนันทนภัส ศรีทอง
นางนันทนภัส ศรีสุข
นางนันทนภัส ศิริสอน
นางสาวนันทนภัส สวัสดิชัย
นางสาวนันทนภัส สังขทอง
นางนันทนภัส สุขวิเชียร
นางสาวนันทนภัส สุบการี
นางนันทนภัส สุวรรณพฤกษ
นางสาวนันทนภัส เสภารัตนานันท
นางนันทนภัส หวังชิดกลาง
นางนันทนภัส อินชิด
นางสาวนันทนภัสสร จันทรศิริ
นางนันทนรินทร เนตรลักษณ
นางนันทนลิน เพชรรักษ
นางสาวนันทนลิน ศรีบุญเรือง
นางนันทนัช บํารุงศรี
นางนันทนัท วันภักดี
นางสาวนันทนา แกวสีนาถ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓

นางนันทนา คงนิสัย
นางนันทนา จันทรัตน
นางสาวนันทนา จําปาสิม
นางนันทนา ชางศรี
นางนันทนา โชติดิลก
นางนันทนา เตชัย
นางสาวนันทนา ธรรมวัง
นางนันทนา นาคมี
นางนันทนา ประกอบทรัพย
นางสาวนันทนา ประภาวงษ
นางนันทนา ปาจิก
นางสาวนันทนา พลากร
นางนันทนา พันตาเอก
นางนันทนา พันมะลี
นางสาวนันทนา พัวพันธ
นางสาวนันทนา ภูผาลิซอ
นางนันทนา มณฑก
นางนันทนา มหารัตน
นางสาวนันทนา มานะกุล
นางนันทนา เมฆสอน
นางสาวนันทนา วงษกันหา
นางสาวนันทนา วรรณทวี
นางนันทนา ศรีบท
นางสาวนันทนา ศรีศศิวงศ
นางนันทนา หนูเทียน

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนันทนา หมื่นรักษ
นางนันทนา แหวนหลอ
นางนันทนา อนุกิจ
นางนันทนิจ สุวอ
นางสาวนันทนิชา โคตรภักดี
นางนันทนิตย สุริยา
นางนันทนิตย อาจนาวัง
นางนันทนิษฐ วรพงษไพบูลย
นางสาวนันทนี พูลสมบัติ
นางสาวนันทพร กิมาคม
นางสาวนันทพร ไกรกัลยา
นางสาวนันทพร โตสุข
นางนันทพร ธวัชชัยวิรุตษ
นางนันทพร ลําพองชาติ
นางนันทพร ลิมานะกุล
นางนันทพร สิริกุลสิงห
นางสาวนันทพร สุวรรณโชติ
นางสาวนันทพัฎ ขวานา
นางสาวนันทพัทธ นรรัตนปพน
นางนันทภรณ ตุงคบุรี
นางสาวนันทภรณ ประพันธา
นางสาวนันทภัค กลิ่นสุด
นางนันทภัค วงศสกุล
นางสาวนันทมนัส โคมแกว
นางสาวนันทมนัส ประสารพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทมนัส แอนเดอรสัน
นางสาวนันทยา รามสีดา
นางสาวนันทรดี แทนพิทักษ
นางนันทรัตน จิตพานิชย
นางสาวนันทรัตน แสวงชัย
นางนันทราวดี ชั้นชาติ
นางสาวนันทวรรณ นามปกษา
นางสาวนันทวัน ชื่นศิริ
นางนันทวัน บํารุงภักดี
นางนันทวัน พรไธสง
นางสาวนันทวัน เพชรแกว
นางสาวนันทวัน วาระกุล
นางสาวนันทวัน สุดคิด
นางนันทวัลย แกวเกตุมณี
นางสาวนันทศศิ เขียนเมืองปก
นางสาวนันทะรินทร สัตยธรรม
นางนันทา ทมินวัตร
นางสาวนันทา ทองสุก
นางนันทา ศรีกลับ
นางนันทาริกา กิ่งเกษ
นางนันทิกา ปญญามา
นางสาวนันทิกานต ชํานินา
นางนันทิกานต บรรณสาร
นางสาวนันทิกานต พลายดวง
นางนันทิกานต พิลาเทศ

๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันทิกานต ภูชินาพันธ
นางสาวนันทิกานต ยางดี
นางสาวนันทิกานต สิงคเสลิต
นางนันทิชา แกวโภคา
นางนันทิชา ชัยชะนะ
นางสาวนันทิชา ตะผัด
นางสาวนันทิชา โพธิ์นอก
นางสาวนันทิชา สิงหเจริญ
นางสาวนันทิญา สมทอง
นางสาวนันทิดา กุลวงศ
นางนันทิดา ชวยรักษ
นางนันทิดา ดอเลาะกองเสล็ม
นางสาวนันทิดา ทุมวงศ
นางสาวนันทิดา บุญชวย
นางนันทิดา แพรกนันเธอ
นางสาวนันทิดา โยธานันท
นางสาวนันทิดา ศรีเอี่ยม
นางสาวนันทิดา สารีพวง
นางนันทิดา สิ่วไธสง
นางสาวนันทินี ตันอนุชิตติกุล
นางนันทินี เทศศรีเมือง
นางสาวนันทินี นิยมพันธ
นางสาวนันทิพร ไชยศาสตร
นางนันทิพร สุขเสน
นางนันทิมา แข็งเวร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทิยา กลิ่นมาลัย
นางนันทิยา คนกลาง
นางนันทิยา คุตชิตา
นางสาวนันทิยา จันทราศรี
นางสาวนันทิยา แจมวงศอินทร
นางนันทิยา ใจเอื้อ
นางสาวนันทิยา บุตรเรียง
นางนันทิยา ปะสังคะโท
นางสาวนันทิยา พลบูรณ
นางสาวนันทิยา ลิ้มไพบูลย
นางสาวนันทิยา สกุลโพน
นางสาวนันทิยา หวันเมือง
นางนันทิวัน บุญยอง
นางนันธณา ชางเชื่อง
นางนันธรีย เขียวออน
นางนันธิชา นามเสาร
นางสาวนันธิญา แข็งแรง
นางนันธิญา ตระกูลขยัน
นางนันธิดา จีกัน
นางสาวนันธิดา ปดคํา
นางนันธิดา ผมฉลวย
นางนันธิดา ผาลึก
นางสาวนันธิดา ศิริลาถ
นางสาวนันธิดา ศิริลาภ
นางนันพะกา เรืองนอย

๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนันยุพา จําปาเรือง
นางสาวนัยนปพร สิงหทอง
นางนัยนา คนดี
นางสาวนัยนา คําชะนาม
นางสาวนัยนา เซียวสุรัตน
นางสาวนัยนา ทองคํา
นางสาวนัยนา เทพชาติ
นางนัยนา นอยวิเศษ
นางนัยนา นิภานันท
นางนัยนา นุกูล
นางสาวนัยนา บรรติศักดิ์
นางนัยนา บัวเพชร
นางสาวนัยนา ปลอดบุตร
นางนัยนา พึ่งละออ
นางสาวนัยนา พึ่งสลุด
นางนัยนา เพชรเขียว
นางนัยนา โมงขุนทด
นางสาวนัยนา ลีดี
นางนัยนา โสภาพ
นางสาวนัยนา อินทรทอง
นางนัยนา อินทราพงษ
นางสาวนัสยา มะหะหมัด
นางสาวนัสรีน เบญแวดาโอะ
นางสาวนัสรีน มะมะหมัด
นางสาวนัสรียะ นิเต็ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓

นางสาวนาซีฟะห มะแน
นางสาวนาซีเราะ สะมะแอ
นางนาฎชนก รินหวยเสียม
นางสาวนาฎยา ผิวออน
นางสาวนาฎฤดี กลับมิตร
นางสาวนาฎลดา ผาพรม
นางนาฎลัดดา วงคอินตา
นางนาฎสุภัค อดทน
นางนาฎอนงค ผางสา
นางสาวนาฎอนงค ศิริวัฒน
นางสาวนาฏนภัทธ สิงหหา
นางสาวนาฏยา เขียวออม
นางสาวนาฏยา ตากิ่มนอก
นางนาฏยา พันหาบ
นางสาวนาฏยา พินยงค
นางนาฏยา โยลัย
นางนาฏยา วิสุทธิ
นางนาฏลัดดา สานติตะ
นางนาตนดา นนทนา
นางสาวนาตยา กลาจริง
นางสาวนาตยา เกิดศรีพันธุ
นางสาวนาตยา ครูเกษตร
นางนาตยา เคาภูไทย
นางสาวนาตยา จักรกลม
นางนาตยา จันทดวง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนาตยา จันทรัตน
นางสาวนาตยา จินดาขันธ
นางสาวนาตยา แซอั๊ง
นางนาตยา ตันนะรัตน
นางสาวนาตยา นวลศรี
นางสาวนาตยา นามพันธ
นางสาวนาตยา บุญจันทร
นางสาวนาตยา บุตรบุญปน
นางสาวนาตยา ปอมแจมศรี
นางนาตยา พันธุเอี่ยม
นางสาวนาตยา เพียโคตร
นางนาตยา มวงกลาง
นางสาวนาตยา วงศชื่น
นางนาตยา ศุกระฤกษ
นางสาวนาตยา สมบูรณ
นางนาตยา สิทธิมาศ
นางนาตยา สุวรรณรัตน
นางสาวนาตยา อภิศักดิ์มนตรี
นางสาวนาถติยา หนูชม
นางสาวนาถยา ชัยปลัด
นางนาถสุภัค สมจิต
นางสาวนาถอนงค แกวจํารัส
นางนาถอนงค ไกรแกว
นางสาวนาถอนงค เตียเจริญ
นางนาปเสาะ สะลามะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓

นางสาวนาพีซะ หลานหลงลา
นางสาวนารดา ปลองใหม
นางนารัก อินทรเรืองศร
นางสาวนาราชา ทาวนอก
นางสาวนาราภัทร เรืองแกว
นางนาริฐา นันตา
นางนาริน ปานยิ้ม
นางนาริน เอ็นดู
นางสาวนารินทร แดงฟู
นางสาวนารินทร อินทรมณี
นางนารี คงอุน
นางนารี คําจันทร
นางนารี เครือดี
นางนารี จันทคุณ
นางนารี ชัยชนะ
นางนารี ชัยเดช
นางนารี แซซง
นางนารี ตะวังทัน
นางนารี บุษบงค
นางนารี พินิจ
นางนารี มามะเร
นางนารี มาลาศรี
นางนารี เลิศยะโส
นางนารี ศรีเกาะศักดิ์
นางนารี สาขามุละ

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนารี สีสังข
นางสาวนารี สุวรรณัง
นางสาวนารี เสมพงษ
จาสิบโทหญิง นารีกร อดทน
นางนารีณ พิมพกันหา
นางนารีย รอดสง
นางสาวนารียา คงดี
นางนารียา บุตรศรีภูมิ
นางนารียา หะมิดง
นางสาวนารีรัตน กล่ําจตุรงค
นางสาวนารีรัตน จันทนันท
นางสาวนารีรัตน เจษฎาพันธพงษ
นางนารีรัตน ฐิตะวิริโย
นางนารีรัตน นนทธิ
นางนารีรัตน ศรีมหาพรม
นางสาวนารีรัตน ศักดิ์ทอง
นางสาวนารีรัตน สายยวง
นางสาวนารีรัตน สุรวิทย
นางสาวนารีรัตน แสงแกว
นางสาวนารีรัตน แสงชัยทองวัฒนา
นางนารีรัตน หอมนาน
นางนาลอน บุญเพ็ง
นางนาลอน หาญเสนา
นางสาวนาลิด ยอดตะพงษ
นางนวลจันทร ไทยะลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓

นางสาวนาวัน แสนผาบ
นางนาศีฮะห บินยะหยา
นางสาวนาอีม ปนดะอิบราฮิม
นางสาวน้ํา ปงผางสกุล
นางน้ําคาง ชวยตระกูล
นางน้ําคาง ชัยศัตรา
นางน้ําคาง ชาอุน
นางน้ําคาง นามสวัสดิ์
นางน้ําคาง เนียมเปยม
นางสาวน้ําคาง พันชมภู
นางสาวน้ําคาง ยุปานันท
นางน้ําใจ วงศรําพันธ
นางน้ําตาล ยอดสงา
นางสาวน้ําตาล อนันตรักษ
นางสาวน้ําทิพย กนกแกว
นางน้ําทิพย แกวพล
นางน้ําทิพย ขําจุน
นางสาวน้ําทิพย เครืออยู
นางสาวน้ําทิพย จอมทะรักษ
นางน้ําทิพย โชชัย
นางสาวน้ําทิพย แตงทอง
นางน้ําทิพย ทองยิ้ม
นางสาวน้ําทิพย ทําบุญ
นางน้ําทิพย นอยนา
นางน้ําทิพย วิชาสิริกุล

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวน้ําทิพย สิทธิมา
นางสาวน้ําทิพย เสรีสวัสดิ์
นางสาวน้ําทิพย เหลางาม
นางสาวน้ําทิพย อินตา
นางน้ํานวล เหลืองกมลจินดา
จาเอกหญิง น้ําผึ้ง คงนาคพะเนา
นางน้ําผึ้ง เจริญสุข
นางน้ําผึ้ง ชัยศรีจันทร
นางสาวน้ําผึ้ง ทนันไชยชมภู
นางสาวน้ําผึ้ง บุญเกตุ
นางสาวน้ําผึ้ง ปทุมานนท
นางสาวน้ําผึ้ง ปนนาค
นางน้ําผึ้ง เปรมปรีดา
นางสาวน้ําผึ้ง พระเทพ
นางน้ําผึ้ง พันธประสิทธิ์เวช
นางน้ําผึ้ง ฟูแสง
นางสาวน้ําผึ้ง ราชสุทธิ์
นางสาวน้ําผึ้ง สังกาส
นางน้ําผึ้ง สาลีคํา
นางสาวน้ําฝน กลาหาญ
นางน้ําฝน กันทัศน
นางสาวน้ําฝน เกษสวาง
นางสาวน้ําฝน เข็มทอง
นางสาวน้ําฝน คําพุม
นางน้ําฝน แจงประจักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓

นางน้ําฝน แจงสนาม
นางน้ําฝน ชุณหกุล
นางสาวน้ําฝน ฐิดาภารุงเรือง
นางน้ําฝน เดิมขะยอม
นางน้ําฝน ทะเรรัมย
นางสาวน้ําฝน บุดดีเหมือน
นางสาวน้ําฝน ปะวรณา
นางสาวน้ําฝน ปานทอง
นางน้ําฝน แผนกุล
นางน้ําฝน พรมเวียง
นางสาวน้ําฝน พรมสุข
นางสาวน้ําฝน พรหมมา
นางสาวน้ําฝน พูลทวม
นางสาวน้ําฝน โพธิ์ทอง
นางสาวน้ําฝน มุงปนกลาง
นางสาวน้ําฝน ลาคํา
นางน้ําฝน ลือคําหาญ
นางสาวน้ําฝน สมณะ
นางสาวน้ําฝน สินธุกูต
นางสาวน้ําฝน อินโต
นางสาวน้ําฝน เอี่ยมศิลป
นางสาวน้ําฝนทิพย ถิระพันธ
นางสาวน้ําเพชร สุขวิเศษ
นางน้ําเย็น จันทชารี
นางสาวน้ําหนึ่ง ปรางทอง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางน้ําหวาน กลึงกลางดอน
นางน้ําหวาน จูมจันทา
นางสาวน้ําออย กันหนองขาม
นางน้ําออย คชสารทอง
นางสาวน้ําออย คารทอง
นางน้ําออย คุยโล
นางสาวน้ําออย คูคิด
นางน้ําออย เครือกลัด
นางน้ําออย จันทรทา
นางสาวน้ําออย แจมสี
นางน้ําออย แดงเปยม
นางสาวน้ําออย พรมมา
นางสาวน้ําออย พัดเงิน
นางสาวน้ําออย มาลัยหวล
นางสาวน้ําออย สามขุนทด
นางน้ําออย อนุพันธ
นางน้ําออย อินทะกนก
นางสาวน้ําอิง อินพรม
นางนิกร ปวยทอง
นางนิกัญญา ตาแกวนอย
นางนิกาย ทองนรินทร
นางนิคม คุดแสง
นางนิคม สุภาพงษ
นางสาวนิจกานต หอวณิช
นางนิจใจ ภาวะลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิจชฎา เครือทอง
นางนิจฐิมาย พิมพจันดา
นางนิจติยา สัมฤทธิ์
นางนิจพร พูลศิริ
นางนิจวรีย เขียวสดใส
นางนิชชานันท ภูคงน้ํา
นางสาวนิชนิภา ศาลาศักดิ์
นางนิชภา เสนะคุณ
นางสาวนิชยา พรมนอย
นางนิชรา ศิริบุตร
นางนิชาดา แพงวงษ
นางสาวนิชานันท กองศิริ
นางสาวนิชานันท แตงนวน
นางสาวนิชาภา กันธะเลิศ
นางนิชาภา แกวกันใจ
นางนิชาภา ของเดิม
นางสาวนิชาภา จันทรทารี
นางนิชาภา จันทรน้ําใส
นางสาวนิชาภา จันทรสวยดี
นางสาวนิชาภา ดีวิเศษ
นางสาวนิชาภา ถาวิรัตน
นางสาวนิชาภา ธนภัทรวงสกล
นางนิชาภา บุญพลี
นางสาวนิชาภา เรืองวงษ
นางสาวนิชาภา วงษสิทธิคุณ

๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิชุดา เพิ่มศิลป
นางนิโซฟยะห มือฆะ
นางสาวนิฐิพร รักพงษ
นางสาวนิฐิรา อาจสม
นางสาวนิด เวชกามา
นางนิดสุดาวัน จันทรออน
นางนิดหนอย ศรีจตุพรชัย
นางนิดา ทิพยประเสริฐ
นางนิดานุช แสนยาพิทักษ
นางสาวนิดาพร ชื่นชอ
นางนิต บํารุงตา
นางนิตไชยา สีลาโชติ
นางนิตญา นนทะวงค
นางสาวนิตญา นาคดํา
นางนิตญา ศรีสง
นางสาวนิตตา ไทยเดชา
นางนิตติภรณ คุณมาศ
นางสาวนิตติยา ผางน้ําคํา
นางสาวนิตติยา ศรีโสภา
นางนิตย ขัติหอม
นางสาวนิตยศิริ ฐิติโชติสกุล
นางนิตยสญา ละอองโชค
นางนิตยา กันคํา
นางนิตยา กาญจนาภรณภัณฑ
นางสาวนิตยา กิติธะนะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓

นางนิตยา กิริยา
นางนิตยา เกษอุดมทรัพย
นางสาวนิตยา เกื้อคง
นางสาวนิตยา แกวสุข
นางสาวนิตยา ไกรนุกูล
นางนิตยา ไกรษร
นางนิตยา คงทรัพย
นางนิตยา คงเทพ
นางนิตยา คงพืช
นางนิตยา คณะวาป
นางสาวนิตยา คนรู
นางนิตยา คอมแพงจันทร
นางสาวนิตยา คาร
นางนิตยา เคนเหลี่ยม
นางสาวนิตยา จันทขันธ
นางสาวนิตยา จันทชารี
นางสาวนิตยา จันทรขาว
นางสาวนิตยา จันทรภิบาล
นางนิตยา จันทรมหา
นางสาวนิตยา จําปามวง
นางนิตยา จิตจร
นางนิตยา ใจยาใหญ
นางนิตยา ใจอารีย
นางนิตยา เฉลิมผจง
นางนิตยา ชัยตนเทือก

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิตยา ชัยพล
นางนิตยา ชื่นตา
นางนิตยา ชื่นทรวง
นางสาวนิตยา ไชยบุญเรือง
นางนิตยา ไชยมารอด
นางนิตยา ไชยสิทธิ์
นางสาวนิตยา เดชะผล
นางนิตยา ถมมาศ
นางนิตยา ทองมาก
นางสาวนิตยา ธรรมศิล
นางนิตยา นวนสาย
นางสาวนิตยา นอกพุดซา
นางสาวนิตยา นาใจดี
นางนิตยา นารถโคตร
นางสาวนิตยา เนียมสอาด
นางนิตยา โนนใหญ
นางสาวนิตยา บรรณารักษาสัตย
นางสาวนิตยา บัวระบัติ
นางนิตยา บุญกิจ
นางสาวนิตยา บุญเดช
นางสาวนิตยา บุญถึง
นางนิตยา บุญสนัด
นางสาวนิตยา ปอมคํา
นางสาวนิตยา ปูนจันตัง
นางสาวนิตยา ผลสุทธิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙
๑๓๗๑๐
๑๓๗๑๑
๑๓๗๑๒
๑๓๗๑๓

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิตยา พงษเพียจันทร
นางสาวนิตยา พรมแกวตอ
นางนิตยา พรมใจบุญ
นางสาวนิตยา พรมทอง
นางสาวนิตยา พรหมทอง
นางนิตยา พวงพูล
นางสาวนิตยา พัฒนศิริ
นางสาวนิตยา พันธุลูกฟก
นางนิตยา พาชเคอ
นางสาวนิตยา พิศุทธิ์กนกภิญโญ
นางสาวนิตยา พึ่งบัว
นางสาวนิตยา เพ็งแจม
นางนิตยา เพ็ชรรักษ
นางสาวนิตยา เพชรสุวรรณ
นางนิตยา แพงศรี
นางนิตยา โพธิ์ชัยเลิศ
นางสาวนิตยา โพธิ์สุข
นางสาวนิตยา ภิรมยฤทธิ์
นางสาวนิตยา ภูทอง
นางสาวนิตยา ภูบุญทอง
นางนิตยา ภูอาว
นางสาวนิตยา มวงพะเนาว
นางนิตยา มหาวรรณ
นางนิตยา มะโนธรรม
นางนิตยา มั่นแกว

๑๓๗๑๔
๑๓๗๑๕
๑๓๗๑๖
๑๓๗๑๗
๑๓๗๑๘
๑๓๗๑๙
๑๓๗๒๐
๑๓๗๒๑
๑๓๗๒๒
๑๓๗๒๓
๑๓๗๒๔
๑๓๗๒๕
๑๓๗๒๖
๑๓๗๒๗
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิตยา มีวงศสม
นางสาวนิตยา มุทาวัน
นางนิตยา ยอดยิ่ง
นางสาวนิตยา รองเดช
นางนิตยา รักษาจิตต
นางสาวนิตยา ฤทธิ์เสนี
นางนิตยา ลาสมวงค
นางนิตยา ลิ้นทอง
นางนิตยา วงศศรีไข
นางสาวนิตยา วงษทองดี
นางนิตยา วงษบุญมาก
นางนิตยา วงษหนองแวง
นางนิตยา วิชัยดิษฐ
นางสาวนิตยา วิชาราช
นางนิตยา วิบูลยศิริชัย
นางสาวนิตยา ศรศรี
นางนิตยา ศรีเกตุ
นางสาวนิตยา ศรีพรหม
นางสาวนิตยา สนสรอย
นางสาวนิตยา สมเผือก
นางนิตยา สอนเสนา
นางสาวนิตยา สาสิม
นางสาวนิตยา สิงหสวัสดิ์
นางนิตยา สุขธิเวช
นางนิตยา สุขศรีงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓

นางสาวนิตยา สุตโสม
นางสาวนิตยา สุภัทรประทีป
นางสาวนิตยา สุมงคล
นางสาวนิตยา สุมหลิม
นางสาวนิตยา เสนาเกตุ
นางสาวนิตยา เสาวพันธ
นางนิตยา เสื่อพานิช
นางสาวนิตยา เสือสุม
นางสาวนิตยา แสงเกตุ
นางนิตยา หลอเนตร
นางสาวนิตยา หาสียา
นางนิตยา เหลินตายซาย
นางนิตยา อรรควิทยานุกุล
นางนิตยา อรุณ
นางสาวนิตยา ออตประโคน
นางนิตยา อะทะไชย
นางสาวนิตยา อิ่นแกว
นางสาวนิตยา อิ่นใจ
นางนิตยา อิศรเดช
นางนิตยา อุดฝน
นางนิตยา อุทธบูรณ
นางนิตยา อุนแกว
นางสาวนิตยากร ชํานาญ
นางนิตยาพร ยินดี
นางนิตยาพร แสงชมภู

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิตยาภรณ กาวินันท
นางสาวนิตยาภรณ ลีสุขสาม
นางสาวนิตรา เสารวงศ
นางนิตสรา ชูวารี
นางสาวนิตะยา ศิริภักดิ์
นางนิติการณ สักลอ
นางนิติกุล สุนทรอารมณ
นางสาวนิติญา ปนอนงค
นางสาวนิติญา อิ่มมนตรี
นางนิตินัย สิงหสิทธิ์
นางสาวนิติมา คําสิงหศรี
นางสาวนิติยา เกษมสงคราม
นางสาวนิติยา ไชยสา
นางนิติยา สิทธิโชติ
นางนิติยา ออมทองหลาง
นางสาวนิติรัตน นวลขาว
นางสาวนิทธิยา ประทุมแบน
นางสาวนิทิตา แสงจันทร
นางนิทิมา นาคกุล
นางสาวนิธิกานต บุญเกิด
นางสาวนิธิคูณ ทองดีเลิศ
นางสาวนิธิญญา สาริพันธ
นางสาวนิธินันต กลางบุรัมย
นางสาวนิธินันท ธิมาชัย
นางสาวนิธินันท นิติวิเชียรชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิธินันท วันแตง
นางนิธิมา เอียดชวย
นางสาวนิบภา วงศศักดิ์
นางนิพล พรหมทอง
นางนิพัทธา บุญจันทร
นางสาวนิพัทธา เรืองประเสริฐ
นางนิพา ศรีวิเศษ
นางสาวนิพาดา พราหมณี
นางนิพาภรณ เขื่อนแกว
นางนิพาภรณ คมขํา
นางสาวนิพาภรณ ทองดวง
นางนิพารัตน ธาตุวิสัย
นางสาวนิภา กระตายเผือก
นางนิภา เกษตรสมบูรณ
นางสาวนิภา แกวเมือง
นางนิภา เจวรัมย
นางสาวนิภา ชักโยง
นางสาวนิภา ตาลาย
นางนิภา เติบโต
นางนิภา เถียรจันทึก
นางสาวนิภา ทับนอย
นางนิภา พันธชา
นางนิภา พูลเกื้อ
นางนิภา โพธิ์นาฝาย
นางนิภา โภชชงค

๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิภา ยอดดี
นางนิภา ลี้พล
นางสาวนิภา ศิริพันธ
นางสาวนิภา ศุภเสถียร
นางนิภา สังขสุวรรณ
นางนิภา อินทะมูล
นางนิภานุช นันทะพันธ
นางสาวนิภาพร เกื้อหนุน
นางนิภาพร คําบุยา
นางสาวนิภาพร เงินวงษ
นางสาวนิภาพร จันโทวาท
นางนิภาพร จุลวัจน
นางสาวนิภาพร จุลอักษร
นางสาวนิภาพร ใจสุข
นางนิภาพร ใจสุข
นางสาวนิภาพร ชัยสิงห
นางสาวนิภาพร ชานไชย
นางนิภาพร ดุมกลาง
นางนิภาพร ตอนรับ
นางสาวนิภาพร ทองไทย
นางสาวนิภาพร ทองประพันธ
นางสาวนิภาพร ทองมหา
นางนิภาพร แทนโสภา
นางนิภาพร ธนะแกว
นางสาวนิภาพร นนทคําวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓

นางสาวนิภาพร บัวเมืองปก
นางนิภาพร บุญปก
นางนิภาพร บุตรทุมพันธ
นางสาวนิภาพร ปวรรณนา
นางสาวนิภาพร พยายาม
นางสาวนิภาพร พรมหอม
นางนิภาพร พวงมาลัย
นางนิภาพร พัชรโชติพิบูลย
นางนิภาพร พูลเขาลาน
นางนิภาพร ภูขลิบมวง
นางสาวนิภาพร มณีนาค
นางสาวนิภาพร มีบุญเอียด
นางสาวนิภาพร รบไพรี
นางสาวนิภาพร ลุนลาน
นางสาวนิภาพร โลหะนี
นางสาวนิภาพร วรรณศรี
นางสาวนิภาพร วรรณสิงห
นางนิภาพร ศรีโยวงค
นางนิภาพร ศรีวงศ
นางนิภาพร สรางนอก
นางนิภาพร สําราญ
นางนิภาพร สุขสวัสดิ์
นางนิภาพร สุดาปน
นางสาวนิภาพร สุมา
นางนิภาพร แสนกล

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗
๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑
๑๓๘๘๒
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิภาพร แสนเมืองชิน
นางสาวนิภาพร หนองคลา
นางนิภาพร หมัดหลี
นางสาวนิภาพร อํามอนพช
นางนิภาพร อินสุวรรณ
นางนิภาพร อุปแกว
นางนิภาพรรณ เชิญชัยภูมิ
นางนิภาพรรณ บิลลาชัย
นางสาวนิภาพรรณ พรรณอาราม
นางนิภาพรรณ เพชรมาก
นางนิภาพรรณ ศิลาสุวรรณ
นางสาวนิภาพรรณ อยูนาม
นางสาวนิภาพัฒน ชวนาพิทักษ
นางสาวนิภาภรณ คําใส
นางนิภาภรณ จันทรวิจิตร
นางสาวนิภาภรณ จันทรศิริ
นางนิภาภรณ ชมผา
นางสาวนิภาภรณ ดอนพุทธา
นางสาวนิภาภรณ ทัศนะ
นางสาวนิภาภรณ นอยรามสูรย
นางสาวนิภาภรณ นาคีไฟ
นางสาวนิภาภรณ ประสานสอน
นางนิภาภรณ ปกสําโรง
นางสาวนิภาภรณ แผลวผลสง
นางสาวนิภาภรณ พลศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิภาภรณ เพ็งทอง
นางสาวนิภาภรณ รักประทุม
นางนิภาภรณ ลําพุทธา
นางนิภาภรณ สกุลนามรัตน
นางสาวนิภาภรณ สําราญบํารุง
นางสาวนิภาภรณ อาจนิยม
นางสาวนิภาภัทร ถนอมทรัพย
นางนิภารัตน ไชยตะมาตย
นางสาวนิภารัตน บัวบาน
นางสาวนิภาลักษณ โพธิ์ชัยศรี
นางนิภาวรรณ พรมคุณ
นางสาวนิภาวรรณ คงคา
นางสาวนิภาวรรณ บุญประจันทร
นางนิภาวรรณ ปลอดขํา
นางนิภาวรรณ ผาสุข
นางสาวนิภาวรรณ ยศรุงเรือง
นางสาวนิภาวรรณ วองวารี
นางนิภาวรรณ วิทูรย
นางสาวนิภาวรรณ เวชกิจ
นางนิ่มนวล เงินหนอย
นางนิ่มนวล รัตนวงศ
นางนิ่มนวล วะชุม
นางนิ่มนวล สาครสูงเนิน
นางนิ่มนวล สุทา
นางนิ่มนวล หนูหลา

๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิ่มนวล อยูสบาย
นางนิมมานรดี อุสันสา
นางสาวนิมิตา สิงหเจริญ
นางนิยดา จันทรทอง
นางนิยตา ทิพยสิงห
นางนิยม ขันติวงศ
นางสาวนิยม ทะยะราช
นางนิยม บุตรอด
นางนิยม พรมมา
นางสาวนิยม พรามคง
นางสาวนิยม สิงหจานุสงค
นางนิยม สีลาพัฒน
นางนิยมพร นันดลก
นางนิยมลักษ สายตา
นางสาวนิยะดา ทองประดับ
นางนิยะดา สายเนตร
นางนิยะดา เหมือนจิตร
นางนิยา สิงจานุสงค
นางสาวนิรชา ดาวกระจาย
นางสาวนิรชา แทนคุณากุล
นางสาวนิรชา มีสัตย
นางนิรชา สิงหสําราญ
นางสาวนิรชา โสมาเกตุ
นางนิรดา กาวิยะ
นางนิรดา ฉ่ําเพียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิรดา แตงรมใบ
นางสาวนิรดา ผดุงเพียร
นางนิรดา พิภัชมงคลกุล
นางนิรดา ศิริบูรณะ
นางสาวนิรภัฏ สังฆะรัตน
นางสาวนิรมล กฤดาธิกานันทกุล
นางนิรมล คชคีรี
นางสาวนิรมล แซตั้ง
นางนิรมล เถาหมอ
นางนิรมล ธิโสภา
นางสาวนิรมล นางแยม
นางสาวนิรมล นิติธรรม
นางนิรมล บุญสิงห
นางนิรมล ประทุมศาลา
นางนิรมล ลองตี้
นางนิรมล ลาทวี
นางสาวนิรมล วิจิตรโชติ
นางสาวนิรมล วิเศษจุมพล
นางนิรมล ศรีแสนยงค
นางสาวนิรมล สวางเนตร
นางสาวนิรมล หัตถกิจ
นางสาวนิรมิต สาริดดี
นางนิรมิตร คําผกา
นางสาวนิรศรา ตรีพรม
นางสาวนิรอซีลา รอสารี

๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนิรัชรา พินทะปะกัง
นางสาวนิรัตน อายุยืน
นางสาวนิรัน โพธิ์ใบแยม
นางนิรันดร สาสิงห
นางสาวนิรันตรี สุขชาติ
นางสาวนิรันย เสียวสุข
นางสาวนิราวรรณ จันทรศรีนวล
นางสาวนิราวรรณ เชียนพลแสน
นางสาวนิรินทรดา ภูดี
นางสาวนิรุช ตะกะศิลา
นางนิฤบล ถิตยพงษ
นางนิฤบล มั่งคั่งดี
นางสาวนิลญา คงชน
นางนิลเนตร วงคสําราญ
นางนิลเนตร แสงสวาง
นางนิลยา อยาหาม
นางสาวนิลรัตน วิชัย
นางสาวนิลฤดี วินทะไชย
นางสาวนิลลารัตน โตมาก
นางนิลวดี รัชโทมาศ
นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น
นางนิลวรรณ พุทธานุ
นางนิลวรรณ สายบุตร
นางสาวนิลวรรณ หลาทอง
นางสาวนิลาวัลย วีระจรรยา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓

นางนิลุบล คําภิละ
นางนิลุบล ทุมสงคราม
นางสาวนิลุบล เนตรจันทร
นางนิลุบล พรรคพล
นางสาวนิลุบล แพงนคร
นางนิลุบล ยะพลหา
นางสาวนิลุบล รินทระ
นางนิลุบล วรรณชัย
นางนิลุบล วังขนาย
นางสาวนิลุบล อรัญเที่ยง
นางสาวนิโลบล ออนละออ
นางสาวนิวัฎตรา จารุฤกษ
นางนิวารัตน ศรีพันลํา
นางนิศรา เกิดเมฆ
นางนิศรา มะนาวนอก
นางสาวนิศรา รื่นเพียร
นางสาวนิศา ศรีชานอก
นางสาวนิศา หาดเด็น
นางนิศากร กางขุนทด
นางนิศากร ดาวสาวะ
นางสาวนิศากร ยวงเงิน
นางนิศากร อาญาเมือง
นางนิศาชล ไชยวัง
นางนิศาชล เดือนขาว
นางสาวนิศาชล พุทธเมฆ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิศาชล ยงยุทธ
นางนิศาชล สีงาม
นางนิศาชล สีสา
นางสาวนิศามณี กลองยา
นางสาวนิศารัตน ดีจริง
นางนิศารัตน ทองไทย
นางสาวนิศารัตน นาคทอง
นางสาวนิศารัตน เปนไชย
นางสาวนิศารัตน ผัดเรือน
นางนิศารัตน พวงสด
นางนิศารัตน ศรีพงษ
นางนิศารัตน สาระหนี
นางนิศารัตน เหลี่ยมสกุล
นางสาวนิษฐณิษา ชื่นเดชาวงศ
นางนิษฐนิภา ใจตรง
นางนิษฐภัทร สหายา
นางนิษา กลากระโทก
นางนิสรา คูแกว
นางนิสสัน ทัพซาย
นางนิสัย ศรพรม
นางนิสัยดี บุตรมวง
นางสาวนิสา ฐานะ
นางนิสา ทาเติง
นางสาวนิสา ไทยพิทักษ
นางสาวนิสา ยิ้มเปนสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิสา สระศรี
นางสาวนิสากร แพงดี
นางสาวนิสากร แมนรัมย
นางนิสากร อัมพวัน
นางนิสาชล สุวรรณยศ
นางสาวนิสารัตน พรหมบุตร
นางสาวนิสารัตน สุขดี
นางสาวนิสิตา สมนึก
นางสาวนิอร ลีรัตน
นางนีรชา โยทองยศ
นางนีรชาดา อินทรสุข
นางสาวนีรนุช ยามา
นางนีรนุช หินไชยศรี
นางนีรนุช อุมภูธร
วาที่รอยตรีหญิง นีลบล อุณาศรี
นางสาวนุจริน เครือคลาย
นางสาวนุจรินทร แกวชูเชิด
นางสาวนุจรินทร ทองเวียง
นางนุจรี แกวมณี
นางสาวนุจรี นุขุนทด
นางสาวนุจรี มุงดี
นางสาวนุจรี สัตยสวย
นางสาวนุจรี อาชาประดิษฐ
นางสาวนุจรี อุทกโยธะ
นางนุจรี โอกระโทก

๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนุจรีย ขุนอินทร
นางสาวนุจรีย ดวงบุรมย
นางสาวนุจรีย ปาทาน
นางนุจิรา คําภิระ
นางนุช คํามูล
นางสาวนุช คิดรอบ
นางนุช ยศสะคํา
นางสาวนุช แสงวิทยา
นางนุชจนาถ อองยิ้ม
นางนุชจรัส บุตรไชย
นางนุชจรินทร ตอสกุล
นางสาวนุชจรินทร รอดสัมฤทธิ์
นางสาวนุชจรินทร วิเชียรสรรค
นางนุชจรินทร สละชีพ
นางสาวนุชจรี คนสูง
นางสาวนุชจรี โครินทรพันธ
นางนุชจรี ชื่นชมนอย
นางสาวนุชจรี ชูสวัสดิ์
นางนุชจรี ภูนิคม
นางสาวนุชจรี ศิลมงคล
นางสาวนุชจรี อาจมังกร
นางนุชจรี อาษา
นางสาวนุชจรี อุปมา
นางนุชจรีย โชครุงเจริญถาวร
นางนุชจรีย ทุงเย็น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนุชจรีย พรหมรักษ
นางสาวนุชจรีย สดศิริ
นางสาวนุชจิรา ดําเดช
นางนุชจิรา โพธิวิรัตน
นางสาวนุชญา สีเขียว
นางนุชตรี พูลเพิ่ม
นางสาวนุชติยา ใจตรง
นางสาวนุชธิดา จุลคําภา
นางสาวนุชนภา กิวขุนทด
นางนุชนภา บุญบุตตะ
นางนุชนภา ปญญาใส
นางสาวนุชนภา วันทองสุข
นางสาวนุชนภางค กระจาง
นางสาวนุชนันท ยวนอยู
นางนุชนาฎ ตางใจ
นางนุชนาฎ ปานทองคํา
นางนุชนาฎ ศรีสมจักร
นางสาวนุชนาฏ กุลภัทรแสงทอง
นางสาวนุชนาฏ พรมสอน
นางสาวนุชนาฏ อนุรักษธนกุล
นางสาวนุชนาถ คลายขํา
นางสาวนุชนาถ งามใจ
นางสาวนุชนาถ ชินบดี
นางนุชนาถ พลเสน
นางนุชนาถ แพรเนียม

๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนุชนาถ ยศดํา
นางสาวนุชนาถ รัตนบุรี
นางสาวนุชนาถ วงษยะลา
นางสาวนุชนาถ สุขเกษม
นางสาวนุชนาถ อบรมชอบ
นางนุชนาถ อินตา
นางนุชนาถ อุดพันธ
นางนุชนาถ เอียดวงค
นางสาวนุชนาท ฉลาดดี
นางสาวนุชนารถ กาญสูงเนิน
นางสาวนุชนารถ ขวัญดี
นางนุชนารถ จิตนิลพัทธ
นางสาวนุชนารถ ศรีสุวรรณ
นางสาวนุชนารถ อาแพงพันธ
นางสาวนุชเนตร ไขศรี
นางสาวนุชรา สุพร
นางนุชริน โสะเบ็ญอาหลี
นางสาวนุชรินทร ชินราช
นางสาวนุชรินทร นามโก
นางสาวนุชรินทร วัฒนะ
นางนุชรินทร ศรีถาน
นางสาวนุชรี กิตติกวีกานต
นางสาวนุชรี เจะงะ
นางนุชรี เทพารักษ
นางนุชรี ปลองไหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนุชรี พิศแลงาม
นางนุชรี ศรีนาค
นางสาวนุชรี โสชัย
นางสาวนุชรีย ฤทธิผล
นางสาวนุชรีย แสงศรี
นางนุชลีย นุขุนทด
นางสาวนุชวรา นาดี
นางนุชศรา พลอาษา
นางนุชศรา สุขเทศ
นางสาวนุชศลินทร จินดาเพชร
นางนุชสรา จันทไชย
นางนุชสรา โพธิชัย
นางสาวนุชิตา แวงวรรณ
นางสาวนุชิรา จางวางแกว
นางสาวนุดี ภูดินดํา
นางสาวนุตนันท พิมพชาย
นางนุธิดา วงศหอม
นางนุม ดวงแกว
นางสาวนุมนภา สุขเปง
นางสาวนุรมัรญาน มะเลาะ
นางนุรอายนิง ปตตานี
นางนุศรา ทับอินทร
นางสาวนุศรา ปญญาเหล็ก
นางสาวนุศรา พุมไมชัยพฤกษ
นางสาวนุศรา มาเยอะ

๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุษรา ศิริปะกะ
วาที่รอยตรีหญิง นุสรา ไชยสมบัติ
นางสาวนุสรา นุภักดิ์
นางนุสรา บุญพรมออน
นางสาวนุสรา บุปผามาตะนัง
นางนุสรา ปูคะทา
นางสาวนุสรา และอิ่ม
นางสาวนุสรา สนธิศักดิ์
นางสาวนุสรา สุขนิษฐ
นางสาวนุสรา แสงหิรัญ
นางสาวนูซัยบะ หมัดอาหลี
นางนูรไรมา อับดุลลาเตะ
นางนูรวาฮีดะฮ ปากบารา
นางนูรอัยนี หลังยาหนาย
นางนูรอาซีกีน อาคุณซาดา
นางสาวนูรฮายาตี อาแซ
นางสาวนูรฮูดา อาหะมะ
นางสาวนูริสสา อุมาหมัน
นางสาวนูรีซัน สา
นางสาวนูรีดา มะตีเยาะ
นางนูรีมะห มะนอร
นางนูรียะ กาแลมา
นางนูรียะ สาเมาะ
นางนูรียา กูมูดอ
นางนูรียา ประจวบแทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนตณพิตร มณู
นางสาวเนตนคร รักสิทธิ์จันทร
นางเนตร เคลือบยิ้ม
นางสาวเนตร เจาะดี
นางเนตร ตาฝน
นางสาวเนตรจิรา สิทธิวงค
นางเนตรชนก ไทยสําราญ
นางเนตรชนก สินนวกุล
นางสาวเนตรชนก สุราราช
นางเนตรชนก อยูในวงศ
นางสาวเนตรณภา ศรีสวาง
นางเนตรดารินทร รัตนวัน
นางสาวเนตรดาว กาญจนะ
นางเนตรดาว การเพียร
นางสาวเนตรดาว วงศศรีแกว
นางสาวเนตรดาว ศรีทอง
นางสาวเนตรทราย ณ ลําปาง
นางเนตรทิพย เชอสินธุ
นางสาวเนตรนพิศ โสภาบุตร
นางเนตรนภา คําเหลือง
นางเนตรนภา เคลือบยิ้ม
นางสาวเนตรนภา เจริญรัตน
นางเนตรนภา ชุมเมืองเย็น
นางสาวเนตรนภา ไชยถา
นางสาวเนตรนภา นัยวิรัตน

๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเนตรนภา นามผาญ
นางสาวเนตรนภา นิสภาพัฒน
นางสาวเนตรนภา บํารุงนา
นางสาวเนตรนภา บุญเกิด
นางเนตรนภา แปงอาย
นางเนตรนภา พริ้งสกุล
นางเนตรนภา เยี่ยมยุทธวงศ
นางสาวเนตรนภา เลขพันธ
นางสาวเนตรนภา วงแวงนอย
นางเนตรนภา วงศนันตา
นางสาวเนตรนภา ศรีเอี่ยม
นางสาวเนตรนภา สิงหเถื่อน
นางสาวเนตรนภา แสงขาน
นางสาวเนตรนรินทร โพธิ์ทอง
นางเนตรนอย แกวสันเทียะ
นางเนตรฤมล สุตลาวดี
นางสาวเนตรลดา ตาอินตะ
นางสาวเนตรวรัตน ดนตรี
นางเนตรา ประสารพันธ
นางเนติกานต ซอง
นางเนติธร กอยกระโทก
นางเนติยา มีจันที
นางเนรมิต หอมหวล
นางเนรัญชรา อวนศรี
นางสาวเนรัญชลา ชื่นศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓

นางเนรัญชลา ศรีมาลา
นางสาวเนรัญญา อยูเย็น
นางเนลิสา จันทโยธี
นางเนาวนิต ไชยชมพล
นางเนาวนิต ออนนิ่ม
นางเนาวรัตน คงชา
นางเนาวรัตน คําเรืองศรี
นางเนาวรัตน คิมเนียง
นางสาวเนาวรัตน ฉุนอิ่ม
นางสาวเนาวรัตน ชื่นจิตร
นางเนาวรัตน ทองเลี่ยมนาค
นางสาวเนาวรัตน บุญมี
นางเนาวรัตน บุญหรรษา
นางสาวเนาวรัตน ปะสีกัง
นางสาวเนาวรัตน ปญญาวงศ
นางสาวเนาวรัตน เปรมอําพล
นางเนาวรัตน ยีสา
นางเนาวรัตน เลขพลการ
นางสาวเนาวรัตน อินทรคง
นางเนาวลักษณ เวียงคํา
นางสาวเนื้องนอง บําราบพาล
นางสาวเนืองนิตย ศรีหันต
นางสาวเนื้อนอง ทองวิญญา
นางสาวโนรซี เจะอาแซ
นางโนรานี แวเดร

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางโนรี ขัดสาย
นางสาวบงกช ประสานพิมพ
นางสาวบงกช ปญญาแดง
นางบงกชกร แกวมา
นางสาวบพิตร สมซองแมว
นางบรรจง กองออน
นางสาวบรรจง งามเฉลียว
นางสาวบรรจง งามชม
นางบรรจง จันทรหอม
นางบรรจง ตนสาย
นางบรรจง ตั้งใจ
นางบรรจง ตาลกุล
นางบรรจง ทาปอ
นางสาวบรรจง พวงยอด
นางสาวบรรจง สระบัว
นางบรรจง สินรัมย
นางสาวบรรจง สีดํา
นางบรรจง แสงใสแกว
นางสาวบรรจง หัวใจ
นางสาวบรรณสรณ ชัยชนะ
นางบรรดร สิงหไชย
นางบรรเพ็ญ นาคบุญ
นางบรรลอน โพธิ์ชื่น
นางสาวบรรลุ บุญมาหลา
นางบรรเลง จันทรเอน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางบวรลักษณ เลี่ยมดํารงกุลกิจ
นางสาวบังอร กานจักร
นางบังอร กุลเดช
นางสาวบังอร แกวอุดทา
นางบังอร คําภา
นางบังอร จันชะล้ํา
นางบังอร ชอโต
นางสาวบังอร ทรงเขตร
นางบังอร ทองปญญา
นางสาวบังอร นัทธีประทุม
นางบังอร บุญกวาง
นางสาวบังอร ผลเจริญ
นางบังอร พระสุพันธ
นางสาวบังอร พูดคลอง
นางบังอร พูนขุนทด
นางสาวบังอร โพธิ์เงิน
นางบังอร โพธิบัติ
นางบังอร ไพรัตน
นางสาวบังอร ภูขาว
นางสาวบังอร ภูสีนาค
นางบังอร ยกนอยวงค
นางสาวบังอร ยะหัตตะ
นางสาวบังอร แยมภา
นางบังอร แยมโอด
นางสาวบังอร รื่นนุสาร

๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบังอร รุงนามา
นางบังอร ลพพันธุทอง
นางบังอร เลหอิ่ม
นางบังอร วงคพิลา
นางบังอร วงศกลา
นางบังอร วินประเวศ
นางบังอร วิเศษรัตน
นางบังอร สมเทพ
นางบังอร สมสะอาด
นางบังอร สรวงศิริ
นางบังอร สวางอารมณ
นางบังอร สังขะทิพย
นางบังอร สายแวว
นางบังอร สุขมานพ
นางบังอร สุดประเสริฐ
นางบังอร สุวรรณเทน
นางบังอร แสงมั่น
นางบังอร ออนปาน
นางบังอร อิงคะวะระ
นางสาวบังอร อิ่มใจ
นางบังอวน กิ่งแกว
นางสาวบังออน เรียงเงิน
นางบังเอิญ บุญออน
นางสาวบังเอิญ วงษไพศาล
นางบัญจรัตน ทะมูกา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบัญชี แสงฟา
นางสาวบัณฑิตา กงสะเด็น
นางบัณฑิตา เฉลิมทรง
นางบัณฑิตา ชนาปะติ
นางสาวบัณฑิตา ดวงปลี
นางบัณฑิตา ภาชะรัตน
นางบัณฑิตา รัตนมงคล
นางสาวบัณฑิตา ราชบัณฑิต
นางบัณฑิตา ศิริรูป
นางสาวบัณฑิตา สิงหอําไพ
นางสาวบัณฑิตาภรณ สระใหญ
นางสาวบันดน แกนงาม
นางสาวบันดน โคตรพรม
นางสาวบัวแกว ชนาศัย
นางบัวแกว ทองคํา
นางบัวแกว เรืองกิจฉายา
นางสาวบัวแกว ศรีชัยยนต
นางสาวบัวแกว สรอยทองพูล
นางบัวขาว ทองชํานาญ
นางบัวไข ศรีสุทัศน
นางบัวคลี่ พลทิพย
นางบัวคํา จิตรสุข
นางบัวคํา พือทอ
นางบัวคํา แสงติ๊บ
นางบัวเครือ แสวงผล

๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบัวเงา โกวฤทธิ์
นางบัวเงิน ภูทองหลอ
นางบัวจอน ชุมภูวัน
นางบัวจันทร กุดวิลาศ
นางบัวตอม ชื่นเชย
นางบัวตูม สมสนุก
นางบัวทอง ประสมสินทร
นางบัวทอง มาวบุดดี
นางบัวทอง ศรีพยอม
นางสาวบัวทอง สิบรัมย
นางบัวทิพย อูปคํา
นางบัวผัน ชางปน
นางสาวบัวผัน ชุมแวงวาป
นางสาวบัวผัน นิลจํารัส
นางบัวผัน วุฒิ
นางสาวบัวผัน ศรีบัว
นางบัวผัน อยูสบาย
นางบัวผัน เอกศิริ
นางสาวบัวเผื่อน ศรีเทา
นางบัวพรรณ เทพารส
นางบัวพัน สรอยสิงห
นางบัวพัน สุขเสน
นางบัวพันธ เกตุสนอง
นางสาวบัวพันธ สรแสง
นางบัวระภา ไชยกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓

นางบัวรินทร กองพันธ
นางบัวเรียน คําจันทร
นางบัวเรียน จันทรลิ
นางบัวเรียน ชวยรักษ
นางสาวบัวเรียน ศรีทอง
นางบัวเรียน สิงโต
นางสาวบัวไร ขาวขันธ
นางบัวลม สวยกลาง
นางบัวลอง พายไธสง
นางบัวลอย ตรีสูน
นางบัวลอย โมมีเพชร
นางสาวบัวลอย เหลาเขตกิจ
นางบัวลา เสริมรัฐ
นางบัวลี คําลุน
นางบัวลี พลหมอ
นางบัวเลียน ทวีกลาง
นางบัวไล วงคอามาตย
นางบัวไล สุพรม
นางสาวบัวไล โสภิณ
นางบัววรรณ สุวรรณบุตร
นางสาวบัวสอน สิงหนอย
นางบัวสอน สุทธสนธิ์
นางบัวสอน แสนสุข
นางบัวสอน ไสยวรรณ
นางบัวสี แทนหลาบ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบัวหลัน ตาชูชาติ
นางบานเย็น จันทรจร
นางบานเย็น จันทะวงษา
นางบานเย็น ดีวัฒนพงษ
นางบานเย็น บรรเทา
นางบานเย็น ปวนเทียน
นางสาวบานเย็น ปนปู
นางบานเย็น พรมทาว
นางบานเย็น แพงโสดา
นางสาวบานเย็น โสประดิษฐ
นางสาวบายยา สายทอง
นางสาวบารีฉะ หวันสู
นางสาวบาสิกา สมรักษ
นางบําเพ็ญ เกษทองมา
นางบําเพ็ญ บุญยวุฒิ
นางบําเพ็ญ บุตรทองดี
นางสาวบําเพ็ญ สุรสิทธิ์
นางสาวบีบีอาซีมา เบ็ญจุฬามาศ
นางบุญกร ทาดี
นางบุญกอง บุญชวย
นางบุญกอง แสนคํา
นางบุญครบ หนูเข็ม
นางบุญคํา วิมู
นางบุญคู มะลาศรีมูล
นางบุญจวบ ทองลือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙

นางบุญจันทร บัวใหญ
นางสาวบุญจิรา พรผล
นางบุญจิรา สุพรรณพงษ
นางบุญชวย จํารัสรักษ
นางบุญชวย บุญลอม
นางบุญชวย ปตะฝาย
นางสาวบุญชวย วุฒิสาร
นางบุญชวย อิสรัง
นางบุญชอง ไชยแสง
นางบุญชอบ ปารีพันธ
นางบุญชิดา แกวทองฉัตร
นางบุญชู เผือกพวง
นางสาวบุญชู พินธุกนก
นางสาวบุญชู ลับเนตร
นางบุญชู แสงนาโก
นางสาวบุญญรัตน ชุมพล
นางสาวบุญญา กุดแถลง
นางบุญญาพร นันทมาตร
นางบุญญาพร วงษาภา
นางสาวบุญญาพร อวยพร
จาสิบเอกหญิง บุญญาภา
จันทรมณี
๑๔๔๖๐ นางสาวบุญญารัตน บัวชื่น
๑๔๔๖๑ นางบุญญารัตน อุนมะดี
๑๔๔๖๒ นางบุญญิสา โคตรประทุม

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุญญิสา ปานขวัญ
นางสาวบุญฑริก ลือล้ํา
นางบุญฑริกา จันทรดํา
นางสาวบุญฑริกา ชัญญาสกุล
นางสาวบุญฑริกา ทวีสุข
นางสาวบุญฑิตา เรืองธง
นางบุญณกาญจน ขันทอง
นางบุญณิสา โรจนพัฒนพงษ
นางสาวบุญตรีรัตน บัวเผือก
นางบุญตา จันทมาตย
นางสาวบุญตา เพชรนุช
นางบุญตา สุทธิวา
นางบุญเต็ม ภูผาผุย
นางบุญเตือน เนื่องดิถี
นางบุญถม โสมีชัย
นางบุญถิ่น สิงทิศ
นางบุญถือ สุวรรณจักร
นางสาวบุญทริกา พิลึก
นางสาวบุญทัย ศรีเนตร
นางบุญทิพา ชมภูทัศน
นางสาวบุญทิวา อุสาเงี้ยว
นางบุญเทียม ใจชื่นบาน
นางบุญธง สุขเกิด
นางบุญธรรม กันยาบาง
นางสาวบุญธรรม จงเขตกรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒

นางสาวบุญธาริกา จีนตา
นางสาวบุญธิดา คําปาน
นางบุญธิตา โนราด
นางสาวบุญนอม แกวกัญญา
นางบุญนอม นุชิต
นางบุญนอม บัณฑิตเสน
นางบุญนอม ศรีโกศล
นางบุญนาก จักรปา
นางบุญนาค สงคราม
นางบุญนาค เหยือดล้ํา
นางสาวบุญนํา จงเพ็งกลาง
นางบุญนํา บางเหรียง
นางบุญนํา โพธิศิริ
นางบุญนํา ศรีคํา
นางบุญนิ่ม ทัพสงเคราะห
นางบุญนิรัตน สุครีพ
นางบุญเนตร ศรีโสภา
นางบุญปก ศรีสุรัตน
นางบุญโปรย ศรีชมชื่น
นางสาวบุญพรอม ทองเหี่ยง
นางสาวบุญพรอม สุโพธิ์
นางสาวบุญพลอย ขําเงิน
นางสาวบุญพา เย็นบานควน
นางสาวบุญพา หวนคิด
นางบุญเพ็ง ดีดวงพันธ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุญเพ็ง เนื่องแกว
นางบุญเพ็ง ปยะนารถ
นางสาวบุญเพ็ง อุดทา
นางสาวบุญเพ็ญ วรรธนเวโรจน
นางบุญเพิ่ม ภิรมยกิจ
นางสาวบุญภิชา คํามณี
นางสาวบุญมาตร วรพันธ
นางบุญมาวรรณ วงศคําจันทร
นางบุญมี คําทอง
นางบุญมี คํามณีจัน
นางบุญมี จารุตัน
นางบุญมี ชัยชนะ
นางสาวบุญมี บัวศรี
นางสาวบุญมี บุญบํารุง
นางบุญมี พุมพฤกษา
นางสาวบุญมี ออนจันทร
นางบุญเมือง มีพันธ
นางบุญยงค จันดิษ
นางบุญยนุช ผิวทอง
นางสาวบุญยอร หมอมฤทธิ์
นางบุญยัง แกวไชยพาน
นางบุญยัง บุญจอม
นางบุญยัง วิจิตร
นางบุญยัง สองตอ
นางสาวบุญยานุช วรีพงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒

นางบุญยิ่ง รวมทรัพย
นางบุญยืน คัญทัพ
นางสาวบุญยืน จุลชาติ
นางบุญยืน ดวงจันทร
นางบุญรวม ไชยปะปา
นางบุญรัตน ภารการ
นางบุญเรือง สุริน
นางบุญเรือง สุวรรณ
นางสาวบุญเรือน กลิ่นขาว
นางบุญเรือน เพ็งกระจาง
นางบุญเรือน เสงวั่น
นางบุญโรม บัวก่ํา
นางบุญโรม แสกระโทก
นางบุญลอม โคตรตาแสง
นางบุญลักษณ พันธฆอง
นางบุญลักษณ สุคุณพันธ
นางสาวบุญเลี้ยง อินทระ
นางบุญเลียม บุตรดีสระนอย
นางบุญเลี่ยม ทับยูง
นางสาวบุญศรี การสันทัด
นางสาวบุญศรี ผาภูมิเอื้อเฟอ
นางสาวบุญศิริ สุขากรณ
นางบุญสง คามีศักดิ์
นางสาวบุญสง เจนตลอด
นางสาวบุญสง ดิษฐเจริญ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุญสง บางโม
นางบุญสง รุงภาษา
นางบุญสง วิทยาอนุกูล
นางบุญสง สันเจริญ
นางบุญสง สีดี
นางบุญสม เกิดทวี
นางบุญสิตา แกวประเสริฐ
นางบุญสิน บุญชวย
นางบุญเสริม ไพรพนาพันธ
นางบุญเสริม หมื่นรักษ
นางบุญโสภา แจงคํา
นางบุญหลา ธรรมสาร
นางบุญเฮือง โชคดี
นางบุญโฮม บุญสราง
นางบุญโฮม มั่นยืน
นางบุญโฮม เห็มศรี
นางสาวบุณญานุช ศิลาขวา
นางบุณฑริกกา แกวทองมูล
นางบุณฑริกา มะขามหอม
นางสาวบุณณดา ชัยชนะ
นางบุณแทน เหลาสุภาพ
นางบุณนาค แสนสุวรรณ
นางบุณยวีร ศรีวลักษณ
นางบุณยานุช เดชทรัพย
นางบุณยานุช นรถี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒

นางสาวบุบผา รัตนะ
นางสาวบุบผา กลอมเกลี้ยง
นางสาวบุบผา จันบัวลา
นางบุบผา ทองประภา
นางสาวบุบผา เทพพันธา
นางสาวบุบผา เทียนทอง
นางบุบผา ผุยบัวคอ
นางบุบผา ยอดทอง
นางสาวบุบผา รุงแจง
นางสาวบุบผา วงศอนุ
นางบุบผา สงศรี
นางสาวบุบผา สาริภา
นางบุบผา สีทอง
นางบุบผา เสนา
นางสาวบุบผา แสงสุขดี
นางสาวบุบผาทิพย ชวยชู
นางบุปผา กัลเมล
นางสาวบุปผา ขันตรี
นางบุปผา คงมาก
นางสาวบุปผา คําเครือ
นางบุปผา แจมปญญา
นางสาวบุปผา ชูศรีจันทร
นางบุปผา ทองดี
นางสาวบุปผา บุญสอน
นางสาวบุปผา บุญสะเดา

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุปผา พันยา
นางสาวบุปผา เพ็งสา
นางบุปผา ศรีพินิจ
นางสาวบุปผา สนิทนอก
นางบุปผา สมเพ็ชร
นางบุปผา เสาวภาคย
นางสาวบุปผา แสงอรุณ
นางบุปผา หมายชื่น
นางสาวบุปผา อับดุล
นางบุปผาวรรณ อินทวัต
นางสาวบุพชาติ ทิพชัย
นางสาวบุพชาติ วิจิตรเชื้อ
นางสาวบุรินทรดา นาคะพงษ
นางสาวบุลากร ยารังษี
นางบุศกร มนตไธสงค
นางสาวบุศรา คนธรรม
นางบุศรา เจริญฤทธิ์
นางบุศรา ฉีดเสน
นางบุศรา ฤทธิ์เนติกุล
นางบุศราภรณ กิจจารักษ
นางบุศราภรณ คําปะละ
นางบุศราภรณ พลเยี่ยม
นางบุศราภรณ มีบัณฑิต
นางบุศรินทร เกตุวงศ
นางบุศรินทร แกวทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒

นางบุศรินทร จันทมาลา
นางบุศรินทร ทองวัฒน
นางสาวบุศรินทร อินทวงศ
นางสาวบุษกร เกตศักดิ์
นางสาวบุษกร แกวลือ
นางสาวบุษกร คําโฮม
นางบุษกร ดวงแจม
นางสาวบุษกร แดงโพธิชา
นางบุษกร บดีศรีสกุล
นางบุษกร บุญเอก
นางบุษกร ปาระดี
นางบุษกร ปนเพ็ชร
นางบุษกร แพรกนัทที
นางบุษกร ภูมิจันทึก
นางบุษกร ระจัน
นางบุษกร วิสาร
นางบุษกร ศิลาแสง
นางสาวบุษกร สวางศรี
นางสาวบุษกร สิมสา
นางสาวบุษกล หลักชัย
นางบุษญา กําเนิด
นางบุษญา สุริโย
นางสาวบุษดี ทาวะรมย
นางบุษดี สุภารี
นางบุษบง ปยะกิตติพงศ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุษบง ออนสมกิจ
นางบุษบา กุดเปง
นางสาวบุษบา จันทรศิริ
นางบุษบา จันทะพันธ
นางสาวบุษบา เจริญรัมย
นางบุษบา ใจศิลป
นางสาวบุษบา ไตรรัตน
นางบุษบา นาเมืองรักษ
นางบุษบา พลเยี่ยม
นางสาวบุษบา พิมเขตร
นางสาวบุษบา พุมขจร
นางสาวบุษบา รองเดช
นางสาวบุษบา ศรีมี
นางบุษบา สมนิยาม
นางสาวบุษบา สุขสุชีพ
นางสาวบุษบา โอภาสงวน
นางสาวบุษมาลี ออนวัน
นางสาวบุษยมาศ บุญรักชาติ
นางสาวบุษยมาศ มวงใหม
นางบุษยา คําภูเมือง
นางสาวบุษยา โคตรบรรเทา
นางสาวบุษยา ทองอินทร
นางบุษยา เทียรยุทธ
นางสาวบุษยา ปาวงค
นางสาวบุษยา มงคลดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุษยา ลาหลาเลิศ
นางสาวบุษยา สุวรรณรักษา
นางสาวบุษยา หละโสะ
นางบุษยา หลุยจิ๋ว
นางสาวบุษยา เหลือผล
นางบุษยาภรณ แจมจันทร
นางบุษยาภรณ ใสสุข
นางบุษยารัตน พัฒนรัตนโภคิน
นางสาวบุษรา คเชนทรมาศ
นางบุษรา จําปา
นางสาวบุษรา ดีสม
นางสาวบุษรา ทับทอง
นางบุษรา ศรีสุวรรณ
นางบุษรากร วงคกระโซ
นางสาวบุษราคัม แกวคําชาติ
นางสาวบุษราคัม บรรหาร
นางสาวบุษราคํา หินสอ
นางบุษราพร เคณาอุประ
นางสาวบุษราพร สุวรรณพรหม
นางสาวบุษราภรณ เซ็นเสถียร
นางสาวบุษราภรณ พรตเจริญ
นางบุษราภรณ สุนทวงษ
นางบุษราภรณ สุยะลา
นางสาวบุษรินทร วิมลมงคลวร
นางบุษากร หลาก่ํา

๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุสดี แกวสากล
นางบุสดี ไชยสุโพธิ์
นางบุสบง ชาหนองหวา
นางสาวบุสรา หมัดเหล็ม
นางบูรณภาคย ภูมิโภคพัฒน
นางสาวบูรณิน อภิวันทสิริวัฒน
นางสาวบูรพา ใจเครือ
นางบูราณี ชายสัน
นางเบญจทราย วุฒิจันทร
นางเบญจธันว เชื้อบุญมี
นางสาวเบญจพร เกตโกมล
นางสาวเบญจพร เกิดผล
นางสาวเบญจพร คงหมื่นรักษ
นางสาวเบญจพร ต่ําคําดี
นางสาวเบญจพร ไทยมานิตย
นางเบญจพร บัวทองสิงห
นางเบญจพร ประกอบสําเนียง
นางเบญจพร วีรเศรษฐนนท
นางเบญจพร สมัครเขตวิทย
นางสาวเบญจพร สุวรรณวัชรกูล
นางสาวเบญจพร อยูแยม
นางเบ็ญจพร จิบทอง
นางเบ็ญจพร พงษวิสุวรรณ
นางเบญจพรรณ แกวกั้น
นางสาวเบญจภรณ บุกบุญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญจภรณ สรอยสมยา
นางเบญจมาภรณ แกวพรหม
นางเบญจมาภรณ ซึ่งพรหม
นางสาวเบญจมาภรณ ตอสติ
นางเบญจมาภรณ เตียวภัทรกุล
นางเบญจมาภรณ ประทุมชัย
นางสาวเบญจมาภรณ ปญญายงค
นางสาวเบญจมาภรณ พินิจสุขใจ
นางเบญจมาภรณ ยอดวงกอง
นางสาวเบญจมาศ กลิ่นศรีสุข
นางเบญจมาศ ขําจาด
นางเบญจมาศ เขียวปด
นางสาวเบญจมาศ คงอรุณ
นางสาวเบญจมาศ โฆษิตานนท
นางเบญจมาศ จุลบุตร
นางสาวเบญจมาศ ฉ่ําชุม
นางสาวเบญจมาศ ฉิมมี
นางสาวเบญจมาศ ณ บุตรจอม
นางสาวเบญจมาศ ดวงแกว
นางสาวเบญจมาศ ทศราช
นางสาวเบญจมาศ ทองหมู
นางสาวเบญจมาศ นอยนาลุม
นางเบญจมาศ นันตะภูมิ
นางเบญจมาศ นาคถาวร
นางสาวเบญจมาศ นุมศรี

๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเบญจมาศ เนื่องกัลยา
นางเบญจมาศ แปนสุวรรณ
นางเบญจมาศ พอบํารุง
นางสาวเบญจมาศ พัทวี
นางเบญจมาศ เพชรรัตน
นางเบญจมาศ ภูมีศรี
นางสาวเบญจมาศ มหิศยา
นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแยม
นางสาวเบญจมาศ รางกาง
นางเบญจมาศ สนิทลุน
นางสาวเบญจมาศ แสนสุข
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค
นางสาวเบญจมาศ หอมอบ
นางสาวเบญจมาศ ไอยรา
นางสาวเบ็ญจมาศ ไชยชะนะ
นางเบ็ญจมาศ โตตระการ
นางสาวเบ็ญจมาศ พรรณารุโณทัย
นางเบ็ญจมาศ โพธิ์ทอง
นางเบญจมาส เมืองวงศ
นางสาวเบ็ญจมินทร ถาวรชาติ
นางสาวเบญจมีนทร พะเนตรรัมย
นางเบญจรัตน นวลพรม
นางเบญจรัตน สุขกาย
นางสาวเบญจวรรณ กันทะนันท
นางสาวเบญจวรรณ กาลนิล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญจวรรณ กาวิน
นางสาวเบญจวรรณ เกตุวงศ
นางเบญจวรรณ โกศล
นางเบญจวรรณ ไกรสยาม
นางสาวเบญจวรรณ ขันถม
นางเบญจวรรณ คอนดี
นางเบญจวรรณ เครือทอง
นางสาวเบญจวรรณ งามวิจิตร
นางสาวเบญจวรรณ เงินเต็มเปยม
นางสาวเบญจวรรณ จันทรคุม
นางสาวเบญจวรรณ จี้สลี
นางสาวเบญจวรรณ เชิดฉาย
นางเบญจวรรณ ทองกอบ
นางเบญจวรรณ นูขุนทด
นางเบญจวรรณ บุญเทียบ
นางเบญจวรรณ ปลื้มใจ
นางเบญจวรรณ พรหมสุข
นางสาวเบญจวรรณ พูลขุมทรัพย
นางสาวเบญจวรรณ ฟูแสง
นางเบญจวรรณ ภูชาดึก
นางสาวเบญจวรรณ มหาโยธา
นางเบญจวรรณ มหาวัน
นางสาวเบญจวรรณ มะโนแสน
นางสาวเบญจวรรณ มั่นพรม
นางสาวเบญจวรรณ ใยรุง

๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเบญจวรรณ วงศบุญ
นางสาวเบญจวรรณ วงศสรอย
นางเบญจวรรณ ศรีจันเทพ
นางเบญจวรรณ ศรีมวง
นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลับ
นางสาวเบญจวรรณ สรอยจิตร
นางสาวเบญจวรรณ สุขศรีเมธีชัย
นางเบญจวรรณ สุขศิริ
นางสาวเบ็ญจวรรณ
จามนอยพรหม
นางสาวเบ็ญจวรรณ เจริญรอย
นางสาวเบ็ญจวัลย โคตรดก
นางเบ็ญจะวรรณ ลีคําโหมง
นางสาวเบญจา จันนาญ
นางสาวเบญจา ชูโลก
นางสาวเบญจา ตรีสุทธิผล
นางสาวเบญจา สิงหโต
นางเบ็ญจา นวลวิจิตร
นางสาวเบญจามาศ ยอดแกว
นางสาวเบญญา จิตติธีเดช
นางเบญญาณิช เพ็ชรนวม
นางสาวเบญญาทิพย บุญตา
นางสาวเบญญาภา ขอเพชร
นางเบญญาภา แซเฮง
นางสาวเบญญาภา พิศมัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญญาภา วาจายิ้ม
นางสาวเบญญาภา ออนศรี
นางสาวเบญญาภา อุตตระพยอม
นางสาวเบญญาอินทร เพียรเพ็ชร
นางใบงาม โนนนอย
นางใบดะ ปกษี
นางสาวใบรบ กุลพอ
นางใบศรี ไชยสะอาด
นางใบศรี พลศิริ
นางสาวป.ประภา ประภาพันธ
นางปกิตตา สุฤทธิ์
นางสาวปฏิญญา ซื่อสัตย
นางปฏิญญา หลงสมัน
นางสาวปฏิญา จงรูธรรม
นางปฏิณญา หัวแท
นางสาวปฏิพัทธ ดวงจันทร
นางปฏิพัทธ วิเศษโคตะ
นางปฏิมา อุนเมือง
นางสาวปฏิมาพร ทองหมู
นางสาวปฐมพร อินทรแหยม
นางสาวปฐมา ขําพวง
นางสาวปฐมา พุทธะคุยะนาถ
นางปฐมาภรณ โคตรฮุย
วาที่รอยตรีหญิง ปฐมาภรณ
พันธโคตร

๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปฐมาภรณ ภูลนแกว
นางปฐมาวดี ดีชะโชติ
นางสาวปฐมาวดี ปรอยกระโทก
นางสาวปฐมาวดี พิริยะตะกุล
นางสาวปฐมาวดี ศรีจันทร
นางปณัฎฎา คุมดี
นางสาวปณัฐนันท จอนจุม
นางปณัทดา สีหะนาม
นางปณาภรณ พวงทอง
นางสาวปณิชา ลามพัด
นางสาวปณิชา ออนละมัย
นางปณิชาภัทร อรุณภู
นางปณิฏฐา คงทนแท
นางปณิดา กัญมี
นางสาวปณิดา ปญญา
นางปณิตตา ยอดใส
นางสาวปณิตา โชตนา
นางสาวปณิตา พวงเพ็ชร
นางปณิตา หมาดโตะซะ
นางปณิธาน ชัยศิริ
นางสาวปณิธาน วงศใหญ
นางปทมพร เดชารักษ
นางสาวปทิตตา กลีบบัว
นางสาวปทิตตา คงสมศรี
นางปทิตตา คงสูงเนิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปทิตตา ธรรมกรณ
นางปทิตตา ยานะธรรม
นางสาวปทิตตา สุขกมลเสถียร
นางสาวปทิตตา แสวงเจริญ
นางสาวปทิตตา อุดมศิริ
นางสาวปทุม เล็กประชา
นางปทุม เสงนนท
นางปทุมทิพย ตุมทรัพย
นางปทุมทิพย แปงสุทะ
นางสาวปทุมทิพย วงศใหม
นางสาวปทุมทิพย อันทะเกตุ
นางปทุมพร เลิกชัยภูมิ
นางปทุมพร โอภาสวัฒนา
นางสาวปทุมมา โชคดี
นางสาวปทุมรัตน นวลแตง
นางปทุมรัตน รองสวัสดิ์
นางสาวปธิญยา สีหะนันท
นางปนอม ติปะตึง
นางสาวปนัดดา กิจติยะ
นางปนัดดา แกวพัฒน
นางสาวปนัดดา จันทรฉาย
นางปนัดดา จันทระวิชะ
นางสาวปนัดดา เฉลยกลิ่น
นางสาวปนัดดา ชราพก
นางปนัดดา ชูคุม

๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปนัดดา ไชยแสง
นางสาวปนัดดา ไชยะมะณี
นางสาวปนัดดา ดาวแจง
นางสาวปนัดดา ตาคม
นางปนัดดา ติ๊บกวาง
นางปนัดดา ทองคําเจริญ
นางสาวปนัดดา ทองสุข
นางปนัดดา ธูปบูชา
นางสาวปนัดดา บุญคง
นางสาวปนัดดา บุษดี
นางปนัดดา ประริเตสังข
นางสาวปนัดดา พรมชิณวงษ
พันจาเอกหญิง ปนัดดา
พรมเมืองขวา
นางสาวปนัดดา รัศมี
นางปนัดดา วิสุทธิยา
นางสาวปนัดดา สกุลไพศาล
นางปนัดดา สายกระสุน
นางสาวปนัดดา สิงหวี
นางสาวปนัดดา สุริยะ
นางปนัดดา เส็งใหญ
นางสาวปนัดดา แสนศรี
นางปนัดดา หายทุกข
นางสาวปนัดดา อินดี
นางสาวปนัดดา อูผลเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปนิดา กองแสน
นางสาวปนิดา โยธชัย
นางสาวปนิดา แสนหลา
นางสาวปนิตา เพ็ชรกําแหง
นางปพิชญา กุเวสา
นางสาวปพิชญา เกิดอยู
นางสาวปพิชญา จรทะนา
นางปพิชญา ชาวนาน
นางสาวปพิชญา นามสมบัติ
นางสาวปพิชญา วงษกิมฮั้ว
นางสาวปพิชญา อินทศร
นางสาวปภพรรณ เทสินโชติ
นางสาวปภังกร สามเพชรเจริญ
นางปภัฎชมณ ชูศร
นางปภัทวรินทร สั่งสอน
นางสาวปภัทสร สังขทอง
นางสาวปภัสรา จันทรศรีนวล
นางสาวปภัสสร กอนคํา
นางปภัสสร คงผดุง
นางสาวปภัสสร จงแพร
นางสาวปภัสสร แดงรัตน
นางสาวปภัสสร แยมชูติ
นางปภัสสรชญา อัญชัญ
นางสาวปภัสสรา ผันผาย
นางสาวปภัสสรา พาหุกาล

๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปภาณัช พลศร
นางสาวปภาณิน สินโน
นางปภาดา แกวแสงใส
นางสาวปภาดา ดอนมอญ
นางปภาดา ทองดา
นางสาวปภาดา นานโพธิ์ศรี
นางปภาดา นุธรรม
นางสาวปภาดา บัวตูม
นางปภาดา มธุรส
นางปภาดา ราชประโคน
นางปภาดา ลาชะเลา
นางสาวปภาดา สีสาย
นางสาวปภาดา อ่ําทอง
นางปภานิดา พรมโชติ
นางปภาพิน มะคุมใจ
นางสาวปภาภรณ ทองดี
นางปภาภัทร สุธนาวัฒน
นางสาวปภาภัสสร พรเสถียรพงษ
นางสาวปภาวดี เรืองปลาด
นางปภาวรินทร ประเมินชัย
นางสาวปภาวรินทร เศษโฐ
นางสาวปภาวรินทร สะเริญรัมย
นางสาวปภาวรินทร สังขทอง
นางปภาวรินทร อสุระพงษ
นางสาวปภาวิชญ ตุลสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางปภาวิชญ สาระพิชญ
นางสาวปภาวิน กองสิน
นางสาวปภาวี แกงพงษ
นางปภาวี แกวเขื่อน
นางปภาวี สุภาวัน
นางปภาสรณ มูลเอก
นางสาวปภิชญา คําปง
นางปภิชญา หงษธานี
นางสาวปภินพิทย ศรีไสยเพชร
นางปภินวิช ปญญาปน
นางสาวปรดี ศิลปธุรัตน
นางปรทิตา หฤทัยสกุลวงษ
นางปรมาภรณ เนินคีรี
นางประกอบ แกวปานโพธ
นางประกอบ ขนันไพร
นางประกอบ พรพนม
นางประกอบ อินจันทรศรี
นางสาวประกาย ทองสิงห
นางประกาย พรมมาวัน
นางประกาย ไรสงวน
นางประกาย สีลาที
นางสาวประกาย อุปเทห
นางประกายกานต ปญญาวัน
นางสาวประกายแกว แกวอินตะ
นางประกายแกว ศรีแจม

๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประกายแกว แสนสุมา
นางประกายแกว อินทรปรางค
นางสาวประกายดาว ประกอบมูล
นางสาวประกายทิพย ไชยชมภู
นางประกายพร บุดดา
นางสาวประกายเพ็ชร ศรีซุย
นางประกายวรรณ ศรีสวาสดิ์
นางประกิม เรืองฤทธิ์
นางประครอง จิตสมพงษ
นางประครอง เมืองณศรี
นางประคอง แกนเมือง
นางสาวประคอง แกวอุต
นางประคอง ดวงวันนา
นางประคอง เวียงอินทร
นางประคอง ศรีชาทุม
นางสาวประคอง อดิสสร
นางประคอง อภัย
นางสาวประคิ่น คงหอม
นางประจบ บัวภา
นางประจวบ นามศร
นางประจวบ หางนาค
นางสาวประจักษ ศิริบุตร
นางประจักษศรี ศรีแยก
นางประจิน ธรรมฐิติพงษ
นางประจิน แสนอุบล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประจินต สีเพชร
นางประชิต พรมมะลิหอม
นางประชุมพร สุดวิเศษ
นางประเชิญ คามะวัน
นางประเชิญ คําพันธ
นางสาวประญัติ โชติพวง
นางสาวประณัยยา เรืองเพ็ญ
นางประณิดา ศิริเปง
นางสาวประณี รินทะลึก
นางสาวประณีต พงษผล
นางสาวประณีต พูนผล
นางประดล เจียมตัว
นางสาวประดับ เกไธสง
นางสาวประดับดวง หุบกระโทก
นางประดิษฐ เกตุคง
นางประดิษฐ ดวงใจ
นางประดุจเดือน พุมกุมาร
นางประดุจพร สวัสดิโกมล
นางประติชญา ชูเฉลิม
นางสาวประทวน พานเจิม
นางสาวประทิน พันรอด
นางประทีป เขียมสันเทียะ
นางประทีป วิบูลยวัฒนกุล
นางประทุม เจริญไข
นางสาวประทุม ใจภักดี

๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประทุม ชาวไทย
นางสาวประทุม ทรัพยประชา
นางสาวประทุม ทองเรไร
นางประทุม ทองเสมอ
นางประทุม ทิพยเนตร
นางประทุม ฤทธิภู
นางประทุม วิทยสินธนา
นางประทุม ศิระกันชัย
นางประทุม แสงปราม
นางประทุม หวังแซงกลาง
นางประทุม อําไพ
นางสาวประทุม อินทรีย
นางประทุมทอง ชะปูแสน
นางประทุมทิพย จอยหนองบัว
นางสาวประทุมทิพย ศรีฉัตรถา
นางสาวประทุมพร ตะวงศ
นางสาวประทุมพร ออกชอ
นางประทุมมา ขุมาลี
นางสาวประทุมมา มีศรี
นางสาวประทุมรัตน ทศนอย
นางประทุมวรรณ ภูสนาม
นางประเทือง ปทุมานนท
นางประเทือง ศรีสุข
นางสาวประเทือง อิ่มสุขศรี
นางสาวประธิดา ศิริพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประนมพร บุญมั่ง
นางประนมพร โยธายศ
นางประนมพร แสงแกว
นางประนมไพร ทาวโสม
นางประนวน บรรยงค
นางประนอม แกมชัยภูมิ
นางประนอม จันทรเงิน
นางประนอม จําปา
นางประนอม ฉ่ํามะณี
นางประนอม โชคพานิชย
นางสาวประนอม เตาทอง
นางประนอม ทุตา
นางประนอม ไทยประยูง
นางประนอม นนทฤทธิ์
นางประนอม นอยสกุล
นางประนอม บุญจวบ
นางประนอม ประวัติกลาง
นางสาวประนอม ประสิทธิ์นอก
นางสาวประนอม ประหา
นางประนอม ปวนคํา
นางสาวประนอม ปวนใจรัก
นางประนอม พิจารณ
นางสาวประนอม พุฒศรี
นางประนอม เพชรนอก
นางสาวประนอม ยะรี

๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประนอม รัตนศาลาแสง
นางประนอม ราคา
นางสาวประนอม ลันสี
นางสาวประนอม วรวัตร
นางประนอม สมแวง
นางสาวประนอม สานุช
นางประนอม สีรัตนพันธุ
นางประนอม อิ่มรัมย
นางสาวประนัดดา มิตรศิริ
นางประนัดดา ศรีสุนา
นางประนาม ยอดอยูดี
นางประนูญ ทรงพระ
นางประพรรณี พจนา
นางประพันธ จี้เพชร
นางสาวประพาภรณ อินทรบุตร
นางสาวประพิณ จันทรดิษฐ
นางสาวประพิน อินทนอย
นางประพินภรณ คําพลงาม
วาที่รอยตรีหญิง ประพิมพรรณ
แกวสุวรรณ
นางประพิศ อุทธสิงห
นางประเพ็ญ ยศประสงค
นางประเพ็ญ เอ็นคะวัน
นางประเพศ นาเชียงใต
นางประเพียร สุจจะชารี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประไพ เกษทองมา
นางสาวประไพ แกวพิกุล
นางประไพ ไกรเทพ
นางประไพ จันทรเศรษฐี
นางประไพ เฉลิมวิทยากุล
นางสาวประไพ ชูชีพ
นางประไพ โชคเธียรอนันต
นางประไพ ดาแกว
นางสาวประไพ บุญรอด
นางประไพ ปนผสม
นางสาวประไพ พัฒยม
นางสาวประไพ โพธิ์พวงพันธ
นางประไพ เมืองมูล
นางประไพ วงศษาสิงห
นางประไพ วงษวาสนา
นางประไพ ศรีชัยมูล
นางสาวประไพ แสนหลา
นางประไพพร แกวนอย
นางสาวประไพพร ปนคํา
นางประไพพร มานะกุล
นางประไพพรรณ บุญตา
นางสาวประไพพิมพ แกวพงค
นางสาวประไพพิศ จิตรแปน
นางประไพภรณ ชํานาญ
นางสาวประไพภักดิ์ มากเหลี่ยม

๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประไพรัตน เชื้อสะอาด
นางสาวประไพศรี กําปตตา
นางสาวประไพศรี เชยสาคร
นางสาวประไพศรี พันธวิไล
นางประไพศรี รักษาวงษ
นางสาวประภร แตมงาม
นางสาวประภัค ระฤทธิ์
นางประภัย ฝอยทอง
นางสาวประภัสสร กงใจ
นางสาวประภัสสร แกวกลึงกลม
นางสาวประภัสสร คนซื่อ
นางประภัสสร คําสุข
นางประภัสสร เจริญทรัพย
นางสาวประภัสสร ไชยโยธา
นางประภัสสร แถมสุข
นางประภัสสร ทัพโยธา
นางประภัสสร ทารการ
นางสาวประภัสสร นภาสิทธิ์
นางประภัสสร ประทุมตา
นางประภัสสร ยุบลพันธ
นางสาวประภัสสร รักสนาม
นางประภัสสร รุงเรือง
นางสาวประภัสสร สุขสวัสดิ์
นางประภัสสร เสียงล้ํา
นางประภัสสร แสนสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภัสสร โสภะวงษ
นางประภัสสร องอาจ
นางประภัสสร โอชารส
นางสาวประภัสสรา เสือถม
นางประภา แกวพรม
นางประภา ขันธจันทร
นางประภา คํานิล
นางสาวประภา ประสงคดี
นางประภา ราชพัฒน
นางประภา แวนแกว
นางสาวประภา อินทะสรอย
นางสาวประภากร บุญแกว
นางประภากร ภูเยี่ยมจิตร
นางประภาดี พักลา
นางประภาพร จันตรา
นางประภาพร ใจชื่น
นางประภาพร ชัยนิตยพันธ
นางสาวประภาพร เตนปกษี
นางสาวประภาพร ทองรักษ
นางประภาพร ทัพทวี
นางสาวประภาพร ประเสริฐศิลป
นางสาวประภาพร ปดพยันต
นางสาวประภาพร ปนแกว
นางประภาพร พลยะเรศ
นางสาวประภาพร พาเจริญยิ่ง

๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประภาพร โพธิ์ชัย
นางสาวประภาพร มนตรี
นางประภาพร รักชิด
นางสาวประภาพร รุงเพชรรัตน
นางประภาพร ลิ่มปุน
นางประภาพร สวัสดิ์ชัย
นางประภาพร สายธนู
นางสาวประภาพร สิทธิวงค
นางประภาพร สุรินทรปา
นางสาวประภาพร อันทะสี
นางสาวประภาพร อุดม
นางสาวประภาพรรณ จันทรเมา
นางประภาพรรณ การสราง
นางประภาพรรณ จันทะสอน
นางสาวประภาพรรณ พิมพา
นางสาวประภาพรรณ โพธิ์ทอง
นางประภาพรรณ ศรีกุดตุม
นางสาวประภาพรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวประภาพรรณ สุมประเสริฐ
นางประภาพรรณ อามาตย
นางสาวประภาพรรณ อินนารา
นางประภาพันธ สุดจาชาลี
นางสาวประภาภร แดงศรี
นางประภาภรณ คําหงษา
นางประภาภรณ เจริญจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประภาภรณ ทองพาด
นางประภาภรณ วงศศรียา
นางประภาภัทร ยอดล้ํา
นางประภารัตน ฆองทอง
นางประภารัตน พลรบ
นางสาวประภาลักษมิ์
แดงพิบูลยสกุล
นางสาวประภาวดี ชนิดกุล
นางประภาวดี วรสาร
นางประภาวดี สารานพกุล
นางประภาวรินทร ดํารงรัตนโชติ
นางสาวประภาศรี จันทรนาเปง
นางประภาศรี ดวงแสนโย
นางประภาศรี โตงกระโทก
นางประภาศรี เผื่อนผัน
นางสาวประภาศรี เพ็ชรรัตนมุณี
นางประภาศรี มหานิล
นางสาวประภาศรี ไวยอรรถ
นางสาวประภาศรี สรงพรมทิพย
นางสาวประภาศรี สุรประเสริฐ
นางประภาศรี สุวรรณเพชร
นางประภาศรี แสนยากุล
นางประภาศรี หินออน
นางสาวประภาศิริ อบมาลี
นางประภาสิริ ทัพประสิทธิ์

๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวประมวล กองปกษี
นางประมวล ดีดวงพันธ
นางประมวล เผาสุขดี
นางประมวล สุระทาว
นางประมวล เหลาโพธิ์
นางประโมท งามไตรไร
นางประยงค กัญญาวุธ
นางประยงค กิจันดา
นางประยงค ดวงใจ
นางประยงค ดอกไม
นางประยงค สีเสมอ
นางประยอน สุริวงค
นางสาวประยอม นามโยธา
นางสาวประยูร กลางไชย
นางสาวประยูร แกวคํา
นางประยูร คันทจิตร
นางประยูร จิตราช
นางประยูร แดนประกรณ
นางประยูร ทางเจน
นางประยูร ทาศิริ
นางสาวประยูร บัวทอง
นางสาวประยูร พลชวย
นางประยูร วิชัยเนาว
นางประยูร สินธู
นางประยูรศรี บุญฤทธิ์

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

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางประวาณี ทาบุเรศ
นางประเวท สายโรจน
นางประสงค สอนนาม
นางประสงค สารถิน
นางประสงค เสริฐผล
นางประสบสุข มรกต
นางประสาน แกนมั่น
นางประสาน ทองยืน
นางประสิตา กาญบุตร
นางประสิทธิ์ แซงราชา
นางประสิทธิ์ ณ แนงนอย
นางประสิทธิ์สม ปตตะ
นางประเสริฐ ศรีวิชัย
นางประเสริฐศิล แสนโยธา
นางประหยัด จันทรไพร
นางสาวประหยัด เชื้อสายดวง
นางประหยัด ภาคฤทธิ์
นางประหยัด รัตนิล
นางประหยัด เหล็กแกว
วาที่รอยตรีหญิง ประอรรัตน
มวงมุลตรี
นางปรัชญา ชวนผดุง
นางสาวปรัชญา ธนะพันธ
นางสาวปรัชญาภรณ แสนแกว
นางสาวปรัชนันท บุญสงฆ

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

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปรัชนันท ศรีสมบัติ
นางปรัศนี ขันเงิน
นางสาวปรัศนีย แกวเนียม
นางสาวปรางคทิพย
จูประสงคทรัพย
นางสาวปรางคทิพย ธรรมธาตุ
นางสาวปรางคนุช ออนสีแดง
นางสาวปรางทิพย ศุภรักษสกุล
นางปรางมาศ ปุมเกวียน
นางปรางวิไล ไชยชมภู
นางปราจินต ทองมาก
นางปราณี กองแกว
นางปราณี กังแฮ
นางสาวปราณี กันทะเตียน
นางสาวปราณี กันภัย
นางสาวปราณี กันยาประสิทธิ์
นางปราณี กันรัมย
นางสาวปราณี กิตตินภาดล
นางปราณี เกตุคํา
นางปราณี เกิดแสงสุริยงค
นางปราณี คงรอด
นางปราณี ครองเคหัง
นางปราณี คําสิงห
นางปราณี เครือบคณโท
นางปราณี เครือสนธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕

นางสาวปราณี งามดี
นางปราณี เจริญสรรพ
นางปราณี เจริญสุข
นางสาวปราณี ฉิมชัย
นางสาวปราณี เฉยฉิว
นางสาวปราณี ชลกาญจน
นางสาวปราณี ชวยเกิด
นางปราณี ชัยพิลา
นางปราณี ชินอวน
นางปราณี ชูตา
นางปราณี เชือกทอง
นางปราณี แซตั้ง
นางปราณี ดาวลอย
นางสาวปราณี ทวิชศรี
นางปราณี ทวีกุล
นางปราณี ทองเกิด
นางสาวปราณี ทองชุม
นางปราณี เทวรัตน
นางปราณี ธิโนชัย
นางปราณี นกแกว
นางปราณี นวนศรี
นางสาวปราณี นอยหมอ
นางปราณี นามหาไชย
นางปราณี บัวใหญรักษา
นางปราณี ประกอบแสง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปราณี ปานสรวง
นางสาวปราณี ปนสุวรรณ
นางปราณี ปุกแกว
นางสาวปราณี เผือกทอง
นางสาวปราณี พงษาเทศ
นางปราณี พรมชาติ
นางสาวปราณี พรหมอินทร
นางสาวปราณี พลีคราม
นางปราณี พิจารณ
นางปราณี พิลาเกิด
นางสาวปราณี พุมพวง
นางปราณี ไพวัน
นางปราณี มานุจํา
นางสาวปราณี ยืนยง
นางปราณี ศรีตะวัน
นางปราณี ศรีนวล
นางสาวปราณี ศรีนวลใหญ
นางปราณี ศรีระษา
นางสาวปราณี ศรีสมัย
นางสาวปราณี ศิริวัฒน
นางสาวปราณี สรอยประสาท
นางสาวปราณี สายวารี
นางปราณี สําโรงทอง
นางปราณี สิงหแกว
นางปราณี สิทธิเขตรกรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕

นางสาวปราณี สีภา
นางสาวปราณี สุขจันทร
นางสาวปราณี สุขสม
นางสาวปราณี สุดสวาด
นางปราณี สุภาวหา
นางปราณี สุริชา
นางปราณี สูบุญ
นางสาวปราณี เสตา
นางสาวปราณี หนูนอย
นางสาวปราณี หมื่นทอง
นางปราณี หลีตระกูล
นางสาวปราณี หาฉวี
นางปราณี เหลาสุโพธิ์
นางปราณี ออนคง
นางปราณี อาจหาญ
นางปราณี อิสมาแอล
นางสาวปราณี อุนแกว
นางสาวปราณี อุปรี
นางปราณีต คงพนัส
นางปราณีต ประสมสุข
นางปราณีต ปาไพร
นางสาวปราณีต สมบัติทอง
นางสาวปราณีต เสือนอย
นางปราณีต อุดมพันธ
นางสาวปราถนา คชินทร

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปราถนา นาวัลย
นางปราถนา โยธาเสน
นางปรานตจรัส การดี
นางปรานอม ขันแกว
นางปรานอม บุญเนียม
นางสาวปรานอม ละแมนชัย
นางปรานอม ลิ้มธุวทรัพย
นางสาวปรานอม สันทา
นางสาวปรานอม เองเสง
นางปรานี ขัตรมงคลชัย
นางสาวปรานี ถนอมสงวน
นางปรานี ประสมศรี
นางปรานีส ตระการณ
นางปรารถณา โชคใจดี
นางปรารถนา คําไวย
นางสาวปรารถนา ชมชื่น
นางสาวปรารถนา ทิพยนําพา
นางปรารถนา นนทะวงศรี
นางปรารถนา ผากอง
นางสาวปรารถนา พิพัฒนศรัทธา
นางสาวปรารถนา พุฒมี
นางปรารถนา รัตนยศ
นางปรารถนา สิทธิประภา
นางสาวปราลี สุขประเสริฐ
นางปราศรัย ลาหมัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕

นางปราศัย ทับทิม
นางสาวปริฉัตร ทองพาน
นางปริฉัตร นุนหยู
นางสาวปริฉัตร ผลศิริ
นางสาวปริชญา วันศรี
นางสาวปริชาติ ชวยชนะ
นางสาวปริชาติ โพธิ์ใบงาม
นางปริญญา ดีอินทร
นางสาวปริญญา นาชัยเวช
นางสาวปริญญา นามสน
นางปริญญา บุญสิทธิ์
นางปริญญา พิกุลศรี
นางปริญญา ภูลิ้นลาย
นางสาวปริญญา ยังภาย
นางปริญญา รังสิยารมณ
นางสาวปริญญา ศักดิ์ดี
นางปริญญา สรรพวิทยา
นางปริญญาวดี คงแกว
นางปริญดาพรรณ แกวมะ
นางสาวปริญนันท ชางเหลา
นางสาวปริญนา เถาวชาลี
นางสาวปริญาวรรณ ปอมนาค
นางสาวปริณดา จรแจม
นางปริณดา เจียมเจริญ
นางสาวปริณดา ปญญา

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปริณดา สนนุกิจ
นางสาวปริณดา เสียงใส
นางปริตา สมนอย
นางสาวปริม ศรประสิทธิ์
นางปริม สิบทัศน
นางสาวปริมประภา พนมศักดิ์
นางสาวปริมประภาพร
สัจจะธรรมสกุล
นางสาวปริยกร เหมพลชม
นางปริยชา เพียวสามพราน
นางปริยภรณ พุขุนทด
นางปริยวรรณ สุระพันธ
นางสาวปริยากร ธิมา
นางสาวปริยากร บุตรแกว
นางสาวปริยากร วงคตาทํา
นางสาวปริยานุช ฉายแสง
นางปริยาภรณ รอดศิริ
นางสาวปริยาลักษณ หีบแกว
นางสาวปริศนา คํามา
นางสาวปริศนา ชางแกว
นางสาวปริศนา ดํานิล
นางสาวปริศนา บริพันธ
นางสาวปริศนา มีทรัพย
นางสาวปริศนา มุกดามวง
นางสาวปริศนา ยอดสะเทิ้น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔

นางสาวปริศนา วงษจีน
นางสาวปริศนา สําเนียงแจม
นางปริศนา สุริยะกมล
นางสาวปริศนา แสงตา
นางปริศนา อุปละ
นางสาวปริษา สนวิชัย
นางสาวปริษา สมานวงษ
นางปรีญา ศรีษะธาตุ
นางสาวปรีญาวัลย เสมอใจ
นางสาวปรีดา แกวพรม
นางสาวปรีดา จันทรแกว
นางสาวปรีดา ปะนะรัตน
นางสาวปรีดา ปานหวาน
นางสาวปรีดา พระธาตุ
นางปรีดา เพ็งระวะ
นางสาวปรีดา ยานพะโยม
นางปรีดา หลีเส็น
นางปรีดา หอยหน
นางปรีดา เหลชาย
นางปรีดาพร ใจทอง
นางปรีดาภรณ วงคใหญ
นางสาวปรีดาภรณ สมพันธ
นางสาวปรีดาวัลย มวงศรี
นางสาวปรียนันท มะโนรัตน
นางปรียนิตย ศรีสังวรณ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปรียา กลยนีย
นางปรียา คําแหงพล
นางปรียา นามวี
นางสาวปรียา บิลยะพันธ
นางปรียา เปรมศรี
นางสาวปรียา ศรีวิไล
นางสาวปรียา สะถิน
นางปรียา สารีจันทร
นางปรียา สาแหยม
นางปรียากานต ตาลทองพลเยี่ยม
นางสาวปรียาดา ขอดคํา
นางสาวปรียาดา ใจหนักแนน
นางปรียานันท คณานันทสิน
นางสาวปรียานุช ขันตี
นางสาวปรียานุช ขาวฟา
นางสาวปรียานุช ศรีจันทรบุญ
นางสาวปรียานุช เหล็กมา
นางสาวปรียานุช ฮวนสกุล
นางสาวปรียาพร จิตรจันทร
นางสาวปรียาภรณ คล้ําสุข
นางสาวปรียาภรณ ปาละวงษ
นางสาวปรียาภรณ ฝนเมา
นางสาวปรียาภรณ มากรุง
นางสาวปรียาภรณ มิถุนาวงค
นางสาวปรียาภรณ สัญจร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรียาภรณ หนองหลาย
นางสาวปรียาภัทร ชมพัฒน
นางปรียาภา กุลทอง
นางสาวปรียาภา ภิญเดช
นางสาวปรียาภา อวยพร
นางปรียาลักษณ จัตตุวัฒน
นางสาวปรียาวดี พฤฒิสาร
นางสาวปรียาวัลย กานสันเทียะ
นางปรียาวัลย พลดร
นางปรึกษา ธรรมวาโร
นางปลอบขวัญ เพชรเสถียร
นางสาวปลิตา ผายพิมาย
นางปลื้มจิตต พัฒนเอกวงศ
นางสาวปวรรัตน แดงไฟ
นางปวรา พรมมาตร
นางสาวปวริศา แชมชอย
นางปวริศา ทองวิเศษ
นางปวริศา นรัฐกิจ
นางปวริศา ประดิษฐคาย
นางสาวปวริศา ประฮง
นางสาวปวริศา เปรมปรีดิ์
นางปวริศา พรดีมา
นางปวริศา มาหินกอง
นางสาวปวริศา รุงโรจน
นางปวัณญรักส การชนะ

๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปวัณยรัตน ลิ้มประเสริฐ
นางสาวปวันรัตน ขุมทอง
นางปวันรัตน จันดาประดิษฐ
นางปวันรัตน เจริญทรัพยไพบูร
นางปวันรัตน เชาวธนกิจ
นางสาวปวันรัตน นิ่มนวล
นางสาวปวันรัตน ผะลา
นางปวันรัตน ออนดี
นางสาวปวิณี โกศลเมธี
นางสาวปวินตรา จิตมาตย
นางสาวปวินทกานต แกวเพ็ง
นางปวิรศา โตะทอง
นางปวีกรณ อัศวภูมิ
นางปวีณกร ทาสาลี
นางปวีณกร ลอสินคํา
นางปวีณธิดา เพียงตา
นางปวีณรัตน ปลื้มวงศ
นางสาวปวีณริศา ธีรโฆษิตพงศ
นางปวีณสมร ทิแหลม
นางสาวปวีณสุดา ทาตา
นางสาวปวีณา เกลี้ยกลอม
นางปวีณา แกวมูล
นางสาวปวีณา ไกลบาป
นางปวีณา ขันมณี
นางสาวปวีณา คํากัมพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางปวีณา ไชยชมภู
นางสาวปวีณา แซจง
นางสาวปวีณา ดวงคํา
นางสาวปวีณา ดานซอม
นางปวีณา ดีเพ็ชร
นางสาวปวีณา ทองแจม
นางสาวปวีณา นวนศรี
นางสาวปวีณา นาคา
นางปวีณา นิลบรรพต
นางสาวปวีณา ประเสริญศรี
นางสาวปวีณา ปะหนัน
นางสาวปวีณา ปญจวีณิน
นางสาวปวีณา ปญญาสุด
นางสาวปวีณา โปะแกว
นางสาวปวีณา ผิวฉ่ํา
นางสาวปวีณา พิมพเภา
วาที่รอยตรีหญิง ปวีณา พุมประจํา
นางสาวปวีณา มีชูสม
นางสาวปวีณา ยิ้มศรวล
นางสาวปวีณา รักพวง
นางสาวปวีณา เลิศศรีสุราษฎร
นางปวีณา วรกิจ
นางสาวปวีณา ศรีสรอย
นางสาวปวีณา สาสิงห
นางสาวปวีณา สุกรเสาร

๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปวีณา สุขหอม
นางสาวปวีณา แสงมวง
นางสาวปวีณา แสงศร
นางสาวปวีณา แสนกันทา
นางสาวปวีณา อินทรเพ็ง
นางปวีนา จงแจมฟา
นางสาวปวีภรณ มาแกว
นางปสุตา สุวรรณทะมาลี
นางปอแกว แกววิเศษ
นางสาวปองนภา ฤกษงาม
นางปองหทัย ถึงไชย
นางสาวปอซียะห เจะอามะ
นางสาวปอรรัตน ฤกษสวาง
นางปะหวิดะ หลําโตะแหละ
นางปจฉิมาพร นามวงษ
นางสาวปจยาการ พรมแดน
นางสาวปญจพร จารุวัฒน
นางปญจพร ภูมิศาสตร
นางสาวปญจมา เพชรแสน
นางสาวปญจารีย ทองลอย
นางปญญกัญญ ชัยประยูรหัทธยา
นางสาวปญญกัญญ ตะราษี
นางสาวปญญดา เสตานุตร
นางปญญา บุญเฉย
นางสาวปญญา ยั่งยืนสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปญญาเทศ เรืองฤาชัย
นางสาวปญญาวราภรณ ชาอุน
นางสาวปญฑชนิต พุมแตงออน
นางสาวปฐมา กมลเศษ
นางสาวปฐยา สมบัติวงศ
จาสิบเอกหญิง ปณจภรณ
ประมายะ
นางปณชญานันท พันแพง
นางปณฑิตา จันทศรี
นางปณฑิตา นาครัตน
นางปณฑิตา สุวรรณวงษ
นางปณณภัสร มาลัย
นางสาวปณณวรรธ คงสมาน
นางสาวปณรส ถาพรม
วาที่รอยตรีหญิง ปตมาพร แกวอุบล
นางปตมาพร บุญมานัด
นางสาวปตรี ดลระหีม
นางปถยา เทพสาย
นางสาวปทฉิมาภรณ โคนบอรัง
นางสาวปทธมนตกาญจน
จันทรสมุทร
นางปทมนันท โททัสสะ
นางสาวปทมพร พรมปญญา
นางสาวปทมพร เย็นฉ่ํา
นางสาวปทมพร แสงรัตน

๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปทมพร หนุนนาค
นางสาวปทมา กาญจนสิทธิ์
นางปทมา เกิดเกษม
นางสาวปทมา แกนอินทร
นางปทมา ขนานใต
นางสาวปทมา คงทองมาก
นางสาวปทมา คาดพันโน
นางปทมา เงินทอง
นางปทมา ตะวันคํา
นางปทมา ตันโต
นางปทมา ถึงทุง
นางปทมา ทองใบนาค
นางสาวปทมา ทองเลิศ
นางสาวปทมา ทองแสง
นางปทมา บํารุงสุข
นางปทมา ประวะโท
นางสาวปทมา ประเสริฐสุข
นางสาวปทมา พูนพนัง
นางปทมา เพ็งจุย
นางสาวปทมา มูลธิโต
นางสาวปทมา ยังอยู
นางสาวปทมา เรืองเวช
นางสาวปทมา ศิริคํา
นางสาวปทมา สงเนย
นางปทมา สวางศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปทมา สิงหโต
นางสาวปทมา สุนทร
นางสาวปทมา หอมทิพย
นางสาวปทมา อิฐเพชร
นางปทมาพร ถนอมสัตย
นางสาวปทมาพร บันรัมย
นางปทมาพร สินเอี่ยม
นางสาวปทมาภรณ พุทธสอน
นางปทมาภรณ เรืองนก
นางปทมาวดี สาละ
นางสาวปทมิกา มลาฤทธิ์
นางสาวปนยลักษมิ์ ออนจงไกร
นางปาง สาทเทศ
นางปาจรีย จารีย
นางสาวปาจารีย เครือประสิทธิ์
จาเอกหญิง ปาจารีย บุญรอด
นางปาณาลี โคตรมงคล
นางปาณิกา หอมนวล
นางปาณิชา ถาวโรจน
นางสาวปาณิตา แกวมณี
นางสาวปาณิศราย แสงแกว
นางสาวปาณิศา ทองโศก
นางสาวปาณิศา ปะนะรัตน
นางสาวปาณิศา มุสิกธรรม
นางสาวปาณิศา หมูเก็ม

๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปาณิศา เหมือนอุย
นางสาวปาณิสรา แกวพานิช
นางสาวปาณิสรา แกวรัตนะ
นางสาวปาณิสรา โกเอี้ยน
นางปาณิสรา จันทรดวง
นางสาวปาณิสรา ตรัสศรี
นางสาวปาณิสรา โตเขียว
นางสาวปาณิสรา ทองหลิ้ม
นางสาวปาณิสรา ธุวดาราตระกูล
นางปาณิสรา ประกาย
นางปาณิสรา ประแดงปุย
นางสาวปาณิสรา ผานภูวงษ
นางปาณิสรา โพธิ์ศรีเรือง
นางสาวปาณิสรา มั่งคั่ง
นางปาณิสรา รวมญาติ
นางสาวปาณิสรา รอยสม
นางสาวปาณิสรา รักกลิ่น
นางปาณิสรา รักปาน
นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร
นางปาณิสรา สนิมกลาง
นางสาวปาณิสรา สวางแจง
นางสาวปาดีละห ยูโซะ
นางปาตีเมาะ ตอรี
นางสาวปาตีเมาะ บากา
นางปาตีเมาะ หะยีอับดุลเลาะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปาตีเมาะ สาเมาะ
นางปานแกว นิ่งกลาง
นางสาวปานจรี งามประสาท
นางปานจิตต ดาราช
นางปานใจ เนาวะเศษ
นางสาวปานญดา ปานตะระษี
นางปานตะวัน คําไสย
นางสาวปานตะวัน เอียดสังข
นางปานทอง พรมสุบรรณ
นางสาวปานทิพย ขันทีทาว
นางปานทิพย ธิดา
นางสาวปานรัตน จีนศรี
นางปานฤทัย มะโนคํา
นางสาวปานศิริ ทันสมัย
นางสาวปานหทัย เสารพูล
นางสาวปานันดา ประสงคศิลป
นางปารณีย จอมคําสิงห
นางสาวปารณีย นุกาศ
นางสาวปารณีย บาระมี
นางปารณีย ศรีวิไชย
นางปารณีย อรัญดร
นางปารมี เชียวปญญา
นางสาวปารยพี แสนคํา
นางสาวปาริกชาติ ศรีสุทธิ์
นางสาวปาริฉัตร กอออน

๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปาริฉัตร จันทรทอง
นางสาวปาริฉัตร ใจตรง
นางปาริฉัตร รวมกิ่ง
นางปาริฉัตร ลาภมา
นางสาวปาริฉัตร สมศรี
นางปาริฉัตร อุทธวงค
นางปาริชาด มีภูมิ
นางปาริชาต กิตติวิบูลย
นางสาวปาริชาต แกวเชือกหนัง
นางปาริชาติ กลอมเมือง
นางสาวปาริชาติ กันทะเสนา
นางสาวปาริชาติ กั้วประดับ
นางสาวปาริชาติ แกวลาย
นางสาวปาริชาติ เงินขาว
นางสาวปาริชาติ จันทสิงห
นางสาวปาริชาติ ชัยเฉลิม
นางสาวปาริชาติ ชีพนุรัตน
นางสาวปาริชาติ ถึงคุณ
นางปาริชาติ นาคะ
นางสาวปาริชาติ นึกรัมย
นางปาริชาติ บังราช
นางสาวปาริชาติ บัวที
นางปาริชาติ ปดทุม
นางปาริชาติ ปนทอง
นางปาริชาติ พุมจันทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปาริชาติ ฟองแกว
นางสาวปาริชาติ รองยืด
นางสาวปาริชาติ ราชปองขันธ
นางสาวปาริชาติ ศรีสมุทร
นางปาริชาติ หงษวิเศษ
นางปาริชาติ หมัดเด็น
นางสาวปาริชาติ เอี่ยมอําไพ
นางสาวปาริตา ธรรมะลา
นางสาวปาริตา บรรจงนอก
นางสาวปาริศรา แสนสบาย
นางสาวปาริสาณัชช ไทรชมภู
นางสาวปารีณา ไพรพิสุทธิ์
นางปารีนารถ ชางเกวียน
นางปารียา ครึ้มคางพลู
นางสาวปารียา ศรีไวย
นางสาวปาลิกา เรืองเกษา
นางปาลิณีย เจริญอัญสิทธิ์
นางปาลิดา โกพลรัตน
นางปาลิดา เชียงหนุน
นางปาลิดา สุวรรณโณ
นางปาลิดา เสงสุย
นางปาลิตา จันทรพิบูลย
นางสาวปาลิตา พัฒนธานี
นางสาวปาวีณา นาทอง
นางสาวปาหนัน แดนประเทือง

๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปาอีซะ ตาเยะ
นางสาวปญานันท สินสุข
นางปณฑิรา พรหมเทพ
นางปติกรณ สถิตย
นางปติยวรรณ บึงมุม
นางปน คําดี
นางสาวปนกันยา ภูดี
นางปนแกว จิตรโคตร
นางปนแกว ศรียะมาตร
นางปนชลียา หนูอุน
นางสาวปนนภา พรมเดื่อ
นางสาวปนประภา ฟกทอง
นางสาวปนปนัทธ แกวน้ํา
นางสาวปนปนัทธ ดิษยโรจนเมธี
นางปนเพ็ชร บรรพบุตร
นางสาวปนฤทัย สมเพชร
นางปนหลี เจะระบํา
นางสาวปนอนงค กลางคาร
นางปนอนงค ชวยรักษ
นางสาวปนอนงค เนียมสอาด
นางปนอนงค ฟูตุย
นางปยกฤษฏิ์ สมัยสงค
นางสาวปยณัฐ พรภวิษย
นางปยดา ประภาสะวัต
นางสาวปยดา ปากแข็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒

นางปยดา แสวงวงศ
นางปยดา อัจนากิตติ
นางปยตรี โพธิ์บุญมา
นางสาวปยทิพย ธรฤทธิ์
นางสาวปยธิดา จริยานันทกุล
นางสาวปยธิดา แจมเมือง
นางสาวปยธิดา ศรีกาฬสินธิ์
นางสาวปยธิดา ศรีพะนา
นางปยธิดา หอกระโทก
นางสาวปยธิดา อุดมผุย
นางสาวปยนันท แซจิว
นางปยนันท นับถือบุญ
นางสาวปยนันท เรืองศาสตร
นางสาวปยนันท วงศจําปา
นางปยนาฎ ปะโมนะตา
นางปยนาฎ สินนพรัตน
นางสาวปยนุช กิ่งมะนาว
นางสาวปยนุช ชมบุญ
นางสาวปยนุช ไทยทิพย
นางสาวปยนุช นวลศรี
นางปยนุช นามโส
นางปยนุช พลซักซาย
นางสาวปยนุช เลิศฤทธิ์
นางสาวปยนุช วงคโชติ
นางปยนุช วีระ

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยนุช สมวงศ
นางสาวปยนุชย เทศสนั่น
นางปยพร ไชยคุณ
นางสาวปยพร ภูบาล
นางปยพรรณ เสริมผล
นางสาวปยภรณ กองฤกษ
นางสาวปยภรณ โคตรก่ํา
นางปยภรณ นามรัตน
นางปยมณฑ มานะยิ่งเจริญชัย
นางสาวปยมนต เนียมหอม
นางสาวปยมาภรณ ศรีทองไหม
นางสาวปยมาศ ขุนวิชวย
นางสาวปยรัฐ มหาวรรณ
นางปยรัตน กองสุข
นางปยรัตน ทองอยู
นางสาวปยรัตน ธนสีลังกูร
นางปยรัตน วงศคําจันทร
นางปยลักษณ แกวสีหา
นางปยลักษณ งามใส
นางปยลักษณ บุญกนิษฐ
นางสาวปยวดี ชูมี
นางสาวปยวดี พาพินิจ
นางสาวปยวดี เพชรกอง
นางสาวปยวดี แลภูเขียว
นางสาวปยวดี เองฉวน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยวรรณ แผนคู
นางสาวปยวรรณ วิยานันต
นางสาวปยวรรณ กุลสุวรรณ
นางสาวปยวรรณ เกษดี
นางปยวรรณ จํานงครัตน
นางสาวปยวรรณ จําปาสา
นางสาวปยวรรณ ใจมั่น
นางสาวปยวรรณ นามทอง
นางปยวรรณ พวกแกว
นางปยวรรณ เพชรดี
นางสาวปยวรรณ เภอบาล
นางปยวรรณ รองพักตร
นางสาวปยสุข มาลยเวช
นางสาวปยะกุล ฐิติโศภณวณิช
นางสาวปยะฉัตร ธรรมประสม
นางปยะฉัตร เปยมพงศสานต
นางปยะฉัตร อัฒจักร
นางปยะฉัตร เอี่ยมประพันธ
นางสาวปยะดา ทองขาว
นางสาวปยะดา ประยูรชวย
นางปยะดา ภูพานทอง
นางสาวปยะดา ศรีกะแจะ
วาที่รอยตรีหญิง ปยะดา
สมบัติไทย
๑๕๙๐๑ นางปยะทัศน ศุภเจริญลาภ

๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยะธิดา คุณสีขาว
นางปยะธิดา ดวงสาโรจน
นางสาวปยะธิดา มะธิปไข
นางสาวปยะนันท โทรเลข
นางสาวปยะนันท ศรีภักดี
นางปยะนา การะพันธ
นางปยะนาฏ ชายชาติ
นางปยะนาถ ปาเมืองมูล
นางปยะนุฃ หลาทอง
นางปยะนุช กวักหิรัญ
นางสาวปยะนุช เกียวสด
นางปยะนุช จันทรสุวรรณ
นางปยะนุช ดอกบัว
นางสาวปยะนุช บุญมาวงศ
นางปยะนุช แพเมือง
นางปยะนุช ภูมิไชยา
นางสาวปยะนุช โภคพันธุ
นางปยะนุช มิ่งขวัญ
นางปยะนุช ยินดีผล
นางปยะนุช หิรัญญากร
นางปยะพร แกววิเศษ
นางปยะพร เข็มทอง
นางปยะพร บุญสุทธิ
นางสาวปยะพร พณาสิทธิ์
นางสาวปยะพร พิมลธิติกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑

นางปยะพร สังขขาล
นางสาวปยะพร สาเรศ
นางปยะพร สําราญดี
นางปยะพร อินทิพย
นางปยะภรณ พลอยไธสง
นางปยะมาศ ขุนเมือง
นางสาวปยะมาศ โชคศิริ
นางสาวปยะมาศ ธรรมบํารุง
นางปยะมาศ พิจารณ
นางปยะมาศ เพ็ชรัตน
นางสาวปยะมาศ ไวยสิทธิ์
นางสาวปยะมาศ อนุเคน
นางสาวปยะมาส ตะกรุดเงิน
นางปยะรัตน ฝกทอง
นางสาวปยะรัตน สิงหทองกูล
นางปยะรัตน สุเพ็ญ
นางสาวปยะรัตน หนุนยศ
นางสาวปยะวดี ขยันทํา
นางสาวปยะวดี ปญญาบุตร
นางปยะวดี พิมพมีลาย
นางปยะวดี ภูผานม
นางปยะวรรณ ค่ําจุล
นางสาวปยะวรรณ ซุนสั้น
นางสาวปยะวรรณ นาจันทัศ
นางปยะวรรณ วรรณพัฒน

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปยะวรรณ ศรีพยัคฆ
นางสาวปยะวรรณ อินธิชิต
นางปยากร ศาสนา
นางสาวปยาณี ทองยวญ
นางสาวปยาณี บงกชกุสุมาลย
นางสาวปยาพร ภูวัฒนา
นางปยาภรณ กาตาคํา
นางปยาภรณ ดีเลิศ
นางปยาภรณ นรทัด
นางปยาภรณ นอยดี
นางปยาภรณ ปจยเก
นางปยาภรณ มวงภูเขียว
นางปยาภรณ รุงเรือง
นางปยาภรณ เวียงคํา
นางสาวปยาภรณ สันนะกิจ
นางสาวปยาภรณ สิงหแจม
นางสาวปยาภรณ เสาวรส
นางสาวปโยรส สมบูรณ
นางปรัตนทนา นุมนวม
นางสาวปยาภรณ แสงทอง
นางสาวปยาวรรณ ภักตะไชย
นางสาวปุญชรัสมิ์ คุมไพทูรย
นางปุญชรัสมิ์ สิริธเนศพงศ
นางปุญชัศมิ์ ภูษณะพงษ
นางปุญญพัฒน สายสุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑

นางปุญญาพร ปนแกวน
นางปุญญาภา คําฝน
นางปุญญิศา เกตุแกว
นางสาวปุญญิศา แซลิ้ม
นางปุญญิศา ดําพะธิก
นางสาวปุญญิศา พรมณาเวช
นางสาวปุญญิสา คุมวงษ
นางสาวปุญญิสา เนื้อแกว
นางสาวปุญณดา หวานพรอม
นางปุญยวีย แกวสุวรรณ
นางสาวปุณญพร แสงอรุณ
นางสาวปุณญารินทร ทองแดง
นางสาวปุณณดา พรมดี
นางปุณณดา เพชรอินทร
นางสาวปุณณดา โพธิ์ขวัญ
นางสาวปุณณดา เอี่ยมจะโร
นางสาวปุณณภา กันทะเขียว
นางปุณณภา ขยันกิจ
นางสาวปุณณภา เนาวะมันต
นางปุณณมา ภาพยนต
นางสาวปุณนภา พุทธิพงษ
นางปุณมนัส ทองอิ่ม
นางปุณยนุช การเพียร
นางปุณยนุช กิตติเศรษฐ
นางปุณยนุช คําไทรแกว

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปุณยนุช จอดนอก
นางสาวปุณยนุช เพิ่มขัวจํา
นางสาวปุณยนุช เรืองฤทธิ์
นางสาวปุณยนุช โหงวฮวด
นางปุณยนุช เอกมณี
นางปุณยพัฒน ฐานโพธิ์
นางสาวปุณยภา ชัยมาลา
นางปุณยภา สุขกลัด
นางสาวปุณยวีร เพชรนาค
นางปุณยวีส ปรึกกระโทก
นางสาวปุณยาพร ประทวนชัย
นางปุณยิกา ธราดล
นางสาวปุณสณัฏฐ คําแต
นางสาวปุณิกา คลายชูชวย
นางปุณิกา จําเริญพูล
นางสาวปุณิกา โพหิรัญ
นางสาวปุณิกา ศรีวิชัย
นางสาวปุริมปรัชญ มากมณี
นางปุริมปรัชญ โลหิตดี
นางสาวปุริษา เสริมจันทร
นางปูชิตา สีสงคราม
นางสาวปูยิน จันทรเพ็ญ
นางสาวเปมิกา เดโชพสิษฐ
นางเปมิกา ในริกุล
นางเปมิกา โพนนอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑

นางสาวเปมิกา เรืองยิ่ง
นางสาวเปมิกา ศรีนอก
นางสาวเปมิกา สวางเนตร
นางสาวเปมิกา สาดา
นางสาวเปมิกา สินธุวงศ
นางสาวเปมิกา สุวรรณจินดา
นางสาวเปมิกา อาจดอน
นางเปรมจิต ปองปาน
นางสาวเปรมจิต แยมแฟง
นางสาวเปรมจิต สีคํา
นางเปรมจิตต แซเอี๊ยะ
นางเปรมจิตร จันทร
นางสาวเปรมใจ ปนภมร
นางเปรมณดา แนวสุภาพ
นางเปรมปริยา ชอคง
นางสาวเปรมปรี รุงเกษ
นางสาวเปรมปวีย หอมไมหาย
นางเปรมมิกา สุนทรา
นางเปรมยุดา โยนกระโทก
นางเปรมรัศมี เรือนหนิ้ว
นางเปรมฤดี กนกแกว
นางสาวเปรมฤดี เครือแพ
นางสาวเปรมฤดี ใจมัง
นางสาวเปรมฤดี ใจอารีย
นางสาวเปรมฤดี ไชยรัตน

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเปรมฤดี บัวภา
นางสาวเปรมฤดี สบายเหลือ
นางเปรมฤดี สุขศาสตร
นางเปรมฤดี สุวรรณพงษ
นางสาวเปรมฤทัย แทนรินทร
นางสาวเปรมฤทัย แสงฉาย
นางเปรมฤทัย แสนภูมี
นางสาวเปรมศิริ ตวงโชคดี
นางสาวเปยแกว แสนนาม
นางสาวเปยทิพย อุตุภรณ
นางสาวแปว สุโขรัมย
นางสาวไปรมา สุโพธิ์
นางสาวไปรยา ไกรฤกษ
นางผกากรอง กลิ่นหอม
นางสาวผกากรอง แกวมงคล
นางผกากรอง ทองแกมแกว
นางสาวผกากรอง รักแหลมแค
นางสาวผกากาญจน โปธิมอย
นางสาวผกาทิพย ทองอิ่ม
นางผกาพรรณ คงประเสริฐ
นางสาวผกาพรรณ ชมภูวงษ
นางสาวผกาพันธ ยาปน
นางสาวผกาพันธ สีสิน
นางสาวผกาภรณ คําแสน
นางสาวผกามล รองเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑

นางสาวผกามาศ เกิดกลอม
นางสาวผกามาศ จันทรปอก
นางสาวผกามาศ ทุมรัตน
นางผกามาศ นิเรียงรัมย
นางสาวผกามาศ ปองกัน
นางสาวผกามาศ ยิ้มมะเริง
นางสาวผกามาศ ศรีผาย
นางผกามาศ สายสุด
นางสาวผกามาศ เสนาทอง
นางผกามาศ ออทอลาน
นางผกามาส ล้ําเลิศ
นางสาวผการัตน อภินันทชาติ
นางสาวผกาวดี นนทะพันธ
นางผกาวดี สีทับทิม
นางผกาวรรณ ไชโยธา
นางผกาวรรณ แซลิ่ม
นางสาวผกาวรรณ เหล็กดี
นางสาวผกาวัลย นันทะนอย
นางสาวผกาวัลย ศรีเล็ก
นางสาวผกาสินี โชติไธสง
นางผริตา ราตรีพฤกษ
นางผล ธรรมศิริ
นางผลาพร อุดมกุล
นางผลิตา ไตรรัตน
นางสาวผองพรรณ สุภาราช

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวผองพรรณ จุมปา
นางผองพรรณ ชัยเทวรักษ
นางผองพรรณ เผาเอี้ยง
นางผองพรรณ พงษเพชร
นางสาวผองพรรณ แสนแปง
นางผองพรรณ หาญสุโพธิ์
นางผองภัก อุนชัย
นางสาวผองละวี อุตรหงษ
นางสาวผองศรี แกวศิริ
นางผองศรี ทัศพจน
นางผองศรี เบาลี
นางผองศรี พัฒนพงษพันธุ
นางสาวผองศรี มุงคุณ
นางผองศรี ยอดติ่ง
นางสาวผองศรี ยะสาน
นางสาวผองศรี วรบุตร
นางผองศรี สาธุ
นางผองศรี สารบูรณ
นางผองศรี เสียงสนั่น
นางผอูนรัตน อินทรณรงค
นางผัดชรีน มีปญญา
นางสาวผาณิต เลาหวิวัฒน
นางผานตะวัน โถแกวเขียว
นางผาสุข พันธเดช
นางผิวพรรณ สาโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑

นางผุสดี ชัยจีน
นางสาวผุสดี ชินุ
นางผุสดี ดีมั่น
นางสาวผุสดี พวงนาค
นางผุสดี พิริยะพันธุ
นางผุสดี โพธิ์สีสาฮาต
นางผุสดี โพนเมืองหลา
นางผุสดี ศรีเฉลิม
นางผุสดี สกุลวงศ
นางผุสดี อยูภักดี
นางสาวผุสดี อินตะ
นางสาวผุสรัตน นิพนธ
นางเผา ประกิ่ง
นางฝน ธรรมวัฒน
นางฝนทอง เมงพัด
นางฝนทิพย มหาหงส
นางสาวฝาตี่มะ รายา
นางฝาสะนะ มุสอ
นางฝเหยาะ กาเซ็ง
นางใฝทิพย ทิพมาศ
นางสาวพงศทัศนี โนนผิว
นางพงศรี วงศณศรี
นางพงษทิพย วารูหลัง
นางพงษนภา ศรีสงวน
นางพงษลดา ภมรศิริ

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพงษละดา สระเพชร
นางสาวพจชณิดา หมวกคํา
นางพจชนีย วิมล
นางสาวพจณี จันทรดี
นางพจนา แกวไดปาน
นางสาวพจนา เทพรัตน
นางสาวพจนา เนตรทอง
นางสาวพจนา พรหมสุข
นางสาวพจนา ศิริพันธุ
นางสาวพจนา สุขพัฒณธี
นางพจนาถ วงษพานิช
นางสาวพจนีย เงินเส็ง
นางสาวพจนีย โนนกอง
นางพจนีย พลาลี
นางสาวพจนีย พวงประทุม
นางสาวพจนีย รัตนทอง
นางพจนีย รัตนวิชัย
นางพจนีย วาสนา
นางพจนีย สุขเกษม
นางพจมาตย จุยพุทธา
นางสาวพจมาน ชัยภูธร
นางสาวพจมาน แยมพุม
นางสาวพจมาน สวางวงษ
นางพจมาน สุริยะปน
นางสาวพจมาลย เสียมไหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพจมาลย อําคาคูณ
นางสาวพจรัตน รัตนรังษี
นางสาวพชร ปริยะพงศพันธุ
นางพชร อินทนาชัย
นางพชรธร จันทรกระจาง
นางพชรพร คงทัพ
นางสาวพชรพร ทับทิมไทย
นางพชรพร บูรณะอุดม
นางสาวพชรพร สายปอง
นางสาวพชรพรรณ พงษนัยรัตย
นางสาวพชรมน อนุวงคดํารง
นางสาวพชรอร คําภิโล
นางสาวพชรอร มหาชัย
นางสาวพณิตา พลายงามนอย
นางพณิตา โอณาวัฒน
นางสาวพนม พุมหาน
นางพนมพร กองแกว
นางสาวพนมรัก ชื่นชม
นางสาวพนมวรรณ สีแดง
นางพนมวัน ผาลิวงศ
นางพนมวัลย ดอมรัตน
นางพนมวัลย รักพรา
นางพนอพันธ นิธินันทน
นางสาวพนอม นาดี
นางพนอม หินเทา

๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพนัชกร บึงไพศาลสมบูรณ
นางสาวพนัชกร สุระแสง
นางสาวพนัชภร บุญธิมา
นางสาวพนัสดา คงเมง
นางพนารัตน คําแกว
นางพนารัตน จันทองโชติ
นางพนารัตน แซะอาหลี
นางพนารัตน เดชะผล
นางพนารัตน แทนบุญ
นางสาวพนารัตน บุญเทศนา
นางพนารัตน ปองขุนทด
นางพนารัตน โยทัยเที่ยง
นางสาวพนารัตน สนิทรักษ
นางสาวพนารัตน หนูปรางค
นางพนารัตน อุตสาห
นางพนารัตน ฮมแสน
นางพนาวรรณ วิชาชัย
นางพนาวัลย พาเจริญ
นางพนิจดา สาระภักดี
นางพนิดา เกลาฉีด
นางพนิดา แกวบุญคง
นางพนิดา ฉ่ํามาก
นางพนิดา ชูกาล
นางสาวพนิดา ตรีรัตน
นางสาวพนิดา ตั้งสิริพันธกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑

นางสาวพนิดา ตําภู
นางพนิดา ตุยสืบ
นางพนิดา ทองนอก
นางสาวพนิดา ทองวารี
นางสาวพนิดา ทาสีหลา
นางสาวพนิดา นวาโย
นางพนิดา นาชัยเพิ่ม
นางพนิดา บุญกอง
นางสาวพนิดา บุญศรี
นางสาวพนิดา ประสพ
นางสาวพนิดา พวงเพ็ง
นางพนิดา พิมสาร
นางพนิดา รักรูธรรม
นางสาวพนิดา รุงเรือง
นางสาวพนิดา รูปสูง
นางสาวพนิดา ศรัทธา
นางสาวพนิดา สงฆมณี
นางสาวพนิดา สระภู
นางสาวพนิดา สละ
นางพนิดา สังฆมะณี
นางสาวพนิดา สินปรุ
นางพนิดา สุขสม
นางพนิดา อัครพูลพัฒน
นางสาวพนิตตา กิ่งพุดซา
นางพนิตตา พุมพวง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพนิตา คุมรอบ
นางพนิตา อําลอย
นางพบพร แฝงจันดา
นางพภัสสรณ อนุกูลชัยสกุล
นางพยงค จิตรอําไพ
นางพยงค สนิทจันทร
นางพยอม คํามุงคุล
นางสาวพยอม ใจตา
นางสาวพยอม เตจะสา
นางพยอม ประยูรคํา
นางสาวพยอม ปญญาทิพย
นางสาวพยอม พันพูล
นางพยอม โพธิ์ทอง
นางสาวพยอม สารขัติ
นางพยอมไพร วชิรปการ
นางพยุงเกียรติ หมูแกว
นางสาวพเยาว คําตา
นางพเยาว เนียมนก
นางพเยาว เนื่องชุมพล
นางพเยาว ภักดี
นางพโยมรัตน พิญญกิจ
นางพรกมล ตันสิน
นางพรจันทร วงศสุวรรณ
นางพรจิต กมลชิต
นางสาวพรจิตร ภารสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑

นางพรจิตร รัตนะ
นางพรจิรา บุญโส
นางสาวพรจุรี จุลเอียด
นางพรฉวี ชูจิตต
นางพรชนก ดอนกลาง
นางพรชนก ทาจอหอ
นางสาวพรชนก พูลอําไพ
นางพรชนก ศรีมณีรัตน
นางพรชนัน หลาเรือน
นางพรชนิตว จันนวล
นางพรชัย เตาไธสง
นางสาวพรณภา ครองสัตย
นางพรณัชชา กันธิยะ
นางพรทนา ปานอินทร
นางพรทิพ บุญคํา
นางสาวพรทิพย กระสวยทอง
นางพรทิพย กองสิน
นางสาวพรทิพย เกตุศักดิ์
นางพรทิพย เกษมาลา
นางพรทิพย เกิดผลหลาก
นางพรทิพย ขานกระโทก
นางพรทิพย คําภักดี
นางสาวพรทิพย คําลี
นางสาวพรทิพย คุณธรรม
นางพรทิพย จรพิศ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรทิพย จันทรศรี
นางพรทิพย จันทรสงแสง
นางสาวพรทิพย จันทศร
นางพรทิพย จันนา
นางสาวพรทิพย จาแกว
นางพรทิพย จารุรัตนมณี
นางสาวพรทิพย จุยเจริญ
นางสาวพรทิพย ใจหาญ
นางพรทิพย ชนะกุล
นางสาวพรทิพย ชนะดิษฐ
นางพรทิพย ชางมณี
นางสาวพรทิพย ชางแยม
นางสาวพรทิพย ชาหนองออ
นางสาวพรทิพย แชมชอย
นางพรทิพย โชคฤทัยวัลย
นางสาวพรทิพย ไชยดี
นางพรทิพย ซุยกระเดื่อง
นางสาวพรทิพย แซมเพชร
นางพรทิพย ดานอุดร
นางพรทิพย ดินขุนทด
นางพรทิพย ตริตรองรัมย
นางสาวพรทิพย ติ๊นา
นางสาวพรทิพย ถอนโพธิ์
นางสาวพรทิพย ถาวรพรหม
นางสาวพรทิพย ทนทาน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑

นางพรทิพย ทรัพยทรง
นางพรทิพย ทรัพยไพบูลย
นางสาวพรทิพย ทองแจม
นางสาวพรทิพย ทองศรี
นางพรทิพย ทองเอียด
นางสาวพรทิพย ทัพวัฒน
นางพรทิพย ทัศจันดา
นางพรทิพย ทิวาคํา
นางพรทิพย เทพกัน
นางสาวพรทิพย ธิตะปญ
นางสาวพรทิพย บัวอินทร
นางพรทิพย บิญจรัญ
นางพรทิพย บุญแถม
นางสาวพรทิพย บุญฤทธิ์
นางพรทิพย บุดดี
นางพรทิพย บุตรธนู
นางพรทิพย ใบพัด
นางสาวพรทิพย ปญจันทร
นางสาวพรทิพย ปานไชย
นางสาวพรทิพย เปาะทนต
นางสาวพรทิพย เปยปนวงษ
นางพรทิพย ผลทิพย
นางพรทิพย พันธสิงสอน
นางพรทิพย เพชรสุวรรณ
นางพรทิพย เพชรอาวุธ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรทิพย เพียซาย
นางพรทิพย แพวงศจีน
นางพรทิพย ไพเขต
นางพรทิพย มหานาม
นางสาวพรทิพย มีบุญ
นางสาวพรทิพย มูลรัตน
นางพรทิพย ยิ้มสอาด
นางสาวพรทิพย เย็นจตุรัส
นางสาวพรทิพย เรืองรังษี
นางสาวพรทิพย ลือนาม
นางสาวพรทิพย โลมาสา
นางสาวพรทิพย วงโท
นางสาวพรทิพย ศรีเกษม
นางพรทิพย ศรีแดน
นางสาวพรทิพย ศรีพิมพ
นางพรทิพย ศรีลมุล
นางสาวพรทิพย สมหมาย
นางสาวพรทิพย สรอยทอง
นางพรทิพย สอนสุภาพ
นางพรทิพย สังขศิริ
นางพรทิพย สุดตะบุตร
นางสาวพรทิพย สุทธิประภา
นางสาวพรทิพย สุวรรณไชยรบ
นางสาวพรทิพย แสงมาลา
นางพรทิพย แสนวงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย แสนสุข
นางสาวพรทิพย หนูกลับ
นางพรทิพย หมวดแกว
นางสาวพรทิพย หมวดจังหรีด
นางพรทิพย หลาอูบ
นางพรทิพย แหยมคง
นางพรทิพย อรรคพันธุ
นางสาวพรทิพย อะปะหัง
นางสาวพรทิพย อิรยเดช
นางสาวพรทิพย อุเทน
นางพรทิพา ฉิมแกว
นางสาวพรทิพา เพิ่มเพ็ง
นางพรทิพา ภูนากลม
นางพรทิพา มหาโสม
นางสาวพรทิพา ราษีจันทร
นางสาวพรทิพา ลัคนาวิวัฒน
นางสาวพรทิภา ขันทอง
นางสาวพรทิภา เทียนหิรัญ
นางสาวพรทิวา คลองรั้ว
นางพรทิวา จันทรไทย
นางพรทิวา ประดับเสริฐ
นางพรทิวา ปองนอก
นางสาวพรทิวา มงคลอุดมฤทธิ์
นางพรเทวา ดีเจริญ
นางพรธนา ปดถามา

๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรธนา พงษดง
นางพรธิดา ศรีระวงศ
นางพรธิภา ทิสารัมย
นางสาวพรธิวา ปนจันสิงห
นางพรนภัทร ทาสุธรรม
นางสาวพรนภัส บุญพันธ
นางพรนภา ขันทะครุฑ
นางพรนภา คําบุดดี
นางพรนภา จุทะแสง
นางสาวพรนภา บังเมฆ
นางสาวพรนภา บูรณเจริญ
นางสาวพรนภา พรพนม
นางพรนภา มีดี
นางพรนภา วิระสะ
นางพรนภา แสงกลา
นางสาวพรนภา อุทกใส
นางสาวพรนรินทร ลิ้มกลาง
นางพรนัชชา อินทรารักษ
นางพรนัชา ไซมะเริง
นางพรนารี ธรรมจิตร
นางสาวพรน้ําทิพย ทําสุข
นางสาวพรนิชา ทิชัย
นางสาวพรนิพา บุญค้ํา
นางสาวพรนิภา เชาวนอย
นางสาวพรนิภา ปุริตา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรนิภา สงฆรักษา
นางพรนิภา สงวนพรหม
นางสาวพรนิภา หลินภู
นางสาวพรนิภา หวงมาก
นางพรปรีดา กะวน
นางสาวพรปวีณ จองบุญ
นางสาวพรปวีณ จุลแสง
นางพรปวีณ เดชจุย
นางสาวพรปวีณ พูลสวัสดิ์
นางพรปวีณ วรรณคํา
นางพรพนา ดินเตบ
นางพรพนา ดูอุด
นางสาวพรพนา พวงเพชร
นางสาวพรพรม บุบผาพวง
นางสาวพรพรรณ คําบุญเรือน
นางพรพรรณ เทียงพาน
นางสาวพรพรรณ นายหนอ
นางพรพรรณ กองประดิษฐ
นางพรพรรณ แกนนาคํา
นางพรพรรณ แกวนันตา
นางสาวพรพรรณ จันทรเจือจุน
นางสาวพรพรรณ ชอกลาง
นางสาวพรพรรณ ตระกูลน้ําผึ้ง
นางสาวพรพรรณ เที่ยงขุน
นางสาวพรพรรณ บัวเบา

๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรพรรณ บัวศิริพันธุ
นางสาวพรพรรณ ปนทอง
นางพรพรรณ แฝกวิลัย
นางสาวพรพรรณ ลาพาพันธ
นางพรพรรณ ศรีพรมมา
นางสาวพรพรรณ ศรีหาวงศ
นางพรพรรณ สามพวงบุญ
นางสาวพรพรรณ สํารวมจิต
นางสาวพรพรรณ แสงงาม
นางพรพรรณ อัครผล
นางสาวพรพรรณ อินจะ
นางสาวพรพรหม หิตายะ
นางพรพะนา พิมพา
นางสาวพรพักตร ธูปหอม
นางพรพันธ ผลชวย
นางสาวพรพันธ พงษสาริการ
นางพรพันธ อองสกุล
นางพรพันธุ มุสิกะทัน
นางพรพิมล เกลี้ยงอุทธา
นางสาวพรพิมล คุมเขตร
นางสาวพรพิมล ฆารไสว
นางสาวพรพิมล จรวิรัตน
นางสาวพรพิมล จําเริญทิพย
นางพรพิมล แจมสาคร
นางสาวพรพิมล ชิดขุนทด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรพิมล ซามยอง
นางสาวพรพิมล ตันทเนตนิต
นางพรพิมล เตจะศรี
นางสาวพรพิมล ถึงเจริญ
นางพรพิมล ทับอาษา
นางสาวพรพิมล เทพสุข
นางสาวพรพิมล บุญชูวงศ
นางพรพิมล ปลองหอย
นางสาวพรพิมล ปาระลี
นางสาวพรพิมล ผึ่งผาย
นางสาวพรพิมล พูลศิริ
นางพรพิมล เพชรแกว
นางพรพิมล โพธิ์ดี
นางสาวพรพิมล ศรีสุวรรณานนท
นางสาวพรพิมล แสนศิลา
นางพรพิมล หงษบินมา
นางพรพิมล อวนตรงตน
นางพรพิมล เอี้ยงลักขะ
นางพรพิศ ขวัญสกุล
นางพรพิศ ขวัญแสน
นางพรพิศ คงโนนกอก
นางพรพิศ ฉิมนันท
นางสาวพรพิศ เติมทรัพย
นางพรเพชร ประสานเนตร
นางพรเพชร ศรีเรือน

๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรเพ็ญ แกวกาษร
นางพรเพ็ญ ประดิษฐ
นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์รักษา
นางพรเพ็ญ ราชัยธร
นางพรเพ็ญ ฤทธิ์มหันต
นางสาวพรภวิษย ทองเอก
นางพรภัค ขับสรา
นางสาวพรภิมล ปองเรือ
นางสาวพรภิยา ชะเอม
นางพรม พรมสิงห
นางพรมวรรณ มูลธิยะ
นางพรมสุดา จํารัส
นางพรยมล สําโรงลุน
นางพรรญาวรรณ ปญญาอินทร
นางสาวพรรณกร นุมถึก
นางพรรณกาจน สนธิ
นางสาวพรรณงาม เบาวรรณ
นางสาวพรรณชิรา เพ็ชรบุรี
นางสาวพรรณฑิพา มหากนก
นางพรรณณี ผลาจันทร
นางสาวพรรณทิพย ทองคํา
นางสาวพรรณทิพย อินทรทอง
นางพรรณทิพยภา แสนจันทร
นางสาวพรรณทิพา แกวพวง
นางสาวพรรณทิพา คชฤทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรรณทิพา โตพงษ
นางพรรณทิพา นาใจดี
นางสาวพรรณทิภา นวลงาม
นางพรรณทิภาวงศ เครือศร
นางสาวพรรณทิวา แซโคว
นางสาวพรรณทิวา หนูหลา
นางพรรณธิภา ไชยศรีษะ
นางสาวพรรณธิภา ทาอามาตย
นางสาวพรรณธิภา บุญประดับ
นางสาวพรรณนภา จีนะสอน
นางสาวพรรณนา โพธิ์ทะโสม
นางสาวพรรณนิภา นาดี
นางสาวพรรณนิภา รุงเรือง
นางสาวพรรณนิภา ลายสุวรรณ
นางสาวพรรณนิภา หมื่นสา
นางสาวพรรณพร ทองชิน
นางสาวพรรณพร พลตื้อ
วาที่รอยตรีหญิง พรรณพร
มะโนสีลา
นางสาวพรรณพัชนันท ไชยเชษฐ
นางพรรณพัชนันท ศรีชะตา
นางสาวพรรณพิไล ไกรยบุตร
นางพรรณภา ทองฉิม
นางพรรณภา ปนศิริ
นางสาวพรรณภา รัตนพันธุ

๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรรณมจารี จันทรทรา
นางพรรณมณี ปราบไพรี
นางสาวพรรณรัตน สงอาจินต
นางสาวพรรณฤพร กาญจนไพรวัน
นางสาวพรรณฤมล มาเพ็ง
นางพรรณวดี นันฝน
นางสาวพรรณวดี ผัดโพธิ์
นางสาวพรรณวดี ศรีกาญจน
นางพรรณวดี อิสลาม
นางพรรณวษา นุมชวย
นางสาวพรรณวิภา บัวรอด
นางพรรณวิษา สุวรรณรัตน
นางสาวพรรณษา คงเมือง
นางสาวพรรณา บํารุง
นางพรรณา อยูแยม
นางพรรณิภา ทาสีทะ
นางสาวพรรณิภา ประวันจะ
นางพรรณิภา ยอดยาน
นางสาวพรรณิภา ศรล้ํา
นางพรรณิภา ศรีสงา
นางพรรณิษา สูทรงดี
นางพรรณี กางถิ่น
นางสาวพรรณี โกมัย
นางพรรณี เขียวบุตร
นางพรรณี คชสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรรณี คําสงค
นางพรรณี เงางาม
นางสาวพรรณี จันทะ
นางพรรณี จี๋เอย
นางพรรณี ชูประเสริฐ
นางพรรณี โตะหมาด
นางพรรณี ทองยศ
นางพรรณี ทาแกง
นางพรรณี เทียมวงค
นางสาวพรรณี นราพงค
นางพรรณี นาเรือง
นางพรรณี นึกชอบ
นางพรรณี ประดุดง
นางพรรณี ไผพุธ
นางพรรณี พิมพศรี
นางพรรณี แพนพา
นางพรรณี โพธิ์แกว
นางสาวพรรณี มีเจริญ
นางพรรณี เมทิโก
วาที่รอยตรีหญิง พรรณี รอดนิกร
นางพรรณี โรจนมณีบรรพต
นางพรรณี ศรีกัมพล
นางสาวพรรณี ศรีสงคราม
นางสาวพรรณี สรอยประดิษฐ
นางพรรณี สําโรงทอง

๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรรณี สีคําภา
นางพรรณี สีแสง
นางพรรณี อายผง
นางพรรณี อินออน
นางพรรณีย โนราช
นางสาวพรรณีย ลีเพ็ง
นางพรรณีย เสนางาม
นางพรรนิพา ตันซื่อ
นางสาวพรรนิภา โพธิ์ทอง
นางสาวพรรนิภา วาวทอง
นางสาวพรรมณี พันธเพ็ชร
นางสาวพรรณรวลีวรรณ
วิชัยดิษฐ
นางพรรวินท วรรณพัฒน
นางสาวพรรษมนต กรมรินทร
นางพรรษมนตร เพ็งสูงเนิน
นางสาวพรรษรัตน พานทอง
นางสาวพรรษศรณ เกิดสกุล
นางสาวพรรษสรณ
นันตาฤทธานนท
นางพรรษา ประจันบาล
นางพรรษา สายตา
นางพรรษา ออนหวาน
นางพรรัตน เชื้อกูลชาติ
นางพรรําเพย สุขเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรลภัส ยุบลมูล
นางพรลักษณ ไชยสัจ
นางสาวพรลักษณ เอบศรี
นางสาวพรวจี ทองตุย
นางพรวณี มาสวนจิก
นางพรวน สุใจยา
นางพรวรรค ลอร
นางสาวพรวรรณา สีขาว
นางพรวลัย ตนกันยา
นางสาวพรวินัส ประชุม
นางสาวพรวิภา ทองฟุก
นางสาวพรวิภา พันธสุวรรณ
นางสาวพรวิมล ตาติเส
นางสาวพรวิรินทร เพชรประสมกูล
นางพรวิไล เวชสุทัด
นางสาวพรวิไล แสนโคตร
นางสาวพรวิวรรณ สิงเกิด
นางพรศรี กองวัง
นางสาวพรศรี ทวีทรัพย
นางพรศรี ทองแกว
นางพรศักดิ์ ทองนํา
นางสาวพรศิรักษ ขับกลอมสง
นางสาวพรศิริ งามขํา
นางพรศิริ ตนสาย
นางสาวพรศิริ ยอดกลิ่น

๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรศิริ สายสุจริต
นางสาวพรศิริ อุดมรัตน
นางพรศิลป สุดยินดี
นางพรสนิท แดนสามสวน
สิบเอกหญิง พรสริยา นัยเนตร
นางสาวพรสวรรค คําแฝง
นางสาวพรสวรรค จันทร
นางสาวพรสวรรค จันทรหอม
นางพรสวรรค ชินวงศ
นางสาวพรสวรรค บงคบุตร
นางพรสวรรค บัวผัน
นางพรสวรรค บุตรพรม
นางพรสวรรค มุขธระโกษา
นางสาวพรสวรรค เยี่ยมสวัสดิ์
นางพรสวรรค สุขเกษม
นางพรสวรรค สุขเสกสัน
นางสาวพรสวรรค แสงจันทร
นางพรสิน ประยูรชาญ
นางพรสิน ศรีเทพเอี่ยม
นางพรสินี ไวยตา
นางพรสิริกิจ ใจจะดี
นางพรสุดา ชัยวิรัช
นางพรสุดา พรหมแสงใส
นางสาวพรสุดา หลวงชื่น
นางสาวพรสุดารัตน อังคุณะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรสุภา ราชแสนเมือง
นางสาวพรสุภา สีลาเฮา
นางสาวพรหมพร การบุญ
นางสาวพรหมพร บุญชู
นางพรหมพร เรืองเจริญ
นางสาวพรหมพร แสนกลา
นางสาวพรหมภัสสร ชาติทอง
นางสาวพรอุษา สมจิตอุตสาห
นางสาวพราวพิมล
เจริญวิเศษพาณิช
นางพริมนัญดา พวงเงิน
นางสาวพรีดา แปนเอี่ยม
นางพรีพรรณ คงหา
นางพฤกศชา บวบมี
นางพฤกษา ออนสุก
นางพลเพ็ชร จันภูธร
นางพลอย ทวีทรัพยล้ําเลิศ
นางสาวพลอยธนกาญจน ศรีคราม
นางสาวพลอยพัชชา
เธียรชัยธนาธิป
นางพลอยไพลิน หนูจรเพชร
นางสาวพลอยรุง ดีเหลือ
นางสาวพลัฏฐ พระรัตนออน
นางพลับพลึง ธรรมดา
นางสาวพลับพลึง บุญปลูก

๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพลับพลึง ฟองจางวาง
นางพลับพลึง วันหาญ
นางพลับพลึง สมประสงค
นางพลับพลึง เหงาศรี
นางสาวพลาพร ผลบัว
นางพวงแกว ไชยสง
นางพวงเงิน เมตไทยสงค
นางพวงเงิน แยมมี
นางพวงทอง ไชยจารีย
นางพวงทอง นามมะณี
นางสาวพวงทอง หมื่นยุทธ
นางพวงทิพย ถาวรไชย
นางพวงทิพย รังสินธุ
นางพวงบุปผา สังวรณ
นางพวงผกา ทิพยสิงห
นางสาวพวงผกา บุญทวี
นางพวงผกา ภูสุวรรณ
นางสาวพวงผกา มีสุวรรณ
นางสาวพวงผกา รักปฐพี
นางพวงผกา เรืองนาราบ
นางสาวพวงผกา วงศไชยา
นางพวงผกา สุคํา
นางพวงพร ปงเมือง
นางสาวพวงพรรณ กลับรินทร
นางพวงพรรณ วิชา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖

นางสาวพวงพันธ เขื่อนเพชร
นางพวงพิศ ปญญาภา
นางพวงเพชร ขันธุลา
นางพวงเพชร ไชยสิทธิ์
นางสาวพวงเพชร แซลิ้ม
นางสาวพวงเพชร ฝอยจันทร
นางสาวพวงเพชร มาทาเม
นางพวงเพชร มีเลิศ
นางสาวพวงเพชร วงเวียน
นางสาวพวงเพ็ชร กองใจบุญ
นางพวงเพ็ชร ปติจะ
นางพวงเพ็ชร ศรีวงศ
นางพวงเพ็ชร สมุทรสาคร
นางสาวพวงเพ็ญ ชาญสอน
นางสาวพวงรัตน ยวงการสิทธิ์
นางพสชนัน รัตนศรี
นางสาวพสุธิดา เสือมั่น
นางพสุนธรา คําผง
นางพอดี ปาระวงษ
นางสาวพอตา ตะกรุดวัด
นางสาวพอลยวรชา พิณโท
นางพัก วงศรี
นางสาวพักตรวิภา ปอมสุข
นางสาวพักตรวิภา เอมโกษา
นางพักราตรี วงษพิมพศรี

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัขรี ธิแกว
นางสาวพัฆฒิดา พรมชาติ
นางสาวพังงา หรั่งนรินทร
นางสาวพัชจรีย ดําคํา
นางพัชชา ทองรอง
นางสาวพัชชา เพ็ญทองดี
นางสาวพัชชานันท แสนโน
นางพัชญภิญญา พันธุ
นางสาวพัชญสิตา
ประเสริฐตันติกุล
นางสาวพัชญา ทิพยปญญา
นางสาวพัชญา นามวงศกูล
นางสาวพัชณี ภูสุจริต
นางสาวพัชณี สีเพ็ง
นางพัชณี สุขแสงศรี
นางสาวพัชณียา ดารุณิกร
นางสาวพัชดาทอง ศรีหาพล
นางสาวพัชนภา โอฬารไพบูลย
นางพัชนี กันทวี
นางพัชนี กุลโชติ
นางพัชนี แซอึ้ง
นางสาวพัชนี ทองพิทักษ
นางพัชนี บานเมือง
นางพัชนี บุญลี
นางสาวพัชนี โพธิ์ขุนทด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชนี เมืองอินทร
นางพัชนียา มโนสมุทร
นางพัชมล นาชัยเวท
นางพัชยา ชมมณฑา
นางสาวพัชยา ทองบุตร
นางพัชยา สงจิ๋ว
นางสาวพัชร แซเจีย
นางพัชรจิดานันท สานุสันต
นางพัชรชล พรรณลา
นางพัชรฎา สังขทอง
นางสาวพัชรณัฏฐ กองจันทร
นางสาวพัชรดา ทองหลอม
นางพัชรนรินทร ตันใจซื่อ
นางพัชรนันท พันอนุ
นางพัชรนันท ขําสะนะ
นางสาวพัชรนันท เจริญสุขนิธิกุล
นางสาวพัชรนันท วรรณพิบูลย
นางพัชรนันท สีทอง
นางสาวพัชรนันท อาตมียะนันท
นางพัชรภรณ ทาดีฐิติภัทร
นางสาวพัชรวดี โสนาเรือ
นางสาวพัชรวรรณ นกดา
นางสาวพัชรวรินทร จันทรเปรียง
นางสาวพัชรสิตา นิธิเจริญศรีกุล
นางพัชระ พงศโพธิ์เงิน

๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรา กิ่งแกว
นางพัชรา ขวัญสุข
นางสาวพัชรา คําปาแฝง
นางพัชรา ไชยสอน
นางสาวพัชรา ถาแปง
นางสาวพัชรา นิติพานจันทรกุล
นางสาวพัชรา บุญกอ
นางสาวพัชรา ประสิทธิกสิกรรม
นางพัชรา ภุมรินทร
นางพัชรา มายูร
นางสาวพัชรา ยังดี
นางสาวพัชรา รอดสะใภ
นางพัชรา แสงนาค
นางสาวพัชรา อินทรักษ
นางพัชรา อุบลรัตน
นางพัชรา อุยสิงห
นางพัชรากุล รัตนา
นางพัชราพร คําแปงคํา
นางสาวพัชราพร สังขแกว
นางสาวพัชราพรรณ สามทอง
นางสาวพัชราภรณ กุหลาบ
นางพัชราภรณ คลังทอง
นางสาวพัชราภรณ ดิษฐยานุรักษ
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางพัชราภรณ ติยะบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชราภรณ โถเหลือง
นางสาวพัชราภรณ บัวใหญ
นางพัชราภรณ บุญตอ
นางสาวพัชราภรณ พยานใจ
นางสาวพัชราภรณ พรหมโณ
นางพัชราภรณ พอหาร
นางสาวพัชราภรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวพัชราภรณ เพ็งปอภาร
นางสาวพัชราภรณ ราชสินธ
นางสาวพัชราภรณ ศรีสงฆ
นางสาวพัชราภรณ สุวะมาตย
นางสาวพัชราภรณ อรุณโรจน
นางสาวพัชราภรณ อุทัยสา
นางสาวพัชราภา จันทิวงศ
นางสาวพัชราภา มั่งคั่ง
นางสาวพัชราภา ศุภธาดากุล
นางพัชรารัตน แกวมวง
นางพัชราวดี ไชยศาสตร
นางพัชริดา เจริญสุข
นางสาวพัชริดา ทองพราว
นางพัชริดา มั่นหิว
นางสาวพัชรินทร กลิ่นพราหมณ
นางสาวพัชรินทร กะสินรัมย
นางพัชรินทร กันป
นางสาวพัชรินทร เกตุแกว

๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชรินทร คําตา
นางสาวพัชรินทร คําเปล
นางสาวพัชรินทร งามสิทธิ์
นางพัชรินทร จันตะเสน
นางสาวพัชรินทร เจริญวงศ
นางสาวพัชรินทร เจริญสมบัติ
นางสาวพัชรินทร ฉวีนวล
นางสาวพัชรินทร ชูแตง
นางพัชรินทร เชยกลิ่น
นางพัชรินทร ดวงคํา
นางสาวพัชรินทร ตรีพืชน
นางพัชรินทร ถะกล
นางสาวพัชรินทร ทองฉิม
นางสาวพัชรินทร ทองสกุล
นางพัชรินทร ทุมวัน
นางสาวพัชรินทร บุญเปง
นางสาวพัชรินทร บุตรอินทร
นางพัชรินทร ปญญากอง
นางสาวพัชรินทร แปนทอง
นางสาวพัชรินทร ผุดเผือก
นางสาวพัชรินทร พงศกรเกียรติ
นางสาวพัชรินทร พลอยระยา
นางสาวพัชรินทร พิมณฑา
นางสาวพัชรินทร เพ็งมณี
นางพัชรินทร เพชรรั่ว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรินทร ภาคอารีย
นางพัชรินทร มีโชค
นางพัชรินทร มุกขสําราญ
นางสาวพัชรินทร มูลจันที
นางพัชรินทร ยานุ
นางสาวพัชรินทร ยาวโนภาสน
นางพัชรินทร ยุบลชู
นางพัชรินทร รัตนกันทา
นางสาวพัชรินทร เรือนเปง
นางพัชรินทร โรจนรุงสถิตย
นางพัชรินทร ลองจํานงค
นางสาวพัชรินทร ลูกหยี
นางพัชรินทร วรรณประภา
นางสาวพัชรินทร วรรณสุข
นางสาวพัชรินทร วิชัยสูง
นางสาวพัชรินทร ศรีกระแจะ
นางสาวพัชรินทร สวัสดิ์รักษ
นางพัชรินทร สองศรีโย
นางพัชรินทร สารพล
นางพัชรินทร สุขสําราญ
นางสาวพัชรินทร สุริยมาตร
นางพัชรินทร แสนรัตน
นางพัชรินทร หมิ่งทอง
นางพัชรินทร แหลมจัด
นางสาวพัชรินทร อมราภิรักขิต

๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชรินทร อิ่นคํา
นางสาวพัชรินทร อุบล
นางสาวพัชรินทร โฮชิน
นางสาวพัชริยา นิที
นางพัชริสา โกแมน
นางสาวพัชรี กลีบแกว
นางสาวพัชรี กองพล
นางสาวพัชรี กิจนที
นางสาวพัชรี กุลณาภูมิ
นางพัชรี กุลทอง
นางพัชรี แกวกลา
นางสาวพัชรี แกวคําหอม
นางสาวพัชรี แกวมงคล
นางพัชรี ขันหลอ
นางพัชรี คงศรี
นางพัชรี คณิตพิพัฒนพงศ
นางพัชรี ควรหา
นางพัชรี คํามูล
นางพัชรี จงกลรัตน
นางสาวพัชรี จันชื่น
นางสาวพัชรี จันธิดา
นางพัชรี จิตตเสโน
นางพัชรี จิตรเที่ยง
นางพัชรี เจียมจิตร
นางสาวพัชรี เฉลยโภชน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕

นางพัชรี เฉียบแหลม
นางพัชรี ตระกูลรัมย
นางสาวพัชรี ทองรอด
นางพัชรี นกอินทร
นางพัชรี นวลรักษา
นางพัชรี นอยยาง
นางสาวพัชรี บุญคง
นางสาวพัชรี บุญรอด
นางสาวพัชรี ประชุมศรี
นางสาวพัชรี ปราณี
นางสาวพัชรี ปูสีทา
นางสาวพัชรี ผานประดิษฐ
นางพัชรี ผินกระโทก
นางพัชรี ฝนเมา
นางสาวพัชรี โพธิ์ศรี
นางสาวพัชรี ภูครองนาค
นางพัชรี ภูหอย
นางสาวพัชรี มณีวงษ
นางพัชรี มวงนิ่ม
นางสาวพัชรี มานทอง
นางสาวพัชรี ละอองโชค
นางพัชรี วงศวีระชัย
นางพัชรี วิเศษรัมย
นางสาวพัชรี ศรีชื่น
นางพัชรี ศรีรุณ

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรี ศรีละบุตร
นางสาวพัชรี ศรีสม
นางพัชรี สนั่นเอื้อ
นางสาวพัชรี สมบูรณ
นางสาวพัชรี สมุทรเผาจินดา
นางพัชรี สารรัตน
นางพัชรี สําแดงเดช
นางสาวพัชรี หนูดํา
นางสาวพัชรี หมัดอะด้ํา
นางพัชรี แหลมคม
นางพัชรี อรรถพันธุ
นางพัชรี อาทะวิมล
นางสาวพัชรี อาวลึกเหนือ
นางสาวพัชรี อิสสระพงษ
นางสาวพัชรี อุทธชาติ
นางพัชรีพร นาโสม
นางสาวพัชรีพร โพธิจักร
นางสาวพัชรีพร วาณิชยศิริ
นางพัชรีพร สุวรรณภักดี
นางสาวพัชรีภรณ พิศวง
นางสาวพัชรีภรณ สิทธิสม
นางสาวพัชรีย นิลวรรณ
นางพัชรีย เปรมชาติ
นางพัชรีย มณีกระโทก
นางสาวพัชรีย รัตนพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรีย แสนวิจิตร
นางสาวพัชรียา คําอวน
นางสาวพัชรียา พรมะลี
นางสาวพัชรียา เพียยุระ
นางสาวพัชรียา มาตรา
นางพัชรียา ยงคกมล
นางสาวพัชรียา เสามั่น
นางสาวพัชรียา หอมหวล
นางพัชรีรัตน เครือกลัด
นางสาวพัชรีรัตน ทิพยสมบัติ
นางสาวพัชรีรัตน ฝนเฝอ
นางพัชรีวรรณ พรหมเอาะ
นางพัชรีวรรณ หมอยา
นางพัชลี คงตะ
นางสาวพัชลี เหมกุล
นางสาวพัชวลัย ทองโสด
นางพัชสุนีย สุกใส
นางพัฐปมณฑ ชัยพิบูลพงษ
นางสาวพัฒชยา แกวศรีมล
นางพัฒฑิดา กอนใส
นางพัฒนฉัตร พาชื่น
นางพัฒนณรี โรจนศิลปชัย
นางสาวพัฒนธิดา จันทรคติ
นางสาวพัฒนนรี ทุติ
นางสาวพัฒนนรี ธนากิจฐานันด

๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางพัฒนนรี นามเวช
นางสาวพัฒนนรี นําชัย
นางสาวพัฒนนรี บังอร
นางสาวพัฒนนรี อ่ําโต
นางสาวพัฒนนรี อุดทาคํา
นางสาวพัฒนวัลย สุวรรณวรชาติ
นางพัฒนา แกวเคียงคํา
นางพัฒนา จํามั่น
นางพัฒนา บุตรสา
นางสาวพัฒนา รมเย็น
นางพัฒนา ลําเจริญ
นางพัฒนา วงศสาย
นางสาวพัฒนา สมหนอ
นางสาวพัฒนากร ผลาพร
นางพัฒนาพร โพธิ์แสง
นางพัฒนาพร อิ่มทอง
นางสาวพัฒนาวดี ตนสีดา
นางสาวพัฒยา ศรีวิหค
นางสาวพัฒรัตน ไกรสกุล
นางพัฒรา ดวงใจ
นางสาวพัฒฬี สัตยแสง
นางสาวพัณณชยา
ภัคธนาชัยอนันต
๑๗๐๑๘ นางสาวพัณณชิตา จงศรีวัฒนพร
๑๗๐๑๙ นางพัณณชิตา เจริญสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัณณชิตา หยูตุง
นางสาวพัณณิกา วงคอามาตย
นางพัณณิตา ดวนแมกลอง
นางสาวพัณณิตา ยอดสอน
นางสาวพัณณิตา ลุงคะ
นางพัณณิตา โลไธสง
นางสาวพัณณิตา สุรนานันท
นางสาวพัณณิตา หอทอง
นางสาวพัณณิตา เหลาซื่อ
นางพัณนิดา จิตรโชติ
นางพัดชา ตลอดพงษ
นางพัตทิยา ยอดศรี
นางสาวพัตรดาว พงศอัมพรศรี
นางพัตรธภรณ ไชยรัตน
นางพัตรา มาดี
นางสาวพัทฐวรรณ บุญธรรม
นางสาวพัทธธีรา เงินสุข
นางสาวพัทธธีรา พันธุศาสตร
นางพัทธธีรา โยธราช
นางสาวพัทธธีรา สุนทร
นางสาวพัทธนันท กางพรม
นางพัทธนันท งามดี
นางพัทธนันท จําเดิม
นางสาวพัทธนันท ญาณพัตร
นางสาวพัทธนันท ถนอมวงค

๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัทธนันท ทิมรอด
นางสาวพัทธนันท นาควัญ
นางพัทธนันท บิดา
นางสาวพัทธนันท บุตรยุทธ
นางพัทธนันท มั่นภักดี
นางสาวพัทธนันท มีนอย
นางพัทธนันท รุยันตเฟองชัย
นางพัทธนันท ศรีวงศราช
นางสาวพัทธนันท สมตั้งมั่น
นางสาวพัทธมน ไชยศรีหา
นางสาวพัทธมน ตายแสง
นางพัทธวรรณ เครือจินจอย
นางพัทยา เพียอินทร
นางสาวพัทยาพร แสงสุข
นางพัธราภรณ แกวชิณ
นางพันงา อุปชฌาย
นางพันณีย ภูพันเชือก
นางสาวพันดารา แสงโรจน
นางพันทิพย ภูทองคํา
นางสาวพันทิพา สิงหพรหม
นางพันทิมพา กิจการ
นางพันทิวา กลิ่นมะลิ
นางสาวพันทิวา ปงชาคํา
นางพันทิวา ประยูรสิงห
นางพันธ คําบุญเรือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพันธ ทิพยอุทัย
นางพันธกานต นนทกลิ่น
นางพันธณี สีดามาตย
นางพันธทิพย แกวทาสี
นางพันธทิพย งะหลี
นางสาวพันธประภา เพชรประดิษฐ
นางพันธพัฒน กําพลศรี
นางพันธยิต สุนทร
นางสาวพันธิตรา โพธิ์ขาว
นางสาวพันธุทิพย ธ.น.ดี
นางสาวพันธุทิพา แสงงิ้ว
นางพันนิภา ฤทธิ์ไธสง
นางพันใบ คุณบุราณ
นางพันศรี เมืองศรีมาตย
นางพัลพา บริวรรณ
นางสาวพัลลภา คุณนา
นางสาวพัลลภา พุทธจันทร
นางสาวพัลลภา แพงวงษ
นางพัศดี ตันทะวงค
นางพัศนรี มูลสาร
นางสาวพัสณียา เมืองบุตร
นางสาวพัสตราภรณ เกาเอี้ยน
นางสาวพัสตราภรณ ชํานาญ
นางพัสตราภรณ บุตรบุญ
นางสาวพัสตราภรณ แอนเพชร

๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัสรินทร กรมนันทร
นางสาวพัสวี ศรีขวาง
นางพัสวี สารบุตร
นางสาวพัสสพร ฉัตรกูลวิเศษ
นางสาวพาชื่น จันดา
นางสาวพาณิภัค ชุมมงคล
นางพาณิภัค แสนละมูล
นางสาวพาณิภัคร เงาศรี
นางพาณี วงศใหญ
นางพาตีเมาะ ดอละ
นางสาวพานทอง จันทะโคตร
นางสาวพานพิชญา ภูบํารุง
นางสาวพานิดา ตานุชนม
นางพาฝน ศรีวงษ
นางพาฝน แหยมบุรี
นางพาพร ดีบุปผา
นางสาวพามีละ มะหะมะสุลง
นางสาวพาริเดาะ ยุโสะสะ
นางพาลี ไชยายงค
นางพาสิริ วิมุตติสุข
นางสาวพิกุล กุลวงษ
นางสาวพิกุล แกวหนัก
นางพิกุล โกมาร
นางพิกุล ขัติยะ
นางพิกุล ขุนแทน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิกุล เขื่อนแกว
นางพิกุล คงเปยม
นางพิกุล คงสงค
นางพิกุล คําแทง
นางสาวพิกุล คุชิตา
นางพิกุล จันทรเทวี
นางพิกุล เจริญ
นางพิกุล ชมชื่น
นางสาวพิกุล ดวงทิพย
นางสาวพิกุล ดีแหบ
นางพิกุล แตงสุวรรณ
นางพิกุล นันตะริ
นางพิกุล นาไชย
นางพิกุล บุญยืน
นางสาวพิกุล บุตรมี
นางพิกุล ปญโญ
นางพิกุล ผุยมอง
นางพิกุล พงษศิริวิวัฒน
นางสาวพิกุล มะลิทา
นางพิกุล ราชรี
นางพิกุล ศรีทอง
นางพิกุล ศรีหนองหวา
นางพิกุล สิงวิสุทธ
นางพิกุล สิงหนัน
วาที่รอยตรีหญิง พิกุล แสนทวีสุข

๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิกุล แสวงผล
นางสาวพิกุล หวังพรม
นางสาวพิกุล เหลาทอง
นางพิกุล เหลาโพนทอง
นางพิกุล อินเทพ
นางสาวพิกุล อุนทราย
นางพิกุลแกว จันทรสวาง
นางสาวพิกุลแกว นครชัย
นางสาวพิกุลแกว พันธุพาน
นางพิกุลแกว เพชรรุง
นางพิกุลทอง ทะโกษา
นางพิกุลทอง ผิวเงิน
นางพิกุลทอง รักเรียน
นางพิกุลทอง แสนขวา
นางพิกุลรัตน ใจกวาง
นางพิกุลรัตน ประทีปเมือง
นางสาวพิงคณา ณ เชียงใหม
นางสาวพิจิกา วงศปดแกว
นางสาวพิจิตร จันทะสาร
นางพิจิตร จะตุเทน
นางสาวพิชชชนกานต โสกันเกตุ
นางสาวพิชชากร ลือคําหาร
นางสาวพิชชากานต ขุนทรง
นางพิชชาพร ไผตง
นางสาวพิชชาพร สันดร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิชชาพร หนูชนะภัย
นางพิชชาพลอย แทนนิล
นางสาวพิชชาภรณ คณานิตย
นางสาวพิชชาภรณ ปญโญใหญ
นางพิชชาภรณ ผลแสง
นางสาวพิชชาภา ภูงามนิล
นางสาวพิชชาภา สุยะ
นางพิชชาอร วงศจันทึก
นางสาวพิชญธิดา กองเกิด
นางพิชญธิดา สุวรรณมณี
นางพิชญนาฏ ชาญประเสริฐ
นางสาวพิชญนาถ แสนอาทิตย
นางสาวพิชญวดี ตามตะขบ
นางสาวพิชญสิณี จรรยาศิริกุล
นางสาวพิชญสิณี สกุลกิจอมรชัย
นางสาวพิชญสินี เงินสยาม
นางพิชญสินี ทองอินทร
นางพิชญสินี ธนาวัชรกานต
นางพิชญสินี พิทักษวงษ
นางพิชญา ขวัญพรหม
นางพิชญา ขันธรูจี
นางพิชญา ทรัพยขุนดอน
นางพิชญา ภาจันทรหอม
นางสาวพิชญากร ขําสุวรรณ
นางสาวพิชญากร บาลโสง

๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิชญาพร ชัยวรวัฒน
นางสาวพิชญาภรณ กาวิน
นางสาวพิชญาภัค นันหมื่น
นางสาวพิชญาภา เจริญ
นางสาวพิชญาภา ที่รัก
นางพิชญาภา ศรีไม
นางสาวพิชญารินี ภามาศ
นางพิชยา เข็มทอง
นางสาวพิชยา ไขลายหงษ
นางพิชยา ชางเรือ
นางสาวพิชยา ดีหลาย
นางพิชยาพัชร ประสมพลอย
นางสาวพิชยารักษ ศิรสิทธินันท
นางสาวพิชัญญา ปนไชย
นางสาวพิชาภรณ แกวไพฑูรย
นางพิชามญชุ เนตริยานนท
นางสาวพิชามญชุ พรามเพชร
นางสาวพิชามญชุ พิณพิสิทธิกุล
นางสาวพิชามญชุ สางโน
นางสาวพิชามญธุ จวบความสุข
นางสาวพิญชญา เกิดนิมิตร
นางสาวพิญชวดี โลสีดา
นางสาวพิญญรักษ โภคินณัฐวัฒน
นางสาวพิณณพิมพ กองพันธ
นางพิณทอง จับใจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิณทิพย ทองมหา
นางสาวพิณทิพย วุฒิ
นางพิณนภา พัฒนมณี
นางพิณนะรัฎ เข็มทอง
นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
นางสาวพิณพิชญา ดวงจันทรคํา
นางพิณภัสร ธินิวัฒนวราธร
นางพิณละออง เกณสาคู
นางพิดสะนี มะริบู
นางพิตตินันท จัยสิทธิ์
นางสาวพิตตินันท พันธชาตินิยม
นางพิทยา ฟองลม
นางสาวพิทยาธร อินตารักษา
นางสาวพิทยาพร เกษตรสุนทร
นางพิธาน ไหลนุกูลวงศ
นางพิน แกวสุข
นางพินใจ บุญเอี่ยม
นางสาวพินทุรดา ทองใบ
นางพินธิตรา ภูดีบุตร
นางพินนรัฐษ คําคงศักดิ์
นางพินยา แกวสุติน
นางพินสวรรค ศัพทพันธ
นางสาวพินสุรีย สุดโคต
นางพินันชา อุมมี
นางพินิจ คงสุวรรณ

๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพินิจมนตรี สีดา
นางพินิด สุมูลเวช
นางสาวพินิตนันท เนียมเทศ
นางพินิตย ศรีสมบัติ
นางพิพรรธน เที่ยงผดุง
นางสาวพิพรรษพร ทองนํา
นางสาวพิพัชรี ทองนํา
นางพิพัฒอร กิ่งแกว
นางพิพัน ตากันธะ
นางพิพิทธพันธุ นอยทรง
นางพิมกร คณานิตย
นางสาวพิมฉัตร ภักดีธนะนิรันดร
นางพิมชนก ภักดีภาร
นางสาวพิมญาดา ทองพรหม
นางสาวพิมณัฐฌา พัฒนอัครฉัตร
นางพิมณิชาพร อูปทอง
นางสาวพิมนิชา ปางสุข
นางพิมประภา เจริญมณี
นางสาวพิมผกา ตนแกว
นางพิมผกา ทะเกิงกุล
นางสาวพิมพกานต ชอบชื่น
นางพิมพกานต แทนศิลา
นางพิมพกานต เส็นจิต
นางสาวพิมพจันทร เพิ่มมิตร
นางสาวพิมพใจ แกลวทนงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพใจ นวลจันทร
นางสาวพิมพใจ เปากระโทก
นางพิมพใจ มนูรีม
นางพิมพใจ ยอดดําเนิน
นางสาวพิมพใจ สิงธิมาตร
นางสาวพิมพใจ หลักเมือง
นางสาวพิมพชนก กลิ่นจันทร
นางสาวพิมพชนก ปานนก
นางสาวพิมพชนก พิมศักดิ์
นางสาวพิมพชนก วงคแกว
นางพิมพชนก วิรัตนเกษม
นางสาวพิมพชนก ศิริสมบูรณ
นางพิมพชนก โสภาพล
นางสาวพิมพชนา ศิระปรีดาพัฒน
นางสาวพิมพญาฎา นูพิมพ
นางสาวพิมพณดา ปงคํา
นางสาวพิมพณิศา เกตุศรีสังข
นางสาวพิมพดาว แกวศรีจันทร
นางสาวพิมพนภา แกลวเชิงคา
นางสาวพิมพนารา แกวอินธิ
นางพิมพนารา บุญสิงหสอน
นางพิมพนิภา หรีกประโคน
นางสาวพิมพปพิชญ ศรีหนูสุด
นางสาวพิมพปภัส ศรีโปธา
นางสาวพิมพผกา แผนทอง

๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิมพผกา ยาวิเลิง
นางสาวพิมพพจี โรจนมณี
นางพิมพพร ทองเงิน
นางสาวพิมพพร พงศาปาน
นางพิมพพร ศรีบุปผา
นางสาวพิมพพร สุริยงค
นางสาวพิมพพรรณ แกวใส
นางพิมพพรรณ คงสุข
นางสาวพิมพพรรณ ภูน้ําเย็น
นางสาวพิมพพรรณอร สุวรรณนพ
นางสาวพิมพพลอย จํานงศาสตร
นางสาวพิมพพัฒน พันธุเณร
นางสาวพิมพพัฒน พานศรีทอง
นางสาวพิมพพิชชา จันโสดา
นางพิมพพิชชา พันธเลิศ
นางสาวพิมพพิชชา ศรีลับซาย
นางสาวพิมพพิศา โพธินา
นางสาวพิมพพิศา รัตนพันธ
นางสาวพิมพพิศา ละอองสินธุ
นางพิมพพิสุทธิ์ คณารักษ
นางพิมพพิสุทธิ์ ธูปกระโทก
นางพิมพภัทรพร สวยขุนทด
นางพิมพภินันท วิจารณ
นางพิมพมาดา เลิศนิธิพัชร
นางสาวพิมพร ไชยสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพร ทองขํา
นางสาวพิมพร หิรัญคํา
นางสาวพิมพรดา มูลไธสง
นางสาวพิมพรภัช สุเมธาพิภัทรกุล
นางสาวพิมพรรณ วันใจ
นางสาวพิมพรวี ศรีคํานอย
นางพิมพระภัส ฤทธิศักดิ์
นางพิมพรักษ หิรัญศิริ
นางพิมพรัตน ทิพยดวงตา
นางสาวพิมพรัตน พืชพันธ
นางสาวพิมพฤดี บอหนา
นางพิมพลดา พรประเสริฐสกุล
นางสาวพิมพลภัทร แซมทอง
นางสาวพิมพลภัส เจนจิตรธรรม
นางพิมพลภัส มหาแสน
นางพิมพลภัส วิสุทธิ
นางพิมพวดี เขียวภักดี
นางพิมพวิภา พิภัชมงคลกุล
นางพิมพวิภา วงศสวัสดิ์
นางสาวพิมพวิมล บัวเทศ
นางพิมพสนม ศรีคํา
นางพิมพสิริ ขาวสกุล
นางสาวพิมพสุภัค จันทรโอกุล
นางพิมพัฒตรา ตะสิทธิ์
นางพิมพา คําวิชา

๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิมพา เคากลา
นางสาวพิมพา โตะขา
นางพิมพา เนตรโสภีเลิศ
นางพิมพา ภูอาว
นางพิมพา วิเศษวงษา
นางพิมพา สุขกา
นางสาวพิมพา หาญยุทธ
นางพิมพา อภัยแสน
นางสาวพิมพาพร วรรณยศ
นางสาวพิมพิกา รัตนพันธ
นางสาวพิมพิมล แปนกลัด
นางพิมพิไลย แสนโอฬารศิริ
นางพิมพิศา พิมพารัตน
นางพิมพิศา ศรีจําปา
นางพิมภักดิ์ ผาสุข
นางสาวพิมภัทร มากดี
นางสาวพิมภัทรา เตชะตานนท
นางสาวพิ้มเภา กาติ๊บ
นางสาวพิมล ธนกรสกุล
นางพิมล เฟองฟู
นางพิมล ภูลอมทาง
นางสาวพิมล มิเถาวัลย
นางสาวพิมล อุดม
นางพิมลกานต เทียนทอง
นางพิมลดา คงสังคะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕
๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมลตรา บุญเลิศ
นางสาวพิมลพรรณ บํารุงจิตร
นางพิมลพรรณ สายกระสุน
นางสาวพิมลพรรณ สายทอง
นางสาวพิมลพรรณ เฮ็งเส็ง
นางพิมลภัส พิมมะดี
นางสาวพิมลมาศ นุสีวอ
นางสาวพิมลมาศ วัดเขง
นางสาวพิมลรัตน สุขโข
นางสาวพิมลวรรณ โตะทอง
นางพิมลศิริ รัตนวรรณ
นางสาวพิมเสน จันทรอราม
นางสาวพิมหพา นวลเลห
นางพิยดา นาสมกบ
นางพิยดา สิทธิชาคํา
นางสาวพิยะดา ธรรมผุย
นางสาวพิรกานต รูปงาม
นางสาวพิรญาณ ศรีเพียงจันทร
นางพิรัญญา กิจกลา
นางพิรัญญา มงคลชัย
นางพิรัตน โพธิ์เจริญ
นางสาวพิรากร ศรีเศษพิมพ
นางพิรานันท นนตะเสน
นางพิราวรรณ วังสาร
นางพิราวรรณ สุดใจ

๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิริยา วัฒนา
นางพิรุณ สังขชัย
นางพิลักษณ เขียวปญญา
นางสาวพิลาวัลย ตันจิตร
นางสาวพิไลพร กุมประสิทธิ์
นางพิไลพร จันทรประกอบ
นางสาวพิไลพร สมสวาสดิ์
นางสาวพิไลพร เหงขาว
นางพิไลพรรณ ขุนอินทร
นางพิไลภรณ สุมามาลย
นางพิไลรัตน พันตะรักษา
นางพิไลลักษณ บาลศิริ
นางสาวพิไลลักษณ สิทธิฤทธิ์
นางสาวพิไลวรรณ จอยมีผล
วาที่รอยตรีหญิง พิไลวรรณ
เทตินน้ํา
นางสาวพิไลวรรณ ธรรมรังษี
นางพิไลวรรณ นานาวัน
นางสาวพิไลวรรณ บุญเดช
นางพิไลวรรณ ประทุมรัตน
นางพิไลวัลย ยืนยิ่ง
นางพิไลศรี คาภูเขียว
นางสาวพิศชุรีย พลประสิทธิ์
นางสาวพิศเพลิน ศิริอวม
นางพิศมัย แกวแกมทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗
๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓

นางสาวพิศมัย แกวประเสริฐ
นางพิศมัย คงรอด
นางพิศมัย ไชยแสง
นางพิศมัย ดอกกุหลาบ
นางพิศมัย แตงตาด
นางพิศมัย ไถวศิลป
นางสาวพิศมัย ทวีชัย
นางพิศมัย นาคไชยะ
นางสาวพิศมัย น้ําใจสุข
นางพิศมัย บัวโชติ
นางพิศมัย บุญมาเรือง
นางพิศมัย ฟองแกว
นางสาวพิศมัย มีจันทร
นางพิศมัย มูลราช
นางสาวพิศมัย รุงสวาง
นางพิศมัย วงศคําจันทร
นางพิศมัย สมศรี
นางสาวพิศมัย สารการ
นางสาวพิศมัย สุรศิลป
นางพิศมัย แสวงแกว
นางสาวพิศมัย อางบุญตา
นางสาวพิศมัย อุบลเลิศ
นางสาวพิศวาส ชาตะรักษ
นางสาวพิศสมัย จําปา
นางพิศสมัย สรอยทอง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพิศาล พนาสิทธิกุล
นางพิศิษฐ แกวตา
นางสาวพิสมร อุปลา
นางพิสมัย แกวพิลา
นางพิสมัย จันทโพธิ์
นางสาวพิสมัย ใจเย็น
นางสาวพิสมัย เฉยฉิว
นางพิสมัย นิ้วทอง
นางพิสมัย ผองแผว
นางพิสมัย พัฒนะอนันตกุล
นางสาวพิสมัย พุฒิเสถียร
นางพิสมัย เพ็ญชาลี
นางพิสมัย มากดี
นางสาวพิสมัย มูณี
นางพิสมัย วงศเหลา
นางพิสมัย สมงาม
นางพิสมัย สมภักดี
นางสาวพิสมัย สังหาร
นางพิสมัย สายอุราช
นางพิสมัย สิงหทอง
นางสาวพิสมัย อุดมกิตติกุล
นางพิสมัย อุทัยดา
นางสาวพิสุทธา จันทรสมบัติ
นางสาวพิสุทธิณี บุญสวัสดิ์
นางสาวพีชยากรณ ทองสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพีรกานต คงสืบชาติ
นางสาวพีรญา กิตติพิชยะนันท
นางสาวพีรญา มะโนแสน
นางสาวพีรญา มิ่งสมอน
นางพีรญา ลาดโพธิ์
นางพีรญา สดใส
นางพีรญา สอนนุย
นางสาวพีรญา อยูคล้ํา
นางพีรณัฐ โพธิ์ศรี
นางพีรดา เชื้อเมืองพาน
นางสาวพีรดา ไพรภิบาล
นางพีรดา สุขพันธ
นางสาวพีรดา อธิราษฎรไพศาล
นางสาวพีรภัค เพ็งธรรม
นางสาวพีรภาว ประพันธเนติวุฒิ
นางพีรมณฑ โชคชัย
นางสาวพีรยา แข็งการขาย
นางพีรยา ธาดาเมทินี
นางพีรยากร ในพิพัฒนพงศ
นางสาวพีระญาณ ศรีลาชัยธนพัต
นางสาวพีรานุช สืบศรี
นางสาวพีรีดา ซาวคําเขต
นางพึงจิตต อวนล่ํา
นางพึงใจ มุสิราช
นางสาวพึงประภา สีสนิท

๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐
๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพุฒชาต จันทวงศ
นางพุฒตาล ชนะวงษ
นางพุดตาล นิคมรักษ
นางสาวพุทธชาด เมืองวงค
นางพุทธชาติ เกี๋ยงตาล
นางพุทธชาติ ทองออน
นางพุทธชาติ เพงสวัสดิ์
นางพุทธชาติ เวียงรัตน
นางพุทธชาติ ศิลปการหิรัญญ
นางพุทธชาติ สําราญรื่น
นางสาวพุทธนิดา มาเบา
นางสาวพุทธผล ดวงหมอง
นางสาวพุทธพร ขนาดถัง
นางสาวพุทธมนต พระราช
นางพุทธา กรวิรัตน
นางพุทธา สอดศรี
นางพุทธินันท ภูกัน
นางสาวพุทรา อําไพ
นางพุธยา โคตะ
นางสาวพุธิวรรณ เจริญทัศน
นางพุมพวง เข็มพิลา
นางสาวพุมพวง ศรีรักษ
นางพูทิพย ออนสุระทุม
นางพูนทรัพย ฉลาดเลิศ
นางพูนทรัพย พรหมมาศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑
๑๗๕๔๒
๑๗๕๔๓

นางพูนทรัพย ศรีสุข
นางพูนทรัพย หนูไธสง
นางพูนนิวัฒน คุรุวาศรี
นางพูนผล แกวโยธา
นางพูนผล สุดสงวน
นางพูนศรี ศรีบุญเรือง
นางสาวพูลผล ปอมไชยา
นางพูลพัด สืบกินนอน
นางพูลวัลย กาฬรัศมี
นางพูลศรี ผลพูนศิริ
นางพูลศิลป วรพันธุ
นางสาวพูลสุข กิจนุกร
นางสาวพูลสุข พลภักดี
นางพูลสุข เพ็งวงษา
นางเพ็ง โกษา
นางเพชร เตชะติ
นางเพชร ศรีชาเนตร
นางเพชร สระศรีโสม
นางเพ็ชร ลิ้มวงศวิรัช
นางเพชรแกว ชมภู
นางสาวเพชรดา คงประเสริฐ
นางสาวเพชรดา ทวนทอง
นางเพชรดา แนบเนียน
นางเพชรไทย โลกานัง
นางสาวเพชรธิรา เยรัมย

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐
๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒
๑๗๕๕๓
๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖
๑๗๕๕๗
๑๗๕๕๘
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗
๑๗๕๖๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพชรนิล ไตรทิพย
นางเพชรบูรณ วรรณวงศ
นางเพชรไพรินทร ศิริฐิติวิทยา
นางสาวเพชรมณี ชินประดิษฐ
นางสาวเพ็ชรมณี บุญก่ํา
นางเพชรรัตน เกาไสยนันท
นางเพชรรัตน คํามูลตา
นางสาวเพชรรัตน ธนบัตร
นางสาวเพชรรัตน บุญกันท
นางเพชรรัตน พันธุชาติ
นางสาวเพชรรัตน มาศปน
นางสาวเพชรรัตน ลอยทอง
นางสาวเพชรรา ทองบัว
นางสาวเพชรรุง เกตุแกว
นางเพชรรุง บุญครอบ
นางสาวเพชรรุง อยูทอง
นางเพชรลดา พลพิลา
นางเพชรวิไล ผลาเหิม
นางเพชรศรี เคนศรี
นางสาวเพชรัตน นราแหวว
นางเพชรา เขียววิเชียร
นางเพชรา โพนกองเส็ง
นางเพชราภรณ วุฒา
นางเพชราภรณ สุระขันธ
นางเพชรินทร กงซุย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒
๑๗๕๙๓

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพชรินทร เหลาบุตรสา
นางสาวเพชรี หวานนอก
นางเพชรีวรรณ กรมราช
นางเพ็ญ สุทาบุญ
นางเพ็ญแข ขวามา
นางเพ็ญแข บรรลุสุข
นางเพ็ญแข ปนเหนงเพ็ชร
นางเพ็ญแข วิทาโน
นางเพ็ญแข สุวรรณเลขา
นางเพ็ญจพร กันทะพันธ
นางสาวเพ็ญจันทร ชวยชู
นางเพ็ญจันทร ตางจงราช
นางเพ็ญจันทร ธะนะพงค
นางเพ็ญจันทร ธารประกายแกว
นางสาวเพ็ญจันทร สมศรี
นางเพ็ญจิต กุลาศรี
นางสาวเพ็ญจิตร ตรีศูนย
นางเพ็ญจิรา พรหมมีเดช
นางเพ็ญชญา สินธุมัด
นางสาวเพ็ญตระการ วงคกระโซ
นางเพ็ญนภา แกวบุญเรือง
นางเพ็ญนภา เขื่อนจินา
นางสาวเพ็ญนภา จันทะนะ
นางเพ็ญนภา จิณะชิต
นางเพ็ญนภา จุมปาดี

๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗
๑๗๖๑๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพ็ญนภา เฉลิมสิงห
นางเพ็ญนภา ชื่นจิตร
นางสาวเพ็ญนภา แชเชือน
นางสาวเพ็ญนภา ทันใจชน
นางสาวเพ็ญนภา แปนแกว
นางสาวเพ็ญนภา มวงดํา
นางเพ็ญนภา มิทะลา
นางเพ็ญนภา มุณีแนม
นางเพ็ญนภา ยศไธสง
นางเพ็ญนภา รัตนธรรม
นางสาวเพ็ญนภา รูวิวัฒนพงษ
นางเพ็ญนภา วิโสรัมย
นางสาวเพ็ญนภา เวสยา
นางสาวเพ็ญนภา สุขขี
นางเพ็ญนภา อักษรกูล
นางสาวเพ็ญนภา อุนแกว
นางเพ็ญนภา อุปลา
นางเพ็ญนรัตน พุทธพฤกษ
นางสาวเพ็ญนิภา พรรณา
นางสาวเพ็ญนิภา วงคหา
นางเพ็ญนิภา ศรีสาคร
นางสาวเพ็ญประพร สุขธัมรงค
นางเพ็ญประภา คงเท
นางเพ็ญประภา ชูรัตน
นางเพ็ญประภา ดอนสมจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒
๑๗๖๔๓

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญประภา ตั้นปา
นางสาวเพ็ญประภา ติปปคุปต
นางเพ็ญประภา ไตรวิทยเมธี
นางสาวเพ็ญประภา นาคทอง
นางสาวเพ็ญประภา บินสัน
นางเพ็ญประภา บุษบงก
นางสาวเพ็ญประภา มณีนิล
นางเพ็ญประภา วิลาศลัด
นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ
นางสาวเพ็ญผกา ฉิมพินิจ
นางสาวเพ็ญผกา เตวิรัตน
นางเพ็ญพร มโนธรรม
นางสาวเพ็ญพร หมื่นวัน
นางเพ็ญพร หัสการดี
นางสาวเพ็ญพรรณ เกษมธนาสันต
นางสาวเพ็ญพรรณ อิทธิกุสุมาลย
นางสาวเพ็ญพักตร จันเหลือง
นางเพ็ญพักตร ชุมชอบ
นางเพ็ญพักตร แซโคว
นางสาวเพ็ญพักตร เตยแกว
นางสาวเพ็ญพักตร ทองพิเศษ
นางสาวเพ็ญพักตร นาทองลาย
นางสาวเพ็ญพักตร ผดุงลม
นางสาวเพ็ญพักตร ผดุงสุข
นางสาวเพ็ญพักตร ศิลทรงธรรม

๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕
๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐
๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗
๑๗๖๖๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพ็ญพัฒน กัญพันธ
นางสาวเพ็ญพิชชา ชัยชวย
นางเพ็ญพิชชา ทฤฆายุ
นางสาวเพ็ญพิชชา นพกาศ
นางเพ็ญพิชชา นาคคํา
นางสาวเพ็ญพิชชา มาลาจันทร
นางสาวเพ็ญพิชชา สุรินตะ
นางเพ็ญพินุช บุตรสิงห
นางเพ็ญพิมล ณ นคร
นางเพ็ญพิไล ทองอราม
นางเพ็ญพิศ หลอนสิ่ว
นางเพ็ญโพยม ทองทา
นางเพ็ญมณีย สาตรนอก
นางสาวเพ็ญยุพา เพชรวา
นางเพ็ญรดี อยูแสง
นางสาวเพ็ญรตี ตันศร
นางเพ็ญรตี มาประดิษฐ
นางเพ็ญวดี กล่ําเกลื่อน
นางเพ็ญวิภา ทิพยมณี
นางเพ็ญวิไล วสุลิปกร
นางเพ็ญศรี กองจินา
นางเพ็ญศรี กิติมา
นางเพ็ญศรี กุแกว
นางเพ็ญศรี กุสุมาลย
นางเพ็ญศรี เกษี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑
๑๗๖๘๒
๑๗๖๘๓
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒
๑๗๖๙๓

นางเพ็ญศรี แกวบริบัตร
นางเพ็ญศรี ขาวแจง
นางเพ็ญศรี คงเจริญ
นางสาวเพ็ญศรี คชสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญศรี จิตทวี
นางเพ็ญศรี จิตรตรีขัน
นางสาวเพ็ญศรี เจริญกูล
นางสาวเพ็ญศรี ชัยนาน
นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ
นางเพ็ญศรี ไชยวุฒิ
นางเพ็ญศรี ซอกทองหลาง
นางเพ็ญศรี ดูแกว
นางสาวเพ็ญศรี ตองสวาง
นางเพ็ญศรี ตอพรหม
นางสาวเพ็ญศรี ทันบุรี
นางเพ็ญศรี เทพฝน
นางเพ็ญศรี นามมุลตรี
นางเพ็ญศรี บุษรารัตน
นางเพ็ญศรี พรมวิหาร
นางสาวเพ็ญศรี พละพันธ
นางเพ็ญศรี พูนเงินทรัพย
นางเพ็ญศรี ไพศาล
นางเพ็ญศรี มหิศยา
นางเพ็ญศรี ยอดแกวดี
นางเพ็ญศรี วงษสุนทร

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗
๑๗๗๑๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพ็ญศรี ศรีไตรลืม
นางเพ็ญศรี ศรีภิรมย
นางสาวเพ็ญศรี ศรีวิชัย
นางสาวเพ็ญศรี สมโอชา
นางเพ็ญศรี สิงหแกว
นางเพ็ญศรี สิงหราช
นางสาวเพ็ญศรี สิงหอาย
นางเพ็ญศรี สุภาษร
นางเพ็ญศรี สุวรรณแสง
นางสาวเพ็ญศรี แสงศรีคํา
นางเพ็ญศรี หนูหนัน
นางเพ็ญศรี อินชู
นางเพ็ญศรี อินธง
นางเพ็ญศรี อุนาวงค
รอยตรีหญิง เพ็ญศิริ กลีบมาลัย
นางสาวเพ็ญศิริ ดีมาก
นางสาวเพ็ญศิริ เตี้ยเนตร
นางเพ็ญศิริ นามผา
นางเพ็ญศิริ ปราบเขต
นางสาวเพ็ญศิริ ศรีทิพงศ
นางเพ็ญศิริ สุขสาร
นางเพ็ญสมร เสนาะ
นางเพ็ญสุดา มากทองหลาง
นางสาวเพ็ญสุภา พรหมเดช
นางเพ็ญโสภา เคนไชยวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕
๑๗๗๒๖
๑๗๗๒๗
๑๗๗๒๘
๑๗๗๒๙
๑๗๗๓๐
๑๗๗๓๑
๑๗๗๓๒
๑๗๗๓๓
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒
๑๗๗๔๓

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพทาย บุญพึ่ง
นางเพทาย หิรัญนุช
นางเพลิน พุทธาศรี
นางเพลินจิต หอมดวง
นางเพลินจิตต คนสม
นางเพลินจิตร ภูคงน้ํา
นางเพลินจิตร ปารมี
นางสาวเพลินตา ตายลํายงค
นางสาวเพลินตา สิงหลอ
นางเพลินพิชย วงชมภู
นางเพลินพิศ เคนประคอง
นางเพลินพิศ จันทะโร
นางสาวเพลินพิศ โพธิขํา
นางสาวเพลินพิศ มากทอง
นางเพลินพิศ มีวรรณ
นางเพลินพิศ สุวรรณวร
นางสาวเพลินพิศ หลวงอากาศ
นางเพวิกา ไชยโนฤทธิ์
นางสาวเพียงใจ ขุยฟอง
นางสาวเพียงใจ เข็มขาว
นางสาวเพียงใจ เจริญพรพิศาล
นางสาวเพียงใจ ผูกจันทร
นางเพียงใจ มีเสน
นางเพียงใจ เมืองสุวรรณ
นางเพียงใจ ราชจันทร

๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖
๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖
๑๗๗๖๗
๑๗๗๖๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเพียงใจ ไวลิขิต
นางเพียงเดือน โคตวงศ
นางสาวเพียงเดือน หนองยาง
นางสาวเพียงตา ทองคําพันธ
นางสาวเพียงตา ฤทธิ์ดี
นางสาวเพียงเพ็ญ แกวพิกุล
นางสาวเพียงระวี ทองแดง
นางสาวเพียงวาด ชวยทาว
นางสาวเพียงหทัย ปอมรุง
นางเพียน ทานัน
นางเพียนศรี ธิชาญ
นางเพียร สอนใจ
นางเพียรจิตร ชนะธีระภัทรพงศ
นางเพียรนิภา ตอชีพ
นางเพียรพรรณ คงพัฒนยืน
นางสาวเพียรศิริ ธนารัตนกุล
นางแพงตา ภักดีราช
นางแพงศรี เขื่อนคํา
นางแพงศรี พาผล
นางสาวแพงสี จูมสุพรรณ
นางสาวแพนศรี กันทา
นางสาวแพร วงษประพันธ
นางสาวแพร ศรีวะโสภา
นางสาวแพรทอง ทศพล
นางแพรทอง มูลเมืองแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗๖๙
๑๗๗๗๐
๑๗๗๗๑
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒
๑๗๗๙๓

นางแพรพรรณ แสนมงคล
นางสาวแพรพิไล พันธุรัตน
นางสาวแพรว ขวัญงาม
นางแพรวชมภู ประมูลจักโก
นางสาวแพรวนภา ชวยเมือง
นางสาวแพรวนภา ตาคํา
นางสาวแพรวพร แกวจา
นางสาวแพรวพรรณ จักรกลัด
นางแพรวพรรณ ไทรทอง
นางแพรวพรรณ ปกเหนือ
นางแพรวพรรณ มหาภูผานิล
นางแพรวพรรณ อินแนน
นางแพรวพันธ แกวมนูญ
นางแพรวา จันทรโอภาส
นางแพล ตรวจมรรคา
นางโพธิ์ เบิกบาน
นางโพธิ์ทอง บุญเกาะ
นางโพธิ์ทอง ศรีประทุม
นางไพจร สมยา
นางสาวไพจิตร เดชพันธ
นางไพจิตร ทาศิริ
นางไพจิตร พรมชาติ
นางไพจิตร แสงทอง
นางสาวไพจิตร หลาพรหม
นางไพจิตรา อุมบุญ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไพฑูรย กาลยืน
นางไพฑูรย บุญถูก
นางไพฑูรย โพนสิงห
นางสาวไพฑูรย สุมมาตย
นางไพทูรย มาตรประสงค
นางสาวไพทูล บุตรมี
นางสาวไพทูลย คําภา
นางสาวไพทูลย พละกําลัง
นางไพทูลย หอมนิยม
นางสาวไพบูรณ บุตรสมาน
นางไพบูลย ประเสริฐสังข
นางไพบูลย หอมอม
นางไพบูลย ออนจงไกร
นางสาวไพพรรณ โปธา
นางสาวไพรจิตร ปาสาริดา
นางสาวไพรจิตรา มากมี
นางสาวไพรพนา ชัยวงค
นางไพรพนาวัลย สวนบอแร
นางไพรมณี มหาโยธี
นางสาวไพรรินทร มีความเจริญ
นางไพรรีน กัญจนะ
นางไพรวรรณ นามอภัย
นางไพรวัลย จิตตโคตร
นางไพรวัลย ธารเอี่ยม
นางสาวไพรวัลย มีพวก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒
๑๗๘๔๓

นางไพรวัลย ยงยันต
นางไพรวัลย วงคอุดดี
นางไพรวัลย เสือสาวะถี
นางสาวไพรวัลย ออนผิว
นางไพรวัลย อินาลา
นางไพรศรี เสนาธรรม
นางสาวไพรสณฑ คํามูล
นางไพรสอน บุญหาราช
นางสาวไพรหงส บุญทัน
นางไพรอัมพร อัครวงศ
นางสาวไพรัช ศิริปรัง
นางสาวไพรัตน กาญจะวงค
นางไพรัตน คลองแคลว
นางไพรัตน โดงพิมาย
นางสาวไพรัตน เทียบกลาง
นางไพรัตน นิกรสุข
นางไพรัตน พิทักษกุล
นางไพรัตน ศรีคําภา
นางไพรัตน สังขสุวรรณ
นางไพรัตน สีสัน
นางไพรัตนา เหงานอย
นางไพริน จันคํา
นางสาวไพริน อุนคํา
นางไพรินทร จาสม
นางไพรินทร ชินทะเล

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางไพรินทร โปรยบํารุง
นางไพรินทร พลศักดิ์ขวา
นางสาวไพรินทร มั่นคง
นางไพรินทร โมทะจิต
นางไพรินทร เวียงอินทร
นางสาวไพรินทร อนสอาด
นางไพรินทร ออนอินทร
นางไพรินทร อัตถาหาร
นางสาวไพรินทร อินทพงษ
นางไพเราะ คําปอง
นางไพเราะ ไชยเดือน
นางสาวไพเราะ มูลสาร
นางไพเราะ เรียบรอย
นางไพเราะ วากยะบรรณ
นางไพเราะ แสงฉายา
นางสาวไพลิน เดชไทย
นางไพลิน ทองธัช
นางไพลิน บุตรมี
นางสาวไพลิน ภูจอมนาค
นางไพลิน สายเสียงสด
นางสาวไพลิน สีเผือก
นางไพลิน แสนใจมูล
นางสาวไพลินทร ทองพลาย
นางสาวไพวรรณ เพ็ญธิสาร
นางไพวรรณ สุพรรณนนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓

นางไพวัน ชายมัน
นางไพวัน พิมพจําปา
นางไพวัลย ชาลีเชียงพิณ
นางสาวไพวัลย แสนศิริ
นางสาวไพศรี เล็กสูงเนิน
นางไพศรี วงศยา
นางสาวไพศรี สุธาตุ
นางฟองจันทร วิชัยโย
นางฟาซียะ ดอเลาะ
นางสาวฟาติมา ลูกสะเดา
นางสาวฟาตีมา หลีเส็น
นางฟาตีเมาะ เจะมะ
นางฟาม บัวงาม
นางสาวฟาริดา ขาวเหลือง
นางสาวฟารีดา ใจสมุทร
นางสาวฟารีดา ยังนิ่ง
นางสาวฟารุง ตังประเสริฐรุจี
นางฟาอรุณ ทนันตไชย
นางสาวฟาอรุณ เรืองเดช
นางฟาอีหยะ สุไลมาน
นางสาวภคกานต ฉิวภิรมย
นางสาวภคณัฐ จันทับ
นางภคนันท กองประชุม
นางภคนันท จาดเชื้อ
นางสาวภคนันท ทะปาน

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗
๑๗๙๑๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภคนันท อุตุพร
นางสาวภคพร คงกล่ํา
นางภคพร คงมั่น
นางสาวภคพร บุญประเสริฐ
นางภคพร สังขออน
นางสาวภคพร อิสาน
นางภคมณ ชางอินทร
นางสาวภคมน จันทรประสาท
นางสาวภคมน จุลสวัสดิ์
นางสาวภคมน อภิยิ่งยง
นางสาวภควดี นครชัย
นางภควดี วงษา
นางสาวภควรรณ มาศกุล
นางสาวภชสร โปรงจิตสกุล
นางสาวภณภัค เหมยฟอง
นางภณสา พละรังสี
นางภณิตา ลอยเวหา
นางสาวภทรพรรณ ประเสริฐ
นางภทรพรรณ พั่วพงษ
นางสาวภนนัล จุมปา
นางสาวภนัชญาดา เหมรินี
นางสาวภนิตา เมฆดี
นางสาวภนิตา อุดมโภคะอังกูร
นางสาวภนิษฐกา สีอุตา
นางภภัสสร โกวิฑูร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางภภัสสร เทพรําพึง
นางสาวภภัสสร บัวจันทร
นางสาวภมร คุณกัณหา
นางภรจิตร เขื่อนแกว
นางสาวภรณชุดา โสมเขียว
นางสาวภรณทิพย กลางหลา
นางสาวภรณทิพย กุณหลวง
นางภรณทิพย เทียนศรี
นางสาวภรณทิพย พานิชกุล
นางภรณพศิกา เจริญกิตติพันธ
นางภรณพิไล สุขสวาง
นางสาวภรณวรัญชน
สมพรบริบูรณ
นางภรณวิรินทร รอดภัย
นางภรณษา เปยเอี่ยม
นางสาวภรณี ขําเกษม
นางภรณี อวมสอาด
นางภรทิพย จํานงการ
นางสาวภรพรรณกรณ
จิตตโชติธรรม
นางสาวภรภัทร บัวสาตร
นางภรภัทร ปานเนือง
นางสาวภรภัทร มีบุญมาก
นางสาวภรภัทร สีหาบัณฑิต
นางสาวภรภัสสรณ พิเชฐพาณิชย

๑๗๙๔๒
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘
๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภรภัสสรณ ศิริหิรัญกุลจิรา
นางสาวภรัณภัทร ชินดร
นางภริตพร อินออน
นางสาวภริตา นุนออน
นางภริตา แสนมนตรี
นางสาวภวรรณา สีงาม
นางภวันตรี โนตา
นางสาวภวิษยพร จันทะจร
นางภโวทัย แกนอินทร
นางสาวภศิชา ทิพยวัฒน
นางสาวภักดิ์ภรณ ศิริทองสุข
นางภักดิ์วิภา เพ็งศิลา
นางภักดี ตนไทร
นางภักธิณี เสนธาตุ
นางสาวภักนิกา พรมยา
นางภักประไพ นอยนาค
นางสาวภัคคินี แขวงเมือง
นางภัคคินี โยนสนิท
นางสาวภัคจิรา พูลคูณ
นางภัคจิรา พูลสวัสดิ์
นางภัคจิรา สุภา
นางภัคจีรา แสนวา
นางสาวภัคชัญญา หมื่นศรี
นางสาวภัคธดา แกวแสน
นางสาวภัคธนิกา ชางเรือน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๙๖๗ นางสาวภัคธีมาภรณ
โพธิจักรภัทรเดช
๑๗๙๖๘ นางภัคนันท กุลนานันท
๑๗๙๖๙ นางภัคนันท ภาคนอก
๑๗๙๗๐ นางสาวภัคภร ธนากรหิรัญภักดี
๑๗๙๗๑ นางภัคภิญญา เบียดนอก
๑๗๙๗๒ นางภัครกมล ทองใบ
๑๗๙๗๓ นางภัครภร วงษอาชีพ
๑๗๙๗๔ นางภัควลัญชญ อาบสุวรรณ
๑๗๙๗๕ นางสาวภัชนภา พลอยงาม
๑๗๙๗๖ นางภัชนีย ภูพุทธา
๑๗๙๗๗ นางภัชภิชา ตรีเดชธวัฒน
๑๗๙๗๘ นางสาวภัชรวไล ภูวสันติ
๑๗๙๗๙ นางสาวภัชราพร ทวีเมือง
๑๗๙๘๐ นางสาวภัชราภรณ ฮามวัน
๑๗๙๘๑ นางภัชรี ชวยเนื่อง
๑๗๙๘๒ นางภัชรี ยอดสุวรรณ
๑๗๙๘๓ นางภัชลาวไล ชุมชอบ
๑๗๙๘๔ นางภัณฑิรา แกวศรี
๑๗๙๘๕ นางสาวภัณฑิรา พลับพลึงไพร
๑๗๙๘๖ นางสาวภัณฑิรา สุดชู
๑๗๙๘๗ นางภัณฑิรา โสดาศรี
๑๗๙๘๘ นางภัณฑิลา กรึงพุทรา
๑๗๙๘๙ นางภัณฑิลา โคตะมี
๑๗๙๙๐ นางภัณธิรา นาวิกา

๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทชา สุขสมกิจ
นางสาวภัททิญา รงคฤทธิไกร
นางสาวภัททิยา พรมหา
นางภัทธนันท พงษสุพรรณ
นางภัทธนิษฐ เงินถาวร
นางภัทธร กอนเงิน
นางสาวภัทธรินทร ศุภษร
นางสาวภัทธิณี เพิ่มศิริ
นางสาวภัทธิรา เชื้อสุวรรณ
นางสาวภัทธิรา ซายสุข
นางสาวภัทรกนก แสงออน
นางสาวภัทรกรรณ ตลับแกว
นางสาวภัทรกัณทา ชนูดหอม
นางภัทรชนก อนุกูล
นางสาวภัทรชนม ขันธพัฒน
นางภัทรดา ธิเขียว
นางภัทรทิกา ใจปนตา
นางสาวภัทรธิดา ชินชัยวุธ
นางสาวภัทรนรี กะตะโท
นางสาวภัทรนันท แกนแกว
นางสาวภัทรนันท วิเศษเสาร
นางภัทรนันท สาสังข
นางภัทรนันท อินทรคง
นางสาวภัทรนิษฐ เลิศคอนสาร
นางสาวภัทรพร นันทะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐

นางภัทรพร พลลาภ
นางสาวภัทรพร อรุณศักดิ์
นางสาวภัทรพรรณ นิลพัทธ
นางสาวภัทรพิชชา ชมภูนุช
นางสาวภัทรภร การรัมย
นางภัทรภร กําจัดโรค
นางภัทรภร คงมาก
นางสาวภัทรภร โฆษิตานนท
นางภัทรภร วราพงษลิขิต
นางสาวภัทรภร แวงมั่ง
นางภัทรภร สวนโสกเชือก
นางสาวภัทรภร สุวรรณสวาง
นางสาวภัทรภรณ เมืองจันทร
นางภัทรมาศ พรหมโสฬส
นางสาวภัทรมาศ พลับเพลิง
นางสาวภัทรวดี กุดแกว
นางสาวภัทรวดี แกวเมือง
นางสาวภัทรวดี เจิดศักดิ์
นางสาวภัทรวดี ชวงสม
นางภัทรวดี ไชยบุตร
นางภัทรวดี ทวินันท
นางภัทรวดี นครขวาง
นางภัทรวดี พงกาสอ
นางสาวภัทรวดี ศรีบัวเทพ
นางสาวภัทรวดี ศรีโสภา

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๘๐๔๑ พันจาเอกหญิง ภัทรวดี
สวนสระนอย
๑๘๐๔๒ นางสาวภัทรวรรณ กลอมศรี
๑๘๐๔๓ นางสาวภัทรวรรณ ประกรรณ
๑๘๐๔๔ นางสาวภัทรวรรณ สมบัติ
๑๘๐๔๕ นางภัทรวรินทร พรหมกสิกร
๑๘๐๔๖ นางภัทรวัสลิ์ ยิ้มนิลรณพร
๑๘๐๔๗ นางสาวภัทรศยา สุมารส
๑๘๐๔๘ นางภัทรสิริย อําพันทอง
๑๘๐๔๙ นางสาวภัทรสุดา ลาภขันเพชร
๑๘๐๕๐ นางสาวภัทรสุดา สีมะชัย
๑๘๐๕๑ นางสาวภัทรา ใจอาสา
๑๘๐๕๒ นางสาวภัทรา เทียมบุญสง
๑๘๐๕๓ นางภัทรา บุญญาสิทธิ์
๑๘๐๕๔ นางสาวภัทรา ปรุโปรง
๑๘๐๕๕ นางสาวภัทรา ปตตังทานัง
๑๘๐๕๖ นางภัทรา ภูเนาวนิล
๑๘๐๕๗ นางภัทรา ศรีนภาวงศ
๑๘๐๕๘ นางภัทรา สกุลิมงค
๑๘๐๕๙ นางสาวภัทรา สัตถาพร
๑๘๐๖๐ นางภัทรานิทธิ์
มาตรพระคลัง มัตถกุล
๑๘๐๖๑ นางสาวภัทรานิษฐ กลัดทอง
๑๘๐๖๒ นางภัทรานิษฐ กอนคํา
๑๘๐๖๓ นางสาวภัทรานิษฐ เกตุทิม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทรานิษฐ ทวีกุล
นางสาวภัทรานิษฐ ทองไทย
นางสาวภัทรานิษฐ เรียงคม
นางภัทรานิษฐ วัฒนเจริญกิจ
นางสาวภัทรานิษฐ
ศิริวรรณะสถาน
นางสาวภัทรานิษฐิ์ ตันแกว
นางสาวภัทรานุช สุทธารมย
นางภัทราพร นิธิธรรมกร
นางสาวภัทราพร บุญตาม
นางภัทราพร ภักดี
นางภัทราพร มหาพรหม
นางภัทราพร วุฒิธนูทอง
นางสาวภัทราพร เวียงชัยภูมิ
นางภัทราภรณ เกตุนันท
นางสาวภัทราภรณ ขุนหมื่น
นางภัทราภรณ คงนุน
นางภัทราภรณ โคตรโยธา
นางภัทราภรณ ชัยฤกษ
นางภัทราภรณ ทิพยอุทัย
นางภัทราภรณ รุงแจง
นางภัทราภรณ เรืองเพชร
นางสาวภัทราภรณ เลิศคอนสาร
นางสาวภัทราภรณ วงภูธร
นางสาวภัทราภรณ วัฒนฤกษปรีชา

๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗
๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทราภรณ สุวรรณ
นางภัทราภรณ แสนบุดดา
นางภัทราภรณ อุประ
นางสาวภัทรามาศส บุตรจุมปา
นางสาวภัทรารวีย ธนาธิปจารีย
นางภัทราลักษณ ทะยานรัมย
นางภัทราวดี เดชบุญชวย
นางภัทราวดี ถุงรอยพันธ
นางภัทราวดี บัวผัน
นางสาวภัทราวดี รัตนวิจิตร
นางสาวภัทราวดี สาคุณ
นางภัทราวรรณ ดาภี
นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน
นางภัทราวรรณ สุทธปรีดา
นางสาวภัทราวรรณ เหลาสมบัติ
นางภัทริกา สุจิตตกุล
นางสาวภัทริน ไชยวงค
นางภัทริน แสนเมือง
นางสาวภัทรินญา ทิพยธนัช
นางสาวภัทรินรัชต นิลขาว
นางสาวภัทรีดา ทาวเมือง
นางภัทรียา ศักดามาตร
นางสาวภัทรีรัชฏ สุวรรณพฤกษ
นางสาวภัทวรินทร มะลิงาม
นางภัทิรา เลี้ยงรักษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัธรสุดา ศรีเอียด
นางสาวภัสนันทน มนตรี
นางภัสพร วิลานันท
นางภัสรา ประมวลการ
นางสาวภัสรา อินทรแกว
นางภัสรานีย พิทักษปรัชญากุล
นางสาวภัสราภรณ ดีวงค
นางสาวภัสราภรณ
วงษจันทธนพงษ
นางภัสวรรณ ตรีสุคนธ
นางสาวภัสวรินทร ธาราพรหม
นางสาวภัสวี ขุนเทพ
นางสาวภัสสกาวัลย นวลจันทร
นางภัสสพิชชา อินทรทองนอย
นางสาวภัสสภร ชลสินธ
นางสาวภัสสภร อาษา
นางสาวภัสสร นาชัยฤทธิ์
นางสาวภัสสร มิ่งขวัญโพธิ์ทอง
นางสาวภาขวัญ ชุมวรรณ
นางภาคินี คํานาง
นางภาณิชา ชาลปติ
นางสาวภาณิญนุช ธิสาร
นางสาวภาณิตา น้ําทิพย
นางสาวภาณุมาศ คําสิงห
นางสาวภาณุมาศ ตะสุ

๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙
๑๘๑๕๐
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓
๑๘๑๕๔
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภานรินทร พูนภูเขียว
นางสาวภานิชา จิตจํานงค
นางภานิชา องคสถาพร
นางสาวภานิดา สําอางค
นางภานุมนต หนูมอ
นางสาวภานุมาศ นอมนอบ
นางภานุมาศ สิทธิโชติ
นางสาวภานุมาศ อาบสุวรรณ
นางภานุรัตน อาจเอก
นางภาพร ทรัพยสง
นางสาวภาพางา จันตะสา
นางภารณี จันทะนาม
นางภารณี รุงพิทักษนนท
นางภารดี ฟูเฟอง
นางภารดี เอียดสง
นางสาวภารตี เทศพิทักษ
นางสาวภารวิณี ภูมิวงษ
นางสาวภาระวี จิตรไธสง
นางภาราดา โพยนอก
นางสาวภาริกา ปญญา
นางสาวภาริณี โพธิ์เงิน
นางภาลิเฎียร พันธทองหลอ
นางสาวภาลิณี เฟองแกว
นางภาลินี ภูฆะมา
นางภาวดี ชวยพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖

นางภาวดี ชุมแวงวาป
นางภาวดี ยกถาวร
นางภาวดี สุขสุนทรี
นางภาวนา ชัยชินพันธุ
นางสาวภาวนา ทะทํามัง
นางภาวนา ทัพจันทร
นางภาวนา บุญมา
นางสาวภาวนา ราษีทอง
นางภาวะดี แกนทาว
นางสาวภาวิณี คําภิมาบุตร
นางสาวภาวิณี โคตรชมภู
นางภาวิณี จันทรา
นางสาวภาวิณี จิตจํา
นางสาวภาวิณี จิตรเสงี่ยม
นางภาวิณี ประจิมทิศ
นางสาวภาวิณี ปดธรรมมา
นางสาวภาวิณี มณีวรรณ
นางสาวภาวิณี มีฤาการณ
นางสาวภาวิณี โยธากุล
นางสาวภาวิณี ศรีคุณ
นางภาวิณี แสงนาโก
นางภาวิณี หลาก่ํา
นางภาวิณี อินทรนอย
นางสาวภาวินา กัวะขุนทด
นางภาวินี ไกรยราช

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภาวินี ดอกไมงาม
นางภาวินี ใยพรม
นางภาวินี ศุภศิริ
นางภาวินี สกลวรรธ
นางสาวภาสพรรณ นอมเทียม
นางสาวภาสพรรณ นอยเทียม
นางภาสวีร ราศรี
นางสาวภาสินี บําเรอจิตต
นางสาวภาสินี สัญญากร
นางสาวภิชญานันท พรมพินิจ
นางสาวภิชญาลักษณ นาโสก
นางภิญญดา การณรงค
นางสาวภิญญดา คําปาละ
นางสาวภิญญดา เทียนคลาย
นางสาวภิญญดา บุญเมือง
นางสาวภิญญดา ลอยทอง
นางภิญญดา เวียงสิมมา
นางภิญญดา อนุวัฒนากุล
นางภิญญลักษณ ปรีชาเชาวกุลศิริ
นางสาวภิญญา กิมิเส
นางสาวภิญญา ฉิมพงษ
นางสาวภิญญา สีสมพร
นางภิญญาพัชญ ถุงพลอย
นางสาวภิญญาพัชญ เนื่องไชยยศ
นางสาวภิญญาพัชญ บุญยอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๒๑๒ นางสาวภิญญาพัชญ
พงษภิญญภาคย
๑๘๒๑๓ นางสาวภิญญาพัชญ พิมพภักดี
๑๘๒๑๔ นางสาวภิญญาพัชญ ยินดี
๑๘๒๑๕ นางภิญญามาศ คําภิพจน
๑๘๒๑๖ นางภิญโญ รวยลาภ
๑๘๒๑๗ นางสาวภิตินันท แคทอง
๑๘๒๑๘ นางภิรนันท เดชาเลิศ
๑๘๒๑๙ นางภิรมณ แกวแดง
๑๘๒๒๐ นางภิรมณญา ทองแสง
๑๘๒๒๑ นางภิรมย ขุนน้ํา
๑๘๒๒๒ นางภิรมย ทองขาว
๑๘๒๒๓ นางภิรมฤดี จิตมุง
๑๘๒๒๔ นางสาวภิรัญชญา ตื้อตัน
๑๘๒๒๕ นางสาวภิรินรัสมิ์ เสียมไหม
๑๘๒๒๖ นางสาวภุมรา กุนอก
๑๘๒๒๗ นางภุมรินทร สุวรรณชัย
๑๘๒๒๘ นางสาวภุมรินทร อุดหนุนกาญจน
๑๘๒๒๙ นางภูกระดึง ชาวปา
๑๘๒๓๐ นางสาวภูพิงค ระวรรณ
๑๘๒๓๑ นางภูมรินทร รวิวรรณ
๑๘๒๓๒ นางสาวภูริชญา กันทะเนตร
๑๘๒๓๓ นางภูริญา พรมหเมศร
๑๘๒๓๔ นางสาวภูริตา สําแดงภัย
๑๘๒๓๕ นางสาวภูริสา วรรธนาภา

๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภูรีนุช กันเกลา
นางสาวภูลฎา นวนเจริญ
นางภูวารัตน ขอดแกว
นางสาวภูษณิศา กูเกียรติกาจน
นางสาวภูษณิศา ทับทิมไทย
นางภูษณิศา บุญมา
นางภูษลดา อินานันท
นางเภาว สมัครณรงค
นางโภคิกา จันทรวงศ
นางสาวมณฑกานต กสิกิจพาณิชย
นางมณฑกานต ชูเมือง
นางมณฑนา โพธิ์กุล
นางมณฑริก เดชหนู
นางมณฑา เชื้อชายเลิศ
นางมณฑา ณ แฉลม
นางสาวมณฑา ดวงแกว
นางมณฑา บุญสม
นางมณฑา โพธิกมล
นางสาวมณฑา โภชนา
นางสาวมณฑา เรืองพูล
นางมณฑา วงษปาน
นางสาวมณฑา อินณรงค
นางมณฑากานต เกษทองมา
นางสาวมณฑากานต ทองเพ็ง
นางสาวมณฑาทิพย กลางสาทร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณฑาทิพย ชมนา
นางสาวมณฑาทิพย เอี่ยมปาน
นางสาวมณฑิกา มาธุระ
นางสาวมณฑิญา ทองขาว
นางสาวมณฑิรา แกวเจริญ
นางมณฑิรา ทิปญญา
นางมณฑิรา มูลเหลา
นางสาวมณฑิรา วีรพัฒนากร
นางมณเฑียร ตักโพธิ์
นางมณทนะ สุขศรีวงษมั่น
นางมณทา สมนึก
นางสาวมณทิชา เพชรอินทร
นางสาวมณทิชา สุขศิริปกรณชัย
นางสาวมณทินี ตันติวาทินกร
นางมณทิรา ยอดสวาท
นางสาวมณทิรา ศรีเมือง
นางมณธิชา พงษไพบูลย
นางมณธิดา จิตตพงษ
นางสาวมณธิรา บุติพันคา
นางมณิษวาส นาคพันธ
นางสาวมณิสรา ดํารงพงษ
นางสาวมณี กกใหญ
นางมณี จั่นหนู
นางสาวมณี ถิ่นเหนือ
นางมณี ทองผิว

๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมณี นุยน้ําวงค
นางมณี ประทุมมาศ
นางมณี พรหมบุตร
นางมณี มารศิริ
นางมณี ศรีธงชัย
นางมณีกานต พันธอุน
นางมณีกิจ จันทรศิริ
นางสาวมณีฉาย แสนบัว
นางมณีทอง โมฬีชาติ
นางสาวมณีนุช ยิ่งยง
นางสาวมณีนุช ออนภู
นางมณีเนตร คืนดี
นางสาวมณีเนตร พันทับ
นางมณีพร มาวเมืองคํา
นางมณีฟา ชุมสุข
นางมณีมาศ พุมชื่น
นางมณียา สมผล
นางมณีรัฐ สินสมใจ
นางสาวมณีรัตน กัณหา
นางมณีรัตน เขียวงาม
นางสาวมณีรัตน จันโจ
นางมณีรัตน โชสีงาม
นางสาวมณีรัตน โตนชัยภูมิ
นางสาวมณีรัตน ทองนพคุณ
นางสาวมณีรัตน ธนะขวาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔

นางสาวมณีรัตน นนทศิริ
นางมณีรัตน นาเมืองรักษ
นางมณีรัตน เนื้อทอง
นางมณีรัตน บุตรลักษณ
นางมณีรัตน ปะวันนา
นางมณีรัตน ปญญาฟู
นางสาวมณีรัตน ปยไพร
นางสาวมณีรัตน ผลรักษา
นางมณีรัตน พวงรอย
นางมณีรัตน พูลศรี
นางมณีรัตน ไพฑูรย
นางมณีรัตน ภูมิผล
นางสาวมณีรัตน มณีทัพ
นางมณีรัตน มหาเสนา
นางสาวมณีรัตน มูลบุตร
นางสาวมณีรัตน เรืองศิลป
พันจาอากาศเอกหญิง มณีรัตน
ลาภเกิด
นางมณีรัตน เลาศิลปไพศาล
นางมณีรัตน วรสิทธิ์พิศาล
นางมณีรัตน ศรีวงษรักษ
นางมณีรัตน ศรีสุราช
นางมณีรัตน สุวรรณรัตน
นางมณีรัตน เสงสั้น
นางมณีรัตน หุนตระณี

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมณีรัตน อาษาวัง
นางมณีรัตน อุดมนา
นางสาวมณีรัศมิ์ พงษพัชรนันท
นางสาวมณีรัศมิ์ สาทิสสะรัต
นางสาวมณีวรรณ สุวรรณศรี
นางสาวมณีวรรณ คํามะดา
นางสาวมณีวรรณ จตุเทน
นางสาวมณีวรรณ ทันบาล
นางสาวมณีวรรณ พรมภิละ
นางมณีวรรณ ฟุงถือทรัพย
นางมณีวรรณ วงษกรณ
นางสาวมณีวรรณ สมยา
นางมณีวรรณ หุนนอย
นางสาวมณีวัฒน พรหมณีวัฒน
นางมณุรัตน ชนะดี
นางสาวมติมนต สุวรรณรัตน
นางมธุกร คําเขียว
นางสาวมธุรดา มหาหิงสุ
นางมธุรส เครือฟา
นางมธุรส ศรีโท
นางมธุริมา ปลื้มมาก
นางสาวมนชนก วงษาจันทร
นางมนชนกร อินเปลง
นางมนชิตา โพธาราม
นางมนฑา พฤกษภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนตชญา โตมุงคุณ
นางมนตทิพย สายแกว
นางมนตธิญา เกงขุนทด
นางสาวมนตธิรา รองปาน
นางมนตธิลา ทรัพยคําจันทร
นางมนตนภา แกวกาญจนารัตน
นางสาวมนตรา สังฆะพันธ
นางสาวมนตฤทัย รามอาษา
นางมนตวิชา เทียนงาม
นางสาวมนทกานต จําเนียรทรง
นางสาวมนทกานต เพชรปตุพงษ
นางสาวมนทนา จันทรสุวรรณรัตน
นางสาวมนทริกา ลือยศ
นางมนทิพา ชอกลํา
นางมนทิรา คนเรียน
นางมนทิรา บุญเปง
นางสาวมนทิรา มาคง
นางมนทิรา ศรีงาม
นางมนทิรา สอนจิตร
นางมนทิรา อันทะชัย
นางสาวมนทิราลัย สวางเมฆฤทธิ์
นางมนเทียร พลเยี่ยม
นางสาวมนธิชา รุงรุจี
นางสาวมนนภา เมืองเผือก
นางสาวมนนิพา ทองมณี

๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมนพร โตนะโภ
นางมนพร นันทะเพ็ชร
นางสาวมนพัทธ น้ํากระโทก
นางมนภร ทองออน
นางสาวมนฤดี อุดมดัน
นางสาวมนฤทัย เย็นสบาย
นางมนวดี วงศสุวรรณ
นางมนวิภา ดวงดูสัน
นางมนสิการ โยะหมาด
นางสาวมนสิชา จินา
นางสาวมนสิชา อุทยานิก
นางมนัชญา ทองประดับ
นางสาวมนัชยา แสงงาม
นางสาวมนัญชญาย ถมสวัสดิ์
นางมนัญญา โพธิ์ยิ้ม
นางสาวมนัญญา วรรณธร
นางมนัธสรา พรหมออน
นางสาวมนันญา บัวสองสี
นางสาวมนันญา ศรีโตกลิ่น
วาที่รอยตรีหญิง มนันยา
พฤฒิสาริกร
นางสาวมนันยา รัตนวรจินดา
นางมนัส เพ็ชรสมบัติ
นางสาวมนัสขวัญ นฤนาถธนาวรัตน
นางมนัสชนก พงษกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๐๙
๑๘๔๑๐
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔
๑๘๔๑๕
๑๘๔๑๖
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางมนัสชนก ออนศรี
นางมนัสดา พารักษา
นางมนัสดา โสมทองหลาง
นางมนัสดา อโนราช
นางสาวมนัสนันท ธีรสุดานันทกร
นางสาวมนัสนันท นันทกร
นางสาวมนัสนันท นุดเวช
นางมนัสนันท ประสานพันธ
นางมนัสนันท มณีโช
นางมนัสนันท รักสัญชาติ
นางมนัสนันท รานอก
นางสาวมนัสนันท วันนามสิริ
นางสาวมนัสนันท วิจิตรเจริญมาศ
นางมนัสนันท วิทยาธมนันท
นางสาวมนัสนันท สรีสุทธิ
นางสาวมนัสนันท สินสะ
นางสาวมนัสนันท หมาดนุย
นางสาวมนัสพร หอมชะเอม
นางสาวมนัสวี กองนอย
นางสาวมนัสวี จินดา
นางมนัสวี นิลวิจิตร
นางสาวมนัสศิริ ทรงสนาน
นางสาวมนัสสินี ฟุงเฟอง
นางมนินทร กอกษัตริย
นางสาวมนินธปภา เทพี

๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐
๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมนิยา เกษรชื่น
นางสาวมนิสา คงรอด
นางมยุรฉัตร คําปน
นางมยุรฉัตร มนกลม
นางสาวมยุรมาศ สงาลี
นางมยุรา กอนทอง
นางสาวมยุรา แกวศรีทอง
นางมยุรา คงจันทร
นางมยุรา คามวง
นางสาวมยุรา จอมคําสิงห
นางสาวมยุรา จันทรประดับ
นางมยุรา นกนวม
นางสาวมยุรา ยุพาพิน
นางสาวมยุรา สุวรรณชะตัน
นางสาวมยุรินทร โตสารเดช
นางมยุรี กล่ําวิจิตร
นางมยุรี กิ่งจันทร
นางสาวมยุรี เกษร
นางมยุรี แกวบุญเสริฐ
นางมยุรี แกวไวยุทธ
นางสาวมยุรี เขียวใหม
นางมยุรี จันทรสะอาด
นางมยุรี จันทะเภา
นางมยุรี จินาวัลย
นางสาวมยุรี เจริญขํา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓

นางมยุรี เจียมเจริญ
นางมยุรี ชูชวย
นางสาวมยุรี ไชยปญญา
นางสาวมยุรี ไชยยาน
นางมยุรี แดงทอง
นางมยุรี แดงเรือ
นางสาวมยุรี บวบเมือง
นางสาวมยุรี บุตรนุช
นางสาวมยุรี พรรธนะจรัส
นางมยุรี พรายหนู
นางมยุรี พลวิหาร
นางมยุรี พิมพา
นางสาวมยุรี มูลรัสศรี
นางมยุรี ยศบุรี
นางมยุรี รักงาน
นางสาวมยุรี เรงรัด
นางสาวมยุรี ฤทธิรอน
นางมยุรี ลีปรีชา
นางมยุรี เลิงนิสัย
นางมยุรี วงเวียน
นางสาวมยุรี ศรีคุณแกว
นางมยุรี ศรีลาศักดิ์
นางมยุรี สิทธิโชค
นางมยุรี สีลาโคตร
นางมยุรี สุตาตะ

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมยุรี สุนสารพัง
นางสาวมยุรี สุวรรณเงิน
นางมยุรี แสนบุตร
นางมยุรี โสดาดี
นางมยุรี อยูกรุง
นางมยุรี อัลมาตร
นางมยุรี อาสุชีวะ
นางสาวมยุรี อินทรวิศิษฎ
นางสาวมยุรี อุยะเอก
นางมยุรี เอี่ยมปอ
นางสาวมยุรีย จันทะคาม
นางสาวมยุรีย ดือเร็ะ
นางมยุรีย นวลรักษา
นางสาวมยุรีย รัตนโชเต
นางมยุเรศ พลนํา
นางสาวมยุลี นีลพันธ
นางสาวมรกต อาหมัด
นางสาวมรันตรี พรหมชา
นางสาวมริษฎา จันทรเจริญ
นางมลฑยา สุภาปุ
นางสาวมลดา อุศมา
นางมลทิชา สุจา
นางมลทิรา ชัยบุตร
นางมลเทียร ภูมิโยชน
นางมลธิรา งะสมัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓

นางสาวมลธิรา ไชยยา
นางสาวมลธุดา อุยยก
นางสาวมลนภา กองไชยสงค
นางสาวมลนิดา ปญญา
นางสาวมลพิลา กันขุนทด
นางมลรวี ภูแพง
นางสาวมลฤดี จีนหวั่น
นางสาวมลฤดี ใจขาน
นางสาวมลฤดี ฉิมนิกร
นางสาวมลฤดี ชํานาญกิจ
นางมลฤดี เชาวพลกรัง
นางมลฤดี ไชยรบ
นางมลฤดี นาคกระสันต
นางสาวมลฤดี บุญรัตน
นางสาวมลฤดี พรหมชาติ
นางสาวมลฤดี พุทธรักษา
นางสาวมลฤดี ภูศรีประเสริฐ
นางสาวมลฤดี มูลสาร
นางสาวมลฤดี สมรักษ
นางมลฤดี สายกระสุน
นางสาวมลฤดี สายมนตรี
นางมลฤดี สุทธิกุล
นางสาวมลฤดี สุธงษา
นางมลฤดี สุฤทธิ์
นางสาวมลฤดี สุวะไกร

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมลฤดี แสวงศิลป
นางสาวมลฤดี หนิมา
นางสาวมลฤทัย แสงเนตร
นางมลลดา ปอมคํา
นางสาวมลวรรณ ดีหมั่น
นางมลัยวรรณ ศรีหนารถ
นางสาวมลิ โพติยะ
นางสาวมลิดา โคตะโคตร
นางสาวมลิดา ศรสําแดง
นางมลินยู นอยคูณ
นางมลินอย เสนาชัยนอย
นางมลิวรรณ เขียวประดิษฐ
นางสาวมลิวรรณ แพงโคตร
นางมลิวรรณ ศรีรัตนประชากูล
นางมลิวรรณ ขุนจิตใจ
นางมลิวรรณ ครุวรรณพัฒน
นางมลิวรรณ จันภูงา
นางสาวมลิวรรณ ปาตะวงศ
นางมลิวรรณ พานทอง
นางมลิวรรณ แสงคา
นางมลิวัน ฟุงกลิ่น
นางสาวมลิวัล แกวคาง
นางมลิวัลย แกวนุย
นางสาวมลิวัลย ขวัญเมือง
นางสาวมลิวัลย จันทรมูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓

นางมลิวัลย ชูศรี
นางมลิวัลย ติกาพันธ
นางสาวมลิวัลย บอหนา
นางมลิวัลย ยินดี
นางมลิวัลย สมณีวรรณ
นางมลิวัลย เสวกพยัคฆ
นางสาวมลิวัลย หมายเจริญ
นางสาวมลิวัลย อินทรกําแหง
นางมลีจันทร สีลอด
นางสาวมสฤณา มีศิริ
นางสาวมอ ศักดิ์เจริญชัยกุล
นางมอน คําสอน
นางสาวมะณี โกลากุล
นางมะณี ปุยะติ
นางมะณีวัลย ไชยสิทธิ์
นางมะนิกรณ ศรียันต
นางสาวมะปราง ฉิมผักแวน
นางมะยุรา วลัยศรี
นางมะยุรี กําจัดภัย
นางมะยุรี แกวพร
นางมะยุรี ดีอยู
นางมะยุรี แสนวันแสง
นางสาวมะยุเรศ กระทงนอย
นางสาวมะยุเรศ วรรณเกษม
นางมะลิ กองทอง

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมะลิ กุเวสา
นางมะลิ คําพุม
นางมะลิ คีรีโชติ
นางมะลิ เถินมงคล
นางมะลิ แทนไธสง
นางมะลิ นันทะโคตร
นางมะลิ เพียรดี
นางมะลิ โมรานอก
นางมะลิ สิงหพร
นางสาวมะลิ สิงหรัมย
นางมะลิ สุดชา
นางมะลิ อาษากิจ
นางสาวมะลิ อินธิสิทธิ์
นางมะลิจันทร กอทอง
นางมะลินี ผองใส
นางมะลิวรรณ เดชดวง
นางมะลิวรรณ ศรีวิพัฒน
นางสาวมะลิวรรณ ขึ้นทันตา
นางมะลิวรรณ ใจซื่อ
นางมะลิวรรณ สุขธระ
นางสาวมะลิวรรณ ไหมเขียว
นางสาวมะลิวัลย แกนจันทร
นางสาวมะลิวัลย ใจปลอด
นางมะลิวัลย ธรรมกุล
นางมะลิวัลย นาคประสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมะลิวัลย บุญอวน
นางมะลิวัลย บุญอาษา
นางมะลิวัลย ประดิษฐ
นางสาวมะลิวัลย พริกประสงค
นางมะลิวัลย พัชราภา
นางมะลิวัลย เภาโพธิ์
นางมะลิวัลย มีบุญมาก
นางมะลิวัลย ลาภบรรจบ
นางมะลิวัลย วรรณชัยมงคล
นางสาวมะลิวัลย เวฬุวันใน
นางมะลิวัลย ศรีสุภาพ
นางสาวมะลิวัลย สงวนศรี
นางมะลิวัลย สืบเพ็ง
นางมะลิวัลย สุนทรวัฒน
นางมะลิวัลย สุวรรณศรี
นางมะลิวัลย แสนกลา
นางสาวมะลิสา เพชรศรี
นางสาวมะลิสา วิจิตรปญญา
นางมะลิหยาม หนูโสะ
นางมะลีรัตน วาพันสุ
นางมัจฉา รัตนพากร
นางมัจฉา ศุภมาตย
นางมัชชุกานต สุวรรณเกษี
นางสาวมัชฌินา สุตานนท
นางสาวมัชฌิมา ซึมกระโทก

๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมัชฌิมา พรหมดี
นางสาวมัชฌิมา มากทรัพย
นางสาวมัชรินทร แวงวรรณ
นางมัฌฌารีญา จาไมสัน
นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟา
นางสาวมัญชุพร ปลักปลา
นางสาวมัญชุสา ใจดี
นางมัญชุสา ดูเรืองรัมย
นางสาวมัฏฐหทัย เชื้อหนองปรง
นางมัณฑณา เกษเหมือน
นางสาวมัณฑนา ขวัญศรีวงค
นางสาวมัณฑนา คงศิริ
นางสาวมัณฑนา ไชยปน
นางสาวมัณฑนา ตอแกว
นางสาวมัณฑนา เตชะวัฒนาพร
นางสาวมัณฑนา ทิพรักษ
นางสาวมัณฑนา ปลักปลา
นางสาวมัณฑนา พุฒแดง
นางมัณฑนา มูลมหา
นางสาวมัณฑริกา แฝงสาเคน
นางมัณทนา อัคฮาด
นางสาวมัดใจ วงศศิริ
นางมัตติกา คงเกิด
นางสาวมัตติกา คําภิไหล
นางสาวมัตติกา ทาทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมัตติกา ปุริเส
นางสาวมัตติกา หมวกละมัย
นางสาวมัตธุลดา อินทรกําแหง
นางสาวมัทณา สงสาระ
นางมัทนา คุมเนตร
นางสาวมัทนา ตาคํา
นางมัทนา ทองกลัด
นางสาวมัทนา เทียมเทศ
นางสาวมัทนา วังวงศ
นางมัทนาพร กัตติยะ
นางมัทนีย สิงหหนสาย
นางสาวมัทนียา ออชัยภูมิ
นางสาวมัทนียา อําภรณ
นางมัทยา ถวาย
นางมัทยา มาตราช
นางสาวมัทรี ดีนุ
นางสาวมัทรีญา ศรพรหม
นางสาวมัธศยา พูลสวัสดิ์
นางมันจนา เรือแกว
นางสาวมั่นจิต บุญศักดิ์
นางสาวมันจูล จันทรเทพ
นางสาวมันฑนา สนิทพันธ
นางมันณิกา แกวกา
นางสาวมันทนา โมริดา
นางมันทนา หลักดี

๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมันนา กะมินสิน
นางมัลลิกา กาบจันทร
นางสาวมัลลิกา กิตติกาวิน
นางมัลลิกา ชมภูนอย
นางสาวมัลลิกา ตวนชะเอม
นางสาวมัลลิกา บุญธรรม
นางสาวมัลลิกา โพธิ์ทอง
นางมัลลิกา ยมลําภู
นางสาวมัลลิกา รุงคลัง
นางสาวมัลลิกา ลําใย
นางสาวมัลลิกา ศรีดี
นางมัลลิกา โสเพ็ง
นางมัลลิกา โสมมณี
นางสาวมัลลิการ คํานิน
นางมัสณีย เจะนิ
นางสาวมัสยา ละครมูล
นางมาซีเตาะ มือกะ
นางมาญาวี มนูญกุลชัย
นางมาณิชา แข็งแรง
นางมาณี พละไกร
นางมาตยา บุญลือ
นางมานิดา ใจเบา
นางมานิดา ภิรมยสุภาพ
นางมานิดา สารพล
นางมานิต มาตรา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางมานิต อินทชาติ
นางมานิต อุไรล้ํา
นางมานิตย เห็นทั่ว
นางสาวมานิตา งอยปดพันธ
นางมานิตา รัตนเจริญ
นางมานิตา อยูงาม
นางมานิษา เทพสุข
นางสาวมายุลี ยะมก
นางมารตรี ชวลียรัชชานนท
นางมารตี เหมรินี
นางสาวมารยาท แตงออน
นางสาวมารยาท ลักษณแสงวิไล
นางมารศรี ดูเรืองรัมย
นางมารศรี ประเสริฐยิ่ง
นางมาราตรี กาวงควิน
นางสาวมารินทร สินประเสริฐ
นางมาริเยาะ หมัดปลอด
นางมาริษา คนงาม
นางสาวมาริษา พุทธจันทรตรี
นางสาวมาริสา กุยแกว
นางสาวมาริสา เกตุแกว
นางมาริสา ทิมินกุล
นางสาวมาริสา เหมืองทอง
นางสาวมาริสา เอมโอช
นางสาวมารีนี นิมะนอ

๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙
๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗
๑๘๗๔๘
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒
๑๘๗๕๓
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมารีย ปุม
นางสาวมารียะ บุญประสิทธิ์
นางสาวมารียา โสะประจิน
นางมารียํา เจะอิ
นางสาวมารีเยาะ ยูโสะ
นางสาวมารีแย เซะบิง
นางสาวมารีแย เปาะฮะ
นางสาวมารีหยะ ชุมจันทร
นางมารุจี สิงหสวัสดิ์
นางสาวมาเรียม เตะสาโหบ
นางสาวมาเรียม สาและ
นางสาวมาลัย เกิดคลาย
นางมาลัย แกวดวงดี
นางมาลัย ใกลฝน
นางมาลัย จันตาแวน
นางมาลัย ใจกวาง
นางสาวมาลัย ชมภูวัน
นางมาลัย ตาคํา
นางสาวมาลัย ทากุดเรือ
นางสาวมาลัย ทิมหันต
นางสาวมาลัย เบ็ญพาด
นางมาลัย เปรมใจ
นางมาลัย พจนฉิมพลี
นางมาลัย ภูมิโคกรักษ
นางสาวมาลัย มิ่งอรุณมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗๕๙
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒
๑๘๗๗๓
๑๘๗๗๔
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗
๑๘๗๗๘
๑๘๗๗๙
๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓

นางมาลัย รอดวินิจ
นางสาวมาลัย รอบรู
นางมาลัย วงคกระโซ
นางมาลัยทอง เชื้อคนแข็ง
นางมาลัยทิพย คงมี
นางสาวมาลัยพร บุญกาวงค
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ
นางมาลัยพิมพ ตันทา
นางมาลา กัลยา
นางมาลา จักเครือ
นางมาลา นามสุดตา
นางสาวมาลา บุญลือ
นางมาลา พัดกลม
นางสาวมาลา มานุสนธ
นางสาวมาลา สุนาวัฒน
นางสาวมาลาตี มณีหิยรา
นางสาวมาลาตี อนันตวุฒิ
นางมาลาศรี อายุวัฒน
นางสาวมาลิณา โตะเอียด
นางสาวมาลินี แกงเรือง
นางมาลินี จิตอนุกูล
นางมาลินี ตุมทอง
นางมาลินี นามจุมจัง
นางสาวมาลินี พุมเหรียญ
นางสาวมาลินี อดทน

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางมาลินี อุทัยรัตน
นางสาวมาลินี เอกสมัย
นางสาวมาลิสา ชุมเมฆ
นางสาวมาลิสา แชมนุย
นางสาวมาลี กลับประโคน
นางสาวมาลี ขาเหล็ก
นางสาวมาลี คนไว
นางมาลี จงเจริญ
นางมาลี ใจวงค
นางมาลี ชางเงิน
นางมาลี ชุมนา
นางมาลี ทิพยรักษ
นางมาลี เทศเขร็ม
นางมาลี ไทยดวง
นางมาลี นนทศรี
นางสาวมาลี นมขุนทด
นางมาลี นวนแปง
นางมาลี บัวหอม
นางมาลี บุญธรรม
นางสาวมาลี บุญเพชร
นางมาลี ปนแกว
นางสาวมาลี ปูเตะ
นางมาลี พรหมเดช
นางสาวมาลี พวงกัน
นางมาลี พูลเพิ่ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓

นางมาลี มิดชิด
นางสาวมาลี วงคจันทรติ๊บ
นางมาลี วงศภาคํา
นางมาลี วรรณพงษ
นางมาลี วิใจยา
นางมาลี ศรีแจมดี
นางมาลี สายชนะพันธ
นางสาวมาลี สาหราย
นางสาวมาลี ใหมใส
นางมาลี อาษาราช
นางมาลีกัน เรืองฤทธิ์
นางสาวมาลีนา กาเส็ม
นางสาวมาลีพร บอแฉ
นางมาลีย เทพศิริ
นางมาลีรัตน ตนภู
นางสาวมาลีรัตน ผิวจันทร
นางมาลีรัตน สุนทอง
นางสาวมาลีวรรณ มีศิลป
นางสาวมาลีหะ มะ
นางสาวมาวดี นวลมิ่ง
นางสาวมาศนสุภา ปาณาราช
นางสาวมาศมุกดา พลนาคู
นางสาวมาฮูรี แมแล
นางสาวมิ่งขวัญ ปองกัน
นางสาวมิ่งขวัญ ปงธิ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมิ่งขวัญ ยิ่งเจริญสมสุข
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
นางสาวมิตราภา แจมสวาง
นางสาวมิถุนา กาประโคน
นางมินตรา คําเงิน
นางสาวมินตรา คุมฤทธิ์
นางสาวมินตรา เผยโคกสูง
นางสาวมินตรา มนตรีวงษ
นางสาวมิรัญตี เกกินะ
นางสาวมิรินทร ปกสังคะเนย
นางมิเรียม นามจักร
นางสาวมิลินท บุญรักษ
นางมีณา เปลี่ยนจิตต
นางสาวมีนา แกสมาน
นางสาวมีนา ฉ่ําใจดี
นางสาวมีนาพร พลอยคีรี
นางสาวมีสุข พิมพโคตร
นางสาวมุกดา ขวัญตา
นางสาวมุกดา คําทอง
นางสาวมุกดา ปนคํา
นางสาวมุกดา มั่งเจริญ
นางมุกดาภรณ หมูคํา
นางสาวมุกดาวรรณ ใจหลัก
นางมุขสุดา ประดับเพชร
นางสาวมุจจรินทร นอยมาลัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓

นางสาวมุจรินทร มาศภูมี
นางสาวมุทิตา ขนายกลาง
นางสาวมุทิตา ทองเปราะ
นางมุทิตา ทองรักษ
นางมุทิตา นนทใสย
นางสาวมุทิตา มุงผล
นางสาวมุทิตา มุสิการยกูล
นางมุทิตา ลีบุญ
นางสาวมุทิตา อินทับเมฆ
นางสาวมุธิตา บุญสิทธิ์
นางมุยรา ทองเพ็ชร
นางเมฆมณี พลธรรม
นางเม็ดชริน ชาวกะสัย
นางสาวเมตตา ทองแชม
นางเมตตา บัวใหญ
นางเมตตา ประเสริฐ
นางสาวเมตตา เพียรดี
นางเมตตา ภูสิงห
นางเมตตา มันตาพันธ
นางเมตตา ศรีลาชัย
นางเมตตา สังขทอง
นางเมตตา สุขใส
นางสาวเมตตา สุวรรณศรี
นางเมตตา อรุณรัตน
นางเมตตา อินตะวงค

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเมทิกา คุณประทุม
นางสาวเมทินี ปญญาแกว
นางสาวเมธณี เอี่ยมภักดี
นางสาวเมธยา แสงสด
นางสาวเมธวดี พูลสวัสดิ์
นางสาวเมธา จันทจร
นางสาวเมธาพร จารุรัศมิพันธุ
นางเมธาพร พันธุพยัคฆ
นางสาวเมธารัตน อุตมอาง
นางสาวเมธาวดี แสงเนียม
นางสาวเมธาวี พวงศรี
นางเมธาวี ศรีพงษพันธุ
นางสาวเมธาวี เสียงหวาน
นางสาวเมธิณี กลิ่นเกษร
นางเมธินี แขกเมือง
นางเมธินี แสนใจกลา
นางสาวเมรวี มาศหวัง
นางสาวเมวดี ทั่งรอด
นางสาวเมวดี อภิชาตบุตร
นางสาวเมวิกา สุขจิตต
นางเมษยา โตบํารุง
นางสาวเมษา แจงเศรษฐ
นางเมืองเลิง วรยศ
นางแมน โพธิ์นอก
นางสาวไมตรี ฟูกัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓

นางไมตรี สอดศรี
นางสาวไมมูนะห หลงโซะ
นางสาวยมนา ดอนมะไฟ
นางยมนา รุงอินทร
นางสาวยมนา เลิศวงหัต
นางสาวยมลพร มายูร
นางสาวยลดา ทวีชาติ
นางสาวยลลดา ยอดพิกุล
นางยวงคํา นครจีน
นางยวงคํา มหานิล
นางยวน กอฝน
นางยวนจิต หาวิลี
นางสาวยวนจิตร ปะโกสันตัง
นางสาวยศภัทร ติขิณานนท
นางสาวยศยา พรรณรงค
นางยศวดี ศรีษะเนตร
นางยอดขวัญ แกวมณี
นางยอดขวัญ ทองเลม
นางยอดหลา ชางเก็บ
นางสาวยันนะ เขตนคร
นางสาวยาดา ชนไพโรจน
นางสาวยาตี นาวี
นางยามีละ หะยีนาแว
นางสาวยามีละห ยานยา
นางสาวยารอดะห ตาสา

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙
๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยารี่ยะ สันเตะ
นางยิ่งลักษณ พรหมเดช
นางยิ่งลักษณ ยอดออน
นางยินดี ขวัญชุม
นางสาวยินดี บัวทอง
นางยินดี รัตนชู
นางยินดี สกุลจันทร
นางยินดี แสนคําวงศ
นางยินดี อินนุรักษ
นางยิมสรียา ปรีดี
นางยิสมานี ปาทาน
นางยุดารัตน จิตตพิพัฒน
นางยุบล เกตุกุล
นางยุบล จันทวงศรี
นางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย
นางสาวยุพดี เบ็ญมูซา
นางสาวยุพดี แปนจํานงค
นางยุพดี พรหมหาราช
นางสาวยุพดี พิณทอง
นางยุพดี พุฒฝอย
นางยุพดี สัมฤทธิ์วงษ
นางสาวยุพนันท พงศธนาณัฐ
นางสาวยุพยงค ฉายวรรณ
นางสาวยุพยงค ไชยรบ
นางสาวยุพเยาว ดีพรอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓

นางยุพเยาว เดชราช
นางยุพเยาว พลเสน
นางยุพร กันยา
นางยุพเรศ ไวครุธา
นางสาวยุพเรศ สะเทือนรัมย
นางยุพเรศ สุวรรณ
นางยุพา กิ่งกาน
นางยุพา กิ่งโพธิ์
นางยุพา เกยรัมย
นางสาวยุพา แกนศึกษา
นางยุพา คุมแสง
นางยุพา ชาตรี
นางยุพา ดาวเรือง
นางยุพา ตาแจม
นางสาวยุพา ทองซวน
นางยุพา นมะหุต
นางยุพา นักรบ
นางยุพา บัวธนะ
นางยุพา บุญมา
นางยุพา บูรพา
นางสาวยุพา ภูมาสี
นางยุพา มวงนวล
นางยุพา ยังกมลโสภา
นางยุพา ฤทธิบุตร
นางสาวยุพา ศรีแกว

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยุพา เศษฐาวง
นางสาวยุพา สีมวง
นางสาวยุพา สุขตระกูล
นางยุพา สุนรกุมภ
นางยุพา สุยะลา
นางยุพา อินทรนุรักษ
นางสาวยุพาพร กลิ่นจันทร
นางสาวยุพาพร แกกลางดอน
นางสาวยุพาพร ทวีทรัพยกุล
นางสาวยุพาพร ทองทราย
นางสาวยุพาพร สอนแสง
นางยุพาพร สาขามุละ
นางยุพาพร สุวรรณกําเนิด
นางยุพาพรรณ วรรณราม
นางสาวยุพาภรณ นครชัย
นางสาวยุพาภรณ บุญนะ
นางยุพาภรณ ภูบุญทอง
นางยุพาภรณ มหาวงศ
นางสาวยุพาภรณ ศรีทิศ
นางยุพาภรณ สินศิริ
นางยุพารัตน วงศอารีย
นางยุพารัตน สมหมาย
นางยุพาวดี ไชยพิเดช
นางยุพาวดี ปทธุลี
นางยุพาวดี พรมนอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๐๙ นางยุพาวดี วิเศษศรี
๑๙๐๑๐ นางยุพาวรรณ ชาญเชาว
๑๙๐๑๑ วาที่รอยตรีหญิง ยุพาวรรณ
มาพิทักษ
๑๙๐๑๒ นางยุพิณ วนะสารี
๑๙๐๑๓ นางยุพิณพร อินทอง
๑๙๐๑๔ นางยุพิน กรมขันธ
๑๙๐๑๕ นางยุพิน กลางประพันธ
๑๙๐๑๖ นางสาวยุพิน กาลพันธา
๑๙๐๑๗ นางยุพิน เกษสุวรรณ
๑๙๐๑๘ นางยุพิน โกศล
๑๙๐๑๙ นางยุพิน ไกรครุฑ
๑๙๐๒๐ นางยุพิน ขยันกิจ
๑๙๐๒๑ นางสาวยุพิน คําปา
๑๙๐๒๒ นางยุพิน คําสอนพันธ
๑๙๐๒๓ นางยุพิน ฆารสวาง
๑๙๐๒๔ นางยุพิน เจริญสุข
๑๙๐๒๕ นางสาวยุพิน ตรีภาส
๑๙๐๒๖ นางสาวยุพิน นกพรมพะเนา
๑๙๐๒๗ นางยุพิน นายสกุล
๑๙๐๒๘ นางสาวยุพิน น้ําใจตรง
๑๙๐๒๙ นางยุพิน ประเสริฐสังข
๑๙๐๓๐ นางสาวยุพิน ปอมหิน
๑๙๐๓๑ นางยุพิน ปญญาแกว
๑๙๐๓๒ นางยุพิน ปาศรี

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวยุพิน ปนพงษ
นางยุพิน พรมดี
นางยุพิน พิมพมลัย
นางสาวยุพิน เพชรมาก
นางยุพิน มงคล
นางสาวยุพิน รสหอม
นางยุพิน รัตนประภา
นางยุพิน วิบุลยกุล
นางสาวยุพิน ศรีแกว
นางสาวยุพิน ศรีบาง
นางสาวยุพิน ศรีวิเศษ
นางสาวยุพิน สรอยจันดา
นางยุพิน สายสวาท
นางยุพิน สุขธระ
นางยุพิน สุขรักษา
นางยุพิน สุขสมบูรณ
นางสาวยุพิน สุพรม
นางสาวยุพิน สุมังเกษตร
นางสาวยุพิน อินทรีย
นางสาวยุพินภรณ อุนสิม
นางยุพี ปาปะไกร
นางสาวยุภา เจนใจ
นางยุภา ชินโน
นางยุภา ทับแสง
นางยุภา ทัพชุมพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒

นางยุภา ประกอบบัว
นางยุภา เปรมกาศ
นางยุภา พรหมมาวัน
นางยุภา มะยัง
นางยุภา สนิทบรรเลง
นางสาวยุภา สารุณา
นางยุภา แสงสอง
นางยุภา อิมาพัด
นางยุภาดี กีสบุตร
นางยุภาพร เฉยไสย
นางสาวยุภาพร ดวงดี
นางยุภาพร ดีหามแห
นางยุภาพร นักการ
นางยุภาพร ผารัตน
นางยุภาพร พุมมา
นางยุภาพร วางเวน
นางยุภาพร วีสเพ็ญ
นางยุภาพร โสมชาลี
นางสาวยุภาพรรณ ศรีลาวงษ
นางสาวยุภาภรณ แกวมวง
นางสาวยุภาภรณ บุญสอน
นางสาวยุภาภรณ ศรีโภคา
นางสาวยุภารัด เสตฐา
นางสาวยุภารัตน แปะอุย
นางยุภาริน ไชยรักษ

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕
๑๙๐๘๖
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐
๑๙๐๙๑
๑๙๐๙๒
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางยุภาวดี ดวงกําชนะชัย
นางยุภาวดี ภูผาหลวง
นางสาวยุภาวรรณ วงคจันทร
นางยุรดา เสนาเจริญ
นางยุราวรรณ ที่อราม
นางสาวยุรี ภูเกิดพิมพ
นางยุรี วุฒพันธ
นางสาวยุรี สาเหล็ม
นางสาวยุรี สิริวาส
นางยุรี หมื่นเท
นางสาวยุรีย ประดับจันทร
นางยุลัยวัล ยิ่งยอด
นางสาวยุวณี ภักดีราช
นางยุวดี กมลสาร
นางสาวยุวดี โกยมา
นางยุวดี ขํายิ่งเกิด
นางสาวยุวดี คีรีราษฎรตระกูล
นางยุวดี จันทรศิริ
นางยุวดี ไชยชนะ
นางยุวดี ดวงคําฟู
นางสาวยุวดี นทีธารทอง
นางยุวดี น้ําจิตรตรง
นางสาวยุวดี พันหนู
นางสาวยุวดี ไพรเขียว
นางสาวยุวดี ลิภูนนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุวดี ศตวีร
นางสาวยุวดี ใสสะอาด
นางยุวดี อรรคอํานวย
นางยุวดี อาการ
นางยุวธิดา จีนกสิกรรม
นางสาวยุวธิดา จุลลนันทน
นางยุวธิดา ติโนชัง
นางสาวยุวนิดา ระแวงสูงเนิน
นางยุวนิตย ภะวะ
นางสาวยุวเนตร จูมทอง
นางยุวพร สุทธหลวง
นางยุวรัตน พลสิมมา
นางยุวรัตน พันธุวงษ
นางสาวยุวรีย มูลมานัส
นางสาวยุวเรศ ยินดี
นางยุวลักษ พยุงผล
นางสาวยุวลักษณ โกฏิแกว
นางสาวยุวลี ชาธิพา
นางสาวยุวลี วงพิลา
นางสาวยุวันดา ฉิมฉลาด
นางยุฬาลักษณ หมั่นผดุง
นางยูงทอง ชาทองยศ ทองนาค
นางสาวยูถิกา นาคทอง
นางสาวยูใบดะ ดอนิ
นางสาวยูวัยรียะห ซื่อตรง

๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเย็น หนอคําหลา
นางสาวเย็นจิตร ฮิวจเฮยส
นางสาวเย็นใจ พิทักษวงษ
นางเย็นใจ สอนหนูนอย
นางสาวเย็นฤดี พรหมบิน
นางเย็นฤดี ศิริบูรณ
นางเย็นฤดี สอนสมนึก
นางเย็นฤดี สอนสุราษฎร
นางสาวเยาวณีย อังสวัสดิ์
นางเยาวดี กําศร
นางเยาวดี กุยรัมย
นางเยาวดี โคตรเสนา
นางเยาวดี ไชยงาม
นางเยาวธิดา คําศรี
นางสาวเยาวนารถ บุญมาเลิศ
นางสาวเยาวนิตย ดวงสมร
นางสาวเยาวนิตย วิทยาพันธ
นางเยาวพา อินชา
นางเยาวเพ็ญ ละครชัย
นางสาวเยาวภา คลายยิ่งเหมือน
นางเยาวภา พลคํามาก
นางสาวเยาวภา ภิรมย
นางเยาวมาญจน หงษวิลัย
นางเยาวมาลย กาฬจันทร
นางเยาวมาลย ศิริวัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวมาลย ศึกสงคราม
นางสาวเยาวรัก สุภิรมณ
นางเยาวรัก โหราจันทร
นางเยาวรัตน เกตุแกว
นางสาวเยาวรัตน งามเมฆ
นางสาวเยาวรัตน ทวีรัตน
นางสาวเยาวรัตน บัวทอง
นางเยาวรัตน บุตรศาสตร
นางเยาวรัตน ศิลปศร
นางสาวเยาวราช ลัทับขวา
นางเยาวเรศ โตแทนสมบัติ
นางสาวเยาวเรศ พวงเอี่ยม
นางเยาวเรศ ศรีซุย
นางสาวเยาวเรศ สดชื่น
นางเยาวเรศ สมรวย
นางสาวเยาวเรศ หลมเหลา
นางเยาวเรศ อุนคํา
นางสาวเยาวลักษณ การประกอบ
นางเยาวลักษณ เกษแกว
นางเยาวลักษณ แกวโกย
นางสาวเยาวลักษณ ขันหนุย
นางเยาวลักษณ คงนคร
นางเยาวลักษณ คงนครล
นางเยาวลักษณ คงสวัสดิ์
นางสาวเยาวลักษณ จตุรภักดิ์

๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเยาวลักษณ ชาภักดี
นางเยาวลักษณ เชอมือ
นางสาวเยาวลักษณ ไชยสงค
นางสาวเยาวลักษณ ดีแปน
นางสาวเยาวลักษณ ถมทอง
นางเยาวลักษณ ทองคําเภา
นางเยาวลักษณ นิเทศวิทยานุกูล
นางสาวเยาวลักษณ เนตรพรหม
นางสาวเยาวลักษณ บุญตาสุทธิ
นางสาวเยาวลักษณ
ประทีป ณ ถลาง
นางสาวเยาวลักษณ พยัคฆา
นางสาวเยาวลักษณ พิมพเทพ
นางสาวเยาวลักษณ โพธิสุทธิ์
นางเยาวลักษณ โพธิ์แสง
นางสาวเยาวลักษณ มณฑา
นางสาวเยาวลักษณ มีทรัพย
นางสาวเยาวลักษณ ศรีเนาวรัตน
นางเยาวลักษณ ศรีสวาง
นางเยาวลักษณ ศึกษาการ
นางเยาวลักษณ สมนอก
นางเยาวลักษณ สุวรรณกูฎ
นางสาวเยาวลักษณ สุวรรณวาสิก
นางเยาวลักษณ แสนยา
นางเยาวลักษณ แหลงหลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐
๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวะมาลย ธรรมมุลตรี
นางเยาวะรี นันทชัย
นางเยี่ยมศรี คลังชํานาญ
นางสาวโยธินันท ดรหมื่นศรี
นางสาวโยสิตา บุญเกื้อ
นางสาวใย สิงหสกล
นางสาวใยบัว หะหมาน
นางรงรองพัชร นากําแพง
นางรจนา กําหอม
นางรจนา กีกอง
นางรจนา แกวหานาม
นางรจนา เขื่อนแปด
นางสาวรจนา คําภิระ
นางสาวรจนา คุณภาที
นางสาวรจนา จันทะบุตร
นางรจนา เดชมณี
นางรจนา ตอทรัพย
นางรจนา เทพชัย
นางสาวรจนา ประพัฒน
นางสาวรจนา พันธจําปา
นางสาวรจนา พากเพียร
นางรจนา โพธิ์พรม
นางสาวรจนา มุงชู
นางสาวรจนา โยธาไทย
นางสาวรจนา รัตนวิจิตร

๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑
๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรจนา เรือนเจริญ
นางรจนา ลิ้นทอง
นางสาวรจนา ลิ้มจํารูญรัตน
นางรจนา วงศสวัสดิ์
นางสาวรจนา สรอยนุม
นางสาวรจนา สองหลง
นางรจนา สันตะโร
นางสาวรจนา สาระปญญา
นางสาวรจนา สืบประ
นางสาวรจนา สุภาพ
นางรจนา แสนจันทร
นางรจนา แสนบัว
นางรจนา อนอําไพ
นางรจนา อุนเจริญ
นางสาวรจนี มุคุระ
นางสาวรจรินทร วงชัยเพ็ง
นางสาวรจรินทร วงษไม
นางสาวรจรินทร ศรีนิล
นางสาวรจเรศ สองเพชรแกว
นางรจิวัลย ศรีทองกุล
นางรชฎวรรณ รุจีอังคีรส
นางสาวรชาดา ศรีบุญธรรม
นางรฐสุดา แซหวั่ง
นางรฐา คุมสวน
นางสาวรฐา รังษีวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรณิดา ชัยภาเจริญ
นางรณิดา บุตรกันรัตน
จาสิบตํารวจหญิง รณิดา ยอดแกว
นางสาวรณิภา พงศพุทธชาติ
นางรดา สอนเถื่อน
นางรดา สุวรรณพันธ
นางสาวรดาณัฐ นิลนาค
นางสาวรดาณัฐ พูลสุข
นางสาวรดามณี อินทรกรานต
นางรดาวรรณ วิเชียรดี
นางรดีภัส สวัสดิ์ลน
นางสาวรตนพร ทองกลัด
นางสาวรติ กสิวงศ
นางรติกร โตออน
นางรติกรานต ยศปญญา
นางสาวรติกาญจน จันทรแกว
นางสาวรติพร ศิลาลาย
วาที่รอยตรีหญิง รติมา จอยเจือ
นางสาวรติมา จันทรนวล
นางสาวรติมา สรีระพร
นางสาวรติมาภรณ กิ่งแฝง
นางรติรัตน แซเลียว
นางสาวรพินทรนิภา ทรัพยสําเริง
นางรพิรัตน โพธิ์เจริญ
นางรพีพร พนมภู

๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘
๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรพีพร แสงเดือน
นางรพีพรรณ การะเกษ
นางรพีพรรณ คงชยาสุขวัฒน
นางรพีพรรณ บงแกว
นางสาวรพีพรรณ มากบุญ
นางสาวรพีพรรณ สกุลศรี
นางรพีพรรณ สุริยะ
นางรพีภรณ แสนหาญ
นางสาวรภัชตา ภัทรยิ่งกําแหง
นางสาวรภัทภร ควรรณราช
นางรภัทร ระวิวัฒน
นางสาวรภัทร โรจทองประสาร
นางสาวรภัทรภร เงินหมื่น
นางสาวรภัสศา พลรัตน
นางรภัสสรณ เกษกุล
นางสาวรภัสสรณ อําไพ
นางรภัสสา โนนสาลี
นางสาวรภัสสา สุริวรรณ
นางสาวรภีพร นามโคตร
นางสาวรมณ สังโคมินทร
นางสาวรมณีย สุดยูโซะ
นางสาวรมณียา ณ สงขลา
นางรมมณีย ยาที
นางสาวรมยชลี ชัยพัฒนวโรดม
นางสาวรมยรวินท วรรณหนอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑

นางรมิญญาภัทร แสนจันทร
นางสาวรรรรรร ทินรุง
นางสาวรรวิสา นพรัตน
นางรวงทอง ชาสงวน
นางรวงทอง โถตะบุตร
นางสาวรวงทอง ทองดวง
นางรวงทอง ศรีหนอ
นางสาวรวงทอง เอี่ยมขํา
นางสาวรวมใจ พันเจาะจง
นางรวย พรมดี
นางรวยรินทร ขันทอง
นางสาวรวิทย ขนไทย
นางรวิพร ซองเหล็กนอก
นางสาวรวิภา ขุนาพรม
นางสาวรวิภา ลีโคตร
นางสาวรวิวรรณ ทองโชติ
นางสาวรวิวรรณ บรรดาศักดิ์
นางรวิวรรณ พานิชรัมย
นางรวิวรรณ ศรีสําอางค
นางรวิวรรณ หอมอบ
นางสาวรวิศรา คงอาย
นางรวิสรา แกวมณี
นางสาวรวิสรา โพธิ์สะราช
นางรวิสรา สุขสวัสดิ์
นางสาวรวิสรา แสนสุข

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐
๑๙๓๕๑
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรวีภัทร แสงสี
นางรวีวรรณ ปานมงคล
นางรวีวรรณ ขันทะโฮม
นางรวีวรรณ จําปาแกว
นางรวีวรรณ โทรัตน
นางสาวรวีวรรณ เนียมทอง
นางสาวรวีวรรณ บัวบาน
นางรวีวรรณ ยอดแกว
นางสาวรวีวรรณ หาญสอน
นางสาวรสจรินทร เสนีวงศ
นางสาวรสมารินทร พรหมประเทศ
นางสาวรสมาลิน ล้ําเหลือ
นางสาวรสริน รัศมีพนากุล
นางสาวรสรินทร คําโย
นางรสรินทร ชราศรี
นางสาวรสรินทร แซฮอ
นางสาวรสรินทร พรมเทา
นางรสรินทร พราหมนิล
นางสาวรสรินทร พิชัยคํา
นางสาวรสรินทร เย็นกาย
นางรสลิน ไตรพิษ
นางสาวรสวรรณ เผ็งเหลา
นางรสสุคนธ กันทิยะ
นางรสสุคนธ กุยราพเนาว
นางสาวรสสุคนธ คําโพธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑

นางสาวรสสุคนธ จําปาศรี
นางรสสุคนธ ณ พัทลุง
นางสาวรสสุคนธ ทวมอุปถัมภ
นางสาวรสสุคนธ ทองมั่น
นางสาวรสสุคนธ ทับทอง
นางรสสุคนธ ประเทพา
นางสาวรสสุคนธ ภมรสวัสดิ์
นางสาวรสสุคนธ เมืองราช
นางสาวรสสุคนธ วันจรัญ
นางรสสุคนธ สําเภานอย
นางรสสุคนธ สุวรรณศิลป
นางรสสุคล วรพันธุ
นางรสิกา หวาสกุล
นางรสิตา ยารังษี
นางรอกีเยาะ ดอเลาะ
นางสาวรอซาดา ซาเมาะ
นางสาวรอซีตา เตะปูยู
นางสาวรอซือนะ ตอรีอะ
นางสาวรอฎียาฮ กําพวน
นางรอบีดะ ขาวเฉาะ
นางสาวรอบียะ เจะหะ
นางสาวรอบีอะ เจะหมีน
นางสาวรอมละ สายสะอิด
นางรอมะ ดะเละ
นางรอมาเยาะ ยาโงะ

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรอมี่หนะ บิลโสะ
นางสาวรอมือละ หะยีเตะ
นางสาวรอมือละห ยีปูเตะ
นางรอยพิมพ จัดแจง
นางสาวรอยพิมพ เชื้อเมืองพาน
นางสาวรอวียะ อาดัม
นางรอสนี เทศอาเส็น
นางสาวรอสนีย ดือเระ
นางรอหานี มะสาแม็ง
นางสาวรออีหมะ ดอเฮง
นางสาวรอฮาณี สตอปา
นางรอฮานา กาเซะ
นางสาวรอฮานา มะยูโซะ
นางสาวรอฮานา อาแวมะสาและ
นางรอฮายา หะยีมีนา
นางระฏิพร ราชโยธา
นางระติมา หมองคะ
นางระเบียบ ทําพล
นางสาวระเบียบ พลเทพ
นางระเบียบ พูลพิพัฒน
นางระเบียบ มนัสศิลา
นางสาวระเบียบ อุนหลาบ
นางระพิน เพชรนาค
นางระพินทร กิ่งกาญจน
นางระพินทร คําแสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางระพี มังคลาด
นางสาวระพีพร แกวศิริ
นางสาวระพีพร ปนสิทธิ์
นางระพีพร โสภา
นางสาวระพีพรรณ ผองใส
นางระยอง โทคําเวช
นางระยอง วงคคะสุม
นางระยอง สมบูรณ
นางสาวระรินทรมาศ รังคะราช
นางระลาวรรณ บัวใหญ
นางระลึก วงศอุดม
นางระวิวรรณ เขื่อนแกว
นางสาวระวิวรรณ บุญธรรม
นางระวิวรรณ รัตนาประภาภรณ
นางสาวระวิวรรณ ศรีนุม
นางสาวระวีวรรณ ขุดโพธิ์
นางระวีวรรณ ทองแสงแกว
นางระวีวรรณ เย็นยิ่ง
นางระวีวรรณ สุขประเสริฐ
นางระหัด สืบสวน
นางรักคณา ภูมี
นางสาวรักคณา สากุล
นางรักชนก เคนทวาย
นางรักชนก ชาวสาน
นางรักชนก สุขะดี

๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรักชนัน ใจใส
นางสาวรักตนันท เกลื้อคํา
นางรักยิ้ม บุญมาตุน
นางสาวรักยุกต จามนอยพรม
นางสาวรักษชนก เจือสุข
นางสาวรักษชนก แพลงกระโทก
นางรักษา ทองแรง
นางรักษา สุขเจริญ
นางสาวรักษิณา ประเสริฐศรี
นางรักษิณา ปานมี
นางสาวรังรอง บุนนาค
นางสาวรังศิญา ธุวสิน
นางสาวรังสรรค สอนวงษแกว
นางรังสาด ปรีชายศ
นางสาวรังสิต คางคํา
นางรังสุนี ภูแกวนอก
นางสาวรัจณี สายโสภา
นางสาวรัจนา ติสระ
นางรัชเกลา คําแสนวงษ
นางสาวรัชเกลา สวัสดิลาภ
นางสาวรัชชนก นึกถึง
นางสาวรัชชุดา สราญลักษณ
นางสาวรัชญา หารสริกิจ
นางรัชฎา สมประสงค
นางรัชฎา สาราบรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙
๑๙๔๖๐
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕
๑๙๔๗๖
๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐
๑๙๔๘๑

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชฎาพร ตะนะดี
นางรัชฎาพร เสือบาง
นางสาวรัชฎาภรณ ชนูนันท
นางสาวรัชฎาภรณ ชวยเกิด
นางสาวรัชฎาภรณ ชาลง
นางสาวรัชฎาภรณ เมฆปน
นางสาวรัชฎาวรรณ พลชัย
นางสาวรัชฎาวรรณ เอกตาแสง
นางรัชฎาวรรณ จุลศักดิ์
นางรัชฎาวรรณ พอสิงห
นางสาวรัชฐิญา เวียสุวรรณ
นางสาวรัชฐิญากรณ รักสุวรรณ
นางสาวรัชณี ชุมพลดี
นางสาวรัชณี สาเขตร
นางสาวรัชณีกูล แกววัน
นางสาวรัชณีย กามูณี
นางสาวรัชณีวรรณ บุญปก
นางสาวรัชณู ชอบดวยไถ
นางสาวรัชดา เงินดี
นางรัชดา ไชยพจน
นางสาวรัชดา เตือนขุนทด
นางสาวรัชดา แถมกระโทก
นางสาวรัชดา นาโท
นางสาวรัชดา บํารุง
นางรัชดา แปนกลาง

๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕
๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑
๑๙๕๐๒
๑๙๕๐๓
๑๙๕๐๔
๑๙๕๐๕
๑๙๕๐๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชดา พิมพสิม
นางสาวรัชดา ภักดีณรงค
นางสาวรัชดา วิเศษอุด
นางรัชดาพร คัมภีระ
นางสาวรัชดาพร วิงวอน
นางสาวรัชดาพร เสารสิงห
นางรัชดาภรณ ดวงเตชะ
นางรัชดาภรณ ทาทอง
นางสาวรัชดาภรณ บุญหนุน
นางรัชดาภรณ พยุหกฤษ
นางรัชดาภรณ เรืองหิรัญวนิช
นางรัชดาภรณ ศิริสวัสดิ์
นางสาวรัชดาภรณ สมงาม
นางสาวรัชดาภรณ สิงหเรือง
นางสาวรัชดาภรณ อุณหัง
นางสาวรัชดาวรรณ จําปาทิพย
นางรัชดาวรรณ อุปวงษา
นางสาวรัชตา กอนเพ็ชร
นางสาวรัชตา ผดุงเพียร
นางรัชตา เอนกไชยพร
นางสาวรัชนก แกวมณี
นางรัชนก โฉมสันเทียะ
นางรัชนก โชติชวง
นางรัชนก ธีรธัญปยศุภร
นางรัชนก นิลวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๐๗
๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐
๑๙๕๑๑
๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑

นางสาวรัชนก บดีรัฐ
นางสาวรัชนก รักษแกว
นางสาวรัชนก สุวินัย
นางรัชนก อุทัศพัฒนะ
นางรัชนา ฤทธิ์วรา
นางรัชนิกา เผือกชาย
นางรัชนิภา จันทรแจมศรี
นางรัชนี กองแสง
นางรัชนี แกวสุขสี
นางรัชนี คงแกว
นางสาวรัชนี คงสมฤกษ
นางรัชนี คนงาม
นางสาวรัชนี คนหมั่น
นางสาวรัชนี จําปาศักดิ์
นางรัชนี ฉัตรมี
นางรัชนี ชมภู
นางสาวรัชนี ชาชมพร
นางสาวรัชนี ชูแกว
นางสาวรัชนี แซฟาม
นางสาวรัชนี ดวงใจ
นางรัชนี ดิษปวน
นางรัชนี ดีอยากได
นางรัชนี ถาคําติ๊บ
นางสาวรัชนี ธัญญเจริญ
นางรัชนี นบนอบ

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๓๒
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชนี นิจมหา
นางสาวรัชนี บัวนาค
นางรัชนี บุญเฉลียว
นางรัชนี บุญลือ
นางสาวรัชนี โบราณประสิทธิ์
นางรัชนี เปงธรรม
นางรัชนี เปรมชาติ
นางรัชนี ผดุงจิระพันธทิพ
นางรัชนี พระมะโท
นางรัชนี พิณทอง
นางรัชนี พุทธา
นางรัชนี เพชรคง
นางรัชนี ภูอุภัย
นางรัชนี รอญยุทธ
นางสาวรัชนี ราชนาวี
นางสาวรัชนี เรืองผึ้ง
นางรัชนี เรืองสา
นางสาวรัชนี วรรณสารคีรี
นางรัชนี วายโสกา
นางรัชนี เวชศักดิ์
นางสาวรัชนี ศรีเกิด
นางสาวรัชนี ศรีพล
นางสาวรัชนี ศรีมณี
นางสาวรัชนี ศรีใส
นางรัชนี ศิลาขาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐
๑๙๕๘๑

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชนี สมรูป
นางรัชนี สามสาลี
นางรัชนี สําเส็น
นางรัชนี สินปญญาสิริ
นางรัชนี สินภูมี
นางสาวรัชนี สีทอง
นางสาวรัชนี สุขสําราญ
นางรัชนี สุธรรม
นางรัชนี สุเมโท
นางสาวรัชนี สุวรรณกูฏ
นางรัชนี เสมอใจ
นางรัชนี แสงแกว
นางสาวรัชนี แสงศรี
นางรัชนี หงษไกร
นางรัชนี หมัดศิริ
นางสาวรัชนี ออนสมบัติ
นางรัชนี อาจหาญ
นางสาวรัชนี อินโต
นางสาวรัชนีกร โคตรสีหา
นางสาวรัชนีกร ทรัพยสมบัติ
นางรัชนีกร เที่ยงธรรม
นางสาวรัชนีกร บุญญะสุวรรณ
นางสาวรัชนีกร วงศเทพวาณิชย
นางรัชนีกร สรอยมี
นางสาวรัชนีกร หมอนสุวรรณ

๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔
๑๙๕๘๕
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑
๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัชนีกรณ อุนเรือน
นางสาวรัชนีพร คําสิงหา
นางสาวรัชนีพร มีหิริ
นางสาวรัชนีพัฒน งามจรุพรโกศล
นางรัชนีภรณ เครือฟก
นางสาวรัชนีมล ใจจา
นางสาวรัชนีย โกมลพยุง
นางรัชนีย แตงนวล
นางสาวรัชนีย ทักจาง
นางสาวรัชนีย ทินอย
นางรัชนีย บุญเกิด
นางรัชนีย ปลั่งดี
นางรัชนีย ผาทอง
นางสาวรัชนีย พรมโยธา
นางรัชนีย พิลานอย
นางรัชนีวรรณ คุณเฉย
นางสาวรัชนีวรรณ เดชสุทธิ์
นางรัชนีวรรณ บุญเอี่ยม
นางสาวรัชนีวรรณ มาตรี
นางสาวรัชนีวรรณ แววศรี
นางรัชนีวรรณ ศรีธาวิรัตน
นางสาวรัชนีวรรณ สิทธิกัน
นางสาวรัชนีวรรณ สุขลักษณ
นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณฉิม
นางรัชนีวรรณ แสงงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนีวัลย มีจํานงค
นางรัชนู คฤหบดี
นางสาวรัชนู ชมภูชุม
นางสาวรัชนู นัยสุทธิ์
นางสาวรัชนู มากเกื้อหนุน
นางสาวรัชนู ศรีดาวเรือง
นางสาวรัชพร ชาทัน
นางสาวรัชยา ขาวผอง
นางรัชวรรณ เบ็ตเสร็จ
นางสาวรัชวัล คงวัดใหม
นางรัชวี จันทนะ
นางสาวรัชสุมน ซื่อประเสริฐ
นางรัญจวญ สวงกุดเรือ
นางรัญจวน คลังกลาง
นางรัญจวน เอี่ยมแสง
นางรัญชนา คํามาศ
นางสาวรัญชนา ราชพรม
นางสาวรัญชนา สิงหโคตร
นางสาวรัญชิดา คงไทย
นางสาวรัญชิดา พิจารณ
นางรัญชิดา ศักดิ์รุงเรือง
นางรัญชิดา แอหลัง
นางสาวรัญดร สุวิชัย
นางสาวรัญศิญาณ เจริญปยะรัตน
วาที่รอยตรีหญิง รัฐกานต ศุภกา

๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัฐจุรี ศรีทรงเมือง
นางรัฐพร ปูใฝ
นางสาวรัฐพร หนอสิงหา
นางรัฐภารักษ ชัยกูล
นางสาวรัฐวดี สมจิตร
นางสาวรัฐวรรณ คงดั่น
นางรัฐวรรณ แยมพรอม
นางสาวรัดเกลา เบญจเสวี
นางรัดดา แควภูเขียว
นางรัดดากร ประยงคหอม
นางสาวรัดดาวรรณ ดาเกลี้ยง
นางรัดตนันต ภูสํารอง
นางสาวรัตกาล กันใจ
นางสาวรัตณาวดี อังกาบ
นางรัตณี แทงทอง
นางรัตดา บัวภูมิ
นางสาวรัตดิกาล ทองแกว
นางสาวรัตตนา อึ๊งวัฒนะกุล
นางรัตตนาพร ขัติยศ
นางสาวรัตตรียา สุราฤทธิ์
นางสาวรัตติกร ทะอินตา
นางสาวรัตติกร เศวตจินดา
นางสาวรัตติกร เสดา
นางสาวรัตติกา ใจตา
นางรัตติกานต หวงรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตติการ ประเทียบอินทร
นางสาวรัตติการ คุมครอง
นางรัตติการ ทวันเวช
นางสาวรัตติการ ออนโยน
นางรัตติการณ นาคฤทธิ์
นางสาวรัตติกาล ใจลังกา
นางรัตติกาล ชนะสาร
นางสาวรัตติกาล ชมภูรัตน
นางรัตติกาล ธิชาญ
นางรัตติกาล บุญมา
นางสาวรัตติกาล บุญยศ
นางรัตติกาล ปราบหลอด
นางสาวรัตติกาล โภชกรณ
นางรัตติกาล ริอุบล
นางสาวรัตติกาล สอนแกว
นางรัตติกาล สุวิทยชยานนท
นางรัตติกาล แสงธิ
นางสาวรัตติกาล หอมอบ
นางสาวรัตติมัย แพทอง
นางรัตติมา อับดุลเราะแม
นางรัตติมาภรณ ทาวันละ
นางสาวรัตติยา เกตุเนตร
นางรัตติยา คําผอง
นางรัตติยา จบศรี
นางรัตติยา ไชยแสน

๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตติยา ปรีชา
นางรัตติยา โมทะจิตร
นางรัตติยา สงสุข
นางสาวรัตติยา สีวิจี๋
นางรัตติยา สุยาอินทร
นางสาวรัตติยากร ชาวงษ
นางสาวรัตติยาภรณ จินตนุกูล
นางสาวรัตติยาภรณ ชูชวย
นางรัตติรดา มูลเทพ
นางรัตน ใจภิภักดิ์
นางรัตนกุล แพงมา
นางสาวรัตนเกลา สืบเสาะ
นางสาวรัตนจนา ศิริคุปต
นางรัตนจายา สุวรรณ
นางสาวรัตนชนก นวลแขวง
นางสาวรัตนดา คําสุก
นางรัตนดา อุนเจริญ
นางรัตนตรี มังสุไร
นางสาวรัตนติการ วุฒิสาร
นางสาวรัตนติกาล หอมอบ
นางรัตนพร ชัยมูล
นางรัตนพร พลบุบผา
นางรัตนพร เหมือนเพชร
นางสาวรัตนภรณ ชูเอียด
นางสาวรัตนภา โกรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔
๑๙๗๑๕
๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนมณี โกรดประโคน
นางสาวรัตนลักษณ ธนวัฒกิจขจร
นางรัตนวดี เจยาคม
นางสาวรัตนสุดา แกวมณี
นางสาวรัตนสุดา ทรงโยธิน
นางสาวรัตนสุดา ดวงแกว
นางสาวรัตนสุดา สองศรี
นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร
นางรัตนา กลางแม
นางรัตนา กาญจนศุภศักดิ์
นางสาวรัตนา การัตน
นางรัตนา เกษกิ่ง
นางรัตนา แกวบุญเพิ่ม
นางรัตนา แกวแลว
นางสาวรัตนา ขัดคํากอง
นางรัตนา คนกลา
นางสาวรัตนา คําคูบอลล
นางสาวรัตนา คําปาระ
นางสาวรัตนา เครือเนตร
นางรัตนา จันทรกอง
นางรัตนา จันทะวัง
นางสาวรัตนา แจมแจง
นางรัตนา แจมแจง
นางสาวรัตนา ใจคํา
นางรัตนา ชวยเพชร

๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนา ชัยชมภู
นางรัตนา ชาวดง
นางสาวรัตนา ไชยศรี
นางสาวรัตนา ซง
นางรัตนา แซภู
นางรัตนา แซลิ้ม
นางสาวรัตนา โซะสลาม
นางรัตนา ตางาม
นางรัตนา ตาปราบ
นางสาวรัตนา ตีระกิจวัฒนา
นางรัตนา เตวะสุ
นางสาวรัตนา ถนอมผล
นางรัตนา ทองภู
นางสาวรัตนา ทองสีแกว
นางสาวรัตนา ทันบาล
นางรัตนา ทายอม
นางสาวรัตนา นอมสุระ
นางสาวรัตนา นาขะมิน
นางรัตนา นาวัง
นางรัตนา นิสัยรัมย
นางรัตนา บุญรักษา
นางรัตนา บุญเสริฐ
นางรัตนา ปากบารา
นางรัตนา ปนแกว
นางสาวรัตนา ปนตาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑

นางรัตนา ผิวงาม
นางรัตนา พงษตะลุง
นางสาวรัตนา พุมเทียน
นางรัตนา พูลประดิษฐ
นางรัตนา เพชระบูรณิน
นางรัตนา โพธิ์ฑูร
นางสาวรัตนา โพธิเนตร
นางรัตนา ฟุงสรอยระยา
นางรัตนา ภาคภูมิ
นางสาวรัตนา มนัสพรหม
นางสาวรัตนา มากทวม
นางรัตนา มีทรัพย
นางรัตนา มุงคุณแสน
นางสาวรัตนา เมฆทวีป
นางสาวรัตนา ยิ้มพุม
นางรัตนา ระหัสทอง
นางรัตนา เรืองเดช
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นางสาวรัตนา ศรีนวล
นางรัตนา ศรีแพงมล
นางรัตนา ศรีภูธร
นางสาวรัตนา ศรีระวงษา
นางรัตนา ศิริกุล
นางสาวรัตนา ศิริวัฒน
นางรัตนา สงตา

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘
๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑
๑๙๗๙๒
๑๙๗๙๓
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕
๑๙๗๙๖
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนา สมฤทธิ์
นางรัตนา สมานทอง
นางรัตนา สังกาศ
นางสาวรัตนา สันเลม
นางสาวรัตนา สาละ
นางรัตนา สิทธิ
นางรัตนา สินมา
นางสาวรัตนา สุขใจ
นางสาวรัตนา สุจารีย
นางรัตนา เสมประเสริฐ
นางรัตนา หอธิวงค
นางรัตนา เหมือนมี
นางรัตนา อยูทองอินทร
นางสาวรัตนา อาจหาญ
นางสาวรัตนา อามาตยมนตรี
นางรัตนา อิ่นคํา
นางรัตนา อุดมสุข
นางสาวรัตนากร ชุมพล
นางรัตนากร แพพวง
นางสาวรัตนากร ภูสมนึก
นางสาวรัตนากร รัตนอุทัยกูล
นางรัตนากร รัตนะ
นางสาวรัตนาจิตร แมเขียว
นางรัตนาพร กันใจ
นางสาวรัตนาพร ไชยริบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตนาพร ดอนแผว
นางสาวรัตนาพร นารี
นางรัตนาพร พลไธสง
นางรัตนาพร ภูมิประสาท
นางสาวรัตนาพร ใหญสมพงษ
นางสาวรัตนาพร ออนเจริญ
นางสาวรัตนาภร วุฒิผล
นางสาวรัตนาภรณ กันทาใจ
นางรัตนาภรณ กุณา
นางรัตนาภรณ กุลมอญ
นางสาวรัตนาภรณ ขาวไชยมหา
นางสาวรัตนาภรณ จรัสทอง
นางสาวรัตนาภรณ จีวิระ
นางรัตนาภรณ เจริญสูงเนิน
นางสาวรัตนาภรณ ชูชีพ
นางรัตนาภรณ ซอนกลิ่น
นางสาวรัตนาภรณ ณ เทพา
นางรัตนาภรณ ทิพยรักษ
นางสาวรัตนาภรณ ทิพยอักษร
นางสาวรัตนาภรณ ธิดี
นางสาวรัตนาภรณ นิมิตสุขศรี
นางสาวรัตนาภรณ นุชดารา
นางสาวรัตนาภรณ บูรพา
นางสาวรัตนาภรณ พรมคุณ
นางรัตนาภรณ พิรัญเจริญ

๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตนาภรณ พิศร
นางสาวรัตนาภรณ เพียรหลํา
นางสาวรัตนาภรณ ภักดีจันทร
นางสาวรัตนาภรณ รอดพิลา
นางสาวรัตนาภรณ ศรีทองอุน
นางรัตนาภรณ ศรีปตเนตร
นางรัตนาภรณ ศิลปเสถียรกิจ
นางรัตนาภรณ สนพรม
นางสาวรัตนาภรณ สรอยสุข
นางสาวรัตนาภรณ สังขสูตร
นางสาวรัตนาภรณ สังฆทิพย
นางรัตนาภรณ สิงหันต
นางรัตนาภรณ สิมสวัสดิ์
นางสาวรัตนาภรณ สุขเกษม
นางสาวรัตนาภรณ อิ่มบุตร
นางสาวรัตนาวดี เกาะแกว
นางสาวรัตนาวดี คําทองหลาง
นางสาวรัตนาวดี ณ.สาร
นางสาวรัตนาวดี บางประอินทร
นางรัตนาวดี ปูดํา
นางรัตนาวดี ผานสุวรรณ
นางสาวรัตนาวดี พรพงศไพศาล
นางสาวรัตนาวดี เพียรกลา
นางรัตนาวรรณ เต็มราม
นางรัตนาวรรณ สมฝน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑

นางรัตนาวลี ภาคตอน
นางสาวรัตภรณ แรมเขียม
นางสาวรัตภาภรณ อินทรอุดม
นางสาวรัตมณี อูทอง
นางรัตยา โพโสภา
นางสาวรัตรนา ศรฤทธิ์
นางรัตวรรณ สืบสกุลนาเจริญ
นางรัตวินันทน จิตตประวัติ
นางสาวรัติกาล โคตะยันต
นางสาวรัติกาล บุญชัยศิริ
นางสาวรัติยา โอฬารพฤกษ
นางรันจวน ชัยทิพย
นางสาวรันดร เมาวงษ
นางรัมพนา ปานมีศรี
นางสาวรัมภาภัค ฉิมเฉิด
นางสาวรัศมิ์ชญาณ รวมรัตน
นางรัศมิ์ศศิ ไชยจันทร
นางรัศมี แกวสา
นางสาวรัศมี แขกออน
นางรัศมี คงใจ
นางรัศมี จําปารัตน
นางสาวรัศมี นวลบุตรดี
นางสาวรัศมี นามโคตร
นางรัศมี บุญวาสนา
นางสาวรัศมี เบาวรรณ

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัศมี พรหมมา
นางรัศมี พรหมเสน
นางรัศมี โพธิสัย
นางสาวรัศมี ภูมิฐาน
นางรัศมี มาตรา
นางสาวรัศมี โยชาลี
นางรัศมี ระมัดจิตร
นางรัศมี วงเวียน
นางสาวรัศมี ศรีวิชา
นางสาวรัศมี ศิริปญญา
นางรัศมี สิทธิศาสตร
นางรัศมี อุไรศรี
นางสาวรัศมีแข หลวงยี
นางสาวรัศมีจันทร ชาติเพชร
นางสาวรัศมีนวลี ทีปกรสุเมธา
นางสาวรัษฎากร นุชประเสิรฐ
นางสาวรัสดา รุนพงษ
นางรัสดา วิเศษสม
นางรัสนา นิลสลับ
นางสาวรา หนูชวย
นางราชานี ทองขวัญ
นางราณี กลีบฉวี
นางราณี จันทะวงศ
นางสาวราณี ตินะนอย
นางราณี เรืองสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑

นางราณี สุพล
นางสาวราตรี แกวแสนไชย
นางราตรี ขนาบแกว
นางราตรี ไขระวิ
นางสาวราตรี คงสอน
นางสาวราตรี คัดทะสิงห
นางสาวราตรี ใจสาหัส
นางราตรี โฉมฉาย
นางสาวราตรี ชั่งทอง
นางราตรี ชัยดวง
นางสาวราตรี ชาวสวน
นางราตรี โตะชาลี
นางราตรี ถามะพันธ
นางราตรี แถลงกัน
นางราตรี ทองโทน
นางราตรี ทองเนื้องาม
นางราตรี ทองวิไล
นางสาวราตรี ไทยปาน
นางสาวราตรี นาพรม
นางราตรี นามคํามี
นางราตรี นามคุณ
นางราตรี บัญชา
นางสาวราตรี บุตรนอย
นางสาวราตรี บุระเนตร
นางสาวราตรี ใบเกตุ

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวราตรี ปฏิพันธ
นางราตรี ปะละทัง
นางราตรี ปญญา
นางราตรี ปนทุกาศ
นางราตรี พรหมรัตน
นางราตรี พลอยดี
นางสาวราตรี เมืองวงษ
นางสาวราตรี รอดบน
นางสาวราตรี รอดรัตนา
นางราตรี รําจวน
นางสาวราตรี ฤกษดี
นางราตรี ฤทธิ์หมุน
นางราตรี ลาดโสม
นางราตรี เลิศหวาทอง
นางราตรี ศรีดาราช
นางสาวราตรี ศรีนิล
นางราตรี ศรีสุวรรณ
นางราตรี สอนสําโรง
นางราตรี สังชาดี
นางสาวราตรี สารโภคา
นางสาวราตรี สาสังข
นางสาวราตรี สิงหชัย
นางสาวราตรี สุเณรุ
นางสาวราตรี สุเมธาโส
นางราตรี แสงลา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘

นางราตรี โสดาปดชา
นางราตรี โสธิธรรม
นางราตรี หงสพรรคมนุญ
นางสาวราตรี หมึกแดง
นางสาวราตรี อดทน
นางราตรี อนุนิวัฒน
นางราตรี อภิญญามนตรี
นางราตรี อยูภักดี
นางราตรี อรรถประจง
นางราตรี อินทรักษ
นางราตรี อุนาพรม
นางสาวรานี ทรัพยประทุม
นางรานี ราวะดี
นางรานีย เวชสานนท
นางสาวรายดา สาและ
นางสาวรารัตน เกตุทองแท
นางสาวราลักษณ นิสังกาศ
นางสาวราวดี มูลมาตร
นางสาวราวรรณ วงคกลาง
นางราวัลย ยะการ
นางสาวราศรี บัวศรี
นางรําเทียน ขําคะจร

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙
๒๐๐๐๐

(เลมที่ ๖/๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรําพรรณ เทพศิริ
นางรําพัน ธัญญะ
นางสาวรําพา เย็นสําราญ
นางสาวรําพึง คงประเสริฐ
นางสาวรําพึง จันทรอน
นางสาวรําพึง เปงจันทร
นางรําพึง ศิริวรรณ
นางสาวรําเพย ศรีวิชัย
นางรําแพน แกวนิวงษ
นางรําไพ แกนภักดี
นางรําไพ จันทพุฒ
นางรําไพ ชมภูวิเศษ
นางสาวรําไพ เชื้อบุญมี
นางรําไพ ไชยรบ
นางรําไพ แตมงาม
นางรําไพ นิรัติศัย
นางสาวรําไพ บุญศร
นางรําไพ พรมชินวงศ
นางรําไพ พลซา
นางรําไพ ภูละมุล
นางรําไพ ภูสงา
นางรําไพ มัยวงค

