เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น ๕๔๒,๙๕๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๒,๐๒๘ ราย)
นางสาวนันทิญา แกวสุริยันต
๑๑๐๒๔ นางสาวนันธิตา พิชญาวิรุฬห
นางนันทิญา อัฒจักร
๑๑๐๒๕ นางสาวนันธิยา สุภากรณ
นางสาวนันทิดา นาโควงค
๑๑๐๒๖ นางนันสนุก สมไวย
นางสาวนันทิดา บุญตา
๑๑๐๒๗ นางนัยณีย ไกรนรา
นางนันทิดา ผลสอน
๑๑๐๒๘ นางนัยนปพร กูลรัตน
นางนันทิดา มะเฮมี
๑๑๐๒๙ นางสาวนัยนปพร พญาชน
นางสาวนันทิดา ศรีเพชร
๑๑๐๓๐ นางนัยนา กลิ่นหวล
นางสาวนันทินี สายอุปราช
๑๑๐๓๑ นางนัยนา กวนวงค
นางนันทิยา ขุนจิตร
๑๑๐๓๒ นางนัยนา คงพันธ
นางนันทิยา เทียนแกว
๑๑๐๓๓ นางนัยนา คงเพ็ชร
นางสาวนันทิยา รุงเรือง
๑๑๐๓๔ นางนัยนา จัดไธสง
นางสาวนันทิยา ลักษิตานนท
๑๑๐๓๕ นางสาวนัยนา ถิ่นทอง
นางสาวนันทิยา สิทธิศร
๑๑๐๓๖ นางสาวนัยนา พยมพฤกษ
นางสาวนันทิยา สืบสุนทร
๑๑๐๓๗ นางสาวนัยนา โสมทอง
นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล
๑๑๐๓๘ นางสาวนัยนาภรณ เข็มทอง
นางสาวนันทิยาพร ภูเกาะ
๑๑๐๓๙ นางสาวนัสภิชา พูลเพิ่ม
นางนันทิวา ทองพุฒิ
๑๑๐๔๐ นางสาวนาจอนงค ธานีพนู
นางนันธิกา ธรรมวรรณ
๑๑๐๔๑ นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด
นางนันธิกาญจน ภามาศ
๑๑๐๔๒ นางสาวนาซูรี เปาะกู
นางสาวนันธิดา เทพพูลผล
๑๑๐๔๓ นางสาวนาฎยา รักปาน
นางนันธิดา ปกกังเวสัง
๑๑๐๔๔ นางสาวนาฎฤดี สุขไกรทัย
นางสาวนันธิดา สอนปน
๑๑๐๔๕ นางสาวนาฎหทัย สิทธิบุญ
นางนันธิดา สีดาวงศ
๑๑๐๔๖ นางสาวนาฏชนก จันทีนอก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนาฏณิดา กอนคําใหญ
นางสาวนาฏยา ใจหวัง
นางสาวนาฏยา ชูแกว
นางสาวนาฏยา ซียง
นางสาวนาฏยา ทัตสอย
นางสาวนาฏยา วงษคํา
นางนาฏศิลป ชัยเจริญพัฒนา
นางสาวนาเดีย สุเด็น
นางสาวนาตยา จอวา
นางนาตยา ชอยพลอย
นางสาวนาตยา ทับหลาย
นางสาวนาตยา บุญสม
นางสาวนาตยา ปาลพันธุ
นางนาตยา พะงาตุนัด
นางนาตยา สายน้ําผึ้ง
นางสาวนาตยา สุขใจ
นางนาตยา สุทธิชวย
นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร
นางสาวนาตอนงค บานกรด
นางสาวนาถตยา วจีกรรม
นางสาวนาถธิดา เจริญสุข
นางนาถธิดา เสือชาง
นางสาวนาถนภา บริบูรณเกษตร
นางสาวนาถนภางค แจมสุวรรณ
นางสาวนาถยา คงขาว
นางสาวนาถยา ตําปาน

๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนาถยา สันหมุด
นางสาวนาถยา อุตมา
นางสาวนาถระพี ศรีสุข
นางสาวนาถวรินทร เกตุดี
นางสาวนาถอนงค กางถัน
นางนาถอนงค ทสะสังคินทร
นางสาวนาถอนงค วงศขันแกว
นางสาวนาที แยมขยาย
นางสาวนายีเราะ มะสาและ
นางสาวนารดา กลิ่นคุณธรรม
นางนารถกาญจน ลภิรัตนากูล
นางสาวนารา นิลนันท
นางสาวนาราชา โชติยา
นางสาวนารินทร วงษเวก
นางนารินี กันทารักษ
นางนาริยา มั่นธรรม
นางนารี ไชยบุตร
นางสาวนารี ไตรพรม
นางนารี ปนป
นางนารี ยิ่งยศ
นางนารี รัศมี
นางนารี สุขแสวง
นางนารีนาถ เพ็ชรไทย
นางสาวนารีภัทร โหตรภวานนท
นางสาวนารีรัตน กูลเม็ง
นางนารีรัตน ขันเงิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนารีรัตน จิตรมั่นธรรม
นางนารีรัตน ทองเลิศ
นางนารีรัตน ผดุงสุขดํารง
นางสาวนารีรัตน มณีรักษ
นางนารีรัตน มั่นศักดิ์
นางสาวนารีรัตน ยะปะนันท
นางสาวนารีรัตน รุงเรือง
นางสาวนารีรัตน เศษวงค
นางสาวนารีรัตน สัมพันธ
นางนารีรัตน สาครขํา
นางนารีรัตน สาสกุล
นางสาวนารีรัตน สิงหลา
นางนารีรัตน สุขเรือง
นางสาวนารีรัตน อินทรวิสัย
นางนารีสะ โสสนุย
นางสาวนาลิน กอมวงค
นางสาวนาลิน ปนเอย
นางนาวี สมใจหวัง
นางสาวน้ําคาง วงควิเศษ
นางสาวน้ําทิพย เขื่อนเพชร
นางสาวน้ําทิพย คําอุด
นางสาวน้ําทิพย เจริญสุข
นางสาวน้ําทิพย ทองแพ
นางสาวน้ําทิพย ปยะนิรันดรกุล
นางสาวน้ําทิพย พะยิ้ม
นางน้ําทิพย มั่นปาน

๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางน้ําทิพย ยอดดี
นางนํานภา บุญสอน
นางน้ําผึ้ง กิกลิ้ง
นางน้ําผึ้ง จตุพร
นางสาวน้ําผึ้ง เฉลิมพันธ
นางสาวน้ําผึ้ง ชาญถิ่นดง
นางน้ําผึ้ง ทมานนท
นางน้ําผึ้ง นาพยัพ
นางน้ําผึ้ง พันพวง
นางน้ําผึ้ง โพธิ์ศรี
นางน้ําผึ้ง สอางคชัย
นางน้ําผึ้ง สิงหเสน
นางสาวน้ําผึ้ง สุจารักษ
นางน้ําผึ้ง ประสาร
นางสาวน้ําฝน กลั่นทิพย
นางน้ําฝน คํามูล
นางสาวน้ําฝน ณ นุวงศ
นางสาวน้ําฝน ตะมะแกว
นางน้ําฝน ทวีชาติ
นางสาวน้ําฝน ทองเกตุ
นางสาวน้ําฝน ปะพาน
นางสาวน้ําฝน มนขุนทด
นางน้ําฝน ยิ้มจํารัส
นางสาวน้ําฝน ศรีนวล
นางสาวน้ําฝน ศรีใส
นางสาวน้ําฝน สาโยธา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวน้ําฝน สิทธิวรรณธนะ
นางน้ําฝน สีสิงห
นางน้ําฝน เอี่ยมสุนทร
นางนําพร มาลัยทอง
นางน้ําเพชร โพนนาคก
นางนําสุข หวางเพียร
นางน้ําออย เจริญสุข
นางน้ําออย ใจใหญ
นางสาวน้ําออย ชุมทอง
นางสาวน้ําออย วิเชียรณรัตน
นางน้ําออย หาสุข
นางนิกขนิฌา ศรีบุตรตา
นางสาวนิจฐภารัตน ประกอบแกว
นางสาวนิจพร ภูละกอ
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ
นางนิจวิภา เนาวะพันธ
นางนิชชาวัลย หนูกลัด
นางสาวนิชดา บุญชิด
นางนิชนันท คําวาด
นางนิชนันท จันทรเขียว
นางสาวนิชนันทร บุญสา
นางนิชภัค พรหมคีรี
นางสาวนิชยา ขุนดํา
นางนิชา สีพรมทอง
นางนิชาดา เมืองพรม
นางสาวนิชานันท ตันสุริยา

๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิชานันท บานเนิน
นางนิชาภร ตะสมบัติ
นางนิชาภัทร กุลรัตน
นางสาวนิชาภา กิจประมงศรี
นางนิชาภา บุญเจริญ
นางสาวนิชาภา วอนเพียร
นางสาวนิชาภา สังบัวแกว
นางสาวนิชาภา ออนละออ
นางนิชุลฎา โอภาสสุริยะ
นางนิญมาส เมฆฉาย
นางนิฐจกาญจน กอบกุลธนชัย
นางนิดดา ศรีวงษรัตน
นางสาวนิดตะยา สุขรี
นางสาวนิดธิดา กันแกว
นางนิดนภา บุญเพ็ง
นางสาวนิตญา ดาทอง
นางสาวนิตติยา ตั้งเจริญ
นางสาวนิตติยา พวงจันทร
นางนิตติยา เพชระบูรณิน
นางนิตติยา ลวนกลา
นางนิตติยา วิสะมิตะนันท
นางสาวนิตยฐา ลิ้มสายสุข
นางนิตยธีรา พวงเพิ่มทรัพย
นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ
นางนิตยะ วัฒนดิลกวิชช
นางสาวนิตยา กาญจนศุภศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘

นางนิตยา กาแดง
นางสาวนิตยา แกวกลา
นางนิตยา แกวจันทรานนท
นางสาวนิตยา แกวบัวสา
นางสาวนิตยา ขวาไชยวี
นางสาวนิตยา คําโท
นางสาวนิตยา คํานาทิพย
นางสาวนิตยา คําปน
นางสาวนิตยา คุมพงษพันธ
นางสาวนิตยา เครือวัน
นางสาวนิตยา โคตรโนนกอก
นางสาวนิตยา จันทะชารี
นางสาวนิตยา จันทามี
นางสาวนิตยา ฉัตรสูงเนิน
นางสาวนิตยา ชํานาญคราด
นางนิตยา ชูเสือหึง
นางสาวนิตยา ไชยะสุ
นางนิตยา ดุงโคกกรวด
นางสาวนิตยา เต็มเปยม
นางนิตยา ทองคํา
นางสาวนิตยา ทองทา
นางนิตยา ทองใบ
นางสาวนิตยา ทองใบ
นางนิตยา ทาปก
นางนิตยา ทีดี
นางนิตยา ทูลตา

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิตยา ธาตุมี
นางสาวนิตยา นวลยานัส
นางนิตยา นาคสีสด
นางนิตยา นามสวาง
นางสาวนิตยา นิลาราช
นางสาวนิตยา บัวขาว
นางนิตยา ปานมีศรี
นางสาวนิตยา ผลพูลเกิด
นางสาวนิตยา ผารัตน
นางสาวนิตยา ผิวผอง
นางสาวนิตยา พรหมจิตร
นางสาวนิตยา พรหมเรือง
นางนิตยา พลไพรินทร
นางสาวนิตยา พลเยี่ยม
นางสาวนิตยา พักดี
นางสาวนิตยา พิลาคุณ
นางนิตยา เพิ่มสกุล
นางนิตยา มงคลนํา
นางสาวนิตยา มิตรมานะ
นางสาวนิตยา มีใจสืบ
นางสาวนิตยา มียิ่ง
นางสาวนิตยา ระแวงสูงเนิน
นางสาวนิตยา รักคํา
นางนิตยา รัตนเวชศาสตร
นางสาวนิตยา ราชปกษา
นางสาวนิตยา ละอองศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐

นางสาวนิตยา ลักขณะ
นางนิตยา วงศคําฟู
นางนิตยา วงศจันทร
นางสาวนิตยา วรรณแสงทอง
นางสาวนิตยา วังหอม
นางนิตยา วิลามาศ
นางสาวนิตยา ศรีดารา
นางสาวนิตยา ศรีรักษา
นางสาวนิตยา ศรีสรรคจร
นางสาวนิตยา สมประสงค
นางสาวนิตยา สอนนุชาติ
นางสาวนิตยา สังคณิตย
นางสาวนิตยา สาริกูล
นางสาวนิตยา สิงหคํา
นางนิตยา สีระวัตร
นางสาวนิตยา สีสันต
นางสาวนิตยา สีแสง
นางสาวนิตยา แสงมณี
นางสาวนิตยา โสมาบุตร
นางนิตยา หลาคําคง
นางสาวนิตยา หอมพันนา
นางนิตยา ออวิเศษ
นางนิตยา อังสุจารี
นางนิตยา อาจพลไทย
นางสาวนิตยา อามาตย
นางสาวนิตยา อินทรขีนี

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนิตยา ฮวดนาง
นางสาวนิตยาพร เงินจันทร
นางสาวนิตยาพร เนตรรุง
นางสาวนิตยาภรณ วรรณทวี
นางสาวนิตยาวัลย วงษชาลี
นางสาวนิตรยา สุวรรณเพ็ง
นางสาวนิตสา ตอโชติ
นางสาวนิติกานต แกวประดิษฐ
นางสาวนิติญาภรณ ศรีไพร
นางนิติมา แกวไพร
นางนิติยา วิรัตนจินดา
นางสาวนิติยา สมนาม
นางนิติยา เหล็กเพชร
นางสาวนิติรัฐ ประพันธมิตร
นางสาวนิติรัตน แสงเผือก
นางสาวนิถยา จอกแกว
นางนิทยา บุญฤทธิ์
นางสาวนิทรา กําแพงหลอ
นางนิทรา จําลอง
นางสาวนิธิดา มัสยามาศ
นางสาวนิธิตา ขันธวิทยา
นางนิธินันท อธิวัฒนกานนท
นางสาวนิธินา เรืองสระ
นางสาวนิธิมา เจริญชัย
นางสาวนิธิมา ไทยเล็ก
นางสาวนิธี การไถเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิพร ธาตุแสง
นางสาวนิพัทธา ปลอดทอง
นางสาวนิพาดีละห แวนามะกัน
นางสาวนิพาพร นุเสน
นางสาวนิพาภรณ ระวังวงศ
นางนิพารีดะ สะอะ
นางสาวนิภัทรา วรรณขาว
นางสาวนิภา แคภูเขียว
นางสาวนิภา จันผอง
นางนิภา ดิศเจริญ
นางสาวนิภา พรหมชัย
นางสาวนิภา เรียงสันเทียะ
นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพ
นางนิภา ศิริเกษร
นางสาวนิภา ศิริจร
นางสาวนิภา ศุภนาม
นางสาวนิภา สิงหคํา
นางนิภา ใหมชุม
นางสาวนิภา อุดมนาค
นางสาวนิภา แอหลัง
นางนิภาดา มุกดาดี
นางสาวนิภาพร แกวพิชัย
นางสาวนิภาพร เขียวออน
นางสาวนิภาพร คําเพราะ
นางนิภาพร คํามี
นางสาวนิภาพร คุมกลาง

๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิภาพร งามหลาย
นางสาวนิภาพร จันทรดี
นางนิภาพร จันทรอาภาท
นางสาวนิภาพร จันทุมา
นางสาวนิภาพร เจดียแปง
นางนิภาพร ชวยเนียม
นางสาวนิภาพร ไชยชนะ
นางสาวนิภาพร ดีตะนะ
นางนิภาพร ตอดแกว
นางสาวนิภาพร ทรัพยเรือง
นางสาวนิภาพร ทะโดนสระนอย
นางสาวนิภาพร ธิใจ
นางนิภาพร นามวงษา
นางสาวนิภาพร บุญวัฒน
นางสาวนิภาพร ไปดี
นางสาวนิภาพร พรมรักษ
นางสาวนิภาพร พลมาก
นางนิภาพร พวงนุน
นางนิภาพร มาละอินทร
นางสาวนิภาพร รักใหม
นางสาวนิภาพร เรี่ยวแรง
นางสาวนิภาพร เรือนแกว
นางสาวนิภาพร ลิ่มวรากร
นางสาวนิภาพร วงษาเนาว
นางสาวนิภาพร วิสารพันธ
นางสาวนิภาพร ศรีประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔

นางนิภาพร สงเสริม
นางนิภาพร สวางกุล
นางสาวนิภาพร สัญญะวงค
นางสาวนิภาพร สิงหละคร
นางนิภาพร สุขสมร
นางนิภาพร เส็นสอ
นางสาวนิภาพร แสงสีห
นางสาวนิภาพร หนวงเหนี่ยว
นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง
นางสาวนิภาพร เหล็กหลี
นางนิภาพร อรัญสาร
นางสาวนิภาพรรณ กองแกว
นางสาวนิภาพรรณ ไกรศรี
นางนิภาภร จิตรเพชร
นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน
นางนิภาภรณ ซายโพธิ์กลาง
นางนิภาภรณ ดวงสิน
นางสาวนิภาภรณ เตชัย
นางนิภาภรณ ทัดเทียม
นางสาวนิภาภรณ ยะมะกา
นางสาวนิภาภรณ ยุวะบุตร
นางสาวนิภาภรณ แสนกือ
นางสาวนิภาภรณ อินทนพ
นางนิภารัตน กาละพวก
นางนิภารัตน ชํานาญ
นางสาวนิภารัตน นาหอม

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิภารัตน บอแกว
นางสาวนิภารัตน ผาบคํา
นางสาวนิภารัตน แมนปน
นางนิภารัตน ลาภภิญโญ
นางสาวนิภารัตน สมรูป
นางนิภารา สมานมิตร
นางนิภาวรรณ การุญ
นางสาวนิภาวรรณ ตลับทอง
นางนิภาวรรณ ทาวสกุล
นางนิภาวรรณ ผิวทองงาม
นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย
นางสาวนิภาวรรณ ศิริจันทร
นางสาวนิภาวรรณ สมสุข
นางสาวนิภาวรรณ แสงสวาง
นางสาวนิภาวรรณ แสนเสนาะ
นางนิภาวัลย กาเหย็ม
นางสาวนิภาวัลย อินทรออน
นางสาวนิ่มนภา หลวงปน
นางสาวนิ่มนวล นันคํา
นางสาวนิ่มนวล นิ่มหัตถา
นางสาวนิ่มอนงค วงศโหงน
นางนิยพร พัฒนะจํารูญ
นางสาวนิยม กิ่งทอง
นางสาวนิยม ภาเรือง
นางสาวนิยม หลอยดา
นางนิยาภรณ ฐานไชยยิ่ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖

นางสาวนิรฉัตร แกวบุตรดี
นางสาวนิรชรา เคนวิเศษ
นางสาวนิรชรา นิลนนท
นางสาวนิรชา อภิชาติ
นางสาวนิรดา เจนเขตรการ
นางสาวนิรนุช ศรีโพธิ์
นางสาวนิรมล ชาสงวน
นางสาวนิรมล ธิชาญ
นางสาวนิรมล นวลจันทร
นางนิรมล แนนอุดร
นางสาวนิรมล ปาปะขํา
นางนิรมล พงษเกษม
นางสาวนิรมล โพธิจักร
นางสาวนิรมล ภิรมยฤกษ
นางสาวนิรมล รอดเผือก
นางสาวนิรมล รอดไพ
นางสาวนิรมล รื่นกลิ่น
นางนิรมล ศรเพ็ชร
นางนิรวรรณ คูชัยยานนท
นางนิรัฉรา ปญญาชนะวงศ
นางนิรัตนดา กรมไธสง
นางนิรันดร ขันธวิชัย
นางสาวนิรามัย เชิดเมืองปก
นางสาวนิรามัย ไชยรัตน
นางนิรามัย มั่นหมาย
นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนิฤมล ดาสี
นางสาวนิฤมลมาตย คงคากุล
นางสาวนิลนาฏ ซาเสน
นางสาวนิลเนตร ทองสุข
นางสาวนิลรัตน สุรีย
นางสาวนิลรัตนา จุลสํารวล
นางสาวนิลวรรณ โยชะนัง
นางสาวนิลาวรรณ สิงหงาม
นางนิลาวรรณ วงศเรือน
นางนิลาวัลย สันตะศรี
นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
นางสาวนิลุบล คํายิ่ง
นางสาวนิลุบล จันทรนิยม
นางสาวนิลุบล บัวงาม
นางนิลุบล สมอินทร
นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ
นางสาวนิโลบล เหลาเขตกิจ
นางสาวนิโลบล เอี่ยมสําอางค
นางสาวนิศรา กันเรียน
นางสาวนิศรา มูลวรรณ
นางสาวนิศรา แสงทอง
นางสาวนิศา วงษสุวรรณ
นางสาวนิศา สายมณี
นางสาวนิศากร โนราช
นางนิศากร เรืองเกลี้ยง
นางสาวนิศาชล งามประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘

นางนิศาชล ปานคง
นางสาวนิศาชล ปุงคํานอย
นางสาวนิศาชล สูบผอม
นางนิศานาถ โกฎแสน
นางสาวนิศานาถ แยมแสง
นางนิศารัตน กมุททรง
นางสาวนิศารัตน กระเวณกิจ
นางสาวนิศารัตน เครือสุวรรณ
นางสาวนิศารัตน นาคินทร
นางนิศารัตน บรรจง
นางสาวนิศารัตน ยมดํา
นางสาวนิศารัตน ฤทธิ์แสนตอ
นางสาวนิศารัตน แสงรี
นางนิศารัตน หนองเส
นางสาวนิศาวรรณ ปนทอง
นางนิษฐวดี ชุติภัทรบัณฑิต
นางนิษฐา ดอกจันทร
นางสาวนิษฐา วงพิทักษ
นางสาวนิษณา สงกา
นางนิษา บุญทิพย
นางสาวนิสรา และตี
นางนิสรินทร จารง
นางสาวนิสา จุลโพธิ์
นางสาวนิสา ตาสวาง
นางนิสา นิลนนท
นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนิสากร เมืองตรีงาม
นางนิสากร ไหวสูงเนิน
นางนิสากรณ สุขแกว
นางสาวนิสาชล พลกันฑ
นางสาวนิสาร สามบุญชื่น
นางนิสารัตน มีกุศล
นางสาวนิสารัตน สุดใจ
นางสาวนิอร อนวิมล
นางนิออน ปญญาโรจนสุข
นางสาวนีนาถ ยวนทะเล
นางนีรดา สินธสมุทร
นางสาวนีรนา เเซเตียว
นางนีรนุช เคนวิเศษ
นางนีรนุช มะยุระยอด
นางสาวนีรนุช ยับจอหอ
นางสาวนีรนุช สิงหแจม
นางสาวนีรนุช หมั่นเพียร
นางสาวนุจนาถ พูลสวัสดิ์
นางสาวนุจนาท อรามเรือง
นางสาวนุจเนตร อินธิดา
นางสาวนุจรินทร พงศศิริวรรณ
นางสาวนุจรินทร มาตา
นางสาวนุจรินทร อิ่มเสถียร
นางนุจรี เชิดสันเทียะ
นางสาวนุจรี ทิพยศิริ
นางนุจรี น้ําทิพย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐

นางนุจรี เสงขาว
นางสาวนุจรี อองกุลนะ
นางสาวนุจรีย พวงเฟอง
นางสาวนุจเรศ ศาลางาม
นางสาวนุช วิหกหงษ
นางนุชจนี นาหนองตูม
นางสาวนุชจรินทร สุวรรณศรี
นางสาวนุชจรินทร อุนเรือน
นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา
นางสาวนุชจรี ชวนขุนทด
นางสาวนุชจรี ดวงจิต
นางนุชจรี แดงสีดา
นางนุชจรี นาเมืองรักษ
นางสาวนุชจรี มาปสสา
นางนุชจรี ยอดยิ่ง
นางสาวนุชจรี สละริม
นางนุชจรี แสนทวีสุข
นางนุชจรีย ปรีเอี่ยม
นางสาวนุชจรีย มีพันธ
นางสาวนุชจรีย หวานตลอด
นางสาวนุชจรีย เหลานภาพร
นางสาวนุชจารีย กระแสโสม
นางสาวนุชจารีย คําสม
นางสาวนุชจิรา แดงวันสี
นางนุชจิรา รัตนสมบูรณ
นางนุชจิรา วงคศรี

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๔๑
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

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา
นางนุชชิตา บุตรงาม
นางสาวนุชติญา มาลัย
นางสาวนุชธิตา มหาฤทธิ์
นางสาวนุชนาฎ รัตนศิลา
นางนุชนาฏ มณีวงษ
นางสาวนุชนาฏ รชตธํามรงค
นางนุชนาถ จรทะผา
นางนุชนาถ ชัยพันธุ
นางสาวนุชนาถ ทาแทงทอง
นางสาวนุชนาถ ปะวะเสริม
นางนุชนาถ เห็นงาม
นางนุชนาท แกวนพ
นางสาวนุชนารถ รุงเรือง
นางสาวนุชนารถ ศรีจันทรอินทร
นางนุชนิดา อุมัน
นางนุชมาศ ตูดํา
นางสาวนุชรัตน ปราบสูงเนิน
นางสาวนุชรินทร ชอนขุนทด
นางสาวนุชรินทร ดอนมั่น
นางนุชรี กันทะเนตร
นางนุชรี ขนานแข็ง
นางสาวนุชรี ใจสะอาด
นางสาวนุชรี ชายตะครุ
นางสาวนุชรี ทิพเจริญ
นางสาวนุชรี มีชาญเชี่ยว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๑๕๙๒

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนุชรี วงศแกว
นางสาวนุชรี ศรีพรหม
นางสาวนุชรี แสงสุด
นางสาวนุชรี อภัยพรม
นางนุชรีย เชาวฤทธิ์
นางนุชรีย รัตนกาญจน
นางสาวนุชลี เอี่ยมสิน
นางสาวนุชสรา บุญเลิศ
นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
นางสาวนุชอนงค ถิรนันทนากร
นางนุชิรา ยางเงิน
นางสาวนุตประวีณ บุญมี
นางสาวนุตประวีณ เบาเนิ้ด
นางสาวนุรหานา พันธฉายา
นางสาวนุศรา ปุกคาม
นางสาวนุศรา รอดสิน
นางสาวนุศรา วิเศษ
นางนุษณี นิรมล
นางนุสนาวาตี อาละ
นางนุสรา คําดี
นางสาวนุสรา งามขํา
นางสาวนุสรา ปญญานะ
นางนุสรา พรมทอง
นางสาวนุสรา มิไพทูล
นางสาวนุสรา วงศจันทรา
นางสาวนุสรา เสกสรรค

๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนุสราพร สงชาติ
นางนุสรีย กันยา
นางนูรซีลา นาคสงา
นางสาวนูรไนนีย บินสาและ
นางสาวนูรอัยนี อารีมาน
นางสาวนูรฮายาตี ดีเยาะ
นางสาวนูริลฮานา ตระกูลรักษา
นางสาวนูรีดา เจะโซะ
นางสาวนูรีดา ดือเระ
นางสาวนูรีตา ดนอารี
นางนูรีมาส ประภาศิลป
นางสาวนูรียะ สะมะแอ
นางนูรียะห อาบู
นางนูรีหยะ ยีสะอุ
นางสาวนูรีฮัน เจะแว
นางสาวนูรุลอัยน มีซอ
นางสาวเนฐิกาญจน ดวงเกิด
นางสาวเนตรแกว ทองศรี
นางสาวเนตรคนางค โสภณ
นางเนตรชฎารัตน สงดวง
นางเนตรชนก ชํานาญ
นางเนตรชนก แซไหว
นางเนตรชนก บรรหาร
นางเนตรชนก บุญเฮา
นางเนตรชนก พรมทอง
นางสาวเนตรชนก มะนู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเนตรญา พินธสืบ
นางสาวเนตรณภิศ เสริมสุข
นางเนตรดาว ไขขวัญ
นางเนตรดาว มาสี
นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย
นางเนตรทราย บรรเจิดพัฒนกุล
นางเนตรทราย โประวะ
นางสาวเนตรนภัส ตันเทอดทิตย
นางสาวเนตรนภา การเรียง
นางสาวเนตรนภา ครองยศ
นางสาวเนตรนภา จันทรแสง
นางเนตรนภา นันตะยศ
นางสาวเนตรนภา ผกาเชิด
นางสาวเนตรนภา พันธศรี
นางสาวเนตรนภา ยะมะโน
นางเนตรนภา รอดกลาง
นางเนตรนภา ลาภจิตร
นางสาวเนตรนภา วงศสวัสดิ์
นางสาวเนตรนภา ศรีประดับ
นางเนตรนภา ศรีประเสริฐ
นางสาวเนตรนภา ศรีวิเชียร
นางสาวเนตรนภา สายเสือ
นางสาวเนตรนภา สิทธิเนตร
นางเนตรนภา เสือยันต
นางเนตรนภา หอยบวย
นางสาวเนตรนภา หางภัย

๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเนตรนภา หาญสุโพธิ์
นางสาวเนตรนภา อยูแกว
นางสาวเนตรนภา เอกเพชร
นางสาวเนตรนภา โฉมบุตร
นางเนตรนรินทร วงศพันธ
นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
นางสาวเนตรนาภา เปรมสังข
นางสาวเนตรรติกานต
เทียนเลาแสน
นางเนตรสกรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวเนตรอนงค กองทรัพย
นางเนรมิตร โสภาพ
นางสาวเนาวรัก พรมนาค
นางเนาวรัตน คําฤทธิ์
นางสาวเนาวรัตน คําอายลาน
นางสาวเนาวรัตน จันทนา
นางสาวเนาวรัตน จันทรเปลงแจง
นางเนาวรัตน แซฉิ่น
นางเนาวรัตน แซฮ้ํา
นางสาวเนาวรัตน ทองมาก
นางสาวเนาวรัตน พวงเขียว
นางเนาวรัตน พิผวนนอก
นางสาวเนาวรัตน อินทวงษ
นางสาวเนาวเรศร อยูพุม
นางเนียนนิตย ศักดิ์ซุย
นางสาวเนืองนิตย สีสะเทือน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕

นางเนื้อทิพย ตั้งคํา
นางสาวแนงนอย ทองปลอด
นางสาวโนรี เจริญผล
นางสาวโนรี พิทยาศักดิ์งาม
นางสาวโนรี เรงรัด
นางสาวโนรียา เพ็งไทร
นางสาวบงกช ดอกเตย
นางสาวบงกช แตมทอง
นางสาวบงกชกร ไชยกาล
นางสาวบงกชกุล วงษสีทอง
นางสาวบรรจง นาทองบอ
นางสาวบรรจง สายสัมพันธ
นางสาวบรรจบพร คําจันทร
นางสาวบริรักษ บุญลอย
นางบรีรัตน บุญประคม
นางสาวบวรลักษณ กะการดี
นางสาวบวรลักษณ มโนวิสุทธ
นางบังอร กระจางศรี
นางบังอร โคตรมณี
นางบังอร ชางแกว
นางสาวบังอร ชาวน้ําออม
นางสาวบังอร ทรัพยเภา
นางสาวบังอร ทองออน
นางสาวบังอร บํารุงเกา
นางสาวบังอร บุญทองเล็ก
นางบังอร มะลาศรี

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวบังอร มาละใจ
นางสาวบังอร วะทา
นางสาวบังอร ศรีผองใส
นางสาวบังอร ศรีสงา
นางบังอร สหัสชาติ
นางบังอร สุขออน
นางบังอร แสนสะอาด
นางบังเอิญ ปานแมน
นางสาวบัญจบ จารโพธิ์
นางสาวบัญชรี ณ ลําพูน
นางสาวบัณฑิกา วงคกุลพิลาศ
นางบัณฑิต ภูมิ่งศรี
นางสาวบัณฑิตา เกตุชาง
นางสาวบัณฑิตา แซอือ
นางสาวบัณฑิตา ธิสมบูรณ
นางสาวบัณฑิตา บุญธรรม
นางบัณฑิตา ปนชารี
นางสาวบัณฑิตา มังสาทอง
นางบันทูน กันทวงศ
นางบัวทิพย เบี้ยขาว
นางบัวทิพย เรืองศักดิ์
นางสาวบัวบาน สุทธิคุณ
นางสาวบัวผัด เสียเหวย
นางบัวมาศ อุบลรัตน
นางสาวบัวมี เหนือโพธิ์ทอง
นางสาวบัวรม มะโนเวียง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗

นางบัวรื่น พานจันทร
นางบัวเรียน เปงคํา
นางบัวเรียน สุดาปน
นางบัวลอย มะลิสา
นางบัวไล ขันทอง
นางสาวบัวศรี เขียวน้ําเพชร
นางบัวสด มีมุข
นางสาวบัวหลวง กุลเกษ
นางบัวหลวง บุตรทอง
นางบัวหลัน คําประมวล
นางสาวบัวหลัน บัวเหมือน
นางบานใจ ทะเสนฮด
นางบานเย็น รูธรรม
นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ
นางสาวบานเย็น ศรีรงไชย
นางบําเพ็ญ เกษทัน
นางบําเพ็ญ ชุมศรี
นางบํารุง ทัศนา
นางสาวบํารุง สรหงษ
นางสาวบุญ ทองเขียว
นางสาวบุญโฉม ลมไธสง
นางบุญชนิต ธรรมสาร
นางบุญชื่น ชีวะเสรี
นางบุญชื่น เหลื่อมทองหลาง
นางสาวบุญชู กันเกตุ
นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวบุญญศิรินฐ กลับอําไพ
นางสาวบุญญาณุช ชวยบุดดา
นางสาวบุญญาพร สอนใย
นางบุญญาพร สีลา
นางสาวบุญญาภรณ พรหมบุรมย
นางสาวบุญญาภา โชควุฒิขจร
นางสาวบุญญาภา พิกุลแกว
นางบุญญารักษ แยมสมุทร
นางสาวบุญตา จันทรมหา
นางสาวบุญทรัพย นามเกษม
นางสาวบุญทริกา หนองภักดี
นางบุญทวี คําเนตร
นางสาวบุญทวี จันทรประดิษฐ
นางสาวบุญทิชา ผิวออน
นางสาวบุญทิพย บุญชวย
นางบุญธรรม หลาจันทะ
นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรี
นางบุญธิดา ดวงแกว
นางบุญธิดา เพื่อสุข
นางบุญธิดา โพธิ์สมบูรณ
นางสาวบุญธิดา สมทวีศิลป
นางสาวบุญนํา อินทนนท
นางสาวบุญประกอบ ศรีวรมย
นางบุญพัฒน ปนสุวรรณ
นางสาวบุญพา เกิดผล
นางสาวบุญพา พรหมณะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙

นางสาวบุญพา อินทสุวรรณ
นางสาวบุญเพ็ง กันทอง
นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย
นางบุญมา พันธุสวัสดิ์
นางสาวบุญยา รัตนมณี
นางบุญยิ่ง พรมจารีย
นางบุญยืน บุตรเพชร
นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ
นางสาวบุญรัตน พันละดี
นางสาวบุญราศี เจริญผล
นางสาวบุญเรียม พรอมมูล
นางสาวบุญเรือง สระมะโน
นางบุญเรือง แสนคาน
นางบุญเรือง เฮงผล
นางสาวบุญเรืองรัตน เตาทอง
นางสาวบุญเรือน ดวงศรีแกว
นางบุญเรือน พรมเสนสา
นางสาวบุญลอม กันตรง
นางสาวบุญลือพร ทุมทอง
นางสาวบุญศรี ชริตภิรัต
นางสาวบุญสง โอสถศรี
นางบุญสวย ปนทรัพย
นางบุญสิตา กลิ่นจันทร
นางบุญสิตา แสนคําปน
นางบุญเสริม เมืองพุทธา
นางบุญหนา ศรีชัย

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบุญหลาย ทาสะโก
นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
นางสาวบุณฑริกา ชะเทียนรัมย
นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป
นางสาวบุณฑริกา แผนสมบูรณ
นางสาวบุณยนุช ตรีนารถ
นางสาวบุณยวีร ลําสัน
นางสาวบุณยานุช เนธิบุตร
นางสาวบุณยาพร ปาแดง
นางบุณยาพร วัตจันทร
นางสาวบุณยาพร หมวดเมือง
นางสาวบุณิกา ปจจัยโย
นางสาวบุตรศริน ยงยืน
นางบุบผกา คลายสุบรรณ
นางสาวบุบผา บุญทีฆ
นางสาวบุบผา เผาภูธร
นางบุบผา รังษิปญญาภรณ
นางบุบผา เสนาคํา
นางสาวบุบผา ไหลพึ่งทอง
นางบุปผวรรณ หนูเทพ
นางบุปผา จันภักดี
นางสาวบุปผา ตะวัน
นางสาวบุปผา ทิมออน
นางบุปผา สวนจันทร
นางสาวบุปผา อินทรัตน
นางบุปผาทิพย คชาสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุผา ออนศรี
นางสาวบุรักษ สงาเดชปรีชากิจ
นางสาวบุศบา อุปสาร
นางสาวบุศยรินทร วรวัฒนธนากุล
นางบุศรา โขมพัตร
วาที่รอยตรีหญิง บุศรา บุญคุม
นางบุศรา เหมพร
นางสาวบุศราภรณ จิตรวัฒนะ
นางบุศราวดี หนูเสือ
นางบุศริน โคนเคน
นางบุศริน เนียนสันเทียะ
นางสาวบุศรินทร กันทา
นางสาวบุศรินทร ดวงดอกมูล
นางสาวบุษกร กาจินา
นางบุษกร จิตรักวงศสกุล
นางบุษกร ชมชู
นางบุษกร ธณเดชพงศสุข
นางสาวบุษกร ปญญาภู
นางสาวบุษกร ยันเสน
นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์
นางบุษกร หวานเพราะ
นางสาวบุษกร หวายเครือ
นางสาวบุษกร อุนติ๊บ
นางบุษณีย กลัดทอง
นางบุษณีย บึงกา
นางสาวบุษดี วิชาเงิน

๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบุษบง คาขาย
นางสาวบุษบง ดวงคํา
นางบุษบา แกวมหา
นางสาวบุษบา โขยนึ่ง
นางสาวบุษบา จิตรจักร
นางสาวบุษบา เจริญมา
นางบุษบา พรหมสูงวงษ
นางบุษบา พัสดร
นางสาวบุษบา โรจนเจริญชัย
นางสาวบุษบา วงษปลั่ง
นางสาวบุษบา สรอยทอง
นางสาวบุษบา ใหมสีทอง
นางบุษบา อันตะละโลก
นางบุษบาภรณ วังสมบัติ
นางสาวบุษยพรรณ พรหมวาทย
นางสาวบุษยมาศ โชติกประคัลก
นางสาวบุษยา พันธทอง
นางสาวบุษยา ออนทรัพย
นางบุษยากร ซายขวา
นางสาวบุษยาภรณ อินทะฐา
นางสาวบุษรา ทองไทย
นางสาวบุษราพร จรดล
นางสาวบุษราภรณ บุญอุดม
นางสาวบุษราภรณ เริงศักดิ์
นางสาวบุษรินทร มลคล้ํา
นางบุษรินทร มีสัตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษรินทร เมฆแสงสี
นางบุษวรรณ เกตุแกว
นางบุสดา วิยาสิงห
นางสาวบุสดี แกนแกว
นางสาวบุหงา บัวระพา
นางสาวบุหงา ประนํามะสัง
นางบุหงา สุขประเสริฐ
นางสาวบุหลัน จันทรศิริ
นางสาวบุหลัน เฉียดไธสง
นางบุหลัน พุฒพิทักษ
นางบูรณา ศรีบุญเรือง
นางสาวเบ็ญจณี เชิงโกเมศ
นางเบญจพร แกวธารากุล
นางเบญจพร ไขกันหา
นางสาวเบญจพร ทศานนท
นางสาวเบญจพร เปลี่ยวจิตร
นางสาวเบญจพร รัตนวงค
นางเบญจพร ศรีวรกุล
นางเบญจพร เศรษฐพัชรสิริ
นางสาวเบญจพร สิทธิจันทร
นางสาวเบญจพร หอประเสริฐ
นางเบญจภรณ ภควัชสมบูรณ
นางเบญจภรณ ราษี
นางสาวเบ็ญจภรณ แผวสูงเนิน
นางสาวเบญจมาพร เปอรทอง
นางสาวเบญจมาพร พวงทอง

๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเบญจมาภรณ คําแปง
นางเบญจมาภรณ จันนา
นางเบญจมาภรณ เทียนทอง
นางสาวเบญจมาภรณ เรือนติ๊บ
นางเบญจมาภรณ โสภณมงคลกุล
นางสาวเบญจมาภรณ อินทรโสม
นางเบญจมาศ เกตุสัตบรรณ
นางสาวเบญจมาศ แกวกลา
นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ
นางเบญจมาศ คําดอกรับ
นางเบญจมาศ คํารื่น
นางเบญจมาศ จรบุรมณ
นางสาวเบญจมาศ จักษุศรี
นางสาวเบญจมาศ จินดา
นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข
นางสาวเบญจมาศ ซอนเสียงดัง
นางสาวเบญจมาศ ดวงนวม
นางสาวเบญจมาศ โตสม
นางสาวเบญจมาศ ทองเสรี
นางเบญจมาศ นนทะชัย
นางเบญจมาศ นมัสการ
นางสาวเบญจมาศ บํารุงนอก
นางเบญจมาศ บํารุงรักษ
นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล
นางเบญจมาศ บุญสุข
นางสาวเบญจมาศ บุดศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร
นางเบญจมาศ พัฒนโชติ
นางสาวเบญจมาศ พิมสาร
นางเบญจมาศ ภูละมุล
นางสาวเบญจมาศ มีตองปน
นางเบญจมาศ วงศพัฒนกุล
นางเบญจมาศ ศรีเดช
นางสาวเบญจมาศ แสงเมือง
นางสาวเบ็ญจมาศ ทองโสม
นางสาวเบ็ญจมาศ รุงโรจนธีระ
นางเบ็ญจมาศ สาดา
นางเบญจมาส เข็มพงษ
นางเบญจมาส ผิวเหลือง
นางสาวเบญจรัตน ขุนศิริ
นางเบญจรัตน พรหมปากดี
นางเบญจรัตน พุทธรักษ
นางสาวเบญจรัตน มะวงศษา
นางสาวเบญจรัตน ศรีพรม
นางสาวเบญจรัตน สีลาดี
นางเบญจริษา ริมสกุล
นางสาวเบญจวรรณ กันใหม
นางเบญจวรรณ ขันตรีกลม
นางสาวเบญจวรรณ ขุนปกษี
นางสาวเบญจวรรณ จงสวัสดิ์
นางสาวเบญจวรรณ ใจดี
นางเบญจวรรณ ชานะมัย

๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเบญจวรรณ ดัดวงษ
นางสาวเบญจวรรณ ดีคํา
นางเบญจวรรณ ติยะพานิชย
นางสาวเบญจวรรณ โถนคํา
นางสาวเบญจวรรณ ทองสม
นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือ
นางเบญจวรรณ นาศรี
นางเบญจวรรณ นิลมณี
นางสาวเบญจวรรณ เนตรทิม
นางสาวเบญจวรรณ ปนตาอินทร
วาที่รอยตรีหญิง เบญจวรรณ
ภูดาย
นางสาวเบญจวรรณ มงกุฎ
นางเบญจวรรณ มนูวรรณะภัทร
นางสาวเบญจวรรณ รุงสกุล
นางสาวเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ
นางเบญจวรรณ วรรณสมบูรณ
นางเบญจวรรณ ศรีสุรัตน
นางสาวเบญจวรรณ สงกาที
นางเบญจวรรณ สุนทรชัย
นางสาวเบญจวรรณ สุมมาตย
นางสาวเบญจวรรณ เสรีวัลลภ
นางสาวเบญจวรรณ แหวนนิล
นางเบญจวรรณ อาภรณรัตน
นางสาวเบ็ญจวรรณ กันทา
นางเบ็ญจวรรณ จอมศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบ็ญจวรรณ ฟกแฟง
นางสาวเบญจา ลําดวล
นางเบญจารัตน วังมะนาว
นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ
นางเบญญทิพย ประสพโชค
นางสาวเบญญาดา เกิดมณีเดชากร
นางสาวเบญญาดา มลิวัลย
วาที่รอยตรีหญิง เบญญาภัสร
ชุมพงศ
นางสาวเบญญาภา เชื้อเล็ก
นางสาวเบญญาภา เตชะแกว
นางเบญญาภา ทุมสงคราม
นางสาวเบญญาภา ภูผิวผา
นางสาวเบญญาภา รัตนวิเศษ
นางเบญญาภา วรรณมณี
นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ
นางสาวเบญญาภา หลวงราช
นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ
นางเบญทิพย สายเลาคํา
นางสาวใบเงิน ศรีชะตา
นางไบดะ ลาเตะ
นางสาวป.ศุกรกานต สวางคีรี
นางสาวปกาวรรณ แกวโพธิ์
นางสาวปกาวรรณ พงกะทูง
นางปฎิมา จาพันธุ
นางปฏิญญา กาบคํา

๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปฏิญญา เกษศิริโยธิน
นางสาวปฏิมาพร เทียมเทศ
นางสาวปฐมาภรณ มุขโต
นางสาวปฐมาภรณ โมกไธสง
นางสาวปฐมาวดี เครือแกว
นางสาวปฐวัลย กิตติ
นางสาวปฐวี บุญพิทักษ
นางปฐวีกานต ปริธรรมมัง
นางสาวปณดา แจงโถง
นางสาวปณพร เขียวหวาน
นางสาวปณัชชณิชา ศรีบุญธรรม
นางปณัฐศวรรณ ศรีทองชื่น
นางสาวปณัตขวัญ วงษคําสิงห
นางสาวปณิชา เจริญรัมย
นางสาวปณิชา ตันเสถียร
นางปณิชา พัฒนานนท
นางปณิฎา มะหลีแกว
นางปณิดา กาหยี
นางปณิดา ซื่อตรง
นางสาวปณิดา มณีเขียว
นางสาวปณิดา ศรีเฉลียว
นางสาวปณิตา แกวกระจาง
นางปณิตา วังยาว
นางปณิธาน หล่ําคาขาย
นางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร
นางปติวราตา นาคจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปทิดา ไมหอม
นางสาวปทิตตา กิตติผดุงชัย
นางสาวปทิตตา ติวงค
นางสาวปทิตตา ทนันไชย
นางสาวปทิตตา ทวีศักดิ์
นางปทิตตา วงศราษี
นางสาวปทิตตา เหลาหาโคตร
นางสาวปทุม ชองคันปอน
นางปทุม โยธาจันทร
นางสาวปทุมพร เฑียรฆโรจน
นางปทุมพร โตสิงห
นางสาวปทุมพร รอดกระตาย
นางสาวปทุมรัตน อาวุโสสกุล
นางสาวปทุมวดี แซจู
นางสาวปนัดดา แกวมา
นางสาวปนัดดา คําผา
นางสาวปนัดดา ชุมบุญชู
นางปนัดดา ไชยวัง
นางสาวปนัดดา ตะเพียนทอง
นางสาวปนัดดา ทุมดี
นางสาวปนัดดา ประสพกาญจน
นางสาวปนัดดา ปททุม
นางปนัดดา ปยะวรากร
นางปนัดดา พลแสน
นางปนัดดา ยอดแกว
นางปนัดดา ยุทธอาสา

๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปนัดดา สิงหเรือง
นางสาวปนัดดา สิทธิธัญ
นางปนัดดา สุขรักษ
นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุล
นางสาวปนัดดา อามาตร
นางสาวปนัดดา อุนแกว
นางสาวปนัดดา เฮ็งเจริญ
นางปนัศญา เจริญมาก
นางปนัสยา อักษรศิลา
นางสาวปนิดา จันทรพวง
นางสาวปนิดา เจริญวงษ
นางสาวปนิดา ทองผาโศภา
นางสาวปนิดา ประมงกิจ
นางสาวปนิดา ผิวออน
นางปนิดา เวกสูงเนิน
นางปนิตา วรรณพฤติ
นางสาวปนิตา สมานเมือง
นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด
นางสาวปพรรัตน สมยาโลน
นางสาวปพิชญา งามลา
นางสาวปพิชญา ชาวอุทัย
นางปพิชญา ศรีสมสุข
นางปพิชญา ออนสําลี
นางปภัชญา วงษเวียง
นางสาวปภัชญาพิชญ มีสุข
นางสาวปภัสรา เพ็ชรศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปภัสรา โพธิ์ออง
นางปภัสสร ศรีศิริเล็ก
นางสาวปภัสสร สุทธปญญากุล
นางสาวปภาณี ศิริปญญา
นางสาวปภาดา บัญจรัตนวรกุล
นางปภาพรรณ นายวัน
นางปภาพินท นาภูมิ
นางปภาวดี ธนธรรมพิทักษ
นางสาวปภาวรินท รัตนวิเศษฤทธิ์
นางสาวปภาวรินท วงษเกษ
นางสาวปภาวี บุญเปา
นางสาวปภาวี พลประสิทธิ์
นางปภาอร สุวรรณวงศ
นางสาวปภิญญาภัชช
ตรีชะวะนันท
นางปภินวิช คงทัน
นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ
นางปรมาพร โยธาวัฒนากุล
นางปรมาภรณ รอดสรรเสริญ
นางสาวปรมาภรณ ออนนุม
นางสาวปรยา เคนผาพงศ
นางสาวปรรณพร ธัญญเจริญ
นางสาวปรวรรณ คารวะวิชัย
นางสาวปรวีนส รัญเวศ
นางสาวปรวีร บิณฑวิหค
นางประกอบแกว สุทธัง

๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประกาย เครือเนตร
นางสาวประกาย เอิบแจง
นางประกายกานต อินทรศรีเมือง
นางสาวประกายดาว เกษะ
นางสาวประกายดาว พลรักษเขตต
นางสาวประกายดาว เเกวพฤกษ
นางประกายทิพย อุปพงษ
นางประกายพร กัลยาประสิทธิ์
นางประการ เดิงขุนทด
นางสาวประคองศิลป งามศิริ
นางสาวประจงจิตต โพคาสี
นางสาวประจักร ศรพรม
นางประจิน ฉิมจารย
นางสาวประจินต วราภิบาล
นางสาวประชารัฐ เรือนคํา
นางสาวประชุมพร บุญมา
นางสาวประณิตา พับพิมพสัย
นางสาวประดับพร วงษแกว
นางสาวประทวน ผิวฟก
นางสาวประทินทิพย อินโต
นางสาวประทินพร แกวศรี
นางสาวประทินรัตน นิยมสิน
นางประทุม กอนสําโรง
นางสาวประทุม เดชมี
นางประทุม ตามไท
นางสาวประทุม บัวแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางประทุม ราชประโคน โคโคท
นางสาวประทุมพร นาคาอินทร
นางสาวประทุมมา แสนเทพ
นางสาวประเทือง บัวเผื่อน
นางประนอม เชื้อเมืองพาน
นางสาวประนอม เพียมขุนทด
นางประนอม ยวงวิภักดิ์
นางสาวประนอม ศรีดี
นางสาวประนอม ศุภศร
นางสาวประนิตฎา พวงมาลี
นางประนุตร วรรณสา
นางประพิณ เงินมาก
นางสาวประพิมพพรรณ ศรีปด
นางประพิศ ศรีวิชัย
นางสาวประไพ แถวโสภา
นางประไพ นกนอย
นางประไพ พหลทัพ
นางสาวประไพ ไพโสภา
นางสาวประไพ ศรีทอง
นางประไพ สีดาบุตร
นางสาวประไพ หงษมาก
นางประไพจิตร แกวแบน
นางประไพพร มังคละ
นางประไพพรรณ แปนเพชร
นางประไพพรรณ อินธิแสง
นางสาวประไพรพร สาวะรก

๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประไพรศรี แรตกระโทก
นางสาวประไพศรี ปญญา
นางสาวประไพศรี พรมรัตน
นางสาวประไพศรี ไพศาล
นางประไพศรี โลหคํา
นางประภัสสร แกวแสนเมือง
นางสาวประภัสสร เขมะวานิช
นางประภัสสร จุกสีดา
นางสาวประภัสสร ไชยวงค
นางประภัสสร ทับทอง
นางสาวประภัสสร ทุงคาใน
นางประภัสสร โทแสง
นางสาวประภัสสร นรวรรณ
นางสาวประภัสสร บุญจรัส
นางสาวประภัสสร บุญทัศนา
นางประภัสสร ปะทะวัง
นางประภัสสร ผองสนาม
นางประภัสสร พรมคําตัน
นางสาวประภัสสร พันธุมัย
นางประภัสสร เพชรแกว
นางประภัสสร โพธิกุล
นางสาวประภัสสร โพธิเกตุ
นางสาวประภัสสร วงศชัย
นางประภัสสร สุดจิตรจูล
นางประภัสสร เหล็กงาม
นางสาวประภัสสิริ บุปผา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภา คําวัง
นางประภา ปกษี
นางประภากรณ จันบุดศรี
นางประภาขวัญ บุญพิมล
นางสาวประภาพร ควรครู
นางสาวประภาพร คําภูเวียง
นางประภาพร คําออ
นางสาวประภาพร ไชยทุม
นางสาวประภาพร ดอกไม
นางประภาพร แดงงาม
นางประภาพร แดงนวล
นางสาวประภาพร ตรีเทพา
นางประภาพร เทพจิตร
นางประภาพร แนบชิด
นางสาวประภาพร ปลายเนิน
นางประภาพร ไมยะปน
นางสาวประภาพร ยะเพ
นางสาวประภาพร เรงเร็ว
นางประภาพร เรืองขํา
นางสาวประภาพร โลตระกูล
นางสาวประภาพร หนองคาย
นางประภาพร อันภักดี
นางสาวประภาพร อุทวราพงศ
นางสาวประภาพร อุยยาหาญ
นางสาวประภาพรรณ แกวเหมือน
นางสาวประภาพรรณ เมฆขลา

๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประภาพรรณ ไมตรีจิตต
นางสาวประภาพรรณ ศรีสุธรรม
นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้ม
นางสาวประภาพันธ บุญยัง
นางประภาภรณ ทรงประโคน
นางสาวประภาภรณ พรมศรี
นางประภาภรณ มลารัตน
นางประภาภรณ เมฆโปธิ
นางสาวประภาภรณ ศรขะทา
นางสาวประภาภรณ สงคราม
นางสาวประภาภัทร แสงทอง
นางประภารัตน กลัดแกว
นางประภารัตน ชื่นชูไพร
นางประภารัตน เสียงใส
นางประภาวดี ปนมี
นางสาวประภาวดี มโนขันธ
นางประภาวรินทร บรรทัด
นางสาวประภาวี นาคสุข
นางสาวประภาศรี ไกรนรา
นางประภาศรี จิตจํานอง
นางประภาศรี ฉิมมาวัน
นางสาวประภาศรี แตงกวา
นางสาวประภาศรี มีเกาะ
นางสาวประภาศรี ละออเอี่ยม
นางสาวประภาศิริ ชาสงวน
นางสาวประภาศิริ ทองทับ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
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 ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภาศิริ บัวชุม
นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ
นางประมวญจิตต พันธุเสือทอง
นางประมวล ภาคเจริญ
นางประยงค สายดวง
นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ
นางสาวประยูร วงศาสนธิ์
นางประยูร เหลืองประเสริฐ
นางสาวประริชาติ สิทธิสาร
นางประลิฉัตร พุกสวาง
นางประวรรณะ ศุภประเสริฐ
นางสาวประวิง ดอนนกลาย
นางสาวประวีณา ปติสุทธิ
นางประวียา บุตรดีขันธ
นางสาวประวีรา ไชยชมภู
นางสาวประศรี เขตจัตุรัส
นางสาวประสบสุข สุขโข
นางประเสริฐ บุตรสะอาด
นางประเสริฐศรี ฉิมปาน
วาที่รอยตรีหญิง ประอร ผองใส
นางสาวปรัชญา ฉายสุวรรณ
นางสาวปรัชญาดา ลําคํา
นางสาวปรัชญาพร จันพุทซา
นางปรัชญาพร ภูจักแกว
นางปรัศนีใจ ราชพลแสน
นางปรัศนีพร รอดคําดี

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
๑๒๒๙๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปรัศนีย จรียานุวัฒน
นางสาวปรัศนียา ศิริกังวาฬ
นางสาวปรัสรา ปองไป
นางสาวปรางคทิพย เกียรติสํารอง
นางปรางคทิพย ทองโคตร
นางสาวปรางทอง ทองอําไพ
นางปรางทอง ศรีวรรณวัฒนา
นางสาวปรางทอง สีแสง
นางปรางทิพย ขันติสมบูรณ
นางสาวปรางทิพย วงศพัทธยากร
นางสาวปรางทิพย สปนนา
นางสาวปราชญา รัตพลที
นางสาวปราณปริยา บุญมั่ง
นางสาวปราณปรียา พรมสิทธิ์
นางสาวปราณิศา โสมรัตนานนท
นางปราณี กิมฮวย
นางสาวปราณี โกวิวัฒน
นางปราณี ขันธะสีมา
นางปราณี ขุนอาจ
นางปราณี คุสิน
นางปราณี ชูสวาง
นางสาวปราณี ดอนกลอย
นางสาวปราณี ดําเม็ง
นางปราณี แดงดี
นางสาวปราณี ตันจะโข
นางสาวปราณี นวลประโคน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖

นางปราณี นาสมบัติ
นางสาวปราณี นิลเหม
นางสาวปราณี เปรียบสม
นางปราณี แปนแกว
นางสาวปราณี พวงทองคํา
นางสาวปราณี เพงพินิจ
นางปราณี เพชรบูรณ
นางสาวปราณี มะโนหาญ
นางปราณี มั่นขัน
นางสาวปราณี ศรีพงษชัย
นางปราณี ศรีเพชร
นางสาวปราณี สมฤทธิ์
นางสาวปราณี สามสุวรรณ
นางปราณี สายกระสุน
นางปราณี เสนานนท
นางปราณี หลาทอง
นางปราณี หวังอยู
นางปราณีต วัฒนฐิยา
นางสาวปราณีต อยูรอง
นางปราณีต อุดมพันธ
นางปราณีต ฮวบรังสรรค
นางสาวปราณีวัลย สายบุดดี
นางปรานอม สุทธรังษี
นางสาวปรานี โพธิ์ศรีหิรัญ
นางสาวปรานี อินทฉิม
นางสาวปรายฝน โพธิ์เวียงคํา

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปรายฟา วงษคําภา
นางสาวปรารถนา จันทรเอี่ยมผอง
นางสาวปรารถนา เจริญวงศ
นางสาวปรารถนา ฉายจันทร
นางปรารถนา นนทบุตร
นางสาวปรารถนา บํารุงยุติ
นางปรารถนา ปองกัน
นางปรารถนา เพียรเสมอ
นางสาวปรารถนา มุขโต
นางปรารถนา โสสีหา
นางปราริศรา เสมสันต
นางปราวีณา ใจจํานงค
นางปริฉัตร ไชยอุบล
นางสาวปริชดา เพียรดี
นางปริชาติ แกวนวล
นางปริชาติ จําปา
นางปริชาติ น้ําคํา
นางสาวปริชาติ รัตนประหาต
นางปริชาติ รัตนภาส
นางปริญญา เคลาโนนครอ
นางสาวปริญญา ปลองศรี
นางสาวปริญญา แสนดวงแกว
นางสาวปริญญากร วงศไชยา
นางปริญญาพร บุญอินทร
นางสาวปริญญาพร ภัทรบูรณ
นางปริญญาพร เมืองรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘

นางสาวปริญญาพร สีบุ
นางสาวปริญญาพร สีหะวงษ
นางปริญญาภรณ วโรรส
นางสาวปริญญาภรณ ศรีคุณ
นางสาวปริญญารัตน โพธิกุล
นางสาวปริญา ดาวตาล
นางปริญา พวงชมภู
นางสาวปริญา ศิลาโงน
นางสาวปริณดา ณ ระนอง
นางปริณดา พลายมีสี
นางสาวปริณดา ศรีสวัสดิ์
นางปริณา เกื้อชู
นางปรินญาภรณ เกณิกานนท
นางสาวปริภร วิรุณพันธ
นางสาวปริมประภา นาสมชัย
นางปริมประภาพร แซเลี้ยว
นางปริมภาพร แกลวกลา
นางปริมาส จันธิดา
นางปริยณัฐดา ไชยชวย
นางปริยากร วงศชัย
นางสาวปริยากร เสือกลับ
นางสาวปริยาณัต พลเกิ้น
นางปริยาภัทร คนชื่อ
นางสาวปริยาภา สุขขี
นางสาวปริศนา จันทรอาภาส
นางปริศนา ทศกรรณ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปริศนา ทองจีน
นางสาวปริศนา นามศรีคุณ
นางปริศนา นิ่มคร
นางปริศนา บัวแสง
นางสาวปริศนา บุญประสพ
นางสาวปริศนา ปองปน
นางปริศนา รอดออง
นางสาวปริศนา รักสถาน
นางสาวปริศนา ริยะบุตร
วาที่รอยตรีหญิง ปริศนา ศรีคํา
นางปริศนา ศรีทองชวย
นางปริศนา สกุลวงษ
นางสาวปริศนา สีเงิน
นางปริศนา สุวิชัย
นางปริศนา เหลี่ยมใส
นางสาวปริศนา อาจหาญ
นางปริศนา อิ่มพรหม
นางสาวปริษา บุญหลา
นางปริสนา จุลณีย
นางสาวปรีชญา ประชุมศรี
นางสาวปรีชญา เพียสา
นางสาวปรีชาภรณ ภุมรินทร
นางสาวปรีญา บุญไพโรจน
นางสาวปรีณาพรรณ พิมพพิศาล
นางสาวปรีดา ขุนเพชร
นางสาวปรีดาพร แกวโสภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรีดาพร อินทสุภา
นางสาวปรีดาภรณ ตนสุวรรณ
นางปรีดาภรณ ปานบัว
นางปรีดาวรรณ บุตรพรมธิราช
นางสาวปรียกร คินาสินธุ
นางสาวปรียนันท ชาติกุล
นางสาวปรียนิตย โชคอํานวย
นางปรียวดี สมมุติ
นางปรียา ไชยศรี
นางปรียา พังนอย
นางสาวปรียา วิบูลยพันธ
นางปรียา ศักดิ์มาส
นางสาวปรียา สรอยระยาแกว
นางปรียากรณ พละมาตยสกุล
นางสาวปรียาณัฐ ภูหงษ
นางปรียาดา รสจันทร
นางปรียาดา อินทรกําแหง
นางปรียานุช ทวีพูน
นางปรียานุช นิมิตรมาลา
นางสาวปรียานุช สิทธิพรม
นางปรียานุช อิทธิสัน
นางปรียาพร แดหวามาลัย
นางสาวปรียาพัชร หงษษา
นางสาวปรียาภรณ กัณรงค
นางปรียาภรณ คําสอนทา
นางปรียาภรณ จันหนิ้ว

๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปรียาภรณ พึ่งอําพัน
นางสาวปรียาภรณ มั่งมี
นางสาวปรียาภรณ ยงคง
นางปรียาภรณ ลิ้มติ้ว
นางสาวปรียาภรณ เล็กภากร
นางสาวปรียาภรณ ศรีขวัญ
นางปรียาภรณภัทร สัพไพร
นางสาวปรียาภัทร เปรมแสง
นางปรียาภา ตมกลั่น
นางสาวปรียาภา อาคมวัฒนะ
นางสาวปรียารัตน ขันทะสอน
นางสาวปรียารัตน ปาริน
นางปรียารัตน ปุราโน
นางสาวปรียาวดี ฉิมมา
นางสาวปฤศณี พจนา
นางสาวปวรรณิธิ พรศิริ
นางสาวปวรัช เปงวงศ
นางสาวปวริศา ดอกมะลิ
นางสาวปวริศา ดุลยแสง
นางปวริศา นามประเทือง
นางสาวปวริศา พันธทา
นางสาวปวริศา มีศรี
นางสาวปวริศา สีดามาตย
นางสาวปวัณรัตน ลองแกว
นางสาวปวันรัตน ชันษา
นางสาวปวันรัตน โพธิ์จันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปวันรัตน วุฒิธรรมรักษ
นางสาวปวันรัตน สําราญใจ
นางสาวปวันรัตน สุมามาลย
นางสาวปวิชญา สีภา
นางสาวปวิตรา คลายอยู
นางสาวปวิตรา สุขขํา
นางสาวปวินันท ปานทอง
นางสาวปวีณธิดา กุลวิทยจิรโชติ
นางสาวปวีณสุดา ขยันการ
นางปวีณา กลิ่นจําปา
นางสาวปวีณา แกวกอง
นางสาวปวีณา คงเขียว
นางสาวปวีณา คําชมภู
นางปวีณา จันทรคําวงษ
นางสาวปวีณา เจริญภูมิ
นางสาวปวีณา ใจดี
นางปวีณา ชูเกลี้ยง
นางสาวปวีณา โชติชวง
นางปวีณา ไชยสมบูรณ
นางสาวปวีณา เดชขุนทด
นางสาวปวีณา ธงปราริน
นางปวีณา นาลา
นางปวีณา บุญพรอม
นางสาวปวีณา ประมูลพงศ
นางปวีณา พุทธวงค
นางสาวปวีณา ยสุคํา

๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปวีณา ยอดยศ
นางปวีณา ยิ้มดี
นางปวีณา วงศกัณหา
นางสาวปวีณา วรกําพล
นางสาวปวีณา ศรีรักษสูงเนิน
นางสาวปวีณา สินจําเริญ
นางสาวปวีณา โสภา
นางสาวปวีณา หลับจันทร
นางสาวปวีณา หวังใจสุข
นางสาวปวีณา เหนงแดง
นางปวีณา เอี่ยมอวม
นางสาวปวีนา เพ็งแจม
นางสาวปวีนา เหลาลาด
นางปสุตา อาจวิชัย
นางสาวปองฟา พานจําป
นางปองสุข สุดชู
นางปอปทมา นอบนอม
นางปอลิน สุทธิเกิด
นางสาวปญจพร ยงสุนิจ
นางสาวปญจมา เจริญวงศ
นางสาวปญจรัตน โลมะบรรณ
นางปญจา ศรัทธาผล
นางปญจา อํานักมณี
นางสาวปญจาภรณ มาลาวัน
นางปญจาภรณ หาชิต
นางปญญรัสม อยูยั่งยืน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปญญา วิวัฒวันทนา
นางปญญา สอนกระโทก
นางสาวปญญาพร ธิพรพันธ
นางสาวปญญาพร ยงตาบ
นางสาวปญญาพร วรรธนัง
นางสาวปญญาพร วิโสรัมย
นางสาวปญญาภรณ สีดี
นางสาวปญญารัตน ผุยลานวงค
นางสาวปญณฉัตร บางศรี
นางสาวปฐฑิมาภรณ แปนแกว
นางสาวปฐมา นุนรักษา
นางสาวปณชดา ไชยมงคล
นางสาวปณฑารีย แกวชาย
นางสาวปณฑารีย แซเตียว
นางสาวปณฑารีย บึกหาญ
นางปณฑารีย พรมวงษปอ
นางสาวปณฑารีย ศรีสวัสดิ์
นางปณฑิตา ดีดวงพันธ
นางสาวปณฑิตา นอยผาติ
นางสาวปณฑิตา สินธุวงสานนท
นางสาวปณณธิชา ถนนนอก
นางปณณพร ขจรภพ
นางสาวปณณพร ศุกระสร
นางปณณภัสร โรจนธรธราวัฒน
นางสาวปณปภากร จันธิดา
นางสาวปถยา กาลปกษ

๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปทติมา ปรีชา
นางสาวปทธมกร บุญเกิดแกว
นางสาวปทมน กอตระกูลสิน
นางสาวปทมน เชิดชูเกียรติ
นางสาวปทมพร เการาชการ
นางสาวปทมพร อูทอง
นางสาวปทมพรรณ ปรกแกว
นางสาวปทมรัตน ธนสัมบันม
นางสาวปทมวรรณ ปองทอง
นางสาวปทมา กองฤทธิ์
นางสาวปทมา เกิดแกว
นางสาวปทมา แกวสง
นางสาวปทมา แกวหาวงษ
นางสาวปทมา ขิงสันเทียะ
นางสาวปทมา จิตรอรัญ
นางสาวปทมา จีนดี
นางสาวปทมา ตันไพบูลย
นางปทมา ธโนปจัย
นางสาวปทมา นาแถมเงิน
นางสาวปทมา ปุริสังข
นางสาวปทมา พรเบ็ญจา
นางปทมา พรมตา
นางปทมา พลอยประดับ
นางปทมา พลายดวง
นางสาวปทมา พวงประดับ
นางปทมา พืชสอน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒

นางสาวปทมา พุมชัย
นางปทมา เพชรน้ําแดง
นางปทมา โพธิ์งาม
นางสาวปทมา มีชอ
นางสาวปทมา รุงสิทธิวรรณ
นางปทมา วรรณโกฐ
นางปทมา ศรีวิชิต
นางสาวปทมา สีหานาม
นางสาวปทมา แสนสําราญ
นางสาวปทมา โสภิตชาติ
นางสาวปทมา หลวงจําเริญ
นางสาวปทมา ออนนอม
นางสาวปทมา อิ่มผอง
นางปทมาพร ฉิมเพชร
นางสาวปทมาพร นกพึ่ง
นางสาวปทมาพร บัวชุม
นางปทมาพร สุขศรี
นางสาวปทมาภรณ เจริญยิ่ง
นางปทมาภรณ เดชขันธ
นางสาวปทมาภรณ ทองขาว
นางปทมาภรณ โมรารักษ
วาที่รอยตรีหญิง ปทมาภรณ
ศรีสุระ
๑๒๕๗๓ นางสาวปทมาสน บุญทรง
๑๒๕๗๔ นางปาจรีย ชัยเพชร
๑๒๕๗๕ นางสาวปาจรีย รัตนวิเชียร

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปาจรีย สิริปริญญา
นางปาจรียา ศรีโฮง
นางสาวปาณภัช ยันตะพลา
นางสาวปาณิตา ตาตะคํา
นางสาวปาณิศรา แกวปญญา
นางสาวปาณิศรา สิงหแขก
นางสาวปาณิศา กันสา
นางปาณิศา นิเลิศรัมย
นางปาณิศา ปานอยู
นางสาวปาณิศา เภตรา
นางปาณิศากัญต ขาวหอม
นางสาวปาณิสรา เกษม
นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที
นางสาวปาณิสรา นอยศรี
นางปาณิสรา ปรางงาม
นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล
นางสาวปาณิสรา ผลแมน
นางสาวปาณิสรา พิมพสาลี
นางสาวปาณิสรา เมืองสง
นางสาวปาณิสรา โมชา
นางสาวปาณิสรา เวียงนาค
นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ
นางปาณิสรา ใสสวาง
นางสาวปานจันทร นาควรรณ
นางปานจิต สุขลิ้ม
นางสาวปานใจ จันทรหอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗

นางสาวปานใจ ไชยชาติ
นางสาวปานใจ สุนา
นางสาวปานทิพย กันจาด
นางสาวปานธนา ทับทองดี
นางสาวปานฤทัย เนื่องศรี
นางสาวปานหทัย จิตตางกูร
นางปารณีย โชติรัตนทรัพย
นางสาวปารณีย บุญสม
นางสาวปารณีย มุมจันดา
นางสาวปารณีย วิบูลยวัชรกิจ
นางปารณีย สุทธิประภา
นางปารณีย เอี้ยนมี
นางสาวปารมิตา จะกลาง
นางสาวปารมีย เจริญสุข
นางปารวี ศรีเกตุ
นางปารวีย สุปนตา
นางปาราวตี โตสกุล
นางปาริฉัตต ไวคํา
นางปาริฉัตร ขอบบัวคลี่
นางสาวปาริฉัตร จันทรหลา
นางสาวปาริฉัตร ทวีวงศ
นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
นางปาริฉัตร เนาไธสง
นางสาวปาริฉัตร ประทุมสัน
นางสาวปาริฉัตร เพียรธรรม
นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
นางสาวปาริฉัตร วงศดียิ่ง
นางสาวปาริฉัตร วงษดี
นางสาวปาริฉัตร แววไธสง
นางสาวปาริฉัตร ศรีศิริกุล
นางปาริฉัตร สอาดฤทธิ์
นางปาริฉัตร โสมภา
นางปาริชา สุวรรณ
นางปาริชาต เกียรตินอก
นางสาวปาริชาต ขามสาม
นางสาวปาริชาต จงดี
นางสาวปาริชาต จันทราคม
นางปาริชาต ชูเรือง
นางสาวปาริชาต ประเทืองผล
นางสาวปาริชาต ปนแพทย
นางปาริชาต ปานนี้
นางสาวปาริชาต วงษแกว
นางสาวปาริชาต เวียงแกว
นางสาวปาริชาติ กองธรรม
นางปาริชาติ โกษาแสง
นางสาวปาริชาติ โคกคํา
นางสาวปาริชาติ เจริญศักดิ์
นางสาวปาริชาติ ใจยานะ
นางปาริชาติ ชื่นแดง
นางสาวปาริชาติ ทรัพยรุงเรือง
นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางปาริชาติ ธุระทํา
นางสาวปาริชาติ นะวงค
นางสาวปาริชาติ บุญเสวก
นางสาวปาริชาติ บุณญจิรธาดา
นางสาวปาริชาติ ประมูลทรัพย
นางปาริชาติ ปนะการัง
นางสาวปาริชาติ พุมพฤกษ
นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน
นางสาวปาริชาติ รวมแกว
นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์กลา
นางปาริชาติ ลบศรี
นางสาวปาริชาติ ศรีโสดา
นางสาวปาริชาติ ศิลปศร
นางปาริชาติ สมบูรณ
นางสาวปาริชาติ สันติเลขวงษ
นางสาวปาริชาติ สายทอง
นางปาริชาติ สุขไสย
นางปาริชาติ หลักเพชร
นางสาวปาริชาติ ใหมจันทร
นางปาริชาติ อยูญาติมาก
นางสาวปาริชาติ อังศุวิริยะ
นางสาวปาริชาติ อินตะรักษา
นางปาริชาติ อุนจังหัน
นางสาวปาริตา จันทรกระจาง
นางสาวปารินทร ราชภักดี
นางสาวปาริสา ผลทิพย

๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปาริสา มาคลาย
นางสาวปารียา ศรีชวย
นางสาวปาลมปนัด สันธานเดชา
นางปาลิดา บุตรวัง
นางปาลิตา บุญราศรี
นางปาหนัน ใจบุญ
นางสาวปาหนัน รานอก
นางปาหนัน วรรณสุข
นางสาวปญานุช หวังจิ
นางปตุพร ธรรมโร
วาที่รอยตรีหญิง ปนแกว จิตคง
นางปนมณี จันทรแฉลม
นางสาวปนมณี พรปกเกลา
นางปนรัตน เนตรสุวรรณ
นางสาวปนวดี ถ้ําทอง
นางสาวปนอนงค ศิลประกอบ
นางปนอนงค หอมหวล
นางปนอุทัย อภิชิต
นางปม ศิริมั่งมูล
นางสาวปยกูล วิชัยศึก
นางปยฉัตร กาบทุม
วาที่รอยตรีหญิง ปยฉัตร คําภูษา
นางสาวปยฉัตร เชาวลิต
นางสาวปยฉัตร โชตินคร
นางสาวปยฉัตร มั่นจิตร
นางปยดา คงทองสังข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑

นางปยดา โซโดม
นางปยธิดด วงศมหาชัย
นางปยธิดา ชูคันหอม
นางสาวปยธิดา นิยมเดชา
นางปยธิดา บาตสุวรรณ
นางปยธิดา บุญวงศ
นางปยธิดา รองในเมือง
นางสาวปยธิดา เรืองฤทธิ์
นางสาวปยธิดา วงศประสิทธิ์
นางปยธิดา วิสูนย
นางปยธิดา สุขเมือง
นางสาวปยธิดา อําภาพันธ
นางปยนันท ตั้งกองทรัพย
นางปยนุช เงางาม
นางปยนุช เณรรอด
นางสาวปยนุช ทองเขียว
นางสาวปยนุช เนียมวงค
นางสาวปยนุช ปกษี
นางสาวปยนุช ผาสุขนิตย
นางสาวปยนุช พรมเพ็ชร
นางสาวปยนุช มาลีหวล
นางสาวปยนุช รอดกระจับ
นางสาวปยนุช รัตนปญญากร
นางสาวปยนุช เรืองเกษม
นางปยนุช ลอยเลิศหลา
นางปยนุช ศรีโมรา

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปยนุช แหวนเพชร
นางปยพร ทะภา
นางปยพร ปางลิลาศ
นางปยพร มูฮําหมัด
นางปยพร ใยสิงหสอน
นางสาวปยพร โสมณวัฒน
นางปยภรณ ขุสุวรรณ
นางสาวปยภรณ รังกลาง
นางสาวปยมน ดวงอิ่ม
นางสาวปยมาภรณ ศรีชู
นางสาวปยมาศ ศรีสกุล
นางสาวปยมาศ ศรีสมพันธ
นางปยมาศ สงธนู
นางปยมาศ สิงหทอง
นางปยรัตน นวะศรี
นางปยรัตน บุญใช
นางสาวปยรัตน พงศพิรุฬหชาติ
นางสาวปยรัตน แพรสี
นางสาวปยรัตน หอมเนียม
นางปยลดา หารไชย
นางสาวปยลักษณ ขันทา
นางสาวปยวดี พรมตวง
นางสาวปยวดี วงควัฒน
นางปยวดี ศรีกลับ
นางปยวดี อยูยืน
นางสาวปยวดี อินทรโยธา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยวรรณ กระทงยาม
นางสาวปยวรรณ แกวสี่ดวง
นางปยวรรณ จันทรพวง
นางปยวรรณ ผาโผน
นางสาวปยวรรณ พงษพิทักษ
นางปยวรรณ มัธยมนันทน
นางปยวรรณ รัตนพันธ
นางสาวปยวรรณ ศิริสวัสดิ์
นางสาวปยวรรณ สวามิภักดิ์
นางสาวปยวรรณ หลอมประโคน
นางปยวรรณ อุดมพงศพิพัฒน
นางสาวปยวัน นิลรัตน
นางปยอร สวางเนตร
นางปยะฉัตร นิวรนุสิทธิ์
นางสาวปยะฉัตร บุญเถิง
นางสาวปยะณัฐ นันทการณ
นางปยะดา ชูราช
นางสาวปยะดา พรหมอารักษ
นางปยะดา พลเชียงขวาง
นางสาวปยะดา พึ่งยนต
นางสาวปยะดา แพรดํา
นางสาวปยะดา ศรีอินทรสุทธิ์
นางปยะดา อยูพวง
นางสาวปยะธิดา โนนคูเขตโขง
นางปยะธิดา สุวรรณโรจน
นางสาวปยะนันท จันยุทา

๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปยะนันท โชคเหมาะ
นางปยะนันท เที่ยงทัน
นางสาวปยะนุช กองเงินนอก
นางสาวปยะนุช ชางเรือ
นางปยะนุช บํารุงธรรม
นางสาวปยะนุช แพรกทอง
นางสาวปยะนุช แยมปราศัย
นางสาวปยะนุช วงษไกร
นางปยะนุช วันศรี
นางสาวปยะนุช หงษนาค
นางปยะนุช ฮาดสม
นางสาวปยะพร ฉัตรวิไล
นางปยะพร เปนกล
นางสาวปยะพร มะลัยเถาว
นางสาวปยะพร ศรีตะลา
นางปยะพร สุยะทา
นางปยะพร แสนซื่อ
นางปยะพร อึ้งอัมพรวิไล
นางปยะภรณ นวลเจริญ
นางปยะภา ศรีจันทรออน
นางปยะมภรณ จิตรชนะ
นางปยะมาศ ขุนคีรี
นางปยะมาศ เจริญวงศานนท
นางปยะมาศ ชอนทอง
นางปยะมาศ ทองกระจาง
นางปยะมาศ ทองเกียรติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยะมาศ ทักษะวรบุตร
นางสาวปยะมาศ น้ําดอกไม
นางสาวปยะมาศ บุญสะอาด
นางปยะมาศ พุมหิรัญ
นางสาวปยะมาศ เพิ่มทรัพยทวีผล
นางสาวปยะมาศ รอดรัตน
นางปยะมาศ รามเจริญ
นางสาวปยะรัตน ฉาไธสง
นางปยะรัตน ชาติกลาง
นางปยะรัตน สมุทรศร
นางปยะวดี เดชอุดม
นางสาวปยะวดี พลเยี่ยม
นางปยะวรรณ ภวังสวัสดิ์
นางสาวปยะวัลย มณีฉาย
นางปยะอนงค ศรีทุม
นางสาวปยาณี สุทธิกาญจน
นางสาวปยาพัชร เสนาพิทักษ
นางปยาพัชร รักบางแหลม
นางสาวปยาภรณ เขียวหวาน
นางสาวปยาภรณ นามไพร
นางปยาภรณ พรมรานนท
นางปยาภรณ พรหมสําโรง
นางสาวปยาภรณ ภูฆัง
นางสาวปยาภรณ ยี่พรหม
นางสาวปยาภรณ อนุกูล
นางสาวปยาภรณ อยูพลอย

๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปยาอร ทองนุน
นางปยาอร ปรีชาพานิช
นางสาวปโยรส ใจเอื้อ
นางปราณี พลราชม
นางสาวปศนา สุวรรณไตร
นางสาวปยาภรณ อินทรปาน
นางสาวปุญจมาพร จุฬารี
นางปุญชรัสมิ์ อินตะวิกูล
นางปุญชิดา ชาติศักดิ์
นางสาวปุญญพัฒน บุญเกิด
นางปุญญัสสิกา กองเงินนอก
นางสาวปุญญาพร ภาระบุญ
นางสาวปุญญิศา รัตตะรมย
นางสาวปุญญิศา สมมิตร
นางปุญญิสา เจนสมุทร
นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ
นางสาวปุณญาดา พรอมวงศ
นางสาวปุณณดา จิระจงวัฒนา
นางปุณณดา แสนเกง
นางสาวปุณณภา แพงพันธุ
นางสาวปุณณภา ไพบูลย
นางสาวปุณธิชา มาเนตร
นางสาวปุณยนุช กกศรี
นางสาวปุณยนุช กลิ่นฉาย
นางสาวปุณยนุช บัวทอง
นางสาวปุณยนุช มั่งแพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางปุณยนุช สุมนารถ
นางสาวปุณยนุช เสนาวนา
นางปุณยวีย พราหมณพิทักษ
นางปุณยวีร ปุณยภัทรากรกุล
นางสาวปุณยวีร รอดสวัสดิ์
นางสาวปุณยวีร ศศิจรัสวงศ
นางสาวปุณยวีร เสือแกว
นางสาวปุณยวีร แสงมนตรี
นางสาวปุณรดา รอดแยม
นางปูริดา จันทรนวล
นางเปมิกา เทพสาธร
นางเปมิกา นกแกว
นางเปมิกา พูลออน
นางเปรมกมล บัวแดง
นางเปรมจิต ปกกาเล
นางสาวเปรมจิต ผัดเรือน
นางเปรมจิต แสงสกุล
นางสาวเปรมจิตต วันยาว
นางเปรมนภา วงคเตชะ
นางสาวเปรมมิกา ออนธานี
นางสาวเปรมยุดา จันทรเหมือน
นางสาวเปรมยุดา รัถยประภาพร
นางสาวเปรมยุดา สุดจํา
นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชร
นางสาวเปรมฤดี บุญญานุสนธิ์
นางสาวเปรมฤดี เอกรัตน

๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเปรมวดี จิตอารีย
นางสาวเปรมวดี พลลาภ
นางสาวเปรมวดี สุพร
นางสาวเปรมวราพร พิณจิรวิทย
นางเปรมา มัดรามัญ
นางเปรมิกา มิ่งจําปา
นางเปยทิพย ลัทธิวรรณ
นางเปยมศิลป แสนวันแสง
นางสาวไปรยา บุบผาโชติ
นางสาวผกา ประเทืองบุญ
นางผกาแกว คําเรือง
นางสาวผกาแกว เอกกานตรง
นางผกาจิตร โคตรทา
นางสาวผกาพร ศาลาศัย
นางสาวผกาพรรณ ลุนลี
นางผกาพรรณ ฉายฉันท
นางผกาพันธ พรสุขนิมิตกุล
นางสาวผกาพันธุ บุญเอื้อ
นางสาวผกาภรณ ถิ่นวงษแพง
นางสาวผกามาศ กิตติเจิรญโชคชัย
นางสาวผกามาศ แกวสระแสน
นางสาวผกามาศ จันทรมณี
นางผกามาศ ทนุวัฒนพงศ
นางสาวผกามาศ เฟองฟู
นางสาวผกามาศ แยกผิวผอง
นางสาวผกามาศ รักงาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๑๔
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

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางผกามาศ รัตนประทุม
นางผกามาศ วัยวุฒิ
นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติ
นางสาวผกามาศ หางาม
นางผกามาศ โอภาศ
นางผกามาส เวียงคํา
นางสาวผกามาส หอมกระจุย
นางผกายมาศ ยะวงษศรี
นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรติ์
นางสาวผการัตน เต็มเปยม
นางสาวผกาวดี ชุมพร
นางสาวผกาวัลย วิโรจนประสิทธิ์
นางสาวผองผิว ศรีเรือง
นางผองพรรณ แกวคํา
นางผองพรรณ ใจคํา
นางผองพรรณ พันธพิชัย
นางสาวผองพรรณ สุวรรณมา
นางผองศรี ชาวโคกสี
นางสาวผองศรี ดิษฐสุวรรณ
นางสาวผองศรี ทองคํา
นางผองศรี เพียรดี
นางผองศรี เมืองวงค
นางสาวผองศรี สิงหโสดา
นางสาวผัสดี สุวรรณมณี
นางสาวผาณิต ฉ่ําเมืองปกษ
นางสาวผานิช ธงฉิมพลี

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
๑๒๙๖๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางผานิต ษรเดช
นางสาวผาสุข สุขนา
นางผินนภา โพธิ์มูล
นางผิวพรรณ ปญญาเอก
นางสาวผุสชา ศักดิ์ดา
นางสาวผุสดี นารถสิทธิ์
นางสาวผุสดี โพธิ์เอม
นางสาวผุสดี แสงดารา
นางสาวฝนแกว กาฬภักดี
นางสาวฝนจรวย พึ่งโพธิ์ทอง
นางฝาตีมะ แสงวิมาน
นางสาวฝาตีมะ เอ็มเลง
นางฝาตีมะ หนูเอียด
นางสาวฝาตีหมะ หัสหมัด
นางสาวพงศพัชรา เขียวรัมย
นางสาวพงศิณี ศิริรัตนถาวร
นางสาวพงษพิศ พลศรี
นางพจณา ชูชวย
นางสาวพจณี กุลชาติ
นางสาวพจณี เกษรศรี
นางสาวพจณีย หงษหา
นางพจณีย หลิมไทยงาม
นางสาวพจนสุณี แพงประโคน
นางสาวพจนา ตะพัง
นางพจนา นิลแกว
นางสาวพจนา ผองมณี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพจนา วิชญพันธ
นางพจนา สังฆะโณ
นางพจนา สินมาก
นางพจนา อินทรโยธา
นางพจนารถ เหมือนสิงห
นางสาวพจนี ทองไกรแสน
นางสาวพจนีย คํากําเนิด
นางสาวพจนีย เคยสนิท
นางสาวพจนีย ทองบุญ
นางพจนีย สิทธิกัน
นางสาวพจนีย หวายสุด
นางพจนีย อํานา
นางสาวพจมาน บุญหลา
นางสาวพจมาน ผองจิตร
นางพจมาน พิเดช
นางสาวพจมาพร คะเลรัมย
นางสาวพจมาลย ไชยเจริญ
นางพจมาศ จันทราธรกุล
นางสาวพจวรรณ รุงรักษา
นางสาวพชรกร สายเหลา
นางสาวพชรพร คลี่วงค
นางสาวพชรพร อรรถสงเคราะห
นางพชรพรรณ จันทรปรีดา
นางสาวพชรพรรณ นิมิตมั่น
นางสาวพชรภรณ เชียงสิน
นางพชรมน ศิลาชัย

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

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพชรรัชต ยศคําแหง
นางพฐา ประเสริฐกุล
นางสาวพณณกร ชื่นชม
นางสาวพณมจรัสกาญจณ
ฤกษฤทธิ์
นางพณาพร สาระพงษ
นางพณิชชา เรืองสวัสดิ์
นางพณิฎาร ชํานิกุล
นางสาวพณิตา สุริยะ
นางพธูรียา จันทรหอม
นางพนมกร พลศิลป
นางสาวพนมพร แสงขาว
นางสาวพนอ โพธิ์ทอง
นางสาวพนอจิตร ธนโชติกิติการณ
นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย
นางสาวพนัชกร บุญนาค
นางพนัชกร รักษาพันธ
นางพนัชกร หอมเฮา
นางสาวพนัดดา จอมสวรรค
กุมนา
นางสาวพนัสดา มาตราช
นางสาวพนาพร ออนสีนอย
นางสาวพนารัตน กิตติพนังกุล
นางพนารัตน ใจขาน
นางสาวพนารัตน ชื่นอารมย
นางสาวพนารัตน สุขกันตะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพนาวัลย สุวรรณะ
นางสาวพนิจตา บัวผัน
นางพนิดา กอนคํา
นางพนิดา กันยะกาญจน
นางสาวพนิดา จันทรรัตน
นางพนิดา จันทะมาตร
นางสาวพนิดา เจริญยิ่ง
นางพนิดา เจริญสุข
นางพนิดา ชัยมณี
นางสาวพนิดา ชาญยุทธ
นางสาวพนิดา ชุมใจ
นางสาวพนิดา เชื้อจีนดี
นางพนิดา บุญสินพรอม
นางสาวพนิดา บุตรที
นางสาวพนิดา เปยมมีสมบูรณ
นางพนิดา พราหมณพรม
นางพนิดา พสุโพธิ์
นางสาวพนิดา พันทวี
นางสาวพนิดา มุงยนตกลาง
นางสาวพนิดา เย็นใจ
วาที่รอยตรีหญิง พนิดา ราชยอด
นางสาวพนิดา วีระเดชพิพัฒน
นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรี
นางพนิดา สาขามุละ
นางสาวพนิดา สุวรรณมาลา
นางพนิดา อิ่นคํา

๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพนิดา อินทรแหยม
นางพนิดา อุดอาย
นางสาวพนิตนันท วงศอุดมเลิศ
นางสาวพนิตา เมธาวิกุล
นางสาวพนิตา เสริมมติวงศ
นางพเนตร ศรีโสภณ
นางสาวพพรรธน มณีรัตน
นางพยอม ชวยบํารุง
นางพยอม ชูกลิ่น
นางสาวพยอม ทวีสวัสดิ์
นางสาวพยอม ฟองฤทธิ์
นางสาวพยอม สายทอง
นางสาวพยุง กระตายทอง
นางสาวพยุง จันทรนิ่ม
นางพเยาว สวัสดี
นางสาวพร รัตนารติสัจจกุล
นางสาวพรกมล ชางเผือก
นางสาวพรกมล สุบิน
นางพรชนก จันทรวิเศษ
นางสาวพรชนก เจริญชัย
นางพรชนก บุญจันทร
นางสาวพรชนก วงศไชย
นางสาวพรชนก สาระ
นางสาวพรชนก แสนพยุห
นางสาวพรชนก เหลาเทพ
นางสาวพรชนิตว เกตุมรรค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ
นางสาวพรชุลี โชคกิตติพงษ
นางสาวพรณพิชญสินี ไชยภักดี
นางพรณิภา แกวสืบ
นางพรทิพย กะกุลพิมพ
นางพรทิพย กันทวี
นางพรทิพย แกวจุรัตน
นางพรทิพย ขวกเขียว
นางสาวพรทิพย ขันนอก
นางสาวพรทิพย เขมคํา
นางสาวพรทิพย คงแกว
นางพรทิพย คําภิไหล
นางสาวพรทิพย คําภูออน
นางสาวพรทิพย คุมชํานาญ
นางสาวพรทิพย จันทรขาว
นางสาวพรทิพย จันทรลา
นางสาวพรทิพย จาดพันธุอินทร
นางสาวพรทิพย จําลองเพลง
นางพรทิพย จิตรสํารวย
นางสาวพรทิพย จินะไชย
นางสาวพรทิพย ชัยประเสริฐ
นางสาวพรทิพย ชํานาญรบ
นางสาวพรทิพย เชิดสุพรรณ
นางพรทิพย แดงบุญเรือง
นางพรทิพย ตรงบาตัง
วาที่รอยตรีหญิง พรทิพย ตอพล

๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรทิพย ตูหมอง
นางสาวพรทิพย ทบธรรม
นางสาวพรทิพย ทองเทพ
นางสาวพรทิพย ทองมาก
นางพรทิพย ทาสี
นางสาวพรทิพย บรรเทา
นางพรทิพย บัวเพ็ชร
นางสาวพรทิพย บุญขํา
นางสาวพรทิพย บุญตันจีน
นางพรทิพย บุญลือ
นางพรทิพย บุญศรี
นางสาวพรทิพย เบาสูงเนิน
นางพรทิพย ประทีป ณ ถลาง
นางสาวพรทิพย ปยะปรีชายุทธ
นางพรทิพย ผิวสวาง
นางสาวพรทิพย พลธรรม
นางสาวพรทิพย พักใคร
นางสาวพรทิพย เพ็งกลัด
นางสาวพรทิพย แพวขุนทด
นางสาวพรทิพย ภูมิยิ่ง
นางสาวพรทิพย มากบุญ
นางสาวพรทิพย มาพิทักษ
นางสาวพรทิพย มุงคุณคําซาว
นางสาวพรทิพย เริงนิสสัย
นางสาวพรทิพย ลียวัฒนานุพงศ
นางพรทิพย ลือหาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพย วงศสุติ๊บ
นางสาวพรทิพย วรรณพิรุณ
นางสาวพรทิพย ศีลแดนจันทร
นางสาวพรทิพย สีผาย
นางพรทิพย สุกใส
นางพรทิพย สุขพินิจ
นางสาวพรทิพย สุพรรณโมก
นางพรทิพย เสารประโคน
นางพรทิพย แสงแกว
นางพรทิพย แสนทวีสุข
นางสาวพรทิพย หาญชัย
นางสาวพรทิพย เหมะเทวัน
นางสาวพรทิพย ออนชูศรี
นางพรทิพย ออนดีกุล
นางพรทิพย อาจารสุทธิ์
นางสาวพรทิพย อานแดง
นางพรทิพย อุปถัมภ
นางสาวพรทิพย อุปทุม
นางพรทิพา สํานึกศักดิ์ศรี
นางสาวพรทิพา หนูจุย
นางสาวพรทิภา ผองแผว
นางสาวพรทิวา ตรีตุนา
นางสาวพรทิวา นันตาบุญ
นางสาวพรทิวา รมรื่น
นางพรทิวา สมบัติ
นางสาวพรทิวา สียาโง

๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรทิวา สุขหญีต
นางสาวพรทิวา หลักคํา
นางสาวพรธิชา เหมมินทร
นางพรธิดา โพธิ์สิงห
นางสาวพรธิดี ดํากลิ่น
นางสาวพรธิยา แสนสีมนต
นางพรธิรา อินทรสําราญ
นางสาวพรนภัส ธนโชครุงเจริญ
นางพรนภัส บุญสงค
นางสาวพรนภา บุราณรมย
นางสาวพรนภา ผลประเสริฐ
นางสาวพรนภา พันธไชยา
นางสาวพรนภา โมคภา
นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง
นางสาวพรนภา สาคร
นางสาวพรนรินทร คําบุญเกิด
นางพรนิพา ตรีธวัช
นางพรนิพา พนะจะโปะ
นางสาวพรนิภา จารนาเพียง
นางพรนิภา ตันติวานนท
นางสาวพรนิภา บัวสถิตย
นางสาวพรนิภา ปญญา
นางพรนิภา ยอดวัน
นางสาวพรนิภา สีหาบง
นางสาวพรนิภา อินทนนท
นางพรนิภา ฮะวังจู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรนิษา ศิริบุรี
นางสาวพรบงกช แซตั้น
นางพรประกาย ศรีคํา
นางสาวพรประภา จันตาวงศ
นางสาวพรปรีณัน สมภักดี
นางสาวพรปวีณ ชโยทิต
นางสาวพรปวีณ ชาวนาเปา
นางพรปวีณ บํารุงเมือง
นางพรผกา จรบุรมณ
นางพรพจมาลย กองทอง
นางสาวพรพรรณ กองไชยสงค
นางสาวพรพรรณ กาฬปกษิณ
นางสาวพรพรรณ กุญชร
นางสาวพรพรรณ คชเชนทร
นางพรพรรณ จันทรพราหมณ
นางสาวพรพรรณ เจริญชัย
นางพรพรรณ ใจซื่อ
นางพรพรรณ ตวันคํา
นางพรพรรณ ตันทะเขตร
นางสาวพรพรรณ ทองสุขมาก
นางสาวพรพรรณ ทะนันไชย
นางสาวพรพรรณ เนตรขํา
นางสาวพรพรรณ ประทุมชัย
นางสาวพรพรรณ เปงแกว
นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ
นางสาวพรพรรณ แฝงสวรรค

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๓๑๙๘ นางสาวพรพรรณ โพธิ์รมเย็น
๑๓๑๙๙ นางสาวพรพรรณ มั่งคั่ง
๑๓๒๐๐ นางสาวพรพรรณ มาลากุล
ณ อยุธยา
๑๓๒๐๑ นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์
๑๓๒๐๒ นางพรพรรณ ลมวิชัย
๑๓๒๐๓ นางสาวพรพรรณ ศรีวงศสุดตรง
๑๓๒๐๔ นางสาวพรพรรณ ศรีวัชรกุล
๑๓๒๐๕ นางสาวพรพรรณ สรอยสูงเนิน
๑๓๒๐๖ นางสาวพรพรรณ สีทาสังข
๑๓๒๐๗ นางสาวพรพรรณ อัตภิญโญ
๑๓๒๐๘ นางพรพรรณ วิโรจนอุไรเรือง
๑๓๒๐๙ นางพรพรรรณ สกุลวัฒนาชีพ
๑๓๒๑๐ นางสาวพรพระแกว ศรีลาศักดิ์
๑๓๒๑๑ นางสาวพรพักตร นนทธิ
๑๓๒๑๒ นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บ
๑๓๒๑๓ นางพรพิชา ซื่อตรง
๑๓๒๑๔ นางพรพิทย อุยสุย
๑๓๒๑๕ นางพรพิทยา รัตนวิชัย
๑๓๒๑๖ นางพรพิมพ วิเศษรัมย
๑๓๒๑๗ นางพรพิมล กองแกว
๑๓๒๑๘ นางสาวพรพิมล กาววุน
๑๓๒๑๙ นางพรพิมล แกวจํารัส
๑๓๒๒๐ นางสาวพรพิมล คําขอด
๑๓๒๒๑ นางสาวพรพิมล คํามะยอม
๑๓๒๒๒ นางสาวพรพิมล คุมกล่ํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรพิมล จันทรฟอง
นางสาวพรพิมล จาภา
นางพรพิมล ชุมแสง
นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร
นางสาวพรพิมล แซฟุง
นางสาวพรพิมล ดีพรม
นางสาวพรพิมล ตังสกุล
นางพรพิมล ถาวรพงศสถิต
นางพรพิมล ทองเหงา
นางสาวพรพิมล โทนสูงเนิน
นางสาวพรพิมล บัวผดุง
นางพรพิมล บัวลอย
นางสาวพรพิมล ปรีชา
นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร
นางสาวพรพิมล พลคํา
นางสาวพรพิมล พันธฆอง
นางสาวพรพิมล มลคลศรี
นางพรพิมล มีมุข
นางสาวพรพิมล มูลดี
นางพรพิมล เย็นวารีย
นางพรพิมล เรืองเพ็ง
นางพรพิมล วงพินิจ
นางพรพิมล วงศแสง
นางพรพิมล วรโยธา
นางพรพิมล ศรีเมือง
นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล

๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรพิรุณ เคนทาว
นางพรพิรุณ งอยจันทรศรี
นางสาวพรพิลา มาลัย
นางสาวพรพิไล เทียนเงิน
นางสาวพรพิสุทธิ์ จางจัน
นางสาวพรเพ็ญ กมลวิสัย
นางพรเพ็ญ กรงแกว
นางสาวพรเพ็ญ แกนทรัพย
นางพรเพ็ญ คําเคนบง
นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ
นางสาวพรเพ็ญ นามสละ
นางพรเพ็ญ บุษบง
นางสาวพรเพ็ญ พรมงาม
นางพรเพ็ญ ยศทราช
นางสาวพรเพ็ญ อินตะนิล
นางสาวพรภัส ผลาทิพย
นางพรภัสสษา สินปกรณกุล
นางพรภินันท วงศกลุม
นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ
นางสาวพรภิรมย สีพั่ว
นางสาวพรรณคณา มณฑิราช
นางพรรณงาม ศรีวิไชย
นางพรรณชุพร เคาแคน
นางพรรณทิพภา จําเนียรพรม
นางสาวพรรณทิพย เกษเจริญคุณ
นางพรรณทิพย สุวรรณวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรณทิภา เชิงสมอ
นางสาวพรรณทิภา สุวรรณเจริญ
นางสาวพรรณทิวา เขจร
นางพรรณทิวา พันธพิริยะเจตน
นางสาวพรรณธิพา พุทไธสง
นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ
นางสาวพรรณนภา พันธโท
นางสาวพรรณนิดา ฮิมหมั่นงาน
นางสาวพรรณนิภา ทิพยปยสกุล
นางสาวพรรณนิภา ศาสตรสูงเนิน
นางสาวพรรณนิภา สามศรี
นางสาวพรรณนี ขวัญออน
นางพรรณปพร ดวงประทุม
นางสาวพรรณประภา ใจดี
นางพรรณพิมล แสนศรี
นางสาวพรรณภา สายหงส
นางสาวพรรณมล ปนทอง
นางสาวพรรณรัตน ชินพัณณ
นางพรรณราย กระมล
นางสาวพรรณวดี แกมอุน
นางพรรณวดี รุงเจริญไพศาล
นางพรรณวรินทร เงินลา
นางสาวพรรณวรินทร วงษหอม
นางพรรณา ยอดคํา
นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ
นางพรรณิกร ละอองเอก

๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรรณิดา ขันยศ
นางพรรณิดา วรกมลธรรม
นางสาวพรรณิภา แสนนอก
นางพรรณิภา อังคะนาวิน
นางพรรณี กางเกต
นางสาวพรรณี ทิพวรรณ
นางพรรณี ประสารวุฒิ
นางพรรณี ปราบปญจะ
นางพรรณี วังพฤกษ
นางสาวพรรณี วัฒนโชติทรัพย
นางสาวพรรณี ศรีสุระ
นางสาวพรรณี ศรีหลา
นางสาวพรรณี แสงทวี
นางสาวพรรธนชญมน ทวีศักดิ์
นางสาวพรรธนอนงค กาวี
นางพรรนิภา นิคํา
นางสาวพรรนิษา ศรีหุน
นางพรรลิณี ขวานเพชร
นางสาวพรรวินท ผลวิเศษชัยกุล
นางสาวพรรษกร แกนจันทร
นางสาวพรรษชล มะโนลัย
นางสาวพรรษภรณ สุขผล
นางสาวพรรษมนต อัครโชคอภิวงศ
นางสาวพรรษรัตน พรมมินทร
นางพรรษศิริ ทองคําอยู
นางสาวพรรษา จันตะคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรษา จําเริญ
นางพรรษา ชวนสุข
นางพรรษา ปริโยธร
นางพรรัตน เวียงพลออม
นางสาวพรรัตน หนูศรี
นางพรรัตน อุดมดี
นางสาวพรฤดี บุญพรัด
นางสาวพรลภัส คลายเขียว
นางสาวพรวดี โพธิ์ศรี
นางพรวดี ศรีวิชัยแกว
นางสาวพรวิพัชร ธนาฒยวงศ
นางสาวพรวิภา ปานแกว
นางสาวพรวิภา แสงสวาง
นางสาวพรวิภา หาญมนตรี
นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย
นางพรวิไล เทียนสีมวง
นางพรศรี สีสุข
นางสาวพรศิริ โกไศยกานนท
นางสาวพรศิริ คงชู
นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ
นางสาวพรศิริ ปลองมาก
นางสาวพรศิริ โยศรีคูณ
นางสาวพรศิริ ลีคํางาม
นางพรศิริ โหมดพันธ
นางสาวพรศิลป แถวไธสง
นางพรสวรรค เขียวไวย

๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรสวรรค ดําเหลือ
นางพรสวรรค โทแกว
นางสาวพรสวรรค พิกุลนา
นางสาวพรสวรรค มูลสาร
นางพรสวรรค ออนมณี
นางสาวพรสวัสดิ์ สองแคว
นางสาวพรสินี นพวงค
นางพรสิริน เกตุวงค
นางสาวพรสุดา เกษเพ็ชร
นางสาวพรสุดา ดีโพนพัก
นางพรสุดา ปานศิริ
นางสาวพรสุดา อาษากิจ
นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร
นางสาวพรสุภา มหาทรัพย
นางพรสุรีย ไชยชนะ
นางสาวพรเสาวณีย ตอสกุล
นางสาวพรหมกฬัฐฐ วุฒิสิงหชัย
นางสาวพรหมพร บูรวัตร
นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย
นางสาวพรหมศิริ วงศธนบัตร
นางสาวพรอมฝน วงศพุทธิ์
นางสาวพรอัมพา ตอไพบูลย
นางสาวพรอําไพ ยิ่งดี
นางสาวพรอุษา มาเจริญ
นางสาวพระแพง แมนหวา
นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพริ้มเพรา อะทะไชย
นางพริษา ศรีหามาตย
นางสาวพฤกษา ปากหวาน
นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ
นางสาวพฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล
นางสาวพลศิลป แคลวคลาด
นางสาวพลอยกาญจน เพ็งเลา
นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย
นางสาวพลอยนิศา ศิลปบุญกลา
นางสาวพลอยบุษร เบ็ญจวรรณ
นางพลอยปภัส จะเฮิง
นางสาวพลอยปภัส สุทธิอาจ
นางสาวพลอยประดับ งามสงา
นางพลอยผกา บุญโชติชนิต
นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล
นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร
นางสาวพลอยไพลิน กอนใส
นางสาวพลอยไพลิน ดารายิ้มฤทธิ์
นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ
นางสาวพลอยไพลิน พิศาลอดิศัย
นางสาวพลอยไพลิน พุมจิตร
นางสาวพลอยไพลิน ใหมคามิ
นางพลอยฟา ขาวพล
นางสาวพลอยภัทรา
กาญจนเกษตรกุล
๑๓๔๐๓ นางสาวพลอยรัชญ ผาแดง

๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพลอยรุง ทองทับทิม
นางสาวพลอยฬฬิล สุขแจม
นางพลับพลึง นิลเกิด
นางสาวพลับพลึง เสามั่น
นางพวงแกว ศรีมังคละ
นางสาวพวงชมพู พันธุวร
นางสาวพวงทอง ศรีแกว
นางสาวพวงทิพย ชูเสนห
นางสาวพวงผกา แกวยงค
นางพวงผกา ไชยจิตร
นางสาวพวงผกา หลบภัย
นางสาวพวงพกา อาจวิชัย
นางพวงพยอม สุปน
นางสาวพวงพรรณ จันทรฟุน
นางสาวพวงเพชร กองทรัพย
นางพวงเพชร นาดสะพัด
นางสาวพวงเพชร นาเมืองรักษ
นางพวงเพชร มาตรา
นางสาวพวงเพชร วงศเวช
นางพวงเพ็ญ กระจางฉาย
นางสาวพวงเพ็ญ จันทรแจม
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี
นางสาวพวงเพ็ญ แพรแกว
นางพวงเพ็ญ หนูขาว
นางพวงรัตน แสงเพชร
นางพวงศรี แกวหอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงศิลป เจริญสุข
นางพศิกา วัฒนะ
นางพอขวัญ บุญถนอม
นางสาวพอดี แสไพศาล
นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์
นางพะเยาว แกวฉวี
นางพักตรประภา บุญหนัก
นางสาวพักตรวิภา สวางเพียร
นางพักตรวิภา สามหมอ
นางสาวพัชชญา ชางไม
นางพัชชา แกวทอง
นางสาวพัชชา เนตรายนต
นางพัชชานันท วินิยม
นางพัชชานันท หอรุงเรืองชัย
นางสาวพัชฎาภรณ บาพิมาย
นางพัชดา มีเพชร
นางพัชทร พนมพริ้ง
นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์
นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญ
นางพัชนี แซตัน
นางสาวพัชนี บุญยืน
นางพัชนี สมตัว
นางสาวพัชนี สีทน
นางสาวพัชนีย อายุยืน
นางสาวพัชนียา แกวเงา
นางสาวพัชมณ ยงเพชร

๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัชยา คเชนทร
นางพัชยา คําอิสสระ
นางสาวพัชยา พันธณวงศ
นางพัชยา โพธิ์พึ่ง
นางสาวพัชยา รอยพิลา
นางสาวพัชรดา สระทองดี
นางสาวพัชรนันท จันละออ
นางพัชรพร เผดิม
นางสาวพัชรพร สีดลรัศมี
นางพัชรพร หอมยิ่ง
นางสาวพัชรพรรณ ปนรุจิรัตน
นางพัชรพรรณ พันพิพิธ
นางสาวพัชรมล แนวณรงค
นางพัชรมัย บัวเทศ
นางสาวพัชรมัย บุตรภักดี
นางพัชรรัตน สัตถาผล
นางพัชรฤทัย ลิมปสวัสดิ์
นางพัชรวดี วรชิน
นางสาวพัชรวรรณ หนองคาย
นางพัชรวลี ศรีจักร
นางพัชรวัลย จินดาวงค
นางสาวพัชระดา ฆารพันธ
นางสาวพัชรา กุดเปง
นางสาวพัชรา จํารัสบรรณ
นางสาวพัชรา ชางเนียม
นางสาวพัชรา ชูมงคล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรา ทองสวัสดิ์
นางพัชรา พนมอุปถัมภ
นางสาวพัชรา พรหมจันทร
นางสาวพัชรา เพ็ชรสูงเนิน
นางสาวพัชรา มากโฉม
นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์
นางพัชรา สิทธิอาษา
นางสาวพัชรากร ผลาไสย
นางสาวพัชรากร ภิญโญ
นางสาวพัชรากร สรวมศิริ
นางสาวพัชราพร คําทา
นางสาวพัชราพรรณ ชุมมาก
นางสาวพัชราพรรณ วงศพิทักษ
นางพัชราพรรณ อามาตยเสนา
นางสาวพัชราภรณ คชอินทร
นางพัชราภรณ คําพมัย
นางสาวพัชราภรณ จั่นสําอางค
นางสาวพัชราภรณ ณ หนองคาย
นางพัชราภรณ ตั้งบวรธรรมา
นางพัชราภรณ ทัศมาลี
นางพัชราภรณ เที่ยงดาห
นางสาวพัชราภรณ ปญญาพิมพ
นางพัชราภรณ ปดสายสังข
นางสาวพัชราภรณ ฟองบัว
นางพัชราภรณ วงศพนิตกุล
นางสาวพัชราภรณ สาสุข

๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัชราภรณ เหมือนศรีเพ็ง
นางสาวพัชราภรณ เหมือนศาสตร
นางสาวพัชราภรณ อินติ๊บ
นางสาวพัชราภา เจริญโพธิ์
นางสาวพัชราภา ศรียานุวัฒน
นางสาวพัชราวดี ริโยธา
นางสาวพัชราวรรณ แยมเสมอ
นางสาวพัชริญา พิมศร
นางพัชริญา ศิริดล
นางสาวพัชริญา สุวรรณประเสริฐ
นางสาวพัชริน เจียมใบ
นางพัชริน ออนทะ
นางพัชรินทร ไกรวงษ
นางสาวพัชรินทร ขุมพันธ
นางสาวพัชรินทร ครองแดง
นางพัชรินทร คําบับภา
นางสาวพัชรินทร เงางาม
นางพัชรินทร จันทรเต็ม
นางสาวพัชรินทร ชูวัฒนเกียรติ
นางสาวพัชรินทร ไชยบุบผา
นางพัชรินทร ดอกพุทธา
นางสาวพัชรินทร เตชะศิรินุกูล
นางสาวพัชรินทร นิลพฤกษ
นางสาวพัชรินทร ปอมเชียงพัง
นางพัชรินทร ปนตะกะ
นางสาวพัชรินทร ปนทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรินทร พรมทอง
นางสาวพัชรินทร พรมเมือง
นางสาวพัชรินทร พรหนองแสน
นางสาวพัชรินทร พลอาษา
นางพัชรินทร พิริยศิลป
นางพัชรินทร เพ็ญวงษ
นางพัชรินทร มณีโคตร
นางพัชรินทร มะลิวรรณ
นางสาวพัชรินทร มีสอน
นางพัชรินทร ยิ่งโกมล
นางพัชรินทร รักวงศ
นางสาวพัชรินทร รุงสวาง
นางสาวพัชรินทร เรืองไพศาล
นางพัชรินทร ลาโมะ
นางพัชรินทร เลาะครบุรี
นางสาวพัชรินทร โลราช
นางสาวพัชรินทร วรฤทธิไกร
นางพัชรินทร ศรีพุทธิรัตน
นางพัชรินทร สมบุตร
นางสาวพัชรินทร สมพงษ
นางพัชรินทร สํานักวิชา
นางพัชรินทร สําราญ
นางพัชรินทร สิงหบุตร
นางสาวพัชรินทร สีชา
นางสาวพัชรินทร สุวรรณศร
นางสาวพัชรินทร เส็งเอี่ยม

๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพัชรินทร แสนกลา
นางสาวพัชรินทร แสนสุข
นางพัชรินทร โสโท
นางสาวพัชรินทร อโลภะตานนท
นางสาวพัชรินทร อานุนามัง
นางสาวพัชรินทร อินตะปาน
นางสาวพัชรินทร อูทอง
นางพัชรินทรภรณ บุญเชิด
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
นางสาวพัชรี กุมภิโร
นางพัชรี เกษศิลา
นางสาวพัชรี เกียรติสมชาย
นางพัชรี คงอุป
นางสาวพัชรี จันทง
นางพัชรี จันทรงาม
นางสาวพัชรี จันทรเย็น
นางสาวพัชรี จันทรหอม
นางสาวพัชรี จิตประสาร
นางสาวพัชรี จิตรสุทัศน
นางพัชรี จิ้วฮวด
นางสาวพัชรี แจมพิศ
นางสาวพัชรี ใจโต
นางพัชรี ดีอินทร
นางสาวพัชรี เตปน
นางสาวพัชรี แถวเนิน
นางสาวพัชรี นาคผง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑

นางสาวพัชรี แนนทรัพย
นางพัชรี บัวลอย
นางสาวพัชรี บุญเรือง
นางสาวพัชรี บุตรวาป
นางสาวพัชรี ปามะ
นางสาวพัชรี พรหมเสน
นางสาวพัชรี พันธุตา
นางสาวพัชรี พิณแกว
นางพัชรี พุทธมงคล
นางสาวพัชรี ภิญโญฤทธิ์
นางพัชรี มั่นทองพิทักษ
นางสาวพัชรี มีสุข
นางสาวพัชรี เมืองเชียงหวาน
นางสาวพัชรี ยิมิสุโท
นางพัชรี แยมพุม
นางพัชรี รัตนศรี
นางพัชรี เรือนเปนจา
นางสาวพัชรี ลําพองพวง
นางพัชรี ศรีโถง
นางพัชรี ศรีสุข
นางสาวพัชรี สรวยล้ํา
นางพัชรี สารงาม
นางสาวพัชรี สินธู
นางสาวพัชรี สุขสําราญ
นางพัชรี สุวิชาญเมธี
นางสาวพัชรี แสงทอง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัชรี หมันกุล
นางสาวพัชรี หลักเพ็ชร
นางพัชรี หลาหมน
นางสาวพัชรี หอมรื่น
นางพัชรี หาดสุด
นางสาวพัชรี อินทปญญา
นางพัชรีญา สีสงคราม
นางพัชรีญา สุวรรณคีรี
นางพัชรีพร ชูชาติ
นางสาวพัชรีพร โตะเถื่อน
นางสาวพัชรีพร ยาลัย
นางสาวพัชรีภรณ สุยวงษ
นางพัชรีภรณ สุริยะเดช
นางสาวพัชรีย ทวีทรัพย
นางสาวพัชรีย สวางวงษ
นางสาวพัชรียา กานอย
นางสาวพัชรียา จําปาทอง
นางสาวพัชรียา มุมสํา
นางสาวพัชรียา หวยทราย
นางพัชรีรัตน โวเบา
นางพัชรีวรรณ โฆษร
นางสาวพัชรีวรรณ ชางโม
นางสาวพัชโรบล ยอมวิไล
นางสาวพัชวิมา จีนหมั้น
นางพัฒชรา สุจริต
นางสาวพัฒนฉัตร ทองคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัฒนชญา ปตาระเต
นางพัฒนติญา ศรีริอวม
นางพัฒนนรี วิบูลยเพ็ง
นางพัฒนรดี สมพร
นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี
นางพัฒนา บุญเดช
นางสาวพัฒนารี รอดคลาย
นางพัฒนาวารินทร บุญทา
นางสาวพัฒนี คงไพศาล
นางสาวพัฒสลี เพ็งแจม
นางสาวพัฒิยา เพชราภินันท
นางพัณณชิตา เชยชม
นางสาวพัณณชิตา มีบุญ
นางสาวพัณณชิตา ยะไข
นางสาวพัณณชิตา วริษฐวัฒนเดโช
นางสาวพัณณวรา ชัยสิทธิ์
นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดี
นางพัตราภรณ วงศพรัด
ทีปรักษพันธุ
นางพัทธธีรา ปะระมะ
นางสาวพัทธธีรา วารุรัง
นางพัทธนันท คณาครุฑ
นางพัทธนันท โฉมศรี
นางพัทธนันท ทองวงค
นางสาวพัทธนันท
อรุณศิริประเสริฐ

๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัทธยา คีรีรัตน
นางสาวพัทธยา เทศขํา
นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนตชัย
นางสาวพัทยา คํากองจันทร
นางสาวพัทยา จอมแกว
นางสาวพัทยา ใจแชม
นางพัทยา อินตะแกว
นางสาวพัทรนันท สัตยานุรักษ
นางสาวพัทรนันธกรณ สํารองพันธุ
นางพัทรมน ยอดใจ
นางสาวพัทรสิตา ภูมิพฤก
นางพัทราภรณ บุญสิทธ
นางสาวพัทรีย พวงแกว
นางสาวพัทวรรณ ลําเจียก
นางพัธยา ชิณวงศ
นางพัธยา แลจะบก
นางพันเงิน ทองเปลว
นางพันทิพย ผาก่ํา
นางสาวพันทิพา ชวงชิง
นางสาวพันทิพา ธัญลักษณเดโช
นางพันทิพา บุญชัก
นางสาวพันทิพา ปานกลาง
นางสาวพันทิวา กุมภิโร
นางสาวพันธเครือ เจริญ
นางพันธตะวัน จันทรเพชร
นางสาวพันธทิพย อุนเรือน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙
๑๓๗๑๐
๑๓๗๑๑
๑๓๗๑๒

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพันธทิพา พิณทิพย
นางสาวพันธทิภา คาดสนิท
นางสาวพันธรัชดา เปลือยหนองแข
นางสาวพันธรานันท ทิพโรจน
นางสาวพันธสุรีย จิตรหลัง
นางสาวพันพัสสา ภูสุวรรณ
นางพัลลภา บุตรดาจันทร
นางสาวพัศตราภรณ สมนึก
นางสาวพัสตราภรณ เขตรวิทย
นางสาวพัสตราภรณ
บัญชรมาศพรรณ
นางสาวพัสตราภรณ พุกประเสริฐ
นางสาวพัสตราภรณ หมูคํา
นางพัสตราภรณ หอมขจร
นางสาวพัสวี โพธิ์เข็ม
นางสาวพัสวีร นาคมุข
นางสาวพาขวัญ คงเสือ
นางพาขวัญ คําโห
นางพาขวัญ เติมสุข
นางสาวพาซียะ เจะเงาะ
นางพาณี ลมมูลตรี
นางสาวพาฝน บูรณธรรม
นางสาวพารดา หาบานแทน
นางสาวพารินี อูไพบูลยสิน
นางสาวพิกุล ชูรัตน
นางสาวพิกุล ไชยศรีหา

๑๓๗๑๓
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 ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิกุล เทศสุวรรณ
นางพิกุล นิลเพ็ชร
นางสาวพิกุล บุญไตรย
นางพิกุล ยิ่งดัง
นางสาวพิกุล ราชใจยา
นางพิกุล ศิริวงค
นางสาวพิกุลดวง พานิชดี
นางสาวพิกุลทอง สักการะ
นางสาวพิงคฒิฉัตร เมธาธารณกุล
นางพิจารุณี เจริญชาติ
นางสาวพิจิตรา โขงรัตน
นางพิจิตรา ทองนู
นางพิจิตรา ศรีอินทยุทธ
นางสาวพิจิตรา เหมะธุรินทร
นางพิชชา แสงสุข
นางสาวพิชชากร รัตนพลแสน
นางสาวพิชชาญา เทพอาษา
นางสาวพิชชานันท จันทพรม
นางสาวพิชชานันท สูงยิ่ง
นางพิชชาพร งามจํา
นางพิชชาพร พงษา
นางพิชชาภรณ คํายวง
นางสาวพิชชาภา คงแกว
นางพิชชุดา คทาเหม
นางสาวพิชญกัญญา อธิพวงมาลัย
นางสาวพิชญชาภา รัตพลที

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิชญชามญช นามโคตร
นางสาวพิชญทัฬน ตาธงรส
นางสาวพิชญธิดา สกุลเล็ก
นางสาวพิชญนนท วงคหาญ
นางสาวพิชญนรี มะลิวงศ
นางพิชญภัสสร เอี่ยมสะอาด
นางพิชญสนันตน ธิปตดี
เที่ยงธรรม
นางสาวพิชญสิณี สุนันทพงษ
นางสาวพิชญสินี เจนกิจปกรณ
นางสาวพิชญสินี ณัชชาภัณฑารักษ
นางพิชญสินี ทรงศรี
นางสาวพิชญสินี นิจสุข
นางสาวพิชญสินี บัวงาม
นางพิชญา กองแดง
นางพิชญา คุมอารีย
นางสาวพิชญา จงกลดี
นางสาวพิชญา ชมชลาลัย
นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา
นางพิชญา เทพไหว
นางสาวพิชญา นาไฮ
นางสาวพิชญา ผลปราชญ
นางพิชญา โพธิ์ศรี
นางสาวพิชญา มีเศษ
นางสาวพิชญา วีรานุกูล
นางสาวพิชญา ศิริวงค

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
๑๓๗๘๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิชญากร พงษเกษม
นางพิชญากร อะโน
นางพิชญาดา เทศแกว
นางสาวพิชญาดา ธราพร
นางสาวพิชญานิน บัวอุไร
นางสาวพิชญาพรรณ พากเพียร
นางสาวพิชญาภรณ เพิ่มพูล
นางสาวพิชญาภัค พลโคตร
นางพิชญาภัค ระดาดาษ
นางพิชญาภา ไชยวรรณ
นางสาวพิชญาภา พัฒนรดากุล
นางสาวพิชญาภา ฟองคํา
นางสาวพิชญาภา สีแสด
นางสาวพิชญาภา สุขสมบูรณ
นางสาวพิชดารัตน ถาพร
นางพิชยภา พลภูเมือง
นางสาวพิชยา ขันตีเรือง
นางพิชาภัค บุดดี
นางพิชามญช พันธุยุลา
นางสาวพิชามญช ยิ่งยืน
นางสาวพิชามญชุ จันทรเสียงเย็น
นางสาวพิชามญชุ พงษรัตนนันท
นางสาวพิชามญชุ มวงแกว
นางสาวพิชินาถ กุมภวรรณ
นางสาวพิญาภรณ บํารุงดี
นางสาวพิณชนก ซุยจันทึก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
นางสาวพิณณภัทร ตันนิล
นางสาวพิณณิตา หนูอินทร
นางสาวพิณทอง เรืองจิรโชติ
นางพิณธิดา แผวพลสง
นางสาวพิตะวัน เนตรทอง
นางพิทตยา คําแปง
นางสาวพิทยา บุญยเกตุ
นางพิทยา ฝงชลจิตร
นางสาวพิทยา ศรีพิมพ
นางพิทยาภรณ วัฒนะ
นางสาวพิทยารัตน เรืองรัมย
นางพินกมล สังขทอง
นางสาวพินทรณัชชา แกวกนก
นางพินทอง เทกระโทก
นางพินพิชญา หุนเภตรา
นางพินวดี เพิ่มดี
นางสาวพินัดดา สุทธิกาญจน
นางพิพัตณ สินมาก
นางพิมใจ พรมสี
นางพิมใจ ศรีสุข
นางสาวพิมชญา สนิทนอก
นางสาวพิมชภักดิ์ ชัยพลเดช
นางพิมณฑพัฒน กลับอินทร
นางพิมณิชา พรหมมานต
นางสาวพิมทอง อิ่นแกว

๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิมนุชา อูดเจิรญ
นางสาวพิมประไพ คัญศรี
นางพิมประภา หมื่นรัญญ
นางพิมปุณยวัจน มาสังข
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางพิมพกานต ชํานาญชาง
นางพิมพจันทร งามภูเขียว
นางสาวพิมพจันทร ทักทาย
นางสาวพิมพจันทร สุวรรณดี
นางสาวพิมพใจ เครือเนตร
นางพิมพใจ บัวพูล
นางพิมพใจ บุญเนื่อง
นางพิมพใจ ผลออน
นางพิมพใจ ผิวชะอุม
นางสาวพิมพใจ เพชรฤทธิ์
นางสาวพิมพใจ รสธรรม
นางพิมพชญา หิมะคุณ
นางสาวพิมพชนก นาคจํารูญ
นางพิมพชนก ปงสุแสน
นางสาวพิมพชนก พรพิพัฒนศิริกุล
นางพิมพชนก สมวงษ
นางพิมพชนก อินตะวงศกา
นางสาวพิมพชนุตม แกวพรายตา
นางสาวพิมพญาดา ศิรรัฐพรวัฒนา
นางสาวพิมพธวัล สุวรรณสุระ
นางสาวพิมพนารา เนื่องจํานงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพนารา มงคลวุฒิวงษ
นางสาวพิมพประไพ ฤทธิ์ธรรมชาติ
นางสาวพิมพประไพ โสมา
นางสาวพิมพปวีณ วงศอาย
นางพิมพผกา คํามาวงศ
นางพิมพผกา เฉลยชีพ
นางพิมพพร กันธรักษา
นางพิมพพร คงประสม
นางสาวพิมพพร เปรมหิรัญ
นางสาวพิมพพร ไผลา
นางสาวพิมพพรรณ เดชจรัส
นางสาวพิมพพรรณ ยศเมา
นางสาวพิมพพัชรตา คําจันทร
นางสาวพิมพพา จันทรฤกษ
นางสาวพิมพพา เชิงขุนทด
นางสาวพิมพพา เยาวทุม
นางสาวพิมพพาณี นพรัตนธํารง
นางพิมพพิชชา วีระพงษ
นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน
นางพิมพพิลาส รัตนพันธ
นางพิมพพิศา แตมประสิทธิ์
นางพิมพพิศา ทองประเสริฐ
นางพิมพพิศา บัวผึ้ง
นางพิมพพิสุทธิ์ สุทธหลวง
นางสาวพิมพภัทรา รังสิกุล
นางพิมพภัทรา วรรณวัตร

๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑
๑๓๘๘๒
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิมพมณี หริตกุล
นางสาวพิมพมาดา นุยหวยแกว
นางสาวพิมพมาดา พูนเกษม
นางสาวพิมพร เกตุพันธ
นางสาวพิมพร ปติสม
นางพิมพร วังคะฮาต
นางพิมพรภัช วรพัฒนกิตติเดช
นางสาวพิมพรรณ ตะสุภา
นางสาวพิมพรรณ พิทาคํา
นางสาวพิมพรักข สามคุมพิมพ
นางพิมพฤดี บุญเกื้อ
นางสาวพิมพลภัส คําโตนด
นางสาวพิมพลภัส ตนจาน
นางสาวพิมพลภัส เนียมหอม
นางสาวพิมพลภัส บัวศรี
นางพิมพลภัส มะรังศรี
นางพิมพลภัส รัมพณีนิล
นางสาวพิมพลภัส ศรีชัยเชิด
นางสาวพิมพวลัญช คลายเปรม
นางสาวพิมพวลัญช นันทัยทวีกุล
นางพิมพศิริ หอยสกุล
นางพิมพสุภัค สรวมศิริ
นางสาวพิมพอนงค ศรีเดช
นางพิมพอร เสรีพัฒนานนท
นางสาวพิมพันธุ จันทะทัง
นางสาวพิมพา กาหลง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพา ขวัญเมือง
นางสาวพิมพา ปานศิริ
นางสาวพิมพา ผองแผว
นางสาวพิมพา ภักดี
นางสาวพิมพาภร ปะมา
นางสาวพิมพิมล จรเข
นางสาวพิมพิมล ศรีโชค
นางพิมพิราลัย ดวงจิตต
นางพิมพิลา หมื่นศร
นางพิมภลภัส วานิช
นางสาวพิมลดา จินตนา
นางพิมลพร ฉะออนศรี
นางสาวพิมลพร บุญเวิน
นางสาวพิมลพร ลบบํารุง
นางสาวพิมลพร วงสมบัติ
นางสาวพิมลพรรณ ไตรรักษ
นางสาวพิมลพรรณ พวงยานี
นางสาวพิมลพรรณ วงศบุรุษ
นางพิมลพรรณ ศานติประพันธ
นางพิมลพรรณ สีบุญ
นางพิมลพรรณ อุทัยหิรัญทวี
นางสาวพิมลมาศ ยะอนันต
นางสาวพิมลรัชต กําเนิด
นางพิมลรัตน อ่ําอยู
วาที่รอยตรีหญิง พิมลวรรณ
ศรีพิลาภ

๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิมลวรรณ หนูแกว
นางสาวพิมศรี วุฒิ
นางสาวพิรฌา นิลโฉม
นางสาวพิรญาณ นิราช
นางสาวพิรดา บางบาล
นางพิรพร ประกาสิทธิ์
นางสาวพิรมณ ตันสา
นางสาวพิรมล เกตุมณี
นางพิราวรรณ คําพุฒ
นางสาวพิราวรรณ คําสุ
นางสาวพิราวรรณ ชูคง
นางพิราวรรณ พรมมี
นางสาวพิริยะภรณ อภิชาตยานนท
นางสาวพิริยาตะวัน
วิชานนชนะกิจ
นางสาวพิริยาพร สายชวย
นางสาวพิริยาภรณ กัติยบุตร
นางสาวพิรีภรณ สุขสวาง
นางสาวพิรุณทิพย แซมู
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
นางพิรุณรัตน สุขประดิษฐ
นางสาวพิลดา แซลี้
นางพิลดา รัตนะ
นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
นางสาวพิลัยพร ดอกมะขาม
นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙

นางสาวพิลาวัลย จันทรกอง
นางพิลาศลักษณ อาคมศิลป
นางสาวพิไลพร ขาวปลอด
นางพิไลพรรณ เทพศรี
นางพิไลวรรณ บัลลังกสพล
นางสาวพิไลวรรณ บุญไชย
นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ
นางสาวพิไลวรรณ ปญญาวัน
นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
นางพิศมัย กิณเรศ
นางสาวพิศมัย เครือจันพา
นางพิศมัย ตาคม
นางพิศมัย ทรงบันดิษฐ
นางพิศมัย ทับทิมทอง
นางพิศมัย บุดดี
นางพิศมัย ศรทอง
นางพิศมัย ศรีทองคง
นางพิศมัย ศรีเสมอ
นางสาวพิศมัย สุภารีย
นางพิศมัย สุวรรณสถิตย
นางพิศสมัย วงษา
นางสาวพิสมัย กุมภาพงษ
นางพิสมัย คําแหง
นางสาวพิสมัย ชุมภู
นางพิสมัย ผิวชัย
นางพิสมัย รอบรู

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิสมัย วงษใหญ
นางสาวพิสมัย ศรีภูธร
นางพิสมัย ศรีสุขา
นางสาวพิสมัย หอมสุนทร
นางพิสมัย หินกอง
นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชร
นางสาวพีรญา ฉวนกลิ่น
นางสาวพีรญา บํารุงจิตต
นางพีรญา วงษคําหาญ
นางพีรดา บุญสุทธิ์
นางพีรนุช บุญซิ่ววงษ
นางสาวพีรพัฒน วิเศษ
นางพีรภาว จิตตหาญ
นางพีรยา แกวเคน
นางสาวพีรยา ทรัพยหล่ํา
นางสาวพีรวรรณ แกวสุกแสง
นางสาวพีรวัลย เทียมจันทร
นางสาวพีระยา ฉลูศรี
นางพุทธชาติ ยะลาไสย
นางสาวพุทธชาติ ศรีสุทธี
นางสาวพุทธธิดา ทองสมุทร
นางพุทธพร จันทรอุดม
นางสาวพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ
นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ
นางสาวพุทธรัตน มิ่งมิตรวัน
นางพุทธวรรณ พิชัยเชิด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพุทธิกา กาญจนรักษ
นางสาวพุทธิชา แยมวาจา
นางพุทธิชาต คนอยู
นางสาวพุทธิตา ชาวเหนือ
นางสาวพุมทอง ไชยราช
นางสาวพุมสิริน ปุมศรี
นางสาวพูนทรัพย เพลินลาภ
นางสาวพูนศรี อุตสาหดี
นางพูนสุข นิลเพ็ชร
นางพูนสุข ปกษากุล
นางพูนสุข แยมชู
นางสาวพูลวดี หลอวิลัย
นางสาวพูลศรี ปานแกว
นางพูลสวัสดิ์ นวนสิริ
นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา
นางเพชรดารินทร พรธนศิษฐ
นางเพชรบด วงษหนองแวง
นางสาวเพชรไพรินทร ศรีละบุตร
นางสาวเพชรไพลิน ค้ําชู
นางสาวเพชรมณี จันทะนี
นางสาวเพชรรัตน คําสมจิตร
นางสาวเพชรรัตน ชวาลิต
นางเพชรรัตน ทรัพยโคกสูง
นางเพชรรัตน รักสุภาพ
นางเพชรริน เชื้อบุญมี
นางเพชรรุง ธนูสา

๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเพชรลดา สีหะวงศ
นางเพชรศิรินทร คําพิลา
นางสาวเพชรา แตงโพธิ์
นางสาวเพชรา ลิ่วละลอก
นางสาวเพชราพรรณ สืบสันต
นางสาวเพชุดา ชามะรัตน
นางเพ็ญแข คํานอย
นางเพ็ญจันทร นิ่มอนันต
นางสาวเพ็ญจันทร พลเทพ
นางเพ็ญดี หนูเจริญ
นางเพ็ญทิพย ดีขุนทด
นางสาวเพ็ญทิวา จิตวรางคณา
นางสาวเพ็ญนภา แกวตา
นางเพ็ญนภา โกพัฒนตา
นางสาวเพ็ญนภา งอสอน
นางสาวเพ็ญนภา จะนู
นางสาวเพ็ญนภา จันทรมูล
นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ
นางสาวเพ็ญนภา ดําทับ
นางเพ็ญนภา บัวแยม
นางสาวเพ็ญนภา บางหลวง
นางเพ็ญนภา บุญกอน
นางสาวเพ็ญนภา บุญทา
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ
นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท
นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญนภา สุคตะ
นางเพ็ญนภา องคเจริญกิจ
นางเพ็ญนภา อาดํา
นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรม
นางสาวเพ็ญนิภา ศักดิวงศ
นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่น
นางเพ็ญประภา จําปาไชย
นางสาวเพ็ญประภา ณ ลําปาง
นางสาวเพ็ญประภา พุฒซอน
นางเพ็ญประภา ลองคํา
นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่น
นางเพ็ญพร โคพะทา
นางสาวเพ็ญพร จูมสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญพร เจนไพร
นางเพ็ญพร พิมพทอง
นางเพ็ญพร สิงคิพร
นางสาวเพ็ญพร เหมือนอวม
นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร
นางสาวเพ็ญพรรณ เผียดนอก
นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวเพ็ญพักตร แกนจันทร
นางเพ็ญพักตร บัวผาย
นางสาวเพ็ญพักตร ผิวไธสง
นางสาวเพ็ญพักตร สังวิบุตร
นางเพ็ญพักตร โสพัง
นางสาวเพ็ญพักตร อินแจ

๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเพ็ญพักตร อิ่มงาม
นางสาวเพ็ญพันธ จัตุรภัทร
นางสาวเพ็ญยุพา สุขสนวน
นางสาวเพ็ญรัตน เกษมจิตต
นางสาวเพ็ญฤดี มณีวรรณ
นางสาวเพ็ญลดา พจนวัฒนพันธุ
นางเพ็ญลยาภรณ อภิสมัย
นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ
นางสาวเพ็ญลักษณ ทิมโม
นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ
นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชร
นางเพ็ญศรี ไชยพุฒ
นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
นางสาวเพ็ญศรี ไผอุรุพนา
นางเพ็ญศรี พะนิรัมย
นางสาวเพ็ญศรี วงคชัย
นางเพ็ญศรี ศรีศักดิ์ขวา
นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
นางเพ็ญศรี หงษไกร
นางเพ็ญศรี หนูลอย
นางสาวเพ็ญศรี ออนตาผา
นางเพ็ญศิณี ศิริถาวรวงศ
นางเพ็ญศิริ ทองสถิตย
นางสาวเพ็ญศิริ นิตยสุพรรณ
นางสาวเพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญศิริ ภูกาเมฆ
นางสาวเพ็ญศิริ ฤทธิกรณ
นางสาวเพ็ญสิริ นอยสวัสดิ์
นางสาวเพทาย พรายเพชร
นางสาวเพทาย โอชาวงษ
นางเพราพรรณ จูเมฆา
นางเพลินตา แสงเงิน
นางสาวเพลินทิพย เสียงเย็น
นางสาวเพลินพิศ เบาทองหลอ
นางเพลินพิศ เปลี่ยนสกุล
นางเพลินพิศ สิงหคํา
นางสาวเพิ่มพูล วิชาชาง
นางสาวเพียงแข ภานุพงศวรรธกา
นางเพียงจิต ชํานาญ
นางสาวเพียงใจ รองศักดิ์
นางสาวเพียงใจ วงษสูง
นางเพียงใจ สุวรรณคล
นางสาวเพียงดาว เมืองคํา
นางสาวเพียงตะวัน ฤทธิรณ
นางสาวเพียงผกา ตางใจ
นางสาวเพียงฝน ชนะภัย
นางเพียงพร ศิราภัย
นางเพียงพิณ พงษเพชราภรณ
นางสาวเพียงเพ็ญ จันทรแยมแสง
นางสาวเพียงไพลิน โพธิ์ทอง
นางสาวเพียงฤทัย โชติญาณพิทักษ

๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเพียงฤทัย สนเขียว
นางเพียงฤทัย สีสุธรรม
นางสาวเพียงศุภรักษ กันธปญญา
นางสาวเพียงหทัย แกวดวงงาม
นางแพงศรี หวานแท
นางแพร สมใจเพ็ง
นางสาวแพรพรรณ คําภามิ่ง
นางสาวแพรวตา แมนหวา
นางสาวแพรวนภา แพงวาป
นางแพรวนภา มาโคตร
นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร
นางสาวแพรวนภา โสภา
นางสาวแพรวนภา องอาจ
นางสาวแพรวนภา อินทรนุช
นางสาวแพรวพรรณ นาลา
นางสาวแพรวพรรณ พุมพวง
นางสาวแพรวพวง โยวะผุย
นางสาวแพรวพิรยา เติมแกว
นางสาวแพรวไพลิน ศศิทัตต
นางสาวแพรไหม สามารถ
นางสาวไพทยา อุปติมา
นางไพนารินทร คุณนาม
นางสาวไพรรัตน จันทรประทัด
นางสาวไพรลิน เชื้อสุข
นางสาวไพรวัลย สมณคีรี
นางสาวไพรัตน ใจบุญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗

นางไพรัตน นารี
นางไพรัตน ศิลปภูศักดิ์
นางสาวไพรินทร ขุนศรี
นางสาวไพรินทร บุญประสพ
นางไพรินทร บุราณรมย
นางสาวไพรินทร รมโพธิ์ชี
นางไพรินทร ศรีบัวบาน
นางไพรินทร หลงเปลี่ยว
นางสาวไพเราะ เชื้อดี
นางสาวไพลิน กกรัมย
นางไพลิน คุมทอง
นางไพลิน จุไร
นางสาวไพลิน เดชกุญชร
นางสาวไพลิน ทรงนาศึก
นางสาวไพลิน ทาแกง
นางสาวไพลิน นาคโทน
นางสาวไพลิน บุญนา
นางไพลิน วานิชจรัสกิจ
นางไพลิน เสาเกลียว
นางสาวไพลิน ฮุยสกุล
นางสาวไพวรรณ พิมพทอง
นางสาวไพสน สําราญรมย
นางฟองแกว ตวนจันทึก
นางฟองจันทร กลิ่นสุคนธ
นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล
นางฟาติน กาลิม

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็ม
นางฟาติมะฮ มวงอุมิง
นางสาวฟาติยา ใจมูลมั่ง
นางฟาติหมะ มะหะหมัด
นางสาวฟาตีมะห สะตอปา
นางสาวฟาตีเมาะ อีซอ
นางสาวฟาตีหะห เจะมะ
นางสาวฟาเตมา คานสกุล
นางฟาริดา ลากุล
นางสาวฟาริดา หวันกะมา
นางสาวฟารีดะ สันตี
นางสาวฟารีดา หลงแดวา
นางสาวเฟองฟา ปองเรือ
นางสาวเฟองฟา พรหมนิพนธ
นางเฟองฟา วงคไชยา
นางเฟองฟา วิชัย
นางสาวเฟองฟา อภิบาลศรี
นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวย
นางสาวภคกฤตา บุตรน้ําเพชร
นางสาวภคธนัน แสนโฮม
นางสาวภคพร กลิ่นจันทร
นางสาวภคพร จันทวงษ
นางภคพร ดํารงกุล
นางภคพร ศรีจอมแปง
นางสาวภคพร สายฉลาด
นางภคพร สืบสําราญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภคภัค วรงศิลป
นางสาวภคมณ มหาไม
นางสาวภคมน โกษาจันทร
นางภคมน นาขาม
นางสาวภคมน ลิอินทร
นางสาวภคอร อํานวย
นางสาวภณิดา เพียงสอนดี
นางภณิตา เลิศธนาวงศา
นางสาวภทพร หวงประชากิจ
นางสาวภทพร อินทอง
นางภทรพร เจริญมาก
นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ
นางสาวภทรพรรณ สุขพงษศรี
นางสาวภธิรดา สุไลหมาน
นางภนิดา มหากริช
นางภภัสสร ศรีเจริญ
นางสาวภรณกนก อุปชัย
นางสาวภรณชนก แกวภูสี
นางสาวภรณชนก บุญจวง
นางสาวภรณธมนต คําบุญมา
นางสาวภรณนภัส วรเดช
นางสาวภรณพรรณ ขานคุปต
นางสาวภรณพิมล นพรัตน
นางสาวภรณภัสสรณ จาชัยภูมิ
นางภรณอุษา ศุภมานพ
นางสาวภรณี กองศรี

๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภรณี พนิรัมย
นางสาวภรณี พูลกสิวิทย
นางภรณี สีรอด
นางภรพิชญา นิธิศดํารง
นางภรภัทร พรรณรา
นางสาวภรภัทร พลาทิพย
นางสาวภรภัทร สอนศรี
นางภรภัทร อําพันพร
นางสาวภรภัทร เฮ็งนิรันดร
นางสาวภริดา เรืองสังข
นางสาวภริตพร คารมย
นางภริตพร อินทะนัน
นางสาวภวรัญชน รุจิวีรานันทกุล
นางสาวภวันตรี พรมสุวรรณ
นางสาวภวันตี จันสามารถ
นางภวันรัตน นาคยาน
นางภวิษยพร นาคราช
นางสาวภักดี อินทรขาว
นางสาวภัคจิรา พงษเกษม
นางภัคจิรา มโนปราณีต
นางภัคจิรา มหานิล
นางภัคจิรา สมาคม
นางสาวภัคจิรา สุนอุน
นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร
นางสาวภัคญดา แสงสุริย
นางสาวภัคฐพิชา ชางกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัคทนัน คําสุริยา
นางสาวภัคนิธิ ฮะยีบิลัง
นางสาวภัคพร เจริญลักษณ
นางสาวภัคภร จันพักลาน
นางสาวภัคภร อุบลนอย
นางสาวภัครดา มากเทพพงษ
นางสาวภัควดี ผลพฤกษา
นางสาวภัควลัญช ครามวงษ
นางสาวภัควลัญชญ พานนท
นางภัควลัญชญ ศรีนาค
นางสาวภัควลิญชญ ศรีใจมั่น
นางสาวภัคศรันย ชาปู
นางสาวภัคสรกัญญ พันธตาวงศ
นางสาวภัชฎาภรณ ศรชัย
นางสาวภัชณภา มหาแกว
นางภัชรธิดา โยคณิตย
นางสาวภัชราภรณ สมแปน
นางสาวภัชรี คมปญญา
นางภัชรี พันธไชย
นางภัชรีพร แปนทอง
นางสาวภัญรัตน อินตะฮอง
นางสาวภัณฑิรา รามสูตร
นางสาวภัณฑิรา สิมลีย
นางสาวภัณฑิลา คงบํารุง
นางภัณทิลา แสนแป
นางสาวภัตรสุดา ชมดง

๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภัททิญา ศักดิ์พิพัฒนดํารง
นางสาวภัททิยา เข็มสม
นางสาวภัททิยา เดชเชียร
นางสาวภัททิยา บุญมี
นางสาวภัททิรา ทองชุม
นางภัททิรา เอี่ยมประโคน
นางสาวภัทธานันท มาลานิยม
นางสาวภัทธิยา การมาสม
นางสาวภัทธิยา แสนจําสาร
นางสาวภัทธิรา สายโรจน
นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล
นางภัทรกันย บรรเทา
นางภัทรกิจ พรมวิหาร
นางสาวภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย
นางภัทรชา ไทยรัตน
นางสาวภัทรณวดี ประนอม
นางภัทรดา ซองทุมมินทร
นางสาวภัทรธนน ผจญภัย
นางภัทรธนันท ดีสุ
นางภัทรนัน ประชุมรักษ
นางภัทรนันท ดําลี
นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
นางสาวภัทรนันท พันธุรัตน
นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว
นางภัทรนาถ วะไลใจ
นางภัทรนิภา สงกลาหาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรนิษฐ กลิ่นขจรนรัตน
นางสาวภัทรประภา ทรายทอง
นางสาวภัทรพร ปอมสุวรรณ
นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย
นางสาวภัทรพร โอฬารวนาวรรณ
นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ
นางสาวภัทรภร โคตรบุตร
นางสาวภัทรภร ปลูกสกุล
นางสาวภัทรภร เปรมปรี
นางสาวภัทรภร ผลจันทร
นางสาวภัทรภร พูลทอง
นางภัทรภร โรจจิรชล
นางสาวภัทรภร วองไว
นางสาวภัทรภร สมควร
นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพชญ
นางภัทรภร สระสุรินทร
นางภัทรภรณ คงกระจาง
นางสาวภัทรภรณ นอยกอ
นางสาวภัทรมน อินไหม
นางสาวภัทรมนัส เหลาทรัพย
นางภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน
นางสาวภัทรฤทัย ทีปสวาง
นางสาวภัทรลดา ประมาณพล
นางภัทรลภา คงเกลี้ยง
นางภัทรวดี คงคาพันธ
นางภัทรวดี เชื้อโนนแดง

๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภัทรวดี พิมสาร
นางสาวภัทรวดี วัดทอง
นางภัทรวดี สถิตยัง
นางภัทรวดี ปจจารี
นางภัทรวรรณ คงสุคนธ
นางสาวภัทรวรรณ โถนทา
นางภัทรวรินทร ทาวมา
นางสาวภัทรวัลย คงรัศมี
นางสาวภัทรวีร นาคินชาติ
นางสาวภัทรศยา ธรรมพากรณ
นางสาวภัทรศยา จันทราวุฒิกร
นางสาวภัทรศรี เชยชอบ
นางสาวภัทรศรี พุมขจร
นางสาวภัทรสุดา ธงชัย
นางภัทรา แกนยิ่ง
นางสาวภัทรา คําดา
นางสาวภัทรา จุมพรม
นางสาวภัทรา ชมศิริ
นางสาวภัทรา ดานวิวัฒน
นางภัทรา ทวยภา
นางสาวภัทรา ยศยิ่ง
นางสาวภัทรา สระศรีสม
นางสาวภัทรา เสตะบุตร
นางภัทรา เหลาศุภกุล
นางสาวภัทรากร เจนจบ
นางภัทรานิชฐ ตาวงศศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทรานิษฐ แกวจันทรเพชร
นางสาวภัทรานิษฐ จิระโชติวัฒนา
นางสาวภัทรานิษฐ ชนะภูมิ
นางสาวภัทรานิษฐ ดิรกราบ
นางสาวภัทรานิษฐ ดิลกกุลวรศิษฐ
นางภัทรานิษฐ บรรณประสิทธิ์
นางภัทรานิษฐ มุมธุรี
นางภัทราพร โคตรวงศ
นางภัทราพร ชวีวัฒน
นางสาวภัทราพร ไทยานนท
นางสาวภัทราพร พันธชาติ
นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย
นางภัทราพร อุทธา
นางสาวภัทราภรณ ดอกบัว
นางสาวภัทราภรณ ทุมวงศ
นางสาวภัทราภรณ นาราศรี
นางภัทราภรณ พรมเลิศ
นางสาวภัทราภรณ โพนเงิน
นางสาวภัทราภรณ สงฆกราณ
นางสาวภัทรารัตน ทองเล็ก
นางสาวภัทราวดี ขุนเดช
นางสาวภัทราวดี เครือสีดา
นางสาวภัทราวดี ปจฉิม
นางภัทราวดี พิมพทอง
นางภัทราวดี มามั่งคั่ง
นางภัทราวดี ศรีโนนยาง

๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภัทราวดี สงฆกราณ
นางสาวภัทราวรรณ ซาสันเทียะ
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ
นางสาวภัทราวรรณ สุขพัฒน
นางภัทริกา ตันสอาด
นางสาวภัทริญา เคนโยธา
นางสาวภัทริน คูณธาการ
นางภัทริน เล็บครุฑ
นางสาวภัทรินทร ทยะราษฎร
นางสาวภัทริยา เดชพละ
นางภัทรี แสงจันทร
นางสาวภัทรีญา แกวพรม
นางภัทรีญา เปลี่ยนขํา
นางสาวภัทรีพันธุ ภูศิริมงคลชัย
นางสาวภัทรีย สิงหาโคตร
นางสาวภัทรียา จิตตาคํา
นางภัทรียา ธรรมสิทธิ์
นางภัทวรรณ ตุนนิ่ม
นางสาวภัธวัน สินฉิม
นางภันทิลา อุฐบุญ
นางสาวภัสชญา นิลภา
นางสาวภัสรชนกพร กัมพลกรจรัส
นางสาวภัสรสร ทองศรี
นางสาวภัสราภรณ ชัยเดช
นางสาวภัสราภา จันทรเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัสราวรรณ ซื่อสัตย
นางภัสราวรรณ เจนการ
นางภัสรินทร นันทาทอง
นางภัสวรรณ กันนา
นางสาวภัสวริญชญ
อภิวรรธนกําจร
นางสาวภัสสนันท ขําทวี
นางสาวภัสสภร เชิดดี
นางสาวภัสสร สอนพิมพพอ
นางสาวภัสสรสิรี บุญเสริมรักษ
นางภาคินี ยนปลัดยศ
นางสาวภาชินี รัตนศรีปญญะ
นางภาชุณี ใจกลา
นางภาณี บุญตามชวย
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน
นางภาณุกา ทุมสิงห
นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวัฒนาการ
นางสาวภาณุมาศ วิมลรวีวัฒน
นางภาณุมาศ สุขไมตรี
นางสาวภาติยา จิรังดา
นางสาวภานิชา เนื่องหลา
นางภานุมาศ จันทรศรี
นางภาพตะวัน มาตราช
นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี
นางภารณี หงษชุมแพ
นางสาวภารดี พิกุลทอง

๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภารดี รูปศรี
นางภารวี กลอมปญญา
นางภาราดา สระสิงห
นางภาริณี ภิรมยเจียว
นางภาริดา พิมพประเสริฐ
นางสาวภาริษา ยศกรธราดล
นางภารุจา จันทรเงิน
นางสาวภาวดี หนองภิวงค
นางภาวนา พันธนา
นางภาวนา สมเขียวหวาน
นางสาวภาวนาฎ โอภาสรัตนากร
นางสาวภาวรินทร รัศมีกอบกุล
นางสาวภาวิณี แกวออน
นางภาวิณี ครุฑปกษี
นางภาวิณี จารุกาญจน
นางสาวภาวิณี ชูใจ
นางภาวิณี เทศธรรม
นางภาวิณี แทสูงเนิน
นางภาวิณี ธรรมนันท
นางสาวภาวิณี นาแซง
นางสาวภาวิณี ปกกะทานัง
นางสาวภาวิณี ปญญาจักร
นางภาวิณี ปุงปแกว
นางสาวภาวิณี มะหะมาน
นางสาวภาวิณี มูลศรี
นางสาวภาวิณี วัดเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๔๔๘๘

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภาวิณี วิบูลยสิน
นางสาวภาวิณี ศรีกระจาง
นางสาวภาวิณี สรอยคํา
นางสาวภาวิณี สารีวงษ
นางภาวิณี หันจางสิทธิ์
นางภาวิณี อริยะ
นางภาวิตา ตรีวิเศษ
นางภาวิตา ปญญา
นางสาวภาวินี แตงฉ่ํา
นางสาวภาวินี ทิพวรรณ
นางสาวภาวินี โนราช
นางสาวภาวินี เพ็งมาวัน
นางภาวินี สุจํานงค
นางสาวภาวินีย เศรษฐีพอคา
นางภาวิพรรณ อินธิปก
นางภาสินี กลมกลอม
นางภาสินี พงษอารีย
นางสาวภิญญพลอย เผื่อนปฐม
นางภิญญพัชญ มูลเจริญ
นางภิญญาพัชญ ไกรบุตร
นางสาวภิญญาพัชญ ทําทาน
นางสาวภิญญาพัชญ พรวัชรชัย
นางสาวภิญญาพัชญ รักกุศล
นางสาวภิทิตา สยามไชย
นางสาวภิภัสรา ยศอิศวกุล
นางสาวภิรดา บุญศิริชัย

๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ
นางสาวภิรมยญา สุธรรม
นางภิรมยพร เมืองเกษม
นางสาวภิรมรัตน อินถา
นางสาวภิรัญรัช ลือกิจ
นางสาวภิลดาภา เรืองทองสุข
นางสาวภุมรินทร ฉิมพาลี
นางสาวภุมรินทร บุญพา
นางสาวภูริชญา อมาตยกุล
นางสาวภูริญา รอดบาง
นางภูริณี ภูระหงษ
นางภูรี ทองยน
นางสาวภูษณิศา งามเมืองแกว
นางสาวภูษณิศา รุงปลาทอง
นางสาวภูษิตา โพธิบุตร
นางสาวมณฑกานต บุงเสนห
นางมณฑกานต มาลา
นางสาวมณฑนกร บริบูรณ
นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย
นางสาวมณฑา พรกนกพงศ
นางสาวมณฑา พิศวงศ
นางสาวมณฑา ฟกเงิน
นางสาวมณฑา มงคลแท
นางมณฑาทิพย คีรีสุทธิวงศ
นางมณฑาทิพย ปวงสงา
นางสาวมณฑาทิพย สรางอําไพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณฑาทิพย เหมรัตน
นางสาวมณฑารพ สิงหโตเกษม
นางสาวมณฑิกา พัฒชู
นางมณฑิตา เพ็งพันธ
นางสาวมณฑิยา พุทธรักษา
นางสาวมณฑิรา จินะโสติ
นางมณฑิรา ประเสริฐกุล
นางสาวมณฑิรา มีนุย
นางมณฑิรา หันชะนา
นางมณฑิรา อั้งนอย
นางสาวมณฑิรา อินทรสาร
นางสาวมณเฑียร เฟองแกว
นางสาวมณทิรา สีหะไกร
นางสาวมณทิรา สุขวิสิฏฐ
นางมณเทียน แสงทาว
นางสาวมณธิชา คลายแกว
นางมณธิชา คําศิริ
นางสาวมณธิชา มณีกระโทก
นางมณภา ศรีวิสุทธิ์
วาที่รอยตรีหญิง มณัญญา
มานะรัชศักดิ์
นางสาวมณัฐธวรรณ พิมยะมาตร
นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ
นางมณี จันทวงษ
นางสาวมณีกาญจน เวียงรัตน
นางมณีกานต เขียวศิริ

๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมณีกานต จิตเอื้อเฟอ
นางมณีกานต บุญเสริม
นางมณีจันทร เขื่อนควบ
นางสาวมณีโชติ โลหะชิน
นางสาวมณีนุช กิตติขจร
นางสาวมณีนุช คําเขียว
นางมณีนุช สอนสงคราม
นางสาวมณีพร บุญสูง
นางสาวมณีพร วงษาไชย
นางสาวมณีพรรณ เชาวกบินทร
นางสาวมณีมัญชุ เฉลิมสัตย
นางสาวมณีรัตน กมลพัฒนานันท
นางมณีรัตน เกรกัวร
นางมณีรัตน เขตขันธ
นางสาวมณีรัตน คุมวงศดี
นางมณีรัตน โคตรมงคล
นางสาวมณีรัตน จุลทอง
นางมณีรัตน มมประโคน
นางสาวมณีรัตน มะลิงาม
นางสาวมณีรัตน ยศสุรีย
นางสาวมณีรัตน รัตนเพชร
นางสาวมณีรัตน รัตนวิชัย
นางสาวมณีรัตน รัตนสูตร
นางสาวมณีรัตน เรืองวิลัย
นางสาวมณีรัตน เวชวรรณ
นางสาวมณีรัตน ศรีสุธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณีรัตน สะบู
นางมณีรัตน สายทอง
นางสาวมณีรัตน หนูสา
นางมณีรัตน อินทรเทพ
นางสาวมณีรัตน อินทรา
นางมณีวรรณ เกื้อฉิม
นางมณีวรรณ ทรงฉลาด
นางสาวมณีวรรณ รานอก
นางสาวมณีวรรณ เรืองเดช
นางมณีวรรณ วังคะฮาตแสนสุข
นางมณีวรรณ เสมอใจ
นางสาวมธุพจน คุยบุตร
นางสาวมธุรดา เจาทรัพย
นางมธุรดา โชคภูริสกุล
นางสาวมธุรส คงฟก
นางมธุรส ชาคําใส
นางสาวมธุรส รัตนวงศสนิท
นางสาวมธุรส ลีราช
นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล
นางสาวมธุรส เหมโส
นางสาวมธุรส อิ่มใจ
นางสาวมธุริน ตุนีย
นางสาวมธุรินทร สุทธิเชษฐ
นางสาวมธุลดา ศรีระหงษ
นางสาวมนชนก พุมเพชร
นางสาวมนชนัต แวงธิสาร

๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมนชยา ทิพยวงค
นางสาวมนชิดา เรืองรัมย
นางสาวมนฑิรา ชุมภูมาธิ
นางมนฑิรา ศรเกษตริน
นางสาวมนตญฎา บุญทันเสน
นางสาวมนตธิดา ตามัย
นางสาวมนตรา แกววิชิต
นางสาวมนตรา ยังสบาย
นางสาวมนทกานต อุนแกว
นางมนทกานติ์ ไตรยลักษณ
นางสาวมนทรนวรินทร สังกัดทอง
นางสาวมนทิรา เปยงบุญทา
นางสาวมนทิรา สุธงษา
นางสาวมนทิรา อุปถัมภ
นางสาวมนธิชา พิศจาร
นางมนธิรา จันทฑีโร
นางมนธิรา ชวยเกิด
นางมนพร พลไชยา
นางมนพร เองฉวน
นางสาวมนฤดี คิดเขม
นางสาวมนฤดี ชานกระโทก
นางสาวมนฤดี แสงอรุณ
นางสาวมนฤดี หงษคํามี
นางมนลดา ครุเวชรัตน
นางสาวมนสิชา กลาวรางกูร
นางสาวมนสิชา จันทรา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ
นางมนสินี ภานุทัต
นางสาวมนัชยา สีสะอาด
นางสาวมนัญญา งามวงศวาน
นางมนัญญา เรืองสุขสุด
นางสาวมนัญญา หาญอาสา
นางสาวมนัทยา สายบัว
นางสาวมนันยา ไฉไลพานิช
นางสาวมนันยา ชินดู
นางสาวมนันยา วรรณศรีสวัสดิ์
นางสาวมนันยา อําพันทอง
นางสาวมนัสชนก เพ็ชรแกว
นางมนัสชนก เพียรแท
นางสาวมนัสชนก ยิ้มเสง
นางมนัสชนก แสงจันทร
นางมนัสชยา หลาวมา
นางมนัสนันท เกิดเอี่ยม
นางสาวมนัสนันท บุตรสอน
นางสาวมนัสนันท ปถวี
นางสาวมนัสนันท มะโรง
นางสาวมนัสนันท มูลวรรณ
นางสาวมนัสนันท สงวนแสง
นางสาวมนัสวี ติณะรัตน
นางสาวมนัสวี ออนคง
นางมนัสวีร สรรพชัยยุทธ
นางสาวมนิดา กาวิชัยคํา

๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมนิดา ลาดนาเลา
นางมนิสรา บึงมุม
นางสาวมยุรัตน ตั้งวิชัย
นางมยุรา กลิ่นทอง
นางสาวมยุรา คุรุจรรยา
นางสาวมยุรา งามดี
นางมยุรา แซฉิ้น
นางมยุรา นิยมเดชา
นางสาวมยุรา เนียนกระโทก
นางมยุรา ภูมิดินดิบ
นางมยุรา ลีหัวสระ
นางสาวมยุรา สาคร
นางมยุรา เสรีวัฒน
นางมยุรา หิรัญ
นางมยุรี เกตุพิจิตร
นางสาวมยุรี แขคางพลู
นางมยุรี จันทร
นางสาวมยุรี ทองดี
นางสาวมยุรี ทับทิม
นางสาวมยุรี เทือกตา
นางสาวมยุรี นิลสนธ
นางสาวมยุรี บิดานารา
นางสาวมยุรี บุญปน
นางมยุรี บุญพบ
นางสาวมยุรี แผนแกว
นางมยุรี พรมโสภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕

นางมยุรี พลับสวาท
นางมยุรี มูลเดช
นางมยุรี วงศสวัสดิ์
นางสาวมยุรี ศรีโชค
นางสาวมยุรี สุขมา
นางมยุรีย เครือจันทร
นางสาวมยุรีย สุดชาติ
นางมยุเรศ จิโน
นางสาวมยุเรศ ประทักขินัง
นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ
นางสาวมยุเรศ รัตนารมย
นางมยุเรศ สุรองชาง
นางมรกต ชมชื่น
นางสาวมรกต วงษเนตร
นางสาวมรรญา อาจวิชัย
นางมรัชนก บุญภารดี
นางมริดา สุขะหา
นางสาวมริษฎดา วันทา
นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์
นางสาวมลชยา หวานชะเอม
นางสาวมลฑา บิลหมัด
นางสาวมลทาทิพย ทองคํา
นางสาวมลทิชา ทัพขวา
นางมลทิรา จีนามูล
นางสาวมลทิรา รัตนบุรี
นางมลทิรา สังสีโห

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมลทิรา สารบูรณ
นางสาวมลธิชา ชูชิต
นางสาวมลธิชา ฤทธิทานัน
นางสาวมลธิภา ไชยแกว
นางสาวมลฤดี เกิดมี
นางสาวมลฤดี คําผุย
นางมลฤดี จิตหาญ
นางมลฤดี ชัยชมภู
นางสาวมลฤดี บัวชุม
นางมลฤดี บุญสถิตย
นางสาวมลฤดี พิมมาศ
นางมลฤดี แพทยปฐม
นางสาวมลฤดี ภูนาใบ
นางมลฤดี หลอทอง
นางมลิกา ขาวดํา
นางสาวมลิวรรณ พรมเมือง
นางมลิวรรณ เวียงทอง
นางมลิวรรณ มูลพรม
นางสาวมลิวรรณ หิมะคุณ
นางสาวมลิวัลย ชัยรินทร
นางสาวมลิวัลย ชางพูด
นางมลิสา แกวสิมมา
นางสาวมะณีนุช ทําคาม
นางมะนัส ยศปญญา
นางสาวมะนิตา ไกรยบุตร
นางสาวมะนิสา สารวิก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗

นางสาวมะยุรี คืนดี
นางมะยุลา ใจสงบ
นางสาวมะลิ ไทยสงฆ
นางมะลิ บุญสิทธิ์
นางสาวมะลิ เรืองคํา
นางมะลิ ฤทธิ์อําพันธ
นางสาวมะลิ สีพาชา
นางสาวมะลิ อวมเทศ
นางมะลิจันทร วิจรุณหลา
นางสาวมะลิดา ภูนาแสง
นางสาวมะลิวรรณ พรหมชาติ
นางสาวมะลิวรรณ ศรีสวาง
นางมะลิวรรณ ประภาการ
นางมะลิวัลย กลีบกลาง
นางสาวมะลิวัลย เชื้อนุกูล
นางมะลิวัลย ตูเชียงเพ็ง
นางสาวมะลิวัลย พรมทา
นางมะลิวัลย พันหลอมโส
นางสาวมะลิวัลย แยมพลาย
นางมะลิวัลย ลือเรือง
นางมะลิวัลย ศรีจํานงค
นางสาวมะลิวัลย สอดศรี
นางสาวมะลิวัลย สอนไพร
นางสาวมะลิวัลย แสนเลิศ
นางสาวมะลิษา ชัยณรงค
นางสาวมะลิสา พรหมกระบิล

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมะลิสา สุธารัตน
นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
นางมัชฌิมา ชางผาสุข
นางสาวมัญชรี สนิทวงศ
นางมัฑณา โชคเหมาะ
นางสาวมัณฑณา มัททวีวงศ
นางสาวมัณฑนา ขันวงษ
นางมัณฑนา เขตชมภู
นางสาวมัณฑนา จันทะยางค
นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
นางสาวมัณฑนา ทูลศิริ
นางสาวมัณฑลิกา คงอนันต
นางมัณทนา จํานงคจิตร
นางสาวมัตติกา แกวงอก
นางสาวมัติกา มุงมา
นางสาวมัทณา โพธิ์ถาวร
นางสาวมัทติกา ศรีภูโรจน
นางสาวมัทธนา ปญญาโส
นางมัทธนา พรหมเผา
นางสาวมัทนวีร นามวิจิตร
นางมัทนา แกวรัตม
นางมัทนา ปญจเมธีกุล
นางสาวมัทนิน เจริญพร
นางสาวมัทนีย ศรีวิโรจน
นางสาวมัทนียา สรงพรมทิพย
นางมัธวรรณ ศรีสุขา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙

นางสาวมัธุรส สุพิพัฒนโมลี
นางสาวมันทนา จันทสิทธิ
นางมันทนา ดายดัสกร
นางมันทนา โพธิ์กัณฑ
นางสาวมันทนา ระมั่งทอง
นางสาวมัยญารัตน กาดํา
นางมัลลิกา คําสันเทียะ
นางสาวมัลลิกา งามสะอาด
นางสาวมัลลิกา นิกรกุล
นางสาวมัลลิกา บัวสําลี
นางสาวมัลลิกา บุญทอง
นางสาวมัลลิกา พุมพฤกษ
นางมัลลิกา เพชรรัตน
นางสาวมัลลิกา ฟาคุม
นางสาวมัลลิกา ยะยอง
นางสาวมัลลิกา สิงหสม
นางสาวมัลลิกา สิทธิบุญมา
นางสาวมัลวิกา เทียนพูล
นางมัสกะ เจะเละ
นางสาวมัสนา หมานเหล็บ
นางสาวมัสยา โซะศิริ
นางมัสยา ติ๊บประสอน
นางสาวมัสยา เรืองนาราบ
นางมัสรี สนาบารา
นางมัสลีนา เจะสะแลแม
นางสาวมาคอเซาะ สาแล

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมาซีเตาะ โตะตาหยง
นางมาซีเตาะห โตะแวอายี
นางมาซีนะ สาแม
นางสาวมาซีลา มะยา
นางมาณวิกา จับใจนาย
นางมาณวิกา ทิพยศรี
นางมาติกา ภูริปายะนันท
นางสาวมาติกา รัตนประทุม
นางสาวมาธวรรย อิงแอบ
นางมาธวี เกิดทรัพย
นางสาวมานัสวิณีย เวียงปฏิ
นางสาวมานา หมายสุข
นางสาวมานิดา พูลวงษ
นางมานิตย ขําเอนก
นางสาวมานิตา เข็มบุปผา
นางสาวมานิตา รอยแกว
นางสาวมานิตา สุทธิหา
นางสาวมานิสา สมหวัง
นางสาวมารยาท คําดี
นางมารยาท ใสแกว
นางสาวมาริน ฟกเถื่อน
นางมารินี สุดาจันทร
นางมาริษา เศียรกระโทก
นางสาวมาริสา เจะเงาะ
นางสาวมาริสา ทองคํา
นางสาวมารี จิตบรรจง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑

นางมารีนี เจะเงาะ
นางมารียะ บากา
นางมารียะห กาโบะ
นางมารียันนี โตะเละ
นางสาวมารีเยาะ แซมะแซ
นางสาวมารีแย กาซอ
นางสาวมารีแย เจะยะ
นางสาวมารุณี ทองอันตัง
นางสาวมาลัย เตบจิตร
นางมาลัย ถาวรทรัพยสุข
นางมาลัย ปกเหนือ
นางมาลัย ปานทอง
นางสาวมาลัย พันธกกคอ
นางสาวมาลัย เฟองคณะ
นางสาวมาลัย สวางภพ
นางสาวมาลัย โสดาดี
นางมาลัยทิพย ลาสา
นางสาวมาลัยพร พันทอง
นางสาวมาลัยรัตน สุขกาว
นางมาลา ถิรสัตยวงศ
นางสาวมาลา วันทวี
นางมาลินี ทองแสน
นางมาลินี ภมรพงษ
นางมาลินี สายลาม
นางมาลินี อโนทัย
นางมาลินี อุดมพันธ

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมาลิสา โพธิสัตย
นางมาลี กกใหญ
นางสาวมาลี กกอู
นางสาวมาลี จันทรศรี
นางมาลี จันทราสุวรรณ
นางสาวมาลี ชอบสวาง
นางมาลี ดวงสีแกว
นางมาลี แสงทอง
นางสาวมาลีรัตน พระสมิง
นางมาลีรัตน ภูบาล
นางสาวมาศจพรรณ คงเพ็ชร
นางสาวมิกิ แซหยาง
นางมิ่งขวัญ จันทรเพ็ง
นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว
นางสาวมิ่งขวัญ นอยกร
นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนา
นางสาวมิ่งขวัญ โรจนตระกูล
นางสาวมิ่งขวัญ สายเมือง
นางสาวมินดา เรืองทอง
นางมินตรา กิ่งเกษ
นางสาวมินตรา ขอเชื้อกลาง
นางมินตรา มังบูแวน
นางสาวมินตรา มีสงา
นางสาวมินตรา สุทธะสนธิ์
นางสาวมินตรา อนันตรังษี
นางสาวมินตา ชนะสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมินธิชา แกวงาม
นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
นางมิรันตรี แบนมาก
นางสาวมีนวิกา อุดมพิทักษเดชา
นางมีนา ขันทราม
นางสาวมีนา เชียงวงค
นางสาวมีนา พลสิทธิ์
นางมีนา เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางมุกดา ใจสมัคร
นางสาวมุกดา ทรงไตรย
นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต
นางสาวมุกดา ผาหยาด
นางสาวมุกดา พลพวก
นางสาวมุกดา ฟกประไพ
นางสาวมุกดา ภูมิพันธ
นางสาวมุกดา วัฒนันท
นางสาวมุกดา สรอยสังวาลย
นางสาวมุขดา สีมี
วาที่รอยตรีหญิง มุจลินทร
วิบูลยธนทรัพย
นางสาวมุฑิตา เครือวัลย
นางมุดจรินทร อุนบุญมา
นางสาวมุติตา คงศรีทอง
นางสาวมุทิตา กาปวน
นางมุทิตา คงแกว
นางมุทิตา ใจเกง

๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมุทิตา เพชรวงษ
นางสาวมุทิตา มามุ
นางสาวมุทิตา สําเภาเงิน
นางสาวมุทิตา อังคุระษี
นางมุธิวา เดชทิศ
นางมุสมีนา อาลีมามะ
นางสาวมูนา ลาเตะมูหะมะ
นางสาวเมขลา ถิ่นวิมล
นางเมตตา กันใจวิน
นางเมตตา จันทโท
นางสาวเมตตา ซอนกลิ่น
นางเมตตา ดวงสนม
นางเมตตา นิมิตร
นางสาวเมตตา บุตรสาร
นางสาวเมตตา เมืองสุวรรณ
นางเมตตา เรืองวังสรรค
นางเมตตา สโมสร
นางสาวเมติตา สงขํา
นางสาวเมทิกา โพธิสุทธิ์
นางเมทิกา วงคอัญญา
นางสาวเมทิณี สาวพญา
นางสาวเมทินี จันทรโฮง
นางสาวเมทินี ทิพสอน
นางเมทินี มณีโชติ
นางเมธวดี ไววาง
นางเมธาพร เชื้อหอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔

นางสาวเมธาพร ธนัครสมบัติ
นางสาวเมธาพร รัตนา
นางสาวเมธาวี ขันตี
นางสาวเมธาวี เชื่อมสมบัติ
นางสาวเมธาวี ทองพา
นางเมธาวี พหุนันต
นางเมธาวี รอดเหลื่อม
นางสาวเมธาวี อินทรคุมวงศ
นางสาวเมธิญา จิมพละ
นางสาวเมธิญา เฟองศรี
นางสาวเมธิตา เมืองวงษ
นางสาวเมธินี ทองสุกใส
นางสาวเมธินี บุตรน้ําเพชร
นางสาวเมธินี อริยเดช
นางเมธิยา วิชาฮาต
นางสาวเมธิยา อุทํากา
นางสาวเมธิษา มีผล
นางเมลดา ทาหลวง
นางเมวดี จันพิลา
นางสาวเมวดี อยูสุข
นางสาวเมศยา ทองหลอ
นางแมกลือซง อภิบาลแบ
นางไมมูน อาลีมัลบารี
นางสาวยงคชัย บงบุตร
นางยรรยง เชตุใจ
นางยลดา ดวงแกว

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางยลพิชา ไวคํานึง
นางสาวยวนใจ แทงทอง
นางยศนันท เพ็งจางค
นางสาวยศพัทธ ฦาชา
นางสาวยศยา ศักดิ์ศิลปศาสตร
นางยศวดี โนนเภา
นางยศวีร มังตะการ
นางสาวยอดชอย วงคฤทธิ์
นางสาวยอดอนงค ทองหาญ
นางยอแสง จันทรเสน
นางสาวยัสมีน หลีมานัน
นางสาวยาใจ สโมสร
นางสาวยาดา จงกสิกัน
นางยามีละ ยาชะรัด
นางยามีละห เซ็ง
นางสาวยาริณี จะเรเสะ
นางสาวยาเลี๊ยะ ลาโยค
นางสาวยาสือนิง มะเด็ง
นางสาวยิ่งมณี สุวรรณกูฏ
นางสาวยินดี ฉ่ําสดใส
นางสาวยินดี พานทอง
นางสาวยุกตนันท หวานฉ่ํา
นางสาวยุคลรัตน หนูดวง
นางสาวยุพดี ชาญสมัคร
นางสาวยุพดี เดชเดโช
นางสาวยุพดี บุญเต็ม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุพดี ผิวฝาด
นางสาวยุพดี ยอมมี
นางยุพดี วรรณชู
นางสาวยุพดี เวทการ
นางยุพดี อรามสวัสดิ์วงษ
นางสาวยุพยง บุญธรรม
นางยุพเรศ บาลี
นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ
นางยุพเรศ สนิท
นางยุพลักษณ พรหมมณี
นางสาวยุพวรรณ กาญจนโชติดํารง
นางสาวยุพา คงสมุทร
นางสาวยุพา จะแรบรัมย
นางยุพา ชางกล
นางสาวยุพา ปนกาญจนนาวี
นางยุพา พรมแตง
นางยุพา พราหมณสงฆ
นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ์
นางสาวยุพา สมนึก
นางยุพา สวามิชัย
นางสาวยุพา สัมมา
นางสาวยุพา สายวิเศษ
นางยุพา สีดา
นางสาวยุพา เสนาะวาที
นางสาวยุพา หวยทราย
นางยุพา ออนสด

๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวยุพาพร ทองปาน
นางสาวยุพาพร เทศสิงห
นางสาวยุพาพร นวลศรี
นางยุพาพร บัวพันธ
นางสาวยุพาพร เพชรทอง
นางยุพาพร วงคไชยา
นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
นางสาวยุพาพร สายศร
นางสาวยุพาพรรณ คะเนวัน
นางยุพาพรรณ วงษวาน
นางสาวยุพาภรณ ศรีวิพันธ
นางสาวยุพารักษ โชติรื่น
นางสาวยุพารัตน แกวเนตร
นางยุพารัตน โชติเนตร
นางยุพารัตน ทุตาสิต
นางสาวยุพารัตน แสนอินทร
นางสาวยุพารัตน อุทัย
นางสาวยุพาวรรณ กันภัย
นางยุพาวรรณ พัชรมนตรี
นางยุพาวรรณ สมฤทัย
นางสาวยุพิน กลิ่นทับ
นางยุพิน เกษโสภา
นางสาวยุพิน คําภานิล
นางสาวยุพิน คําหนอย
นางสาวยุพิน เครงครัด
นางยุพิน เคามูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘

นางยุพิน เจียรัมย
นางยุพิน ไชยโยราช
นางสาวยุพิน แซเฮี๊ยบ
นางยุพิน ตันสุวรรณ
นางยุพิน ทาบุราณ
นางสาวยุพิน ทิพโสต
นางยุพิน ปานภูมิ
นางยุพิน พลศิริ
นางยุพิน พุมเข็ม
นางยุพิน ภารนันท
นางยุพิน รามวิเศษ
นางยุพิน ศรีเรือง
นางยุพิน ศุภกรพงศสิริ
นางสาวยุพิน สนสาขา
นางสาวยุพิน สิงหฆราช
นางยุพิน แสงบุดดี
นางสาวยุพิน อยูศิลปชัย
นางสาวยุพิน อัฐโส
นางยุพิน อาษาพันธ
นางยุพิน อินทไทร
นางยุภา ยอดอาหาร
นางสาวยุภาพงษ ทองใบ
นางยุภาพร แกวเกาะสะบา
นางยุภาพร คงปญญา
นางสาวยุภาพร แจงอวม
นางยุภาพร บุษยเหม

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๕๙
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 ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางยุภาพร พึ่งโพธิ์ทอง
นางสาวยุภาพร วงษวิพัฒน
นางยุภาพร ศรีโคตร
นางสาวยุภาพร สมีนอย
นางสาวยุภาพรณ สถาวร
นางสาวยุภาพรรณ คาทาสี
นางสาวยุภาภรณ แกวคําแสน
นางสาวยุภาภรณ ทรงกลด
นางยุภาภรณ เปรมอําพล
นางสาวยุภารัตน เชี่ยวชาญ
นางสาวยุภารัตน ยศสูงเนิน
นางยุภาวดี กิ่งแกว
นางยุภาวดี เกลียวทอง
นางสาวยุภาวดี เชื้อทอง
นางยุภาวดี วงศสุวรรณ
นางสาวยุภาวรรณ โลภา
นางสาวยุมัยลา เส็มหมัด
นางยุรฉัตร รมโพรีย
นางยุรพิน อรัญเวศ
นางยุรวรรณ เสมอพิทักษ
นางสาวยุรหญิง ผิวเหลือง
นางสาวยุรีพร หาญยุทธ
นางยุวดี เกษแกว
นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชา
นางสาวยุวดี แกวสอน
นางยุวดี โกสุมาลย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๑๕๑๑๐

นางสาวยุวดี โคตรปาลี
นางสาวยุวดี จิตรปรีดา
นางสาวยุวดี ไชยนิจ
นางสาวยุวดี แซตั้ง
นางยุวดี ดุนขุนทด
นางสาวยุวดี ตันไพบูลยกุล
นางยุวดี ทองสุวรรณ
นางสาวยุวดี นาเมือง
นางยุวดี ประทุมวัน
นางสาวยุวดี ผิววงษ
นางยุวดี โพธิ์แกว
นางยุวดี โพธิ์หมุด
นางสาวยุวดี มีสมพร
นางสาวยุวดี ยิ้มรอด
นางสาวยุวดี วงษกันยา
นางยุวดี วรรณทอง
นางสาวยุวดี วองสกุลกฤษฎา
นางยุวดี แสงศรีธูป
นางยุวดี แสนทรงสิริ
นางยุวธิดา กิ่งพวง
นางสาวยุวธิดา จานแกว
นางสาวยุวธิดา พละสาร
นางสาวยุวธิดา มณี
นางยุวธิดา สังขทอง
นางสาวยุวธิดา ใหมกันทะ
นางสาวยุวนันท นราสันต

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางยุวนิดา สายธนู
นางสาวยุวภรณ แสนจําหนาย
วาที่รอยตรีหญิง ยุวภา พันนุรักษ
นางสาวยุวภา หัดคําหมื่น
นางสาวยุวภาภรณ สุระคันธ
นางสาวยุวรัตน ภูริวิทยาธีระ
นางยุวรี จําปามูล
นางสาวยุวรีภรณ งอยปดพันธ
นางยุวรีย ตาสุรินทร
นางยุวลักษณ เข็มศิริ
นางสาวยุวลักษณ รัตนิล
นางสาวยุวะธิดา กิ่งทอง
นางสาวยุวันดา วงษสอาด
นางสาวยุวัลดี จําปาไชย
นางสาวยูไรดา พิทยไพศาล
นางเย็นจิตร แพงวงศ
นางเย็นจิตร มาดา
นางสาวเย็นฤดี เรียนสี
นางเย็นฤดี สีมาเมือง
นางเยาวณี ยืนชีวิต
นางสาวเยาวดี ดวงอินทร
นางสาวเยาวดี มาเกิด
นางสาวเยาวดี รูปพรม
นางสาวเยาวธิดา ภูสถาน
นางเยาวนาฎ ศรีนวล
นางเยาวพร คําฝอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวพา มหานันต
นางสาวเยาวพา เสนหเสาวรส
นางเยาวภา นพคุณ
นางสาวเยาวภา บุตรดีวงศ
นางสาวเยาวภา พรหมทัต
นางสาวเยาวภา มุสิกา
นางสาวเยาวภา โยธาภิรมย
นางเยาวภา ลันขุนทด
นางเยาวมาลย อาษาศรี
นางสาวเยาวรัตน กระจางเปลง
นางเยาวรัตน ทายะ
นางเยาวรัตน สมบัติดี
นางเยาวรัตน สิงหาราโท
นางสาวเยาวรินทร ยิ้มรอด
นางสาวเยาวเรศ กรกัน
นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง
นางสาวเยาวเรศ กิจแกว
นางเยาวเรศ คําภีร
นางเยาวเรศ จันทรทิพย
นางสาวเยาวเรศ ทิพชรา
นางเยาวเรศ พรหมศร
นางสาวเยาวเรศ รุงพันธ
นางเยาวเรศ ศรีประไหม
นางเยาวเรศ สุวรรณโท
นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง
นางสาวเยาวลักษณ กองพิลา

๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเยาวลักษณ ขัติเนตร
นางเยาวลักษณ จอมทอง
นางสาวเยาวลักษณ จําปาศรี
นางเยาวลักษณ ตันสกุล
นางสาวเยาวลักษณ ทรายแกน
นางสาวเยาวลักษณ โปยทอง
นางสาวเยาวลักษณ พรมเนาว
นางเยาวลักษณ วรรณโส
นางสาวเยาวลักษณ วาหะรักษ
นางเยาวลักษณ วิเชียรพนัส
นางเยาวลักษณ สามา
นางเยาวลักษณ สินทะสอน
นางสาวโยทะกา บัวจูม
นางสาวโยษิตา นามวิชัย
นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ
นางสาวรจนา คารว
นางสาวรจนา เครือบุตร
นางรจนา จันทรสนาม
นางรจนา จําป
นางรจนา ไชยพะยวน
นางรจนา ทรัพยสม
นางรจนา ทศชา
นางรจนา ทองโบราณ
นางสาวรจนา โปวิชัย
นางรจนา เพียยุระ
นางสาวรจนา แมนสืบชาติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔

นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
นางสาวรจนา วงษดรมา
นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ
นางรจนา สังสีแกว
นางสาวรจนา สุรินทร
นางสาวรจนา อาทิตยลับ
นางรจนีย ชัยประสพ
นางสาวรจรินทร ผลนา
นางสาวรจิตกานต ขาวหิต
นางสาวรชต กาวีอาย
นางสาวรชยา ทานุไทย
นางสาวรชยา ศิริเทพ
นางสาวรชิตา วิเศษณคําภู
นางสาวรฐา แกนสูงเนิน
นางสาวรฐา ตีเหล็ก
นางสาวรณิดา ขวัญยืน
นางสาวรณิดา แพงไทย
นางสาวรดจนา สายสุด
นางสาวรดา ธรรมกุลเจริญ
นางรดาการ ภูริพงษ
นางรดาพร บุญพรม
นางสาวรดิวันต ราชภัณฑ
นางสาวรตวิสา ปาลินทร
นางสาวรติชา ระวิโรจน
นางสาวรติชา ศรีโรจน
นางสาวรติพร นารถสกุล

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรติพร หุนภู
นางรติมัย นึกชม
นางสาวรติมา รักษาพราหมณ
นางสาวรติยา สืบวงศรุง
นางสาวรติรส ศิลปศิริวานิชย
นางรติรัตน เนกขัมม
นางสาวรติรัตน แสนโคตร
นางสาวรตีรัตน อักษรกลาง
นางสาวรถชรินทร กองเพชร
นางรพีพรรณ ปนมณี
นางสาวรภัทร ชัยวรธนิน
นางรภากัญ พะนิรัมย
นางสาวรภีพร ศรีสอาด
นางสาวรมชลี ทวิชัย
นางสาวรมณ ฉายจันทร
นางรมณ รักภูเสน
นางสาวรมณี ผิวสวาง
นางสาวรมณีย พงษสาลี
นางสาวรมณียา สุรธรรมจรรยา
นางสาวรมณียา เสมา
นางรมมะณี สุทธาคง
นางสาวรมยพร สันทัดการ
นางสาวรมิดา จาวรรณะ
นางสาวรมิดา พลราชม
นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย
นางสาวรมินตรา วรงคปกรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรฤทัย พิมพรัตน
นางสาวรวงทอง ใจกระจาง
นางสาวรวงนภา โอดรัมย
นางสาวรวงรัตน วัฒนเสาวลักษณ
นางสาวรวมพร คงที่
นางสาวรวิกรานต เมณฑกูล
นางรวิกานต วรรณแกว
นางรวินันท เทียงดาห
นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน
นางสาวรวิภัทร ตนศิริ
นางรวิภา พะยุพัด
นางรวิวรรณ กุสันเทียะ
นางสาวรวิวรรณ ตันศิริจิรพัชร
นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา
นางสาวรวิวรรณ เวชยางกูร
นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ
นางรวีพลอย รุงคลายอน
นางรวีภัทร พิมพเลิศ
นางรวีวรรณ กล่ํานอย
นางสาวรวีวรรณ ขันติคีรี
นางรวีวรรณ คลายคง
นางสาวรวีวรรณ พันธชอทอง
นางรษา วิลาจันทร
นางสาวรสพร พรวนหาญ
นางรสริน โชติมิตร
นางสาวรสริน ดวงใจ

๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรสริน ดีเรือง
นางสาวรสริน แนววิลัย
นางสาวรสริน ภาดี
นางสาวรสริน เลิศกาญจนาพร
นางรสริน สิมงาม
นางสาวรสริน สุวรรณรัตน
นางรสรินทร ตันนรา
วาที่รอยตรีหญิง รสรินทร
อินทรโกศล
นางรสรินทิพย คงบริบูรณ
นางสาวรสลิน เกียงขวา
นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญา
นางสาวรสวรรณ วีระไทย
นางรสสุคนธ เงางาม
นางสาวรสสุคนธ ณัฎฐธนานนท
นางสาวรสสุคนธ ทรัพยศรี
นางรสสุคนธ รุงประนมกร
นางสาวรสสุคนธ สิงหเสนา
นางสาวรสสุคนธ สุริวงค
นางสาวรสสุคนธ องอาจ
นางสาวรสสุคนธ อาจวิชัย
นางสาวรสสุมาลย สุบินตัน
นางสาวรสา สําเภาเงิน
นางสาวรองรัตน ทองมาลา
นางสาวรอซานี อนุพันธ
นางสาวรอซีดะ ดอเส็ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗

นางรอฎียะห นิมุ
นางรอยพิมพ มานะวิน
นางสาวรอสนะ งานแข็ง
นางสาวรอฮีนา มะยูโซะ
นางสาวรอฮีมะ สาและ
นางสาวระณา จันทนา
นางระเบียบ เกตรักทอง
นางสาวระเบียบ เขียวไสว
นางระเบียบ ชูแกว
นางสาวระเบียบ วิเศษรัมย
นางสาวระเบียบ สอนบุญทอง
นางระเบียบ สะหีมซา
นางระพีพร ทองคํา
นางสาวระพีพรรณ เทียกสม
นางระพีพรรณ อินทมุนี
นางระพีพัฒน เหลี่ยมทอง
นางสาวระพีรพัชญ สอนเครือ
นางสาวระวิดา เทียมเมฆ
นางระวิวรรณ ภักดี
นางสาวระวีวรรณ ทิพยานนท
นางสาวระวีวรรณ วีระเทศ
นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
นางสาวรักชนก ตันตระกูล
นางสาวรักชนก พลยูง
นางสาวรักชนก โสภักต
นางรังษี ปรียานนท

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรังสิมัณตุ สายโนวงค
นางสาวรังสิมา ชมจําป
นางรังสิมา บัวทอง
นางรังสิมา ผองสวัสดิ์
นางสาวรังสิมา รัตนพันธุ
นางสาวรังสิมา อุนใจ
นางสาวรัจนา เนียมหมื่นไวย
นางรัชกร มาบางครุ
นางสาวรัชเกลา อําพลพันธ
นางสาวรัชชชา เจริญ
นางสาวรัชชดา มะโนวงศ
นางสาวรัชฎา ภุชงคเจริญ
นางสาวรัชฎาการณ ศรีกลั่น
นางรัชฎาพร ธนปารวงศ
นางรัชฎาพร นวลงาม
นางสาวรัชฎาพร มีอาษา
นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา
นางสาวรัชฎาภรณ กลิ่นเฟอง
นางสาวรัชฎาภรณ กังวล
นางรัชฎาภรณ กิวัฒนา
นางสาวรัชฎาภรณ แกวมณี
นางรัชฎาภรณ คําเขื่อง
นางสาวรัชฎาภรณ ถิ่นจันท
นางรัชฎาภรณ นิมิตรมาลา
นางสาวรัชฎาภรณ พอบุตรดี
นางสาวรัชฎาภรณ พันธทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชฎาภรณ มีเจริญ
นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ
นางสาวรัชณีย เพาะกระโทก
นางสาวรัชดา จิตสามารถ
นางสาวรัชดา ดําคงแสง
นางรัชดา บุญโต
นางรัชดา บุญศรัทธา
นางสาวรัชดา ลาเลิศ
นางรัชดา อักษรทอง
นางสาวรัชดาพร ธิมาชัย
นางสาวรัชดาพร สังขรัมย
นางรัชดาภรณ ถาวร
นางสาวรัชดาภรณ ศรีจันทร
นางสาวรัชดาภรณ ศรีชัยตัน
นางสาวรัชตธร สังขทิพย
นางสาวรัชตวรรณ พิมเสน
นางรัชตา บุญชัยยิ่ง
นางรัชนก คงทรัพย
นางสาวรัชนก ครุฑสุวรรณ
นางสาวรัชนก ไชยราช
นางรัชนก บุญประคอง
นางรัชนก ภูมิศรีแกว
นางสาวรัชนก เสพปนคํา
นางสาวรัชนาภา บุญประสพ
นางสาวรัชนารถ ทองอินทร
นางสาวรัชนี คําสวัสดิ์

๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัชนี คูเจริญไพบูลย
นางสาวรัชนี จตุรพิสัย
นางสาวรัชนี ชูมณี
นางรัชนี เชื่อมทองเจือ
นางรัชนี ดําสมุทร
นางรัชนี ตันมิ่ง
นางรัชนี ทองประเสริฐ
นางรัชนี ธรรมเม
นางรัชนี นาคสุข
นางรัชนี นาหัวหนอง
นางรัชนี นิลศรี
นางรัชนี บุญเรือง
นางสาวรัชนี ประวะกุล
นางสาวรัชนี ปาปะเก
นางสาวรัชนี พลดอน
นางสาวรัชนี โพธิ์หลา
นางสาวรัชนี เมืองใจ
นางรัชนี รักษสังข
นางสาวรัชนี วงศเลาหกุล
นางสาวรัชนี สิบธง
นางรัชนี สุขรื่น
นางรัชนี แสงสําโรง
นางสาวรัชนี แสนสุข
นางสาวรัชนีกร แกวกาญจน
นางสาวรัชนีกร ตราทอง
นางสาวรัชนีกร บุดดีดวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชนีกร ยืนยาว
นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
นางสาวรัชนีกร ศรีชุมจันทร
นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์
นางรัชนีกรณ นามบุตร
นางสาวรัชนีพร จันทรมี
นางรัชนีพร ภูพรรณา
นางสาวรัชนีพร มากขาว
นางรัชนีพร แสนตัน
นางรัชนีภรณ ปานมวง
นางรัชนีย ถินกลาง
นางสาวรัชนีย สอนโยหา
นางสาวรัชนีวรรณ คงเปนนิจ
นางสาวรัชนีวรรณ แซโงว
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง
นางสาวรัชนีวรรณ บรรลือทรัพย
นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว
นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล
นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณบล
นางสาวรัชนู แกวแกน
นางสาวรัชนู พลทาว
นางสาวรัชนู สุดใจ
นางสาวรัชยากรณ ภูมิประพันธ
นางรัชยาภรณ ฤกษสงา
นางรัชราพร ทองรักศรี

๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัชรีย ออนสรอย
นางรัญชนา ขอนแกน
นางรัญชนา อนองอาจ
นางสาวรัญชิดา เทศารินทร
นางรัญชิดา ปรางละออ
นางสาวรัญฑฐิญา ไสยราช
นางสาวรัฐฎนสิริ อุดมวรรณ
นางสาวรัฐณีรนุช นามแกว
นางรัฐติมา บุตรเติบ
นางสาวรัฐธิการ ซุยซวง
นางสาวรัฐนันท กูหลี
นางรัฐนันท ทันสมัย
นางรัฐนันท รอดสุข
นางสาวรัฐพร ริดเนียม
นางสาวรัดเกลา สุธรรมแจม
นางสาวรัดดาวรรณ เผื่อนผึ้ง
นางสาวรัตชดา บุตรสุด
นางสาวรัตญา แกวจํารัส
นางสาวรัตญา งามชัด
นางสาวรัตณา สุพรรณ
นางสาวรัตดา แผนสุวรรณ
นางรัตดาพร ทาเทียว
นางรัตดาวรรณ ไชยชนะ
นางรัตติกร ใจบุญ
นางรัตติกรณ คําแกน
นางรัตติกาล กรายไทยสงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตติกาล กินณรงค
นางสาวรัตติกาล จําอินทร
นางรัตติกาล ถาวรไพบูลยเจริญ
นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย
นางสาวรัตติกาล แนบนวม
นางสาวรัตติกาล ปราบพาล
นางรัตติกาล ผัดฟอง
นางสาวรัตติกาล พวงทอง
นางสาวรัตติกาล มงคล
นางสาวรัตติกาล ไวจําปา
นางสาวรัตติกาล สรวมชีพ
นางรัตติกาล สีแตง
นางรัตติกาล สุขพุม
นางรัตติชานันท บัวไข
นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน
นางสาวรัตติมากร คําเสียง
นางสาวรัตติมาลย ลวนวิเศษ
นางรัตติยา แกวสวัสดิ์
นางสาวรัตติยา คงรอด
นางสาวรัตติยา จับประยงค
นางสาวรัตติยา แถมศิริ
นางสาวรัตติยา บุญเปลง
นางสาวรัตติยา พงษปลัด
นางรัตติยา มนเทวิน
นางรัตติยา วงษชื่น
นางรัตติยา สกุลสิทธิวัฒน

๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัตติยา เอกปริญญา
นางรัตติยา โฮหนู
นางสาวรัตติยาภรณ มาสี
นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์
นางสาวรัตนกร พรมวังขวา
นางสาวรัตนกร ออกเอก
นางรัตนกาล สินทร
นางสาวรัตนเกลา มีศิลป
นางสาวรัตนใจ ธานีตระกูล
นางสาวรัตนชนก เมืองเชียงหวาน
นางสาวรัตนชนี เด็นหลี
นางสาวรัตนฐาภัทร สังขชัยภูมิ
นางสาวรัตนฐาภัทร หุนงาม
นางสาวรัตนดา สีแสด
นางรัตนติกาล ใจหาว
นางสาวรัตนติกูล วงคําจันทร
นางสาวรัตนติยา เรืองสุข
นางสาวรัตนวดี ทองนพ
นางสาวรัตนศิยา จูมแพง
นางสาวรัตนสุดา เกตศรี
นางสาวรัตนอินพร ขวัญนงครัก
นางรัตนะศิริ มูลศรี
นางรัตนา กลิ่นมณี
นางสาวรัตนา กันทะวงค
นางสาวรัตนา กาญจนสาลี
นางสาวรัตนา การงาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕

นางสาวรัตนา แกวจันทรเพชร
นางรัตนา แกวตั้ง
นางสาวรัตนา แกวรักษา
นางรัตนา แกววงษา
นางรัตนา แกววันทา
นางสาวรัตนา คงคราณี
นางสาวรัตนา คงคลาย
นางรัตนา คําตาบุตร
นางสาวรัตนา คํามุงคุณ
นางสาวรัตนา จองคํา
นางสาวรัตนา จันดาศรี
นางสาวรัตนา จันทรประชุม
นางรัตนา จามพฤกษ
นางรัตนา ชัยธรรม
นางสาวรัตนา ไชยภา
นางรัตนา ดํารงเกียรติชัย
นางรัตนา บัณฑิตเอกตระกูล
นางสาวรัตนา บัวแดง
นางรัตนา บุญเรือง
นางสาวรัตนา บุตรสิงห
นางสาวรัตนา ประจิต
นางรัตนา ผิวดี
นางสาวรัตนา พงษชะอุมดี
นางรัตนา พลายแสง
นางรัตนา พันธะชาติ
นางรัตนา เพชรชู

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัตนา เพชรยัง
นางสาวรัตนา ไพศาล
นางสาวรัตนา ฟูมั่น
นางสาวรัตนา ภิญโย
นางรัตนา ยิ้มดวง
นางสาวรัตนา ยืนยง
นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร
นางรัตนา วงษพรม
นางรัตนา วิลัยปาน
นางสาวรัตนา ศรีดี
นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ
นางสาวรัตนา ศรีใหม
นางสาวรัตนา ศิลปกุล
นางสาวรัตนา ศุภปริญญา
นางสาวรัตนา ศุภวชิรานันท
นางสาวรัตนา สกุลทอง
นางสาวรัตนา สายวงษคํา
นางรัตนา สุวรรณผูก
นางสาวรัตนา เสียงสนั่น
นางสาวรัตนา แสงจันทร
นางสาวรัตนา หญีตปอม
นางรัตนา หลอสุพรรณพร
นางสาวรัตนา หวังสุขดี
นางรัตนา อินทสิทธิ์
นางรัตนากร ธีระธนานนท
นางสาวรัตนานุช จวบแจง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนาพร คงกุลทอง
นางสาวรัตนาพร จันทรเสนา
นางสาวรัตนาพร ใจออน
นางรัตนาพร ชวยไชยศรี
นางสาวรัตนาพร ดวงทํามา
นางสาวรัตนาพร ประทุม
นางสาวรัตนาพร วนาพิทักษกุล
นางรัตนาพร สัตตาคม
นางสาวรัตนาพร สีมืด
นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎี
นางสาวรัตนาภรณ กรุดธูป
นางสาวรัตนาภรณ เกินสอน
นางสาวรัตนาภรณ จันลาศรี
นางสาวรัตนาภรณ เฉลิมวัน
นางรัตนาภรณ ชางบุ
นางรัตนาภรณ ดีลอม
นางรัตนาภรณ ติ้นซุย
นางรัตนาภรณ นรภาร
นางรัตนาภรณ บุญภูมิ
นางสาวรัตนาภรณ ปะนามะทัง
นางสาวรัตนาภรณ ผดุงศิลป
นางสาวรัตนาภรณ พรหมเกตุ
นางสาวรัตนาภรณ พรหมรินทร
นางสาวรัตนาภรณ พลวัน
นางสาวรัตนาภรณ มวงสวย
นางสาวรัตนาภรณ มะลิวรรณ

๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัตนาภรณ รักษตัว
นางรัตนาภรณ วรรณโย
นางสาวรัตนาภรณ ศิริวัฒน
นางสาวรัตนาภรณ สอนสมฤทธิ์
นางสาวรัตนาภรณ สอนสันต
นางสาวรัตนาภรณ สุขประสม
นางรัตนาภรณ สุขสงวน
นางรัตนาภรณ หัดโถ
นางสาวรัตนาภรณ อินทอง
นางสาวรัตนาวดี ผองเสง
นางสาวรัตนาวดี พางาม
นางสาวรัตนาวดี พินิจมงคลชัย
นางรัตนาวดี อุทธา
นางรัตนาวรรณ การประกอบ
นางรัตนาวรรณ สงวนชื่อ
นางสาวรัตยา บัวสี
นางรัตยาพร บุญพา
นางสาวรัตยาภรณ ปริยะสิทธิ์
นางรัตยาภรณ สุรวงศธนกุล
นางสาวรัติการ ขันคํานันตะ
นางสาวรัติกาล ดอนจันทรทอง
นางสาวรัติยา ผลธุระ
นางรัติรจน วงศนาแค
นางรัมยะ งามประเสริฐ
นางสาวรัศมี จันทรนูน
นางรัศมี เจริญอินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๖๐๔
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

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัศมี ชมภูพื้น
นางสาวรัศมี ชูเตชะ
นางสาวรัศมี ทัดวงค
นางสาวรัศมี บุตสีภูมิ
นางรัศมี พุฒนพิมพ
นางสาวรัศมี มีสะอาด
นางสาวรัศมี มุขตารี
นางสาวรัศมี วงษศรีทอง
นางสาวรัศมี เสี่ยงเจริญผล
นางสาวรัศมี แสงชุม
นางรัศมี แสนทวีสุข
นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษวงศ
นางสาวรัศมีจันทร หัสดาลอย
นางรัศมีเดือน บุตรทาว
นางรัสดา วังคํา
นางสาวราณี เครือโสม
นางราตรี เฉยชู
นางราตรี ชาติดร
นางราตรี ธูปมงคล
นางราตรี นะดาบุตร
นางสาวราตรี ปานพรหมมาศ
นางราตรี พลประเสริฐ
นางสาวราตรี พลาดสุ
นางสาวราตรี พาลาด
นางสาวราตรี ยายอ
นางสาวราตรี รวมวงษ

๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางราตรี วิฤทธิ์
นางสาวราตรี ศรีวรกุล
นางสาวราตรี สุทธหลวง
นางสาวราตรี เสนาปา
นางสาวราตรี หาญนอก
นางสาวราตรี อุทัยศรี
นางสาวรายหานะห อิสอ
นางราวรรณ ทิลานันท
นางสาวรําพัน คําขา
นางสาวรําพึง ไกรรักษ
นางรําพึง ดีสีใส
นางสาวรําพึง เทศะ
นางรําไพ จันทรเทศ
นางสาวรําไพ นันทะ
นางสาวรําไพ บุตรพรม
นางสาวรําไพ พกกลาง
นางรําไพ พันธศรี
นางรําไพ สายบัวทอง
วาที่รอยตรีหญิง รําไพพรรณ
ฉวีนิรมล
นางริญากร อาจหาญ
นางสาวริติยาพร ไชยทองศรี
นางสาวรินดา ไชยโคตร
นางรินทรนภา ศรีสมบัติ
นางสาวรินทรลภัส พชรศักดิ์ศิริ
นางสาวรินรดา ชาติแพงตา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐

นางสาวรินรดา ปณฑวรรธนะ
นางรื่นฤดี เจกะบุตร
นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ
นางสาวรื่นฤดี ศรีพันดอน
นางสาวรื่นหทัย แสงมา
นางสาวรุงกานต คชเดช
นางสาวรุงกานต มณีฉาย
นางรุงณภา ถนอมบุญ
นางรุงตะวัน นวลแกว
นางสาวรุงทิพย กาศจักร
นางสาวรุงทิพย ขอนทอง
นางสาวรุงทิพย จําเนียรกูล
นางสาวรุงทิพย ใจรักเรียน
นางรุงทิพย ชาติดี
นางรุงทิพย ไชยชนะ
นางสาวรุงทิพย ไชยทองพันธุ
นางรุงทิพย นิลพัตร
นางสาวรุงทิพย บัวศรี
นางสาวรุงทิพย พรหมมา
นางสาวรุงทิพย เพ็งพรม
นางสาวรุงทิพย รุงอโณทัย
นางรุงทิพย เรือนใจมั่น
นางสาวรุงทิพย สําแดง
นางสาวรุงทิพย สิงหสุติน
นางสาวรุงทิพย สุขเจริญ
นางสาวรุงทิพย แสวงทรัพย

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรุงทิพย อนันทกาญจน
นางสาวรุงทิพย อภัยนอก
นางรุงทิวา กาญจนวาส
นางสาวรุงทิวา โกดี
นางรุงทิวา คชปญญา
นางรุงทิวา คําแฝง
นางรุงทิวา จันทาพูน
นางสาวรุงทิวา ทองยุน
นางรุงทิวา แพทยรักษา
นางรุงทิวา ศรีสงา
นางสาวรุงทิวา สุขมาก
นางสาวรุงนภา กองสุข
นางสาวรุงนภา กอนแกว
นางสาวรุงนภา แกวกองมา
นางสาวรุงนภา โกสีลารัตน
นางสาวรุงนภา ขํามา
นางสาวรุงนภา ครองธรรม
นางสาวรุงนภา คําแพง
นางสาวรุงนภา โคคีรี
นางสาวรุงนภา เจริญสุข
นางรุงนภา ใจจอมกุล
นางสาวรุงนภา ฉ่ํามาก
นางรุงนภา ดาวไธสง
นางสาวรุงนภา ถนอมรอด
นางรุงนภา นาคกล
นางสาวรุงนภา นาบํารุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒

นางสาวรุงนภา นารถชัย
นางรุงนภา บรรเจิดกิจ
นางรุงนภา ปราบแกว
นางสาวรุงนภา ผาใต
นางสาวรุงนภา ผาวงค
นางรุงนภา เพชรชาย
นางรุงนภา เพลงอินทร
นางสาวรุงนภา เรืองหิรัญวนิช
นางสาวรุงนภา ลมพัด
นางสาวรุงนภา ลังกาวีเขต
นางรุงนภา วงษพิมพ
นางสาวรุงนภา วรรณพฤกษ
นางสาวรุงนภา วัจนะพันธ
นางสาวรุงนภา ศรีเมฆ
นางรุงนภา เศษสุวรรณ
นางสาวรุงนภา สโมสร
นางรุงนภา สันติภัคพงศ
นางสาวรุงนภา แสงทอง
นางสาวรุงนภา อุปไชย
นางสาวรุงนภา เอกจักรแกว
นางรุงนิภา แสงดาวตะวัน
นางสาวรุงพลอย ปุณทรักษ
นางรุงเพ็ชร รักสกุลใหม
นางรุงเพ็ชร สรองศรี
นางสาวรุงฟา สุขใส
นางรุงฟา อ่ําดี

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรุงระวี กุลวงษ
นางรุงระวีวรรณ ญาณวารี
นางรุงรักษ โออารี
นางสาวรุงรัตน เกิดกอง
นางรุงรัตน เถินบุรินทร
นางสาวรุงรัตน ยิ้มเนียม
นางรุงรัตน โยทองยศ
นางรุงรัตน เรืองดี
นางสาวรุงรัตน เรืองโรจน
นางสาวรุงรัตน วิเศษรัต
นางรุงรัตน ศรีโมรา
นางสาวรุงรัตน สีนาเมือง
นางสาวรุงรัตน อองมะลิ
นางสาวรุงราตรี พานิช
นางสาวรุงเรือง ศรีวะลา
นางสาวรุงฤดี กรอบมุข
นางรุงฤดี กิตติเวช
นางสาวรุงฤดี แกวภักดี
นางรุงฤดี นครศรี
นางสาวรุงฤดี เรืองเจริญ
นางสาวรุงฤดี ศรีทองอินทร
นางรุงฤดี ศรีแปดริ้ว
นางสาวรุงฤดี อัปมาตย
นางสาวรุงฤทัย เทพใต
นางสาวรุงลัดดา ยางเครือ
นางสาวรุงศรี แสนเกษม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุงศิริรัตน โนนสูง
นางสาวรุงอรุญ นาคขุนทด
นางรุงอรุณ เขมราชวงค
นางรุงอรุณ จันทรสวาง
นางรุงอรุณ เพียรกิจ
นางสาวรุงอรุณ ยานเพิ่ม
นางสาวรุงอรุณ สิทธิศักดิ์
นางสาวรุงอรุณ หมูพยัคฆ
นางรุงอรุณ อุกกุฏานนท
นางสาวรุงอรุณ ศรีบุญเรือง
นางรุงอารุณ เพิ่มพิบูลย
นางสาวรุจนี สุยะวงค
นางสาวรุจพร ศรีบรรพต
นางรุจระวี พิพัฒนโรจน
นางสาวรุจานันท เรืองภัทรกุลกิจ
นางสาวรุจาภา โฉมฉาย
นางสาวรุจิธร ศรีวิชัย
นางรุจิรัตน ฉายแสง
นางรุจิรา เข็มทิพย
นางสาวรุจิรา คําสุภา
นางรุจิรา ดินโคกสูง
นางสาวรุจิรา ทระทึก
นางสาวรุจิรา ปญญาสิทธิ์
นางสาวรุจิรา พืชผักหวาน
นางสาวรุจิรา เพียรพิจิตร
นางรุจิรา มธุรส

๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรุจิรา วงศชัย
นางสาวรุจิรา เวียงทับ
นางรุจิรา หลงเวช
นางสาวรุจิราภรณ สุขดี
นางสาวรุจิราภา นาคะพงษ
นางรุจิราวรรณ พินดวง
นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม
นางสาวรุจิเรธ สุดสงวน
นางรุจิเรศ ทีปะปาล
นางรุจิเรศ รักซอน
นางรุจิลดา กาศรี
นางสาวรุจิลาภา พรสิงห
นางสาวรุจี ใยยั่งยืน
นางรุซนา มาลัยสนั่น
นางสาวรุติราภรณ
โชติสุวรรณภัทร
นางสาวรุวิญา ถือสัตย
นางสาวรุสนี ซะอิ
นางสาวรุสนี ยามิน
นางสาวรุสนี สาเมาะ
นางรูกอยยะห อาลี
นางสาวเรณุกา จําเนียร
นางเรณุกา ทองวงษเพ็ชร
นางสาวเรณุกา ประสงคดี
นางเรณุกา สารเสริฐ
นางเรณู กระจายศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕

นางเรณู กิจวรรณ
นางสาวเรณู ขุนจาเมือง
นางสาวเรณู คําหอม
นางสาวเรณู เจริญทัศนศิริ
นางสาวเรณู บูชา
นางเรณู ผองอําไพ
นางเรณู พยุหเกียรติ
นางสาวเรณู พิลึกรัมย
นางสาวเรณู อันลือชัย
นางสาวเรไร ฟบประโคน
นางเรวดี จันตะพรม
นางสาวเรวดี จันทะคุณ
นางสาวเรวดี จินตรักษ
นางสาวเรวดี ซอนเพชร
นางสาวเรวดี ดาวเปยก
นางสาวเรวดี นิลวิจิตร
นางสาวเรวดี โพธิ์มูล
นางสาวเรวดี รอดพิบัติ
นางสาวเรวดี รัตนวิจิตร
นางเรวดี ศิริโส
นางเรวดี สุขขาว
นางเรวดี สุทธิสิทธิ์
นางสาวเรวดี อินทรัตน
นางสาวเริงจุฬา กลางเสนา
นางเริงฤดี กมลคร
นางสาวเรียมพร แสนซุง

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเรือนขวัญ เหลาเขตกิจ
นางสาวเรือนเพชร เต็กลี่
นางโรซัยนี พิทักษสันติกุล
นางสาวโรสกีมี หะยีอารง
นางโรสนารนีย บุญณะ
นางสาวโรสมีนี มะลีมิง
นางไรฮัน แวนาแว
นางสาวฤณลภฤศ ถวิลคํา
นางฤดีวรรณ ชัยเสนา
นางสาวฤดีวรรณ ไชยแขวง
นางสาวฤดีสรวง เชื้อวังคํา
นางสาวฤทัย กองทอง
นางฤทัย คําโท
นางฤทัย ถนอมพลกรัง
นางสาวฤทัย ฝกเครือ
นางสาวฤทัย มังกรรัตน
นางฤทัยกานต ศรีระวงศ
นางสาวฤทัยรัตน กาลจักร
นางฤทัยรัตน กุศลินมงคล
นางฤทัยรัตน เกษการณ
นางฤทัยรัตน แกวสังข
นางสาวฤทัยรัตน ขําตา
นางสาวฤทัยรัตน คอแกว
นางสาวฤทัยรัตน คํานนท
นางสาวฤทัยรัตน งามพลทอง
นางฤทัยรัตน แจมมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฤทัยรัตน ชัยสงค
นางฤทัยรัตน ชุมพงศ
นางสาวฤทัยรัตน ตานัน
นางสาวฤทัยรัตน ผลเจริญ
นางสาวฤทัยรัตน เรียงสันเทียะ
นางสาวฤทัยรัตน ฤทธิ์นุช
นางสาวฤทัยรัตน วงศโคกสูง
นางฤทัยรัตน ศรีสวาง
นางฤทัยวรรณ วงศชนะ
นางฤทัยวรรณ อําภาพันธ
นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช
นางลฎาภา ธรรมโชโต
นางสาวลฎาภา สุขขี
นางลดารัตน บุญยอง
นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงศ
นางสาวลดาวัลย กกตระกูล
นางสาวลดาวัลย กันธมาลา
นางลดาวัลย คําปวน
นางสาวลดาวัลย จันทรจินดา
นางลดาวัลย ทรัพยเจริญ
นางสาวลดาวัลย ทองที่
วาที่รอยตรีหญิง ลดาวัลย
ธัญญะภูมิ
๑๕๘๘๔ นางลดาวัลย นาควะรี
๑๕๘๘๕ นางสาวลดาวัลย บุญมาก
๑๕๘๘๖ นางลดาวัลย พิมพเขต

๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวลดาวัลย อังคะณี
นางลภัสกร เสือลอย
นางลภัสดา กาญจนพงษชัย
นางลภัสรดา เกษมพันธุ
นางลภัสรดา จารุสิทธิกุล
นางสาวลภัสรดา ชุมรักษ
นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
นางลภัสรดา นาโควงค
นางสาวลภัสรดา ปะสังคะเต
นางลภัสรดา สอนใจ
นางสาวลภัสรดา สายหยุด
นางสาวลภัสวีณ จันทรคนึง
นางสาวลภัสสการณ
ปญญารัศสกุล
นางสาวลมณี ประเมลัย
นางสาวลริชา มวงสอน
นางสาวลลนา ลีระพันธ
นางสาวลลิดา งิ้วสุภา
นางลลิตตา สุปนะ
นางลลิตภัทร ชนะเวช
นางสาวลลิตา เกรียงเจริญศิริ
นางสาวลลิตา เขียวขํา
นางลลิตา คุรุกิจกําจร
นางสาวลลิตา ชํานาญชาง
นางสาวลลิตา ไชยรัตน
นางสาวลลิตา นิติพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลลิตา วงทวี
นางลลิตา สมศรี
นางสาวลลิตา สรอยแกว
นางลลิตา สายแกวดี
นางสาวลลิตา อารียโรจนาภรณ
นางสาวลออ แยนสัน
นางลอองดาว จิตรจักร
นางละดาวัลย ศรีสุเพชรกุล
นางสาวละมัย กิติ
นางสาวละมัย แกวกลา
นางสาวละมัย ปดทอง
นางสาวละมัย สายแกว
นางละมัย แสงระวี
นางสาวละมุล นนกระโทก
นางละวัน วรรณพราหมณ
นางละออ คฤหปาน
นางสาวละออ จันทรชุม
นางละออ จันทรดี
นางสาวละออ เพ็ญสวัสดิ์
นางละออง ใกลคีรี
นางสาวละอองดาว พืชเพียร
นางสาวละอองดาว แสงเพชร
นางสาวละอองดาว อดทน
นางสาวละอองดาว เอี่ยมสอาด
นางละเอียด โชตินอย
นางละเอียด บุบผามาลัย

๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวละเอียด โพธิ์เผือก
นางสาวลักขณา กุลวงศ
นางลักขณา เกษรัตน
นางสาวลักขณา โคบุตร
นางลักขณา ฉิมกูล
นางสาวลักขณา โตงาม
นางสาวลักขณา นิยมทอง
นางสาวลักขณา นิลสลับ
นางลักขณา บวรฐิติชัยรัฐ
นางสาวลักขณา บํารุงตา
นางสาวลักขณา บุญแพ
นางสาวลักขณา บุตรทรัพย
นางสาวลักขณา พระภักดี
นางสาวลักขณา สุนะศรี
นางลักขณา ไสยประจํา
นางสาวลักขณา หนูแกว
นางลักขณาวรรณ ศรีศุภพัชร
นางสาวลักษณพร เกตุคง
นางสาวลักษณภัทร โอชารส
นางสาวลักษณภา แกวคําแจง
นางลักษณา ดลเสถียร
นางลักษณา พินากัน
นางสาวลักษณา ยวงเงิน
นางสาวลักษณา ลิขิตเกียรติขจร
นางสาวลักษณา วัฒนะ
นางสาวลักษณา แสงสวาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางลักษณี สาระกูล
นางสาวลักษมณ เส็งฉนวน
นางลักษมณี จาแทนทะรัง
นางลักษมี สีหะบุตร
นางสาวลักษมีกานต เที่ยงพิมล
นางสาวลักษรินทร พงษเกษม
นางสาวลักษิกา แกวทิยาเวชย
นางสาวลัคขณา ศรีสนธิ์
นางลัคนา ลิ้มระหงษ
นางสาวลัชชา พุทธลก
นางสาวลัชชิดาภรณ ฉิมงาม
นางสาวลัญจกร ทองทา
นางสาวลัดดา กรดแกว
นางสาวลัดดา กระแสทรง
นางสาวลัดดา กลิ่นนิรัญ
นางสาวลัดดา กาหวาย
นางสาวลัดดา เกษลักษณ
นางสาวลัดดา โกยรัมย
นางสาวลัดดา คงบรรทัด
นางลัดดา จันทรฉาย
นางสาวลัดดา ซาอินทร
นางสาวลัดดา ดีสุก
นางสาวลัดดา ทองไทย
นางลัดดา ทองหนองบัว
นางสาวลัดดา ทินณวงศ
นางสาวลัดดา ธาตุวิสัย

๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวลัดดา นิ่มสังข
นางลัดดา บัวศรี
นางลัดดา บินหะซัน
นางลัดดา บิลสะเล็ม
นางสาวลัดดา บุญนาค
นางลัดดา บุญสําเร็จ
นางลัดดา พลมิ่ง
นางลัดดา ภาคสุโพธิ์
นางลัดดา มวมขุนทด
นางลัดดา มหาชัย
นางลัดดา ยศยิ่งยง
นางลัดดา ลอยดี
นางลัดดา วิบูลยศิลป
นางลัดดา วุฒิพงศ
นางลัดดา สุระชาติ
นางสาวลัดดา แสงจันทร
นางลัดดา แสงมณี
นางสาวลัดดา หนูจุย
นางสาวลัดดา อยูมาก
นางสาวลัดดา อุคํา
นางสาวลัดดา อุบลชัย
นางสาวลัดดารัตน พลมีเดช
นางสาวลัดดารัตน หาสุข
นางสาวลัดดาวรรณ คนทรง
นางสาวลัดดาวรรณ เณนาคะ
นางสาวลัดดาวรรณ โพธิ์งาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลัดดาวรรณ วงศตระกูลผูดี
นางสาวลัดดาวรรณ ศรีฉิม
นางสาวลัดดาวรรณ สโมสร
นางลัดดาวรรณ สุดสุข
นางสาวลัดดาวรรณ อินทรโคกสูง
นางลัดดาวัลย กวยศิริกุล
นางสาวลัดดาวัลย กันสุมาโส
นางสาวลัดดาวัลย กุยเพ็ชร
นางสาวลัดดาวัลย ขวัญนาค
นางสาวลัดดาวัลย ขาวทุง
นางลัดดาวัลย คงประจันทร
นางลัดดาวัลย คชพงษ
นางสาวลัดดาวัลย เชื้อนิล
นางสาวลัดดาวัลย ตันเจริญ
นางสาวลัดดาวัลย ตาละกา
นางสาวลัดดาวัลย ไตรมณี
นางสาวลัดดาวัลย นวลแยม
นางลัดดาวัลย เนียมถนอม
นางสาวลัดดาวัลย บูรณะ
นางสาวลัดดาวัลย เปนขุนทด
นางสาวลัดดาวัลย ฟองวรรณา
นางสาวลัดดาวัลย โลนุช
นางสาวลัดดาวัลย ฦาชา
นางลัดดาวัลย สมัยอยู
นางสาวลัดดาวัลย สรพิมพ
นางสาวลัดดาวัลย สุนันตา

๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลัดดาวัลย สุมาลุย
นางสาวลัดดาวัลย อินที
นางลัดดาวัลย อุมา
นางลั่นทม คําฤาชา
นางสาวลัลนณภัทร แดนชัยภูมิ
นางลาวัณย ณ จําปาศักดิ์
นางสาวลาวัณย เรืองปราชญ
นางลาวัล โบราณกุล
นางสาวลาวัล รัตนะ
นางสาวลาวัลย ดอนปน
นางสาวลาวัลย ดาพันธะ
นางสาวลาวัลย หวานใจ
นางสาวลําจวน สีงาม
นางลําดวน ทองผา
นางลําดวน ทิพอาศน
นางลําดวน สาสูงเนิน
นางสาวลําดวน สุทธิประภา
นางสาวลําดวน เหลาโกง
นางสาวลําดวล ทัดมาลา
นางสาวลําธาล ศรีงาม
นางสาวลําพันธ ภูเขาทอง
นางลําพึง มามี
นางลําพึง วงษศิริ
นางลําพูน กลิ่นสาคร
วาที่รอยตรีหญิง ลําพูน บุญสินทร
นางสาวลําไพ สังฆะพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางลําไพร ศรีคุณ
นางสาวลําไพร สุภะดี
นางสาวลําไพร หาญพระจันทร
นางลํายอง เอมอยู
นางลําใย นาฤทธิ์
นางลําใย เหลืองงาม
นางสาวลิดาว ปญโญใหญ
นางสาวลิ้นจี่ ลวงเลิศ
นางสาวลินดา จุฬาวรรณ
นางสาวลินดา ชุมภูศรี
นางลินดา ดานลํามะจาก
นางลินดา ตอศรี
นางสาวลินดา มะเย็ง
นางสาวลินดา ศรีใส
นางสาวลินดา อาษานอก
นางลิวัศยา โอทอง
นางลีซาวาตี ไกรบุตร
นางสาวลียานา ดูหละ
นางลีลาวดี คชาบาล
นางสาวลีลาวดี แทนดี
นางสาวลีลาวดี บาลี
นางสาวลุจารี ศรีวงษา
นางสาวลูกเกตุ ภูษาทอง
นางสาวลูกน้ํา เพชรเจริญ
นางสาวเลิศฤดี พรุเพชรแกว
นางสาวไลลา โตะเด็น

๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวไลลา บริบูรณ
นางสาววงคชนิตา ปทมาคม
นางสาววงคเดือน จันทา
นางวงคเดือน บุตรฒิยากรัด
นางสาววงจันทร คําพาผง
นางสาววงเดือน จันทะคอม
นางวงเดือน ปญญาบุตร
นางวงเดือน พรมวิชัย
นางสาววงเดือน พุมนอย
นางวงเดือน วรบูรณภูมิสุข
นางสาววงเดือน วันณี
นางสาววงเดือน แวงวรรณ
นางสาววงเดือน สมภูงา
นางสาววงเดือน อุปชัย
นางสาววงศจันทร พรมชินวงศ
นางวงศจันทร รุงกลิ่น
นางวงศประทีป สุตะไล
นางวงษเดือน วุธนู
นางสาววจิรา สังขทอง
นางสาววจี จันทาพูน
นางวจี มวยคําอาย
นางสาววจี แสนธิวัง
นางวจีพร สุริยะ
นางวจีรัตน คตสังหาร
นางสาววชรพร เพิ่มพูล
นางวชิดา สหสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววชิรกาญจน พิมหา
นางสาววชิรญา เพ็ชรราม
นางสาววชิรญา เสารทอง
นางวชิรญาณ มาผิว
นางสาววชิรพร นุยจุย
นางวชิรา กมลผุด
นางสาววชิรา มาศิริ
นางสาววชิรา ศรจิตติ
นางวชิราพร พิมพเภา
นางสาววชิราพรรณ คลายลักษ
นางสาววชิราภรณ ชูมาก
นางสาววชิราภรณ แดงวิชัย
นางวชิราภรณ บุปผาชาติ
นางสาววชิราภรณ เลิศศรี
นางวชิราภรณ วรัตถสุวรรณ
นางสาววชิราภรณ วัชระเสถียร
นางสาววชิราภรณ สมตน
นางวชิราวรรณ รอดกังวล
นางวณัชชญา คุมไขน้ํา
นางสาววณิชชา แกวเนตร
นางวณิชชา พลขันธ
นางสาววณิชชากร จันทรงาม
นางวณิชยา คูณสวัสดิ์
นางสาววณิชยา ภาษาสุข
นางวณิชยา วรานันตกุล
นางสาววณิชยา สุภาการ

๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววทันยา แซตัน
นางสาววธิดา พิทักษทิม
นางสาววนัญศิมา สักลอ
นางสาววนัณรัตน ศรีดวง
นางวนันยา ฝนจักสาย
นางสาววนัสนันต ไฉนงุน
นางสาววนัสนันท คําแสน
นางวนัสนันท แตงแกว
นางสาววนัสนันทน แกววงศศรี
นางวนัสพร สํานักดีวงศ
นางวนัสยา ยิ้มนอย
นางสาววนิชชา ศรีพุทธ
นางวนิชนันท มณฑล
นางสาววนิชยา กาญจนากร
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
นางสาววนิดา เกตุทอง
นางสาววนิดา เกตุสมบัติ
นางสาววนิดา แกวนาหอ
นางวนิดา แกวพิชัย
นางวนิดา ขาวคางพลู
นางวนิดา เขตตกลาง
นางสาววนิดา จันทรประทักษ
นางสาววนิดา จันแปน
นางวนิดา จิตสุนันท
นางสาววนิดา เจริญรูป
นางวนิดา ฉิมภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗

นางวนิดา ชารี
นางวนิดา ชาวน้ําวน
นางสาววนิดา ดาบพิมพศรี
นางสาววนิดา ตาตอง
นางสาววนิดา ทวีพงษ
นางวนิดา บํารุง
นางสาววนิดา บุญมา
นางวนิดา พยัฆษา
นางสาววนิดา ภาชะโน
นางสาววนิดา ยอดฉัตร
นางสาววนิดา ระหา
นางสาววนิดา วันเนาว
นางวนิดา วิชานนท
นางสาววนิดา ศรีปญญา
นางสาววนิดา ศิริเขียว
นางสาววนิดา สมคํา
นางวนิดา สมศรี
นางสาววนิดา สวนดอกไม
นางวนิดา สุขสําลี
นางสาววนิดา สุวรรณศิลป
นางวนิดา สุวรรณสินธุ
นางสาววนิดา เส็นบัตร
นางสาววนิดา เสือทอง
นางวนิดา แสนพลมาศ
นางสาววนิดา แสนสุริยวงศ
นางสาววนิดา อุนนวน

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววนิตชนัย ยังสุข
นางวยุรีย โชคบรรดาลสุข
นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์
นางวรกร มงคลศิริ
นางวรกัญญา บุญสุยา
นางสาววรกัรญา ไชยวงษ
นางสาววรกานต ดงสงคราม
นางสาววรกานต พรหมภักดี
นางวรการ คงชวย
นางสาววรญา แสงสวาง
นางสาววรณมนต วงศเสาร
นางวรณัน จงหมอง
นางสาววรณัน บุญสถิตย
นางสาววรดา พันธเพียง
นางสาววรดาภา ใจศรีอุบล
นางสาววรธิดา พูลศิริ
นางสาววรธิดา สังวาลยศิริ
นางสาววรนันท แสงกลา
นางวรนิษฐา กันทะวัง
นางสาววรนิษฐา ตรีนาทอง
นางสาววรนิษฐา พลสงคราม
นางสาววรนิษฐา เลขนอก
นางสาววรนุช คลายสุบรรณ
นางวรนุช แจมโนนคูณ
นางสาววรนุช ประมวลการ
นางสาววรนุช โพธิ์ทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรนุช ยิมิสุโท
นางสาววรนุช วงษางาม
นางสาววรพร หนูเสริม
นางสาววรภัทรา เจียมเจริญ
นางสาววรรฒมล แนนอุดร
นางวรรณกร ชาญเขวา
นางวรรณกร พึ่งเจริญ
นางวรรณกร ลาเกิด
นางสาววรรณกานต วารินกุด
นางวรรณชนก เดิมสมบูรณ
นางสาววรรณดา พรหมดี
นางสาววรรณดี จันทรคงทอง
นางสาววรรณดี จันทรสนิทศรี
นางสาววรรณดี มาลัยแกว
นางวรรณทนา จิตพันธุ
นางสาววรรณทิวา วงศเมือง
นางสาววรรณธิดา โกยรัมย
นางวรรณนภา เรืองเจริญ
นางวรรณนภา ฤทธิ์พรม
นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม
นางวรรณนิดา เดชะบุญ
นางสาววรรณนิดา ฮุยสวง
นางสาววรรณนิภา ชูคง
นางสาววรรณนิภา เชื่อมทอง
นางสาววรรณนิภา ฟกเขียว
นางวรรณนิศา ทวีขวัญ

๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรณนิศา พะวงศศักดิ์
นางสาววรรณนิศา ศรีอวน
นางสาววรรณนิษา บริพิศ
นางวรรณนิสา จันทราศรี
นางวรรณพร นิสยันต
นางสาววรรณพร เนื่องหลา
นางวรรณพร บํารุงยศ
นางวรรณพร สงาศรี
นางวรรณพร สุภาคํา
นางวรรณพัชร .ซูจันอัด
นางวรรณเพ็ญ คําชนะชัย
นางสาววรรณเพ็ญ ปาสานะโก
นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุย
นางสาววรรณภา เกิดศิริ
นางสาววรรณภา คําสระคู
นางสาววรรณภา งอกนาวัง
นางสาววรรณภา งามวงษ
นางสาววรรณภา ธรรมขันธ
นางวรรณภา ธิติพิศุทธิ์กุล
นางวรรณภา นอยมีสุข
นางสาววรรณภา พันธุพิพัฒน
นางสาววรรณภา พุมเพ็ง
นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน
นางวรรณภา วงศสืบ
นางวรรณภา สมจิตต
นางสาววรรณภา สืบสังข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณภา เหลาหวายนอก
นางสาววรรณภา อภิชาติวงศา
นางวรรณมาลา จันทนา
นางสาววรรณมาศ จันทรชัง
นางวรรณมาศ นาคราช
นางวรรณรัตน เฉิดฉาย
นางสาววรรณรัตน เทียนเล็ก
นางสาววรรณรัตน ยิ่งยอม
นางสาววรรณรี สรประสิทธิ์
นางวรรณฤดี นิสัยรัมย
นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย
นางสาววรรณลภา เสงกี่
นางวรรณวณัฐ บุญมา
นางสาววรรณวดี มะลิวัลย
นางวรรณวนัช พรามเล็ก
นางวรรณวลัย กํามะหยี่
นางสาววรรณวลัย ปานพรม
นางสาววรรณวิจิตร
ชลธารสีหวัฒน
นางสาววรรณวิภา งอยจันทร
นางวรรณวิภา เถื่อนชื่น
นางสาววรรณวิภา ภูมาก
นางสาววรรณวิภา เรืองจําเริญ
นางสาววรรณวิมล บรรลือ
นางสาววรรณวิมล โพธิ์วิจิตต
นางสาววรรณวิมล วังหลวงอิน

๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววรรณวิมล อธิคมธร
นางวรรณวิไล ชุตินิรันดร
นางวรรณวิไล แตมสี
นางสาววรรณวิศา กรีโสภา
นางสาววรรณวิศา ลีทอง
นางสาววรรณวิษา วงษวิจารณ
นางสาววรรณวิสา แกวกลั่น
วาที่รอยตรีหญิง วรรณวิสา
บุญชวย
นางสาววรรณวิสา สรรเสริญ
นางสาววรรณวิสาข นิยมวงษ
นางวรรณวิสาข บุญประสงค
นางสาววรรณวีร เหมือนประยูร
นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน
นางสาววรรณษา ทวมศิริ
นางสาววรรณสร สุริยะศรี
นางวรรณสา ปุริสา
นางวรรณสิริ สุขดี
นางวรรณา กิตติกวินพัทธ
นางวรรณา ควรคํานึง
นางสาววรรณา คําสีเขียว
นางวรรณา คูคํา
นางสาววรรณา จําป
นางสาววรรณา ฉุยประเสริฐสุข
นางสาววรรณา แชมพุทรา
นางสาววรรณา ทัพทวี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๓๒๖
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

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณา นิ่มนวล
นางวรรณา เนตรกาศักดิ์
นางสาววรรณา บุญประเสริฐ
นางสาววรรณา บุญมี
นางวรรณา พิจารณ
นางวรรณา โพชสาลี
นางสาววรรณา เภาภาร
นางสาววรรณา มัณฑจิตร
นางวรรณา วรพงศไชย
นางวรรณา เวียงแกว
นางวรรณา ไวยบท
นางสาววรรณา สิทธิเดช
นางสาววรรณา สินสุขภัณฑ
นางวรรณา สีดี
นางสาววรรณา สุริวรรณ
นางวรรณา สุวรรณพาชี
นางสาววรรณา อุนคํา
นางสาววรรณาพร พงษพุฒิพัฒน
นางสาววรรณาลี เทพกอง
นางสาววรรณิกา คูณภาค
นางสาววรรณิพา สีแสน
นางวรรณิภา คอสันเทียะ
นางสาววรรณิภา ดีแกนทราย
นางสาววรรณิภา นิ่มนวน
นางสาววรรณิภา แปนทอง
นางวรรณิภา ผดุงกิจ

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๖๓๕๒ นางวรรณิภา วงศศิริ
๑๖๓๕๓ นางสาววรรณิภา โสมกุล
๑๖๓๕๔ วาที่รอยตรีหญิง วรรณิศา
จันทรเสียงเย็น
๑๖๓๕๕ นางสาววรรณิศา จินนะ
๑๖๓๕๖ นางวรรณิศา ใจกองแกว
๑๖๓๕๗ นางสาววรรณิศา ดีมา
๑๖๓๕๘ นางสาววรรณิศา บุญถึง
๑๖๓๕๙ นางสาววรรณิศา วงศฟู
๑๖๓๖๐ นางวรรณิศา สระทองยอด
๑๖๓๖๑ นางสาววรรณิศา สีกรณ
๑๖๓๖๒ นางสาววรรณิศา อาจวิชัย
๑๖๓๖๓ นางวรรณิศา อารยภัทรวงค
๑๖๓๖๔ นางสาววรรณิษา เสียมไหม
๑๖๓๖๕ นางวรรณี ทวีทรัพย
๑๖๓๖๖ นางสาววรรณี บุญเต็ม
๑๖๓๖๗ นางวรรณี บุญสุภากุล
๑๖๓๖๘ นางวรรณี โพธิ
๑๖๓๖๙ นางวรรณี รัตนพันธ
๑๖๓๗๐ นางสาววรรณี วิเศษ
๑๖๓๗๑ นางวรรณี สระทองแขม
๑๖๓๗๒ นางวรรณี สุกเหลือง
๑๖๓๗๓ นางวรรณี แสงทอง
๑๖๓๗๔ นางสาววรรณี หงษกลาย
๑๖๓๗๕ นางวรรณี เหงกด
๑๖๓๗๖ นางสาววรรธนา ชวยการ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๑๖๔๐๒

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรนภา เทพกูล
นางสาววรรนิกา อภัยภักดิ์
นางสาววรรนิสา พลาดสําโรง
นางวรรยา กลวยทอง
นางสาววรรยุภา ระดาดาษ
นางสาววรรษมน เฉียบแหลม
นางสาววรรษิดา เรืองบุตร
นางสาววรรัตน ฉัตรธรรมนาท
นางวรรัตน สิทธิวงษ
นางวรฤทัย กําพรา
นางสาววรลักษณ กะลาม
นางสาววรลักษณ ปธานราษฎร
นางสาววรลักษณ โยงทองหลาง
นางสาววรลักษณ เรศประดิษฐ
นางวรลักษณ สายเชื้อ
นางสาววรวรรณ บัวมี
นางวรวรรณ ศิริเมร
นางสาววรวรรณษา นครชัย
นางวรวีร โสภาบุตร
นางวรสนา ทองเอม
นางวรสรณ คชเกร็ง
นางสาววรัชญกัญญ ทรัพยผุด
นางวรัชญา ขวัญแกว
นางสาววรัชยา กิตติโรจนปญญา
นางวรัชยา ใจซื่อ
นางวรัชยา สีทอง

๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววรัชยา อุปโรจน
นางสาววรัญชญา สุจิตตารมย
นางวรัญญา โคมราย
นางสาววรัญญา จันทรตะกุล
นางสาววรัญญา จําปามูล
นางวรัญญา ใจเกลี้ยง
นางวรัญญา แดนกาไสย
นางสาววรัญญา ทิพยกรรณ
นางวรัญญา ทิวาวงษ
นางสาววรัญญา ธารามาศ
นางสาววรัญญา เธียรเงิน
นางสาววรัญญา ผาลัย
นางสาววรัญญา พันธแกว
นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ
นางสาววรัญญา ริเริ่ม
นางสาววรัญญา เรือนเจริญ
นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐ
นางสาววรัญญา ศรีพันธ
นางวรัญญา ศรีวงศ
นางสาววรัญญา อภัยรัตน
นางสาววรัญพร แหงพิทย
นางวรัญยุพา บุญลาภ
นางวรัตถนันท ชมภูทิพย
นางสาววรัทภสญิชา ล้ําเลิศธนกุล
นางสาววรัทยา ผาริโน
นางสาววรัทยา ลําเภาพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรัธน เอี่ยมแกวไพศาล
นางสาววรันธร สุวรรณมุสิทธิ์
นางสาววรัมพร ถนอมพล
นางวรัลดา หนูรุน
นางสาววรางคณา กอทรัพย
นางสาววรางคณา กัลยาแกว
นางสาววรางคณา ถือมาลา
นางสาววรางคณา นิ่มราศรี
นางวรางคณา พรหมราช
นางสาววรางคณา วัฒนพานิช
นางสาววรางคณา วิบูลยเพ็ง
นางสาววรางคนางค กลิ่นหอม
นางวราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล
นางวรานิษฐา รัตนพันธ
นางสาววรานุช ชื่นชม
นางสาววราพร การุญ
นางสาววราพร เกิดกิ่ง
นางสาววราพร จําปามูล
นางวราพร ใจทน
นางสาววราพร ชินนะมา
นางวราพร ธานีรัตน
นางวราพร บุญมณี
นางสาววราพร บุญมี
นางสาววราพร พรมแกวพันธ
นางวราพร พรหมศิริ
นางสาววราพร พระแทน

๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววราพร พันธโภคา
นางสาววราพร มวงประถม
นางวราพร ศรีโพธิ์ชาง
นางสาววราพร หิตมูล
นางวราภร เอี่ยมบัวหลวง
นางสาววราภรณ กอกกระโทก
นางสาววราภรณ เกิดอินทร
นางสาววราภรณ แกวเจ็ก
นางวราภรณ โกมลพันธ
นางสาววราภรณ ขัดสาร
นางวราภรณ คงมูล
นางวราภรณ คําดอน
นางวราภรณ งามชม
นางสาววราภรณ จันทรส
นางวราภรณ จาวรรณกาศ
นางวราภรณ ชมภูเขา
นางวราภรณ ชวยแกว
นางสาววราภรณ ชังจินดา
นางวราภรณ ชีเปรม
นางสาววราภรณ เชาวธรรม
นางวราภรณ โชติชวง
นางสาววราภรณ ไชยคํามิ่ง
นางวราภรณ ดุริยาฤทัย
นางสาววราภรณ ตรีธัญญา
นางสาววราภรณ ถิ่นสอน
นางสาววราภรณ ทองปน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖

นางสาววราภรณ ทีสุกะ
นางวราภรณ เนียมประเสริฐ
นางสาววราภรณ บัวเขียว
นางสาววราภรณ บุษดี
นางสาววราภรณ ปนทนันท
นางสาววราภรณ พรมทอง
นางวราภรณ พรมนิล
นางสาววราภรณ พรหมรักษา
นางวราภรณ พิศณาวงษ
นางสาววราภรณ ภูขะมา
นางวราภรณ มารดาสกุล
นางสาววราภรณ โมคลา
นางสาววราภรณ เลขา
นางวราภรณ โลนันท
นางสาววราภรณ วงเวียน
นางสาววราภรณ วงศไชย
นางสาววราภรณ วงศไชยา
นางวราภรณ วัฒนะโกศล
นางวราภรณ ศรีกะรัตน
นางวราภรณ ศรีจักรโคตร
นางวราภรณ ศรีจันทร
นางสาววราภรณ ศิริสรณ
นางสาววราภรณ เศียรชม
นางวราภรณ สอนผิว
นางวราภรณ สารธิมา
นางสาววราภรณ สิริรุจิชาญ

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววราภรณ สุขพันธ
นางสาววราภรณ สุขศรี
นางสาววราภรณ เสารโพธิ์งาม
นางสาววราภรณ แสงใส
นางวราภรณ แสนเสนาะ
นางวราภรณ แสนอินทร
นางสาววราภรณ หงษทอง
นางสาววราภรณ หันประดิษฐ
นางสาววราภรณ หัสโก
นางสาววราภรณ แหวนวงษ
นางสาววราภรณ อยูสงค
นางสาววราภรณ ออนนอย
นางวราภรณ อินตะปญญา
นางสาววราภรณ อูอรุณ
นางสาววรารักษ สุรสีหเรืองชัย
นางสาววรารัตน กอนทอง
นางสาววรารัตน ขอพึ่ง
นางสาววรารัตน เจยเปลี่ยน
นางวรารัตน ดวงทิพย
นางสาววรารัตน ทับยาง
นางสาววรารัตน นาพิรุณ
นางสาววรารัตน ศรีรัตน
นางสาววรารัตน สิทธิการ
นางสาววรารัตน สุธาวา
นางวรารัตน เหลาผา
นางสาววรารัย อินทรเศียร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววราลักษณ เดชาวรนันท
นางวราลักษณ เต็มสิทธิ์
นางวราลักษณ สุขโชค
นางวราลี ฟูกโคกสูง
นางสาววราวรรณ หินนอย
นางสาววราศิณี สวนสอน
นางสาววราหรักษ หริ่งกัน
นางสาววริญญา ขลุยนาค
นางวริฎฐา นิธิวัฒนไพศาล
นางวริฏฐิสา ทัศคร
นางสาววริดา ตะวงษ
นางวริดา สวนกูล
นางสาววริทยา ประเสริฐ
นางสาววรินทร เข็มทอง
นางสาววรินทร นวลบุตรดี
นางสาววรินทร ปญญจํานงค
นางสาววรินทร รัตนวงศ
นางวรินทร หนอแกว
นางวรินทรชญา ซอหนองบัว
นางสาววรินยุพา มังตะการ
นางสาววริยา จันทรพิทักษ
นางสาววริศรา กินูน
นางสาววริศรา ทุมาโต
นางวริศรา นาวีวอง
นางสาววริศรา ปญญารักษา
นางสาววริศรา พูนเจริญผล

๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวริศรา สอนเสนา
นางวริศรา สัพโส
นางวริศรา แสนละคร
นางสาววริศรา หิรัญชาติ
นางสาววริษฎา กินไธสง
นางสาววริษฐา ทรงศักดิ์สุจริต
นางวริษฐา ปภาดาโสภณ
นางวริษา ภีระมูล
นางวริษา ศรีมิ่งวงค
นางสาววริษา ศรีเลิศ
นางวรีพร ขําเกิด
นางสาววรีย สืบสมุท
นางสาววรีย อินทนา
นางสาววรียรัตน เทียนงาม
นางสาววรีลักษณ ทองเขียว
นางสาววรุณ อิ่มใจ
นางวรุณนภา เนตรไลย
นางสาววรุณพรรษ รักษะประโคน
นางสาววรุณยุพา ฉัตรสอน
นางสาววรุณยุพา เตชาวงค
นางวรุณรัตน โมกขจันทร
นางสาววรุณรุง จันทนาม
นางสาววฤณพร แกวทุง
นางสาววฤณพร คงอินทร
นางวฤดี วงศสวัสดิ์
นางสาววลัย ศรีสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววลัยกร สีหาเสน
นางวลัยพร ดงประจํา
นางสาววลัยพร นุมพินิจ
นางสาววลัยพร พรมจินา
นางสาววลัยพร มุสิกมาศ
นางสาววลัยพร วิไลศรี
นางสาววลัยพร วีระวงศ
นางวลัยพร อารีย
นางสาววลัยพรรณ
ทองดอนเหมือน
นางสาววลัยพันธ แสงภู
นางสาววลัยภรณ ประโลมรัมย
นางสาววลัยรัชช ตอรบรัมย
นางวลัยรัตน ขวัญพุฒ
นางสาววลัยรัตน จันทโชติ
นางสาววลัยรัตน นาคสมพงษ
นางวลัยรัตน เมฆมีเดช
นางวลัยลักษณ แกวมณี
นางสาววลัยลักษณ ฉิมพลี
นางสาววลัยลักษณ ตั้งเจียมศรี
นางสาววลัยลักษณ ทุมกลาง
นางสาววลัยลักษณ
ปยะตระกูลเลิศ
นางสาววลาพร ฉลาดเลิศ
นางวลินดา วงษแกว
นางวลีพร ชางทอง

๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววลีรัตน สีแสด
นางวไลรัตน บูระเพชร
นางวศณิฐฐฌา เล็กลอม
นางสาววศินา บุตรหลอ
นางวศินี จาริอุตร
นางวศินี ประเจิดสกุล
นางสาววศินี หนุนภักดี
นางวศินี อางคํา
นางวสุกาญจน เยาวเรศ
นางวะนิดา โยธารินทร
นางวะรี จินดามาตย
นางวัจนารัตน หนูนาค
นางวัชฎา ยิ่งมีมา
นางสาววัชนันท เพงสุข
นางสาววัชนี ออนเขียว
นางสาววัชรา เมษะเลิศพัฒน
นางวัชรา ไววอง
นางสาววัชรากร พุกรอด
นางสาววัชราพร คงสง
นางสาววัชราภรณ กล่ําแยม
นางวัชราภรณ เข็มเพ็ชร
นางสาววัชราภรณ คนยืน
นางวัชราภรณ จันทรา
นางสาววัชราภรณ จิตแสง
นางสาววัชราภรณ ดลหลา
นางสาววัชราภรณ ดุมลักษณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววัชราภรณ ทองนอย
นางวัชราภรณ บุลยเลิศ
นางวัชราภรณ ปาละวันนา
นางวัชราภรณ มาสิง
นางสาววัชราภรณ เมตุลา
นางวัชราภรณ วิทยารักษ
นางสาววัชราภรณ สีทา
นางสาววัชราภรณ หมื่นวิเศษ
นางสาววัชราภรณ อะทะจา
นางวัชราภรณ อินตาถึง
นางสาววัชราภรณ อุปทุม
นางวัชรารัตน บุตรหึงษ
นางสาววัชราลักษณ ทองกระจาง
นางสาววัชรินทร จันทโร
นางสาววัชรินทร ฉายอรุณ
นางสาววัชรินทร ฉิมมุจฉา
นางสาววัชรินทร บัวมี
นางสาววัชรินทร ยอดคัดเคา
นางสาววัชรินทร รองชัยภูมิ
นางวัชรินทร ศรีคํา
นางวัชรินทร สุดสีสังข
นางวัชรินทร แสนมนตรี
นางสาววัชรินทร เห็นพรอม
นางวัชรินทร อินธิมา
นางสาววัชรี กองพิกุล
นางสาววัชรี กุญชรินทร

๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวัชรี คําไสยสาตร
นางสาววัชรี จันทะคีรี
นางสาววัชรี นกแกว
นางสาววัชรี บุญนาค
นางสาววัชรี บุมี
นางสาววัชรี โพธิยา
นางสาววัชรี สายโต
นางวัชรี แสงกลา
นางวัชรี หงษศรี
นางสาววัชรี หิดาวรรณ
นางสาววัชรี ออนละมุน
นางสาววัชรี อาจวิชัย
นางสาววัชรี อายไชย
นางวัชรีพร กันทาสุวรรณ
นางสาววัชรีภรณ แกวแสน
นางสาววัชรีภรณ เคนไชยวงศ
นางสาววัชรีย บุดสาเดช
นางวัชรีย รัตโนทัย
นางสาววัชรียา เหล็มหมาด
นางสาววัชรีวรรณ มวงเกตุ
นางวัฒนา คลี่บุญ
นางสาววัฒนา พรหมอินทร
นางวัฒนา โพธิ์ศรี
นางวัณยไสว ไซทอง
นางสาววันแกว จงถวิล
นางสาววันเฉลิม คนตรง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒

นางสาววันณา เครืออินตา
นางสาววันณา ศรีวะรมย
นางสาววันดี โคไพบูลย
นางวันดี พลอยเพชร
นางสาววันดี เพชรสหาย
นางวันดี รัตนพันธุ
นางวันดี แวววรรณจิต
นางสาววันดี สงากอง
นางสาววันดี สายวารี
นางสาววันดี อินทรสุวรรณ
นางสาววันตนา ทวันเวช
นางวันทณา ราชเจริญ
นางสาววันทนา เกาเอี้ยน
นางวันทนา ขําสอน
นางสาววันทนา คําหาญ
นางสาววันทนา งาเนียม
นางสาววันทนา เจริญทรัพย
นางสาววันทนา ณะฉ่ํา
นางสาววันทนา ทรัพยสิน
นางวันทนา บุรพจิตร
นางสาววันทนา ปนวงศ
นางสาววันทนา ปติ
นางสาววันทนา พวงแกว
นางวันทนา พันธมาศ
นางวันทนา พุฒพันธ
นางสาววันทนา มหาสุภาพ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวันทนา รองไชย
นางวันทนา วัชระเสถียร
นางวันทนา ศรีชมภู
นางวันทนา สงธรรม
นางวันทนา สดรัมย
นางสาววันทนา สระแกว
นางสาววันทนา อิ่มอุไร
นางสาววันทนี ทาทอง
นางสาววันทนี เทียนเงิน
นางวันทนีย กลัดอ่ํา
นางวันทนีย นวลแยม
นางวันทนีย มุมานะวงศ
นางสาววันทนีย ศรีบุรินทร
วาที่รอยตรีหญิง วันทนีย
ศรีเมืองแพน
นางสาววันทนีย สุวรรณลพ
นางสาววันทนีย หวังเจริญทรัพย
นางวันทา นามรักษ
นางวันนา อินทรนอก
นางสาววันนิภา ทองเหลือง
นางสาววันนิษา หนูดํา
วาที่รอยตรีหญิง วันนิสา
วินประโคน
นางสาววันนิสา ศรีสงคราม
นางวันเพ็ญ เกษร
นางสาววันเพ็ญ คําศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววันเพ็ญ คุณวงศ
นางสาววันเพ็ญ เงาจินดา
นางสาววันเพ็ญ เงินบํารุง
นางวันเพ็ญ ฉัตรรัตนสกุล
นางวันเพ็ญ ชาวนาน
นางสาววันเพ็ญ ตอธนวงศ
นางสาววันเพ็ญ ตันอนุกูล
นางสาววันเพ็ญ บุญตา
นางวันเพ็ญ ปฏิทัศน
นางวันเพ็ญ พรมโคตรคา
นางวันเพ็ญ พวงฉางทอง
นางสาววันเพ็ญ พวงประโคน
นางวันเพ็ญ มาหยอม
นางสาววันเพ็ญ รอดยอย
นางสาววันเพ็ญ รักนาควน
นางวันเพ็ญ ลิ้มวรรธนะ
นางวันเพ็ญ วงษรัตนไตยกูล
นางสาววันเพ็ญ สงประเสริฐ
นางสาววันเพ็ญ สยามประโคน
นางวันเพ็ญ สาระคร
นางวันเพ็ญ สาระพันธ
นางสาววันเพ็ญ อนโทน
นางสาววันเพ็ญ อุนหะวงค
นางวันเมษา แกนเรณู
นางสาววันยุภา บรรณเทศ
นางสาววันรัก ชลรัตน

๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวันรัฐ เดชารักษ
นางวันรุง กองระบาง
นางสาววันวลิต เผาเผด็จการ
นางวันวสันต ดาโรจน
วาที่รอยตรีหญิง วันวิษา กรดสัน
นางวันวิษา โรจนทนง
นางสาววันวิษา วีระวงษ
นางสาววันวิษา สุมงาม
นางวันวิษา เหลืองไทย
นางสาววันวิสา จันทรแกว
นางสาววันวิสา ชนะวงศ
นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์
นางวันวิสา สมใจ
นางสาววันวิสา สวัสดี
นางวันวิสา เอกบุตร
นางสาววันวิสา เอนก
นางสาววันวิสาข จิตตสุภา
นางสาววันวิสาข ดวงประทีป
นางสาววันวิสาข ดวงสีนวล
นางวันวิสาข ทรัพยมั่น
นางสาววันวิสาข บุญพวง
นางสาววันวิสาข บุญมี
นางสาววันวิสาข พยัฆซอน
นางสาววันวิสาข พรมสาร
นางสาววันวิสาข ภาษี
นางวันวิสาข ยิฏฐะสิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔

นางวันวิสาข โยงไธสง
นางวันวิสาข โรจนสุวรรณ
นางสาววันวิสาข วงษยอด
นางสาววันวิสาข สวัสดิ์ลน
นางสาววันวิสาข หอมขจร
นางสาววันวิสาห ไชยชนะ
นางสาววันศิริ สมบุญ
นางสาววันศุกร บอบัวทอง
นางวันสุณีย จงรักวงศ
นางสาววันสุรีย สุวรรณพงษ
นางสาววันใหม สิงสง
นางสาววัลณภา โกสุมาร
นางสาววัลนภา แกวเพชรรัตน
นางวัลภา คําภีร
นางวัลภา โคตรปลาบู
นางสาววัลภา พรมชาติ
นางวัลภา ศิริมานนท
นางสาววัลภา อินทรโชติ
นางสาววัลยณภัสร กนกหงษ
นางสาววัลยรรินทร พูลเพิ่ม
นางสาววัลยระวี ชวลิต
นางสาววัลยา กรกฎ
นางสาววัลยา แกวนอย
นางสาววัลยา เคลือนุตยางกูร
นางสาววัลยา จิตรจวง
นางสาววัลยา ไชยเบา

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววัลยา แซจิว
นางวัลยา ดีสีใส
นางสาววัลยา บุญอากาศ
นางสาววัลยา โพธิ์เฮือง
นางสาววัลยา ภูสุวรรณ
นางวัลยา สิทธิธัญญ
นางสาววัลยา อินทองมาก
นางวัลรัตน แกวมาก
นางวัลรีญา บุญจิตร
นางสาววัลฤดี ธรรมไหม
นางวัลลภา คึมยะราช
นางสาววัลลภา ปรีเปรม
นางสาววัลลภา ผิวออน
นางสาววัลลภาภรณ มาลาชาสิงห
นางวัลลี ปดชิด
นางสาววัลลีย แสงสวาง
นางวัลวิสา ภูยาดาว
นางวาฐินี สุดสวาท
นางวาณี มีสุข
นางสาววาทินี ชูคันหอม
นางสาววาทินี พูลทรัพย
นางสาววาทินี รุงสาย
นางวาทินี เรียกจํารัส
นางสาววาทินี วิเชียรเสนาะ
นางสาววาทินี เวียงวิเศษ
นางวาทินี สวางรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววาทินี สะกะมณี
นางสาววาทินี หนูพัฒน
นางสาววาธิณี ดิ่นทอง
นางสาววาธินี อยูหุน
นางวานิดา เจะแม
นางวานิดา ปลื้มภะวัง
นางสาววานิดา ภูนาเพชร
นางสาววานิดา เสนหา
นางสาววารณี แกววงศษา
นางสาววาริณี คํารอย
นางสาววาริณี วันติ
นางสาววาริน รังษี
นางสาววารินทร เมฆฉาย
นางสาววารินทร แสนใจ
นางสาววารี ชุนหวานิช
นางวารี แซมเขียว
วาที่รอยตรีหญิง วารี พันธสวัสดิ์
นางวารี ลันวงษา
นางสาววารี สาระยาน
นางวารี อรุณแสงศิลป
นางวารีนา จันทรทอง
นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุล
นางสาววารีย ไชยกาศ
นางสาววารีรัตน ชายสวัสดิ์
นางวารีวรรณ ไกรโสดา
นางวารุณี กอบกิจ
นางวารุณี กอมชัยภูมิ

๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาววารุณี ขันซาย
นางวารุณี คงสีไพร
นางวารุณี คมใสย
นางสาววารุณี คําวิโรจน
นางวารุณี เคานาวัง
นางสาววารุณี จินาพร
นางสาววารุณี ตันอุตม
นางวารุณี เต็มทอง
นางสาววารุณี โทศก
นางสาววารุณี ธงไพร
นางวารุณี นรินทรรัมย
นางวารุณี นามโคตรศรี
นางสาววารุณี บุญประสงค
นางสาววารุณี ปารีพันธ
นางสาววารุณี พิเนตร
นางสาววารุณี เพียรประกอบ
นางสาววารุณี ยศคํา
นางวารุณี ยางกอน
นางวารุณี เรืองรักษ
นางวารุณี ฤทธิ์มหา
นางวารุณี สังฆะศรี
นางสาววารุณี สารบุญมา
นางสาววารุณี สุขแดง
นางสาววารุณี อภิธนพงศ
วาที่รอยตรีหญิง วารุณี
อินตะแสน
๑๖๘๙๓ นางวาสนา กสิวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙

นางสาววาสนา กุณฑลเบ็ญจะ
นางสาววาสนา เกตุเทียน
นางวาสนา คงแกว
นางวาสนา คนใหญ
นางวาสนา คําภาหลา
นางวาสนา คําอุด
นางสาววาสนา คําอุดหนุน
นางสาววาสนา คุระแกว
นางสาววาสนา คูณสุข
นางวาสนา งอกศรี
นางสาววาสนา จันตรา
นางวาสนา จันตะวงค
นางสาววาสนา จันตา
นางวาสนา จันทวงษ
นางสาววาสนา จินารักษ
นางสาววาสนา เจริญไทย
นางสาววาสนา เจะโสะ
นางสาววาสนา ใจชื่น
นางสาววาสนา ใจเด็ด
นางสาววาสนา ชนะศึก
นางวาสนา ชมภูมิ่ง
นางสาววาสนา ชางสลัก
นางวาสนา ไชยทองคง
นางสาววาสนา ไชยพุฒ
นางสาววาสนา ซายมุสิก
นางวาสนา แซกี่

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๒๐
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

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวาสนา ฐิตะวรรณ
นางสาววาสนา ดวนดี
นางสาววาสนา ดีปนใจ
นางสาววาสนา ตางใจ
นางสาววาสนา แตงเพ็ง
นางสาววาสนา โตะเด็ม
นางสาววาสนา ทองแหลม
นางวาสนา ทาหิน
นางสาววาสนา นวลสกุลนิภา
นางวาสนา นันทเสน
นางสาววาสนา บรรเทา
นางวาสนา บานเย็น
นางสาววาสนา บึงลอย
นางสาววาสนา บุญญา
นางสาววาสนา บุญประเสริฐ
นางวาสนา ปญุเบกษา
นางสาววาสนา ปานพรม
นางสาววาสนา ปาปะโลม
นางสาววาสนา ปจุลกิลิน
นางสาววาสนา เปรมชื่น
นางสาววาสนา ผลาผล
นางสาววาสนา พงษประเทศ
นางวาสนา พรหมโต
นางวาสนา พันธสุโพธิ์
นางสาววาสนา พุทธมาศ
นางสาววาสนา เพียรสุทธิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๖๙๗๑

นางสาววาสนา ภูพวง
นางสาววาสนา มาลี
นางสาววาสนา มีปน
นางสาววาสนา ยะหัตตะ
นางสาววาสนา ยานสาร
นางสาววาสนา รวดเร็ว
นางวาสนา ริตตา
นางวาสนา รินธนาเลิศ
นางสาววาสนา วงคนรินทร
นางวาสนา วงคสนิท
นางวาสนา วงศเรือง
นางวาสนา วงษพลบ
นางสาววาสนา วิมล
นางสาววาสนา วิลัยเกษ
นางวาสนา วิเศษสมบูรณ
นางสาววาสนา ศรีนะรา
นางสาววาสนา ศรีมาพันธุ
นางสาววาสนา ศรียอด
นางสาววาสนา สมบัติ
นางสาววาสนา สมบูรณสิน
นางสาววาสนา สังกะสี
นางสาววาสนา สันหละ
นางสาววาสนา สายเส็ง
นางวาสนา สาริกัน
นางสาววาสนา สืบกลัด
นางสาววาสนา สุขเกษม

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวาสนา สุทธจิตร
นางสาววาสนา แสงเลิศ
นางสาววาสนา หลวงปวน
นางสาววาสนา หลังปูเตะ
นางวาสนา เหล็กโชติ
นางสาววาสนา อบมาสุย
นางสาววาสนา อวดทอง
นางสาววาสนา อุนแกว
นางวาสนา เอี่ยมจริง
นางสาววาสนา ฮามไสย
นางวาสิฏฐี กันตี
นางสาววาสิฏฐี ถมจอหอ
นางสาววาสิตา เมฆสายรุง
นางวาสินี เนียมญานนท
นางสาววาสินี วิถี
นางสาววิกัญญา วงศพุฒิ
นางสาววิกัลยา ธนบัตร
นางวิกานดา แกวไสทับ
นางวิกาลดา บัวกลาง
นางสาววิจิตตรี ภักดี
นางสาววิจิตร ใจมิตร
นางสาววิจิตรา แกวกัณหา
นางสาววิจิตรา แกวนก
นางสาววิจิตรา คันธารส
นางสาววิจิตรา ชูพันธ
นางวิจิตรา ทรงอาจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิจิตรา เปยมอยู
นางสาววิจิตรา ผิวพรรณ
นางสาววิจิตรา พาพุทธ
นางสาววิจิตรา พิชญสมบัติ
นางสาววิจิตรา ภาอํานวย
นางสาววิจิตรา ราชติกา
นางสาววิจิตรา วิภาคาร
นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ
นางสาววิจิตรา สอนทะ
นางสาววิจิตรา สุทิน
นางสาววิจิตรา สุรนันท
นางวิจิตรา เสียงเสนาะ
นางวิจิตรา อมรอรุณโรจน
นางสาววิจิตรีศิลป แสงสุวรรณ
นางสาววิชชุกร ฤกษดี
นางสาววิชชุดา พงษเพชร
นางสาววิชชุดา พิมพจันทร
นางสาววิชชุดา ภักดีเจริญ
นางวิชชุดา ยินดี
นางวิชชุดา อาวรณ
นางวิชชุตา จุมปู
นางสาววิชชุพร ศรีรักษา
นางสาววิชชุลดา เชิดชูพันธ
นางสาววิชชุลดา นรดี
นางสาววิชชุลดา นาเคณ
นางวิชชุลดา ปาระแกว

๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิชญา กาศมณี
นางวิชญา จางมีศิลป
นางสาววิชญา ธาราวร
นางวิชญา พุมพวง
นางสาววิชญาพร พรมสุริย
นางวิชญาพร ใหมนอย
นางสาววิชณี เปรมประยูร
นางสาววิชยา โคตรภู
นางสาววิชยา ฟูจิตร
นางสาววิชาณี รักวีรธรรม
นางสาววิชิตา จันทา
นางสาววิชุดา ไทยแท
นางสาววิชุดา สุทธิประภา
นางสาววิชุดา แสงอาวุธ
นางสาววิชุตา ทองคํากัลยา
นางวิชุตา สนอุทา
นางสาววิชุตา สาคําภีร
นางสาววิชุตา ออนทอง
นางวิชุตา อับดล
นางสาววิชุลดา พันจําปา
นางสาววิเชียร บุญกลาง
นางสาววิเชียร วองไว
นางสาววิญฉัตร หนูอินทร
นางวิฒณา จิตรปรีดา
นางสาววิณารัตน สงวนจะบก
นางสาววิณารัตน สุวรรณมงคล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิดา ภูฆัง
นางสาววิตรีรัตน เกื้อประโคน
นางสาววิทดิ า เจริญศรี
นางวิทิต เปรมวัฒนะ
นางวินนา สารพานิช
นางวินิดา คหกิจไพศาล
นางวิบูลยลักษณ แสวงหาทรัพย
นางวิพา พลายแกว
นางสาววิพาพร เปลี่ยนทองดี
นางสาววิภา บุญชาญ
นางสาววิภา บุญแสน
นางวิภา ปรางทอง
นางวิภา ปนหอม
นางสาววิภา แปงนุจา
นางสาววิภา พิงชัยภูมิ
นางสาววิภา สวางนันท
นางสาววิภา สิริ
นางสาววิภาชดา มีอํามาตร
นางสาววิภาดา แกววงคธิ
นางวิภาดา คงไข
นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทย
นางสาววิภาดา ผลาเลิศ
นางวิภาดา ผานชมภู
นางวิภาดา ยะตา
นางสาววิภาดา วงศยะรา
นางวิภาดา ศรีทานนท

๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิภาดา ศรีบุญเรือง
นางสาววิภาดา สังขแกว
นางวิภาดา หนูมั่น
นางสาววิภาดา หลายม
นางวิภานันท บุญขจาย
นางวิภานุรักษ พรหมศรี
นางสาววิภาพร ขุนทอง
นางสาววิภาพร คุปติเกษม
นางวิภาพร ชาลีชาติ
นางสาววิภาพร ธรรมนามจิต
นางวิภาพร ปกกาเวสา
นางสาววิภาพรรณ แจงจร
นางวิภาพรรณ บุญวงศ
นางวิภาพักตร ศรีสองเมือง
นางสาววิภาภรณ เจริญฤทธิ์
นางวิภาภรณ วงคสรรศรี
นางวิภาภรณ อินทรกลาง
นางวิภารัตน ก่ําสระนอย
นางวิภารัตน แกวประดิษฐ
นางวิภารัตน ครุฑธาโรจน
นางสาววิภารัตน จันทรสําเภา
นางวิภารัตน ชาญพล
นางสาววิภารัตน ชูวิชัย
นางวิภารัตน ทายเมือง
นางวิภารัตน ธนิทธิพันธ
นางสาววิภารัตน ปุสดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิภารัตน โพธิสุทธิ์
นางวิภารัตน มากละมาย
นางสาววิภารัตน วงศยาไชย
นางสาววิภารัตน สมบูรณผล
นางวิภารัตน สังมาตร
นางวิภารัตน สาสังข
นางวิภารัตน อินยะ
นางสาววิภารัตน อุปดิษฐ
นางสาววิภาวณีย เพ็ชรครุฑ
นางสาววิภาวดี กาฬโอฆะ
นางสาววิภาวดี ขําชู
นางสาววิภาวดี โคตรมณี
นางสาววิภาวดี เชิดชูพุมตระกูล
นางสาววิภาวดี เต็มพรอม
นางวิภาวดี ไตรรัตน
นางสาววิภาวดี ทาเนตร
นางสาววิภาวดี ริบุญมี
นางวิภาวดี ศรีจันทร
นางสาววิภาวดี ศรีสุขใส
นางสาววิภาวดี สายที
นางวิภาวดี เหมะธุลิน
วาที่รอยตรีหญิง วิภาวดี
อินทรดวง
๑๗๑๒๔ นางสาววิภาวนีย ชาญวิถี
๑๗๑๒๕ นางวิภาวรรณ กัญญาคํา
๑๗๑๒๖ นางวิภาวรรณ จันทรแกว

๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล
นางสาววิภาวรรณ พักพิง
นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน
นางสาววิภาวรรณ วรรณศรี
นางสาววิภาวรรณ สมัครเขตการณ
นางสาววิภาวัลย เงาโพธิ์
นางสาววิภาวิน ภาคีเนตร
นางสาววิภาวี เที่ยงธรรม
นางวิภาวี พิมพศรี
นางสาววิภาสิณี หัศกรรจ
นางสาววิภาสิริ พูลสวัสดิ์
นางวิภาสิริ สีเดือน
นางวิมพวิภา ไทยพุทรา
นางสาววิมล คลายฉิม
นางสาววิมล ไชยมุติ
นางสาววิมล ทองผิว
นางสาววิมล พรมทองดี
นางสาววิมล วงษใหญ
นางสาววิมล สุวรรณสม
นางสาววิมล แสงนาค
นางสาววิมล อยูสถิตย
นางสาววิมลจายา ไขศรี
นางวิมลณัฐ กันทะทํา
นางสาววิมลทา เพียรดี
นางวิมลพรรณ หมื่นโพธิ์
นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิมลมาลย ชํานาญกุล
นางสาววิมลมาศ ตันติกุล
นางวิมลมาศ พงศชนะ
นางสาววิมลรัตน กรองสติปญญา
นางสาววิมลรัตน ทุมเมฆ
นางวิมลรัตน บุตรชาติ
นางสาววิมลรัตน พลหาญ
นางสาววิมลรัตน รัตนประทีป
นางสาววิมลรัตน สารบุตร
นางสาววิมลรัตน สุดสังข
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นางวิมลวรรณ ชัยวงศ
นางวิมลศิริ ธีระสิริวงษ
นางวิมลสิริ มังธานี
นางวิมาณ วิชวารีย
นางสาววิยกร เหลือผล
นางสาววิยดา แกวใส
นางวิยดา นิยันตัง
นางสาววิยดา พอกสนิท
นางวิยดา ลุมภักดิ์
นางสาววิยะดา แกวกอง
นางวิยะดา ขวัญแกว
นางวิยะดา คงดํา
นางวิยะดา จ้ํานอก
นางสาววิยะดา ใจอิ่มสิน
นางสาววิยะดา ดํารงคเมือง

๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิยะดา ทิมชล
นางวิยะดา นิลคง
นางวิยะดา บุญชัย
นางวิยะดา ผิวสุข
นางสาววิยะดา พลคิด
นางวิยะดา ลมสูงเนิน
นางสาววิยะดา วิภาคะ
นางวิยะดา แวงโสธรณ
นางวิยะดา แสงสอง
นางสาววิยะดา หลวงนอย
นางวิยะดา อินทรนอก
นางสาววิยะวรรณ หาดเกลี้ยง
นางวิรงครอง แกวระดี
นางสาววิรงรอง ปงสูงเนิน
นางวิรงรักษ งามมาว
นางวิรตา ไชยหาญ
นางสาววิรตา รังทิศา
นางสาววิรยา แกนคํา
นางสาววิรยา เชื่อมทอง
นางวิระพร พิทักษชัยโสภณ
นางสาววิระยา พุมพวง
นางสาววิรัชดา หรั่งแร
นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
นางสาววิรัด ชอดาว
นางสาววิรัด ฤทธิธรรม
นางสาววิรัตน ปญญาสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิรัลยุพา พรมโสภา
นางสาววิรากานต วิไลประเสริฐ
นางสาววิราพร เหลาลาภะ
นางสาววิราพรรณ ปรืองาม
นางสาววิราภรณ ธุถาวร
นางสาววิราภรณ แพงจอมพล
นางสาววิราวรรณ คําประวัติ
นางสาววิราวรรณ พรมรักษา
นางวิราวรรณ ภาพพิชวงค
นางวิราศิณี หาญอุดม
นางวิริญญา พุฒกาง
นางวิริยา กุดหินนอก
นางสาววิริยา จันทพันธ
นางสาววิริยา บัวแกว
นางสาววิริยา พยอม
นางวิริยา อึงนันทศิริกุล
นางสาววิริยาภรณ สมศรี
นางวิเรขา นาคสิทธิวงษ
นางสาววิไรรัตน ไชยเพชร
นางวิไรวรรณ รสชา
นางวิลเรียม จันทรทองศรี
นางสาววิลันดา จันทรทะคาม
นางสาววิลัยพร ขุนนะ
นางสาววิลัยพร จันทะคูณ
นางสาววิลัยพร วงคเชียงเพ็ง
นางวิลัยพร วรรณวิจิตร

๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิลัยพร อาจหยุด
นางสาววิลัยวรรณ โมนะ
นางสาววิลัยวรรณ รัตนพร
นางสาววิลัยวรรณ สารจันทร
นางวิลากุล เตชะตานนท
นางสาววิลาวรรณ โคตมะณี
นางวิลาวรรณ ตรีวิเศษ
นางวิลาวรรณ นาอินทร
นางวิลาวรรณ ปยะวงศ
นางสาววิลาวรรณ พลอยแหวน
นางวิลาวรรณ พิมพโคตร
นางสาววิลาวรรณ ลายน้ําเงิน
นางวิลาวรรณ ศรีสังข
นางสาววิลาวรรณ ศรีหาโคตร
นางสาววิลาวัณย จุลพันธ
นางวิลาวัณย นุยเงิน
นางสาววิลาวัณย ประสานจิตร
นางวิลาวัณย ภูปุย
นางสาววิลาวัลย กันตังกุล
นางสาววิลาวัลย แกววิเชียร
นางสาววิลาวัลย ขันทะ
นางวิลาวัลย ชิตอินทร
นางวิลาวัลย ชูศรีวาส
นางวิลาวัลย โชติจํารัส
นางวิลาวัลย นาคภพ
นางสาววิลาวัลย บุญขํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒

นางสาววิลาวัลย วงควันดี
นางสาววิลาวัลย ศิริมงคล
นางวิลาวัลย สวางสุรีย
นางสาววิลาวัลย ไสว
นางวิลาสธนัน ขําบาง
นางสาววิลาสิณี วาโย
นางสาววิลาสินี กนกแกว
นางสาววิลาสินี ดวงเนตร
นางสาววิลาสินี ยะมะโน
นางสาววิลาสินี เสมอ
นางสาววิลาสินี เหมมัน
นางสาววิลาสินี เหมหงษ
นางสาววิลิกา บุญมาไชย
นางสาววิไล กะจะวงษ
นางวิไล กาวิชัย
นางสาววิไล จวนสาง
นางสาววิไล ถาวร
นางสาววิไล ทองหลอ
นางสาววิไล ปรึกษากร
นางสาววิไล ปตตายะโส
นางวิไล พรมภิมาตย
นางสาววิไล มุงกลางหาม
นางสาววิไล ยุทธชัย
นางวิไล ศรีสุข
นางวิไล สังขคํา
นางวิไลแกว พุมจันทร

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิไลจิตร ดงชะสิงห
นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร
นางสาววิไลพร กะลาม
นางสาววิไลพร คงจันทร
นางสาววิไลพร คงอินทร
นางสาววิไลพร ปราบณรงค
นางวิไลพร พลรัตน
นางวิไลพร โมหางหวา
นางสาววิไลพร ยมนา
นางสาววิไลพรรณ ใจเพียร
นางวิไลพรรณ แสนศิริ
นางวิไลพันธ ทุมพัฒน
นางวิไลภรณ แกวบุญปน
นางสาววิไลภรณ ผุยพรม
นางสาววิไลรัตน แซเอี้ยว
นางสาววิไลรัตน แตมทอง
วาที่รอยตรีหญิง วิไลรัตน
ปลอดขาว
นางสาววิไลรัตน โพธิสาร
นางสาววิไลรัตน ยิ้มไพบูลย
นางวิไลรัตน สุวรรณ
นางวิไลลักษณ กันสิทธิ์
นางสาววิไลลักษณ คงแกว
นางวิไลลักษณ จุลเลษ
นางสาววิไลลักษณ แซวอง
นางสาววิไลลักษณ ดวงใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลลักษณ ดุระนิกร
นางสาววิไลลักษณ ทองหอ
นางสาววิไลลักษณ ทาเทพ
นางวิไลลักษณ ทุมสวัสดิ์
นางสาววิไลลักษณ นาทราย
นางสาววิไลลักษณ เบาหนองบัว
นางวิไลลักษณ ประทุมวัน
นางวิไลลักษณ ปานเกลียว
นางวิไลลักษณ ปนแกว
นางวิไลลักษณ พิมพพาพันธุ
นางสาววิไลลักษณ เพชรสองแสง
นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด
นางสาววิไลลักษณ รองผล
นางสาววิไลลักษณ ละวู
นางวิไลลักษณ ลาดไธสง
นางวิไลลักษณ วีระภักดี
นางวิไลลักษณ สุขศรี
นางสาววิไลลักษณ เสมเถื่อน
นางสาววิไลลักษณ หงสหาญณรงค
นางวิไลลักษณ หยกอาภาสิริ
นางวิไลลักษณ หลีทํา
นางสาววิไลลักษณ อําพัฒน
นางสาววิไลวรรณ กาวิโล
นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์
นางสาววิไลวรรณ ขันใจ
นางวิไลวรรณ คําดี

๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิไลวรรณ คํานัน
นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุข
นางสาววิไลวรรณ ชูทอง
นางวิไลวรรณ ไชยวีรกูล
นางสาววิไลวรรณ ตาลสุก
นางสาววิไลวรรณ ทองดี
นางสาววิไลวรรณ ทองศรี
นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ
นางสาววิไลวรรณ บุญรอด
นางสาววิไลวรรณ ประเสริฐผล
นางวิไลวรรณ ปนสุข
นางสาววิไลวรรณ พลศิริ
นางวิไลวรรณ พันธมอญ
นางสาววิไลวรรณ พันโน
นางสาววิไลวรรณ ฟุงศักดิ์
นางสาววิไลวรรณ มณีเนตร
นางวิไลวรรณ มารอด
นางวิไลวรรณ ลุนละวงษ
นางวิไลวรรณ สาระพันธ
นางสาววิไลวรรณ หนูวรรณะ
นางสาววิไลวรรณ ละมุล
นางวิไลวัลย ชมภูวิเศษ
นางสาววิไลวัลย มาน้ําเที่ยง
นางสาววิวรรณรักษ นวอนันตสกุล
นางสาววิวรรธณี สมัครพันธ
นางวิวัฒนา หาสุนทรีย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิวัน พาลีบัตร
นางสาววิวาลักษณ อินตะใจ
นางวิศณี ชนะวงศ
นางวิศณี วะชุม
นางสาววิศนา ธรรมเมธากุล
นางสาววิศรุตา นาคศิริ
นางสาววิศรุตา สวางวงศ
นางสาววิศัลยา เกตุกะราช
นางสาววิศิษฐศรี โตศุกลวรรณ
นางสาววิษณุพร ศรีเมือง
นางสาววิสณี สีนนตรี
นางสาววิสา เพชรทอง
นางสาววิสุณีย ทศราช
นางสาววิสุตรา บุญธิศรี
นางวีชญา หอมถวิล
นางสาววีณรฐา จารุเสรณีย
นางสาววีณา ประทุมเมศ
นางสาววีณา มดตะนอย
นางสาววีณา วัดกลาง
นางวีณา อินทรศร
นางวีณา อินศิริ
นางสาววีนัส เกษวัฒนากุล
นางวีนา กองหลา
นางวีนารา ศรีคํามี
นางวีรดา ฉุนยอง
นางสาววีรธิมา เกลี้ยงเสน

๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววีรนุช มาแกว
นางวีรนุช สอดสี
นางสาววีรยา ตันอุดม
นางสาววีรยา เตไธสง
นางสาววีรยา ทองไทร
นางสาววีรยา นากสุก
นางสาววีรยา เย็นมาก
นางวีรวรรณ เข็มทอง
นางสาววีรวรรณ พานทอง
นางวีรวรรณ พุงขาว
นางสาววีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน
นางสาววีรวรรณ มีมั่น
นางสาววีรวรรณ รินฤทธิ์
นางสาววีรวรรณ ละอองบัว
นางสาววีรวรรณ หวานล้ํา
นางสาววีระชน ลุนวังแสง
นางสาววีระนุช สงวนแสง
นางวีระพร ฉายรังษี
นางสาววีระยา นาเกลือ
นางสาววีระวรรณ ประชุม
นางสาววีระวรรณ มาประเทียบ
นางสาววีระวรรณ ยิ่งยืน
นางสาววีระวัลย จันทรแปน
นางสาววีราวรรณ โฆษิตสุคต
นางวีรินทร ชูทรัพยทวีกุล
นางสาววีริยา โชคสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววีริสรา ศิริเธียรไชย
นางสาววุฒิตา ยังปน
นางวุฒิพร กลาหาญ
นางวุฒิพร บุญเจริญ
นางเวณิกา จันทรอินทร
นางเวทิกา บูลยประมุข
นางสาวเวธกา เวสสุวรรณ
นางเวนิสสา คงกอบสม
นางสาวเวสารัช โกรธา
นางแวไซนะ แซมะแซ
นางสาวแวนฟา ภูระหงษ
นางแวฟาอีซะห เจะแต
นางแวมัสตูรา เจะแต
นางสาวแวว สุนทรวารี
นางสาวแววดาว มะโนพันธ
นางสาวแววดาว รูเพียร
นางสาวแววตา เดชขันธ
นางแววตา แสงทอง
นางแววตา แสวงศรี
นางสาวแวววลี แสนนา
นางสาวแวววิไล ไชยเสริม
นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย
นางสาวศกลวรรณ เหมือนทอง
นางศกุนตลา วิไลขํา
นางสาวศกุลวรรณ วินทะไชย
นางสาวศจี ชนะรัตน

๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศจี สินพิชัย
นางสาวศจีพิไล หนอทาว
นางสาวศณัชญาภรณ กุมประสิทธิ์
นางสาวศณีณาถ แซตัน
นางสาวศตนันท จันทร
นางศตนันทร สุขสวัสดิ์
นางสาวศตพร จันทรเจริญ
นางสาวศตพร ทอนฮามแกว
นางศตพร วิยาภรณ
นางสาวศนิ ทองจรัส
นางศนิวาร ชมบุญ
นางสาวศมนกานต คํามูล
นางศมนวรรณ เชาวนทวี
นางศมาพร เทียมโคกกรวด
นางสาวศยานิศษ เอหิตานันท
นางสาวศยามล ผูกมิตร
นางสาวศยามล แยมยิ้ม
นางศยามล หอกุล
นางสาวศรวณีย ปรากฏชื่อ
นางสาวศรัญญา เกษชนก
วาที่รอยตรีหญิง ศรัญญา ขาวผอง
นางศรัญญา เคนโยธา
นางสาวศรัญญา จุลลศรี
นางสาวศรัญญา ทนันไชย
นางสาวศรัญญา นันตะภาลัย
นางสาวศรัญญา นิยมเดชา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศรัญญา บุญเต็ม
นางสาวศรัญญา พรมสัน
นางสาวศรัญญา พิมเสน
นางศรัญญา เพ็งสุพรรณ
นางสาวศรัญญา ราชาสุข
นางศรัญญา โรยเเสง
นางศรัญญา ลาคํา
นางสาวศรัญญา ศิริวรศิลป
นางศรัญญา สตานิคม
นางสาวศรัญญา สังขทอง
นางศรัญญา สิทธิกูล
นางสาวศรัญญา สุวรรณ
นางสาวศรัญญา สุวรรณเวหา
นางศรัญญา แสงสวัสดิ์
นางสาวศรัญญา ใสแวน
นางศรัญญา เหมชัย
นางสาวศรัญญา อักษร
นางสาวศรัญญา อุทัยกัน
นางสาวศรัญยพัฒน พิศิลป
นางสาวศรัญยรัชต มณีวงษ
นางสาวศรัญยา จิโสะ
นางสาวศรัญรัชต เขี้ยวแกว
นางสาวศรัณยุตา กุศลสง
นางสาวศรัณยภรฑ หงษใจสี
นางสาวศรัณยภัทร ไตรสุวรรณ
นางสาวศรัณยา ปานอุรัง

๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐
๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศรัณยา เพ็งจันทร
นางศรัณยา นอยสงา สเต็กลา
นางสาวศรัณรัชต เกื้อเกียรติวรากร
นางศรัณรัตน ธนาเตชะสวัสดิ์
นางสาวศรัลยา อนันตสารโสภณ
นางสาวศราทิพย วิสาละ
นางสาวศรารัตน อินทรประเสริฐ
นางสาวศราวัสดี สีใส
นางสาวศริญญา กองคูณ
นางสาวศริญญา แกวคําหอม
นางสาวศริญญา ตะยศ
นางศริญญา ศูนยประโคน
นางสาวศรินญา คําภาปตน
นางสาวศรินญา ปลื้มพวก
นางสาวศรินทรทิพย ขุมทอง
นางศรินทรทิพย อินทะนาม
นางสาวศรินทิพย บูประเสริฐ
นางสาวศรินทิพย พิมพเสน
นางสาวศรินทิพย สุนทรส
นางสาวศรินยา แกวใส
นางศรินยา จิตกมลกานต
นางสาวศรินยา วัลภะ
นางศรินรัตน ปฐมกิตติโรจน
นางสาวศรินรัตน เย็นพัฒน
นางศริประภา ทิพยโพธิ์
นางศริมา เสนยิ้ม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางศริยา หงษยี่สิบเอ็ด
นางสาวศริวรรณ คุมเวช
นางสาวศรีคาร แสนแขก
นางสาวศรีจิตรา เมืองโคตร
นางสาวศรีนงค ศรีทาว
นางศรีนภา ขานไข
นางศรีนวล เชาวนี
นางสาวศรีนวล บุญมาพิลา
นางสาวศรีนวล พวงภู
นางศรีนวล รักอู
นางสาวศรีนวล อิ่นแกว
นางศรีนาถ ศรัทธาผล
นางศรีประภา วงศละคร
นางศรีไพร บุญญา
นางศรีไพรวรรณ อานุภาพยิ่งยง
นางสาวศรีรัตน สินธุเกษมสุข
นางสาวศรีรัตน วุฒิโอสถ
นางศรีรา มิตรพระพันธ
นางสาวศรีวร ธนระพิษ
นางสาวศรีวรรณ กะรัตน
นางสาวศรีวรรณ พิลาบุตร
นางสาวศรีวรรณ ยังแกว
นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ
นางศรีวิตรี ทองเชื้อ
นางสาวศรีวิภา กังวาฬ
นางสาวศรีวิภา พูลเพิ่ม

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๗๕๔๒ นางสาวศรีวิไล วงศจันทร
๑๗๕๔๓ นางสาวศรีวไิ ล หมอกพายัพ
๑๗๕๔๔ วาที่รอยตรีหญิง ศรีวิไลย
คงสามัคคี
๑๗๕๔๕ นางสาวศรีสุดา การกระสัง
๑๗๕๔๖ นางสาวศรีสุดา คงประเสริฐ
๑๗๕๔๗ นางสาวศรีสุดา จันทรแปลก
๑๗๕๔๘ นางศรีสุดา ใจอินยศ
๑๗๕๔๙ นางสาวศรีสุดา ชอบงาม
๑๗๕๕๐ นางศรีสุดา ทองลอย
๑๗๕๕๑ นางศรีสุดา ประมวญรัฐการ
๑๗๕๕๒ นางสาวศรีสุดา พันธาสุ
๑๗๕๕๓ นางศรีสุดา พุทธรักษา
๑๗๕๕๔ นางสาวศรีสุดา มาลัย
๑๗๕๕๕ นางสาวศรีสุดา มุสิกะเจียม
๑๗๕๕๖ นางศรีสุดา รัตนะ
๑๗๕๕๗ นางสาวศรีสุดา วัฒนารถ
๑๗๕๕๘ นางศรีสุดา สุมังคะ
๑๗๕๕๙ นางสาวศรีสุดา อินทรชู
๑๗๕๖๐ นางศรีสุภา มาอินราช
๑๗๕๖๑ นางสาวศรีสุวรรณ พิลึก
๑๗๕๖๒ นางศรีสุวรรณ ศรีสรอย
๑๗๕๖๓ นางศรีอรุณ ดอกทุเรียน
๑๗๕๖๔ นางสาวศรีอัมพร รัตนพาหิระ
๑๗๕๖๕ นางสาวศรีอุบล ทองจํารุญ
๑๗๕๖๖ นางสาวศรุดา กอมมณี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๕๖๗
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรุดา ประทุมภาพ
นางสาวศรุตยา อัจธนาสิริ
นางศรุตา พรมศรี
นางสาวศรุตา ยะกาวิน
นางสาวศรุตา หาญหาว
นางสาวศลัณยพร ทองถึง
นางสาวศลิตา เกิดผล
นางสาวศวรรยา ทองนอย
นางสาวศวิตา ดนตรี
นางศวิตา พัวพัน
นางสาวศศลักษณ เครือนันตา
นางศศวัน ชินนาทศิริกุล
นางสาวศศอร วงศบุญ
นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวศศิ อินทรสุวรรณ
นางสาวศศิกาญจน หินไธสง
นางศศิกาน แกนสาร
นางสาวศศิกานต ตุไซร
นางสาวศศิกานต บุญเอี่ยม
นางสาวศศิกานต เพ็ชรหนู
นางศศิกานต สอนชัยญาติ
นางสาวศศิกานตร วีระวัฒนโยธิน
นางสาวศศิกาล ทานา
นางสาวศศิกิติยา เทพเสนา
นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ
นางศศิจันทร ศักดิ์เจริญชัยกุล

๑๗๕๙๓
๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศศิชา ประชัน
นางสาวศศิชา ปดตาแสง
นางสาวศศิชา แสงดอกไม
นางสาวศศิญา จุทอง
นางสาวศศิญาภา คําภิลา
นางสาวศศิณัฏฐ จันทพันธ
นางศศิตา เพลินจิต
นางสาวศศิตา อาจวงษ
นางสาวศศิธร กิมอื้อ
นางศศิธร เกบุตร
นางสาวศศิธร ขจรจิตต
นางสาวศศิธร คลายเจก
นางศศิธร จันนวล
นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ
นางสาวศศิธร ชวงบุญศรี
นางศศิธร ชางสุวรรณ
นางสาวศศิธร ชูชื่น
นางสาวศศิธร ตั้งนรกุล
นางสาวศศิธร ธนูปกรณ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล
ณ อยุธยา
นางศศิธร นัยวิกุล
นางศศิธร นากกระแสร
นางศศิธร บัติสูงเนิน
นางสาวศศิธร บุญแสน
นางสาวศศิธร ปานคง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒

นางสาวศศิธร พันวิลัย
นางศศิธร พิสัยกุล
นางสาวศศิธร มัทนาภรณสกุล
นางศศิธร ยอดเจริญ
นางศศิธร ยอดออน
นางสาวศศิธร ลังกาสิทธิ์
นางสาวศศิธร ลิ่วเวหา
นางศศิธร วงคประดิษฐ
นางสาวศศิธร วิจิตรนิมมาน
นางสาวศศิธร วิชัยวงค
นางศศิธร ศรีอิ่นแกว
นางสาวศศิธร ศิริวัฒน
นางสาวศศิธร สรรพจารย
นางสาวศศิธร สรอยรักษ
นางสาวศศิธร สายศร
นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร
นางสาวศศิธร สุกใส
นางสาวศศิธร สุริยา
นางศศิธร โสมนะ
นางสาวศศิธร โสวงษ
นางสาวศศินวรรษา
ปรเมษฐดลปรีดี
นางศศินา รักปาน
นางสาวศศินิภา มาฟู
นางสาวศศินี บัวชุม
นางศศินุช พุมสวาท

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๔๓
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 ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศศิประภา ตอวรรณะ
นางสาวศศิประภา ประคองศรี
นางสาวศศิประภา ยาวีระ
นางสาวศศิประภา สมมี
นางสาวศศิปารยณิชา ปุมสันเทียะ
นางศศิพัชร ศรีขวัญ
นางศศิพันธุ ทศราช
นางสาวศศิพิมล แกวยม
นางศศิภา มีจันทร
นางศศิภา หอมสะอาด
นางสาวศศิมา มณีวงษ
นางสาวศศิมา ศรีสวัสดิ์
นางศศิมา สาดทอง
นางศศิมา สุทธิอาคาร
นางสาวศศิมาพร คชาชัย
นางสาวศศิมาพร หลักคําพันธ
นางสาวศศิรอร ทิพยพีรชัย
นางสาวศศิลดา มูลเมือง
นางสาวศศิวรรณ จอดรัมย
นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย
นางสาวศศิวิมล คงดี
นางสาวศศิวิมล คุมมัน
นางสาวศศิวิมล แดงมูล
นางสาวศศิวิมล นาคสุวรรณ
นางศศิวิมล นุชสวัสดิ์
นางสาวศศิวิมล ประสม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๑๗๖๙๔

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศศิวิมล ผลิตาภรณ
นางสาวศศิวิมล พงษไพโรจน
นางสาวศศิวิมล พันชัย
นางสาวศศิวิมล เพิ่มลาภ
นางสาวศศิวิมล เพียรโชคคี
นางศศิวิมล เมืองนาค
นางสาวศศิวิมล รัตนคูศิริ
นางศศิวิมล วิกุล
นางสาวศศิวิมล อินปา
นางสาวศศิวีณ เตชะทวีกุล
นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร
นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบาน
นางสาวศันทนีย มีนาค
นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล
นางสาวศันษนีย แสงพรมชารี
นางสาวศันสนีย จันทรประดิษฐ
นางสาวศันสนีย ประทุมเมศ
นางศันสนีย ผิวทน
นางศันสนีย วงเวียน
นางสาวศันสนีย วิเศษพูน
นางสาวศันสนีย ศรีสุข
นางสาวศันสนีย ศานติรัตนชัย
นางศันสนีย สมสีแสง
นางสาวศัลยา นุกิจ
นางสาวศากุน เทียนทอง
นางศาณติ สุดสนธิ์

๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗
๑๗๗๑๘
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศานันทินี วงษา
นางศาริณี แกวประดับ
นางศิขริณ ไผนาค
นางสาวศิขริน เทพบุรี
นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
นางสาวศิธิกาญจน วรรณวาส
นางศิภาพร เฮี๊ยะเซง
นางศิรดา ชัยแกน
นางศิรดา นาเบะคุระ
นางศิรดา พิลาวรรณ
นางสาวศิรธันย สามเชียง
นางสาวศิรนริศา โสภากุ
นางสาวศิรปภัสร คัมภีระ
นางสาวศิรประภา ตาเดอิน
นางสาวศิรประภา ธรรมวิเศษ
นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์
นางสาวศิระกาญจน ธนจอมสุรางค
นางสาวศิระฟา จันทมุด
นางสาวศิรัญญา บุญมี
นางสาวศิรัญญา ปาละคะ
นางศิรัญญา พลภูงา
นางสาวศิรัญญา พุมคํา
นางสาวศิรัญญา สระ
นางศิรัญญา เหล็มปาน
นางศิราณี ใจกลา
นางสาวศิราณี ปราบหลอด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕
๑๗๗๒๖
๑๗๗๒๗
๑๗๗๒๘
๑๗๗๒๙
๑๗๗๓๐
๑๗๗๓๑
๑๗๗๓๒
๑๗๗๓๓
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒
๑๗๗๔๓
๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิราณี รองพล
นางศิราณี แวเดร
นางศิราณี แสงแดง
นางสาวศิราณี หนูเอียด
นางศิรานีณ แกวปตตา
นางสาวศิราภรณ วงษสุวรรณ
นางสาวศิราภรณ ศรีดอกบวบ
นางศิราภรณ สัมฤทธิ์ผอง
นางสาวศิราภรณ แสนพงศ
นางศิรารัตน เรือนนาค
นางสาวศิราวรรณ บุตรลุน
นางศิราวรรณ วันโสภา
นางศิริกัญญา จันทรคําภา
นางสาวศิริกัญญา จันปุม
นางศิริกัญญา บรรดาศักดิ์ไพศาล
นางสาวศิริกัญญา ปญญาดา
นางศิริกัญญา เมืองเกษม
นางสาวศิริกันยา พิกุล
นางสาวศิริกาญจน การตรง
นางสาวศิริกาญจน ชุติมามารค
นางศิริกาญจนา ไกรอ่ํา
นางสาวศิริกานดา คงโพธิ์นอย
นางสาวศิริกานต โพธิ์ทอง
นางสาวศิริกานต หิวานุพงค
นางสาวศิริกุล บุตรโพธิ์
นางสาวศิริกุล วารสิทธิ์

๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖
๑๗๗๖๗
๑๗๗๖๘
๑๗๗๖๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวศิริกุล ศิริสวาท
นางสาวศิริแกวกัลยา สิงหคํา
นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ
นางสาวศิริขวัญ จันทรมณี
นางศิริขวัญ ชอบสาร
นางสาวศิริขวัญ ถาชื่น
นางสาวศิริขวัญ บัวทอง
นางสาวศิริขวัญ ปดเปา
นางสาวศิริขวัญ ปนแกว
นางสาวศิริขวัญ รวมสุข
นางสาวศิริขวัญ ราชวงษ
นางสาวศิริขวัญ วันทาวงศ
นางศิริขวัญ อินทรพิมพ
นางศิริขวัญนภา กันใจ
นางสาวศิริจันทร วงศศิลปชัย
นางสาวศิริจิตร โททะรินทร
นางสาวศิริฉัตร ศรีคล้ํา
นางศิริฉาย ไชยสูงเนิน
นางสาวศิริชมพู นอยวงศ
นางศิริญญา นิลยกานนท
นางสาวศิริญญา ประพัตร
นางศิริญญา เพียรสุขประเสริฐ
นางศิริญญา ภวภูตานนท
ณ มหาสารคาม
๑๗๗๗๐ นางสาวศิริญญา รงคเรือง
๑๗๗๗๑ นางสาวศิริญญา สิทธิจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒
๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริญญา สุดโต
นางสาวศิริญญา สุโพธิ์คํา
นางศิริญา อมสมเสพย
นางสาวศิริญาภรณ จันทรเขียน
นางสาวศิริณา แสงศิริ
นางศิริธร บรรจงแจม
นางสาวศิริธร พรมสงฆ
นางศิริธร ศรีหาวัตร
นางสาวศิริธร อางแกว
นางสาวศิรินญา แกวสิทธิวงศ
นางสาวศิรินญา ชื่นเรือง
นางสาวศิรินทร บัวรุง
นางสาวศิรินทร พัฒนศิริ
นางสาวศิรินทร อินเขียว
นางศิรินทร จันทมล
นางสาวศิรินทร อิ่นแกว
นางสาวศิรินทรญา แดงสด
นางสาวศิรินทรทิพย ถานะกอง
นางสาวศิรินทรธร ศรีพลาย
นางสาวศิรินทรยา รัชวการ
นางศิรินทรรัตน ชัยสุวรรณ
นางสาวศิรินทรา ซื่อตรง
นางสาวศิรินทรา ทองคํา
นางสาวศิรินทรา ทาบานฆอง
นางศิรินทรา วรปฏิ
นางศิรินทรา สถิตย

๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิรินทา แกวกัลยา
นางศิรินทิพย โคตรภูเขียว
นางสาวศิรินทิพย บุญนอย
นางศิรินทิพย แสนสุข
นางสาวศิรินทิพย อิ่มเขียว
นางสาวศิรินนรา บุดดานอก
นางสาวศิรินภา เกตุพันธ
นางสาวศิรินภา คิดอาน
นางสาวศิรินภา คุมจั่น
นางสาวศิรินภา เคานาวัง
นางศิรินภา นกแกว
นางสาวศิรินภา นาคะอินทร
นางสาวศิรินภา บุญสุทธิ
นางสาวศิรินภา ปดตาฝาย
นางศิรินภา มาละ
นางสาวศิรินภา ยานะกุล
นางศิรินภา รัตนกมลชัย
นางสาวศิรินภา วัฒนะโชติ
นางศิรินภา เสนชัย
นางศิรินภา อุทุม
นางสาวศิรินภาวรรณ ทุมคํา
นางสาวศิรินยา ศรีสุวรรณ
นางสาวศิรินยา สิงหคํา
นางสาวศิรินยาณีย ศรีกรุงพลี
นางศิรินรัศจ ดิษฐสุนนท
นางสาวศิรินันต เพชรแอน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิรินันท จรตระการ
นางสาวศิรินันท จีนพก
นางสาวศิรินันท ชัยผล
นางสาวศิรินันท ชํานาญดง
นางศิรินันท ดวงวงษา
นางสาวศิรินันท ทองทรัพย
นางศิรินันท เบาอาสา
นางศิรินันท เผื่อแผ
นางสาวศิรินันท สุขสุวานนท
นางสาวศิรินันท แสงทอง
นางสาวศิรินาถ ทองขาว
นางสาวศิรินาถ สุวรรณชัยรบ
นางสาวศิรินาถ อุดมถิรพันธุ
นางสาวศิรินุช แสงทับทิม
นางสาวศิริประภา บุญสูง
นางศิริประภา แสนโคตร
นางสาวศิริประภาพรรณ ตุมวิจิตร
นางศิริปญญา คํามุงคุล
นางสาวศิริปน หมายลึกดี
นางสาวศิริพร กรํากระโทก
นางสาวศิริพร กลักโพธิ์
นางสาวศิริพร กํามาทอง
นางสาวศิริพร แกวพวง
นางสาวศิริพร ขันการไร
นางสาวศิริพร เขื่อนเชียงสา
นางศิริพร คงธนเกษมพร

๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริพร คงสมบัติ
นางสาวศิริพร คบพิมาย
นางสาวศิริพร คํามาก
นางสาวศิริพร โคตรดก
นางสาวศิริพร งอมสงัด
นางสาวศิริพร จัตตุกูล
นางสาวศิริพร จันลา
นางสาวศิริพร จําปา
นางสาวศิริพร จุปะมัทถา
นางสาวศิริพร เจิมภักดี
นางสาวศิริพร ใจใส
นางสาวศิริพร ชวงเวฬุวรรณ
นางศิริพร ชัยชมภู
นางศิริพร เชื้อวังคํา
นางสาวศิริพร ซายขาว
นางสาวศิริพร ดวงดี
นางศิริพร ถวิลผล
นางสาวศิริพร เถาวัลแกว
นางสาวศิริพร ทรงทับทิม
นางศิริพร ทองคณทา
นางสาวศิริพร ทองยอย
นางสาวศิริพร ทาสละ
นางศิริพร ธิติชัชวาล
นางศิริพร นะทีสี
นางศิริพร บัวเพชร
นางศิริพร เผาคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริพร พรมมิ
นางศิริพร พรหมประศรี
นางสาวศิริพร พลหงษ
นางศิริพร พวงแกว
นางสาวศิริพร พวงพิศ
นางศิริพร พังยะ
วาที่รอยตรีหญิง ศิริพร พันธุงาม
นางสาวศิริพร พิพัฒนอนุสรณ
นางสาวศิริพร แพงสวัสดิ์
นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ
นางสาวศิริพร มาลานนท
นางศิริพร ยอดตา
นางศิริพร ยอดหลา
นางสาวศิริพร ยางศิลา
นางศิริพร ยางสามัญ
นางศิริพร ยูนุ
นางสาวศิริพร รัตนนท
นางสาวศิริพร รูกิจนา
นางศิริพร เรยโนลดส
นางสาวศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ
นางสาวศิริพร ลือจันดา
นางสาวศิริพร ลือภักดีสกุล
นางศิริพร วอนมณี
นางสาวศิริพร วามะลุน
นางสาวศิริพร วิริยะวิชาชาญ
นางสาวศิริพร ศรีผึ้ง

๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗
๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิริพร ศรีสมุทรนาค
นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม
นางสาวศิริพร สิทธิวงศ
นางสาวศิริพร สุประดิษฐ
นางศิริพร สุภาภาพ
นางสาวศิริพร เสรีพาณิชยการ
นางสาวศิริพร เหลืองออน
นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์
นางศิริพร อินนอก
นางศิริพร อิ่มสุขศรี
นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร
นางศิริพร แฮสท
นางสาวศิริพรรณ ชูทอง
นางสาวศิริพรรณ โชติชื่น
นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ
นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ
นางสาวศิริพันธ ตุยแกว
นางสาวศิริพันธ สาระรัตน
นางสาวศิริเพชร อันเรืองปญญา
นางสาวศิริเพ็ญ ชางเพียร
นางสาวศิริเพ็ญ ทองดี
นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน
นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปญญา
นางศิริภรณ จรูญภาค
นางศิริภรณ จําปาทอง
นางศิริภรณ สุวรรณไตรย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑
๑๗๙๔๒
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘
๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริภัชรพร ใบยา
นางศิริภัทร ผลโยน
นางศิริภัสษร ไถวฤทธิ์
นางศิริภา ชัยเจริญภัทร
นางสาวศิริภา ไชยนุย
นางสาวศิริภา นามประสพ
นางสาวศิริภา วงษจันทร
นางสาวศิริมล กุลชัยกุล
นางสาวศิริมาลา ใจแสน
นางสาวศิริมาส แสงรักษ
นางสาวศิริยา สุบินศิริ
นางศิริรักษ คําฤทธิ์
นางสาวศิริรักษ ธูปหอม
นางสาวศิริรักษ ศรีโสธารยางกูร
นางสาวศิริรักษ สกลหลา
นางศิริรักษ สมพงษ
นางสาวศิริรัตน กิจจตุรพรชัย
นางสาวศิริรัตน ขัดทะขันธ
นางศิริรัตน จนะอินทร
นางสาวศิริรัตน เจริญใจ
นางศิริรัตน ชัยพล
นางสาวศิริรัตน ชาวสําราญ
นางศิริรัตน ไชยขันธ
นางศิริรัตน ณ เชียงใหม
นางศิริรัตน ณ อุบล
นางสาวศิริรัตน ดวงเนตร

๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗
๑๗๙๖๘
๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒
๑๗๙๗๓
๑๗๙๗๔
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริรัตน ทาวเนาว
นางสาวศิริรัตน นครชู
นางสาวศิริรัตน บุญตา
นางสาวศิริรัตน บุญวาที
นางสาวศิริรัตน ประธาน
นางศิริรัตน ประสิงห
นางศิริรัตน พักโพธิ์เย็น
นางสาวศิริรัตน ฟกอวม
นางสาวศิริรัตน มกรพฤกษ
นางสาวศิริรัตน มะลิชู
นางสาวศิริรัตน มั่นสุข
นางสาวศิริรัตน แยมออน
นางสาวศิริรัตน เรืองสมบัติ
นางสาวศิริรัตน วงษจันทร
นางสาวศิริรัตน วงษศรี
นางศิริรัตน ศาสตรแกว
นางสาวศิริรัตน สงางาม
นางสาวศิริรัตน สัมฤทธิ์
นางศิริรัตน สิทธิบูรณาญา
นางสาวศิริรัตน สุวรรณวัฒกี
นางสาวศิริรัตน อนุพันธ
นางสาวศิริรัตน อวยพร
นางสาวศิริรัตน โองวัน
นางสาวศิริลดา ชวยศรีนวล
นางสาวศิริลดา มูเด็ง
นางสาวศิริลักษณ กลาการขาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๙๘๐
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริลักษณ กาศมณี
นางศิริลักษณ เกตุแกว
นางสาวศิริลักษณ ขอถือกลาง
นางสาวศิริลักษณ เคงตระกูล
นางสาวศิริลักษณ จรีรัตน
นางสาวศิริลักษณ จีจู
นางสาวศิริลักษณ ชนะดี
นางสาวศิริลักษณ ชมแค
วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ ไชยคํา
นางสาวศิริลักษณ แซโคว
นางศิริลักษณ ทวีสมาน
นางศิริลักษณ ทองขาย
นางสาวศิริลักษณ นาประสิทธิ์
นางสาวศิริลักษณ ปนทอง
นางศิริลักษณ พลลม
นางศิริลักษณ ภูถาวร
นางศิริลักษณ มนัสการ
นางสาวศิริลักษณ มานู
วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ มีจันโท
นางศิริลักษณ รอดดํา
นางศิริลักษณ เรียบเรียง
นางสาวศิริลักษณ ลิ้มไพบูลย
นางสาวศิริลักษณ วิทยา
นางสาวศิริลักษณ สวัสดิ์ตาล
นางสาวศิริลักษณ สุขเปง
นางสาวศิริลักษณ หนูแกว

๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริลักษณ เหลี่ยมพิทักษ
นางศิริลักษณ เอิบอิ่มฤทธิ
นางสาวศิริลาวัลย ศันสนะวิศิษฏ
นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี
นางสาวศิริวรรณ ขลิกคํา
นางสาวศิริวรรณ คงภักดี
นางศิริวรรณ คงรอด
นางสาวศิริวรรณ คงเวิน
นางสาวศิริวรรณ คนดี
นางสาวศิริวรรณ จันทรกระจาง
นางสาวศิริวรรณ จันทรเจริญ
นางศิริวรรณ จิวประสาท
นางสาวศิริวรรณ ฉกามานันท
นางศิริวรรณ ชอชอย
นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ
นางสาวศิริวรรณ ตุมวารีย
นางสาวศิริวรรณ เต็มวงษ
นางสาวศิริวรรณ ทองกลัด
นางสาวศิริวรรณ ทับเกษม
นางศิริวรรณ นพรัตน
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก
นางศิริวรรณ ผุดผอง
นางสาวศิริวรรณ พงษสุวรรณ
นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก
นางสาวศิริวรรณ พันธากุล
นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕
๑๘๐๔๖
๑๘๐๔๗
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔
๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริวรรณ มากขาว
นางศิริวรรณ ยตะโคตร
นางศิริวรรณ รอบแควน
นางสาวศิริวรรณ รักเกษตรกรรม
นางศิริวรรณ ลันละนา
นางศิริวรรณ วรรณดี
นางศิริวรรณ สมสมาน
นางสาวศิริวรรณ สโมสร
นางศิริวรรณ สีแกว
นางศิริวรรณ สุยะหมุด
นางสาวศิริวรรณ สุวรรณมิตร
นางศิริวรรณ สุวรรณรินทร
นางสาวศิริวรรณ หลาคอม
นางสาวศิริวรรณ ไหลพิริยกุล
นางสาวศิริวรรณ อาจโต
นางศิริวรรณ เอี่ยมมิ
นางศิริวรรณ เกษดี
นางศิริวรรณา ปนแกว
นางสาวศิริวรรณี วงษทรงยศ
นางศิริวิมล ชวยรักษ
นางศิริวิมล นามศรี
นางสาวศิริวิมล พูกําแพ
นางสาวศิริวิวรรณ บุญจันทร
นางสาวศิริศาสตร หนูกลาง
นางศิริสรณ ธีรกุล
นางศิริอร เขียวศิริ

๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑
๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริอร คํานอย
นางสาวศิริอร มุสิกเจียรนันท
นางสาวศิริอร โมราอรรต
นางสาวศิโรรัตน ชัยศิริ
นางศิโรรัตน มีสิทธิ์
นางศิลาพร บุญทาจันทร
นางศิลามณี บุตรศรี
นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ
นางสาวศิวธิดา วีรกุลวัฒนา
นางศิวพร กาจันทร
นางสาวศิวพร แกวพา
นางสาวศิวพร คิดนอก
นางสาวศิวพร โควินทะสุด
นางสาวศิวพร เชยทอง
นางศิวพร เต็มสงสัย
นางสาวศิวพร แตมคู
นางสาวศิวพร เทพจั้ง
นางสาวศิวพร นววงศานันต
นางสาวศิวพร พันศร
นางสาวศิวพร ศรีจรัญ
นางสาวศิวพร สรอยทอง
นางสาวศิวพร เสณะเปรม
นางศิวพร แสงพลาย
นางสาวศิวพร แสนรัตน
นางสาวศิวมาศ ศิลปหัสดี
นางศิวรัตน ใครมุกข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗
๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙

นางศิวรินทร ตาเต็ง
นางศิวัชญา ไชยมงคล
นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม
นางศิวัตรา พลรักษ
นางสาวศิวาพร ผลพานิช
นางสาวศิวาพร เผื่อนทิม
นางสาวศิวาพร มิ่งสกุล
นางสาวศิวาพร หลาเชียงของ
นางสาวศิวาภรณ จันทกลาง
นางสาวศิวิมล มงคลชู
นางศิวิลักษณ ออนประสงค
นางศิวิไล ยอดฉิม
นางสาวศิศิรา รักษาสระ
นางสาวศุกภลักษณ พุดตาเต
นางศุกลิณ กาญจันดา
นางสาวศุขริน ศรรุง
นางสาวศุจิกา เพชรลวน
นางสาวศุจิรัตน คิดอยู
นางสาวศุทธนัชชา สารนันต
นางศุทธินี ไชยหลาก
นางสาวศุทธินี สุขอยู
นางศุภกร ใจบุญมา
นางศุภกร วงศใหญ
นางสาวศุภกัญญา ผาสุข
นางศุภกาญจน ขวัญหลี
วาที่รอยตรีหญิง ศุภกาญจน
สุวรรณมณี

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศุภกานต ใจมั่น
นางศุภกานต ศิริวิชญากุล
นางสาวศุภกานต สังขสอน
นางสาวศุภชญา นิลคง
นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา
นางศุภนารี กะไหลเงิน
นางสาวศุภนิช มีขันหมาก
นางสาวศุภผล ตาเทพ
นางศุภพิศ พานคํา
นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ
นางศุภมงคล ทาเอื้อ
นางสาวศุภมาศ แยมโกมล
นางสาวศุภมาศ ศรีบุตตา
นางสาวศุภมาส แกวเกลื่อน
นางสาวศุภมาส จิรกอบสกุล
นางศุภมาส ผาเนตร
นางสาวศุภมาส อริวรรณา
นางศุภรดา จันทรโสดา
นางสาวศุภรดา เมืองแกว
นางศุภรัตน แกวกัลยา
นางสาวศุภรัตน ชํานาญผา
นางศุภรัตน ไชยวงศ
นางศุภรัตน ปุงขอ
นางศุภรัตน พรหมทอง
นางสาวศุภรัตน ภูดอก
นางสาวศุภรัตน วัฒนา
นางศุภรัตน ศรีชมษร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๘๑๖๒

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภรัตน ศิริมาก
นางสาวศุภรา บุญรอด
นางสาวศุภรางค แสงหิรัญ
นางศุภราพร ชัยวิลยศ
นางสาวศุภราภรณ วงศชัชวาลย
นางสาวศุภลักษณ แกวบุตร
นางศุภลักษณ จินดากุล
นางสาวศุภลักษณ ซุนคง
นางศุภลักษณ ฐิตะฐาน
นางศุภลักษณ ถิ่นทัพไทย
นางสาวศุภลักษณ ใบบัว
นางสาวศุภลักษณ ประทุมมี
นางสาวศุภลักษณ ยอดเพชร
นางสาวศุภลักษณ ศานติเธียร
นางสาวศุภลักษณ สระมุณี
นางศุภวรณ บุญขาว
นางสาวศุภวรรณ ชอผกา
นางสาวศุภวรรณ ชังชั่ว
นางสาวศุภวรรณ ชุณหภากร
นางสาวศุภวรรณ ดอนสมจิตร
นางศุภวรรณ บุญทศ
นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ
นางสาวศุภวรรณ พุทธิวงษ
นางศุภวรรณ ยงกุล
นางสาวศุภวรรณ ฤทธิคุปต
นางสาวศุภวรรณ เฮงประสาทพร

๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศุภวัลย ตันวรรณรักษ
นางศุภสิตา พันธุวร
นางศุภสุตา ชัยวงษ
นางสาวศุภสุตา ชุมนิรัตน
นางสาวศุภอรช กุลวัฒนสุวรรณ
นางสาวศุภักษร บูรณเจริญ
นางสาวศุภัตรา นนทคําวงค
นางศุภัทรชา วงคสวาง
นางสาวศุภัสรา คุมพล
นางศุภางครัตน วงษสมบูรณ
นางศุภาธิณี ศรีงาม
นางสาวศุภานัน ขวัญใจ
นางศุภานัน จงโกเย็น
นางศุภานัน เจนชัยภูมิ
นางศุภาพิชญ มาลีหวล
นางศุภาพิชญ วิงประโคน
นางศุภาพิชญ หาญโกรธา
นางศุภาภรณ นครขวาง
นางสาวศุภาภรณ เพชรแกว
วาที่รอยตรีหญิง ศุภารัตน
เขียวคําอาย
นางสาวศุภารัตน นันตะริ
นางสาวศุภาลักษณ โพธิ์พยัคฆ
นางศุภาวดี ดวงปน
นางสาวศุภาวดี พรหมสวาสดิ์
นางสาวศุภาวดี อินธิศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓

นางสาวศุภาวรรณ ผลสงา
นางศุภิกา การะยศ
นางสาวศุภิญดา วันละ
นางสาวศุภิสรา ธิปวง
นางสาวศุภิสรา เพ็งตรุษ
นางสาวศุภิสรา มาสิก
นางสาวศุภิสรา รักนุย
นางสาวศุภิสรา เสือทอง
นางสาวศุภิสรารัตน บัวสวัสดิ์
นางสาวศุรัณยา เพชรชนมภูมิ
นางสาวศุรานันท นาใจตึก
นางศุลีภรณ ทองเลิศ
นางสาวศุษมา เกษสา
นางสาวเศาวนิตย ดวงชู
นางสาวโศจยา ดวงสิน
นางโศจิภา สิงหลา
นางสาวโศจิรัตน พวงถิ่น
นางสาวโศภิตา มีแกว
นางสาวโศภิตา โสเกาขา
นางสาวโศภิษฐ ผดุงโภค
นางสาวโศภิษฐ ภักดีนอก
นางษมล ขุนศรี
นางสกล เสาวรส
นางสาวสกลรัตน ศิริ
นางสกายดาว ใจสักเสริญ
นางสาวสกาวเดือน ควันไชย

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕
๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗
๑๘๒๒๘
๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒
๑๘๒๓๓
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสกาวเดือน ฉาบพิมาย
นางสาวสกาวเดือน เทียนปรุ
นางสกาวเดือน ปาฟอง
นางสาวสกาวเดือน พลรักษ
นางสกาวเดือน ศรีสุข
นางสกาวรัตน เขาวงศทอง
นางสาวสกาวรัตน จีเศียร
นางสาวสกาวรัตน มณีวรรณ
นางสาวสกุณา พึ่งงาม
นางสกุณา ภัทรพลสุขฤดี
นางสาวสกุณา รอดเกตุ
นางสาวสกุณา สังขเพ็ชร
นางสกุลจิต นวลสุทธิ์
นางสกุลตลา บาโง
นางสาวสกุลตา แชมไล
นางสาวสกุลยา ผลบุญ
นางสาวสกุลรัตน โกพัฒนตา
นางสาวสกุลรัตน โรจนพรพิรักษ
นางสงกรานต เกตุบุญมี
นางสงกรานต สิงหแกว
นางสงบ ผาสุข
นางสงวน ศิริเขตรกิจ
นางสาวสงา ขาววงค
นางสาวสญามล ทองขาว
นางสาวสฐาปรานี เพ็งปน
นางสาวสดศรี รมรื่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสดสวย พุทธปอง
นางสตรีรัตน พิริยะเกียรติไพศาล
นางสาวสติธร เชื้อนุม
นางสถาพร บุญชวย
นางสถาพร เปยนประโคน
นางสาวสถาพร ภูทองกาน
นางสาวสถิตย จันดี
นางสาวสถิตยพร ดีมงคล
นางสนทนา สระมูล
นางสาวสนทยา โกศล
นางสาวสนทยา บาลเย็น
นางสนธยา ลําคํา
นางสาวสนธยา วิบูลยศิลป
นางสนธยา สารโภค
นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี
นางสนธิยา ชัยวุฒิ
นางสาวสนอง ซาเสน
นางสนองรัก เพชรประกอบ
นางสาวสนิฎา แสงกลา
นางสโน คําจันทร
นางสใบทิพย จันเครือ
นางสาวสไบทิพย วงษกัณหา
นางสาวสไบทิพย หมายดี
นางสาวสไบพร คําภิรมย
นางสไบแพร วงษสอาด
นางสปน สุทธิประภา

๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสมกมล ปราณประดิษฐ
นางสาวสมกรณ จันทรงาม
นางสาวสมคิด จอนอย
นางสาวสมคิด จันทะเวช
นางสาวสมคิด ทองดอนนอย
นางสมคิด แปนหวย
นางสาวสมคิด เพชรกระจาง
นางสาวสมคิด สุทธินันท
นางสมจิต ผลสมหวัง
นางสมจิต ยี่รัมย
นางสมจิตต ตุนา
นางสาวสมจิตต ทับเสลา
นางสาวสมจิตร จันทรเปา
นางสาวสมจิตร เจริญใจ
นางสาวสมจิตร ทองพริก
นางสมจิตร บัวแกว
นางสาวสมจิตร เสาวณีย
นางสมจิตร กฤษณะสังข
นางสมจิตร แกวยอด
นางสมจินตนา พลขาง
นางสาวสมจิรา คงดํา
นางสมเจต สระแกว
นางสาวสมใจ กล่ําบุญสวัสดิ์
นางสมใจ กิจพินิจ
นางสาวสมใจ แกวกําเนิด
นางสาวสมใจ คิสาลัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗

นางสาวสมใจ งามสนะ
นางสมใจ เด็ดแกว
นางสมใจ นามกระโทก
นางสาวสมใจ บุญดี
นางสาวสมใจ ปนทอง
นางสมใจ เผือกเหล็ก
นางสาวสมใจ มุมาน
นางสาวสมใจ ยอดปราง
นางสาวสมใจ ยามชวง
นางสาวสมใจ เวียงรัตน
นางสมใจ สงนุน
นางสาวสมใจ สรอยทวม
นางสาวสมใจ สุทธิวงค
นางสาวสมถวิล กลิ่นกุหลาบ
นางสมถวิล เจนดง
นางสมถวิล นามวัง
นางสมถวิล พูลฤทธิ์
นางสาวสมถวิล มันทราช
นางสาวสมนึก นครวงศ
นางสมบัติ ทองคําชู
นางสมบัติ สิมทอง
นางสมบัวคํา กองสิงห
นางสมบุญ ฉิมปรุ
นางสมบูรณ งูนิ่ม
นางสมบูรณ เทียนปญจะ
นางสาวสมบูรณ มณีฉ่ํา

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสมบูรณ ลาภถาวร
นางสมปอง สายกลิ่น
นางสาวสมปอง อูอรุณ
นางสาวสมพร เกตสุวงษ
นางสมพร คํานุช
นางสาวสมพร เชื้อสุภา
นางสาวสมพร ทําประเสริฐ
นางสาวสมพร พรมรักษา
นางสาวสมพร พิลาลี
นางสมพร มงคลพร
นางสาวสมพร ยศกลาง
นางสาวสมพร วงคกําภู
นางสมพร ศรีทับทิม
สิบเอกหญิง สมพร สีตาล
นางสาวสมพร หักทะเล
นางสาวสมพร อุดมแกว
นางสาวสมพร อุตสาห
นางสาวสมพร อุมญาติ
นางสมพา แสนศรี
นางสาวสมพิทย ศรีเมือง
นางสาวสมพิศ กุลรักษา
นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรม
นางสาวสมพิศ ชินภักดี
นางสาวสมพิศ ไพศาล
นางสาวสมพิศ ศรีชมภู
นางสมเพียร บุตรเฟอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมมาตร ลอแท
นางสาวสมยงค หงษศรีจันทร
นางสมร ขันธสุวรรณ
นางสาวสมร บุญโภค
นางสาวสมร ประเสริฐสมบูรณ
นางสาวสมร แพงสอน
นางสมร เสวกระโทก
นางสาวสมรยศ คณโฑทองคํา
นางสาวสมรรัตน
จันทรากานตานันท
นางสมรวย แซภู
นางสมรัก ทับทิมศรี
นางสาวสมรักษ อินทนุพัฒน
นางสาวสมฤดี โนนใหญ
นางสาวสมฤดี บุญคง
นางสาวสมฤดี ปนเกลา
นางสมฤดี โมกลา
นางสมฤดี สิมงาม
นางสาวสมฤดี สุวรรณ
นางสาวสมฤทัย คงงาม
นางสมฤทัย จีทิพย
นางสมฤทัย ณ ระนอง
นางสาวสมฤทัย พาที
นางสาวสมฤทัย แยมพลับ
นางสมฤทัย สงสุข
นางสาวสมฤทัย ออนรัมย

๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔
๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสมลักษณ แกวโรจน
นางสาวสมลักษณ บุญบรรลุ
นางสาวสมศรี เขียวประแดง
นางสาวสมศรี ตุนจิตร
นางสาวสมศรี ระกุล
นางสาวสมศรี วงษเหรียญทอง
นางสาวสมศรี หมาดสตูล
นางสาวสมสกุล ทิพยบุญทอง
นางสาวสมสวย บุญโชติ
นางสมสุนีย นามละคร
นางสาวสมหญิง ชูชื่น
นางสมหมาย จันศรี
นางสาวสมหมาย แจงอรุณ
นางสาวสมหมาย นอยแกว
นางสมหมาย ประกิตตสันธนะ
นางสาวสมหมาย ประทุม
นางสมหมาย เส็งนา
นางสาวสมโอ อองประกฤติ
นางสมักดิ์ ทวีขวัญ
นางสาวสมัชญา บุญเรือง
นางสมันตชิดา ฦาชา
นางสาวสมัย ทองออน
นางสาวสมัย พรมชัย
นางสมัย แสงวัชรสุนทร
นางสาวสมัยพัชร ทองสมัคร
นางสมานจิต จิตจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘
๑๘๔๐๙
๑๘๔๑๐
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔
๑๘๔๑๕
๑๘๔๑๖
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐

นางสมาพร ทองเหมย
นางสมาพร รักอาชา
นางสาวสมาพร สมสืบ
นางสมาภรณ นวมปฐม
นางสาวสมาวดี ศรีมาชัย
นางสมิตา แซหลี
นางสาวสมิตานันท พาขุนทด
นางสยุมพร ธาวิพัฒน
นางสยุมพร พิมพศรี
นางสยุมพร ใหญเลิศ
นางสาวสรชา เครือคํา
นางสรชา แซอึ้ง
นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ
นางสาวสรชา ศักดิ์คําดวง
นางสรญา เมนบางผึ้ง
นางสรญา สายพันธวรา
นางสาวสรญารักษ ปานดํา
นางสาวสรประภา สายแวว
นางสาวสรมน วิสุทธสุนทร
นางสาวสรยา เมฆมังกร
นางสาวสรร สายทอง
นางสาวสรวงสุดา ศรีออด
นางสรวงสุดา เสนากูล
นางสาวสรอยดาว กาทอง
นางสรอยทิพย นอยทอง
นางสาวสรอยทิพย สินสุวรรณ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐
๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสรอยนภา โรจนหิรัญญกุล
นางสรอยประดับ เบญจาทิกุล
นางสาวสรอยฟา มะโนปน
นางสรอยลัดดา แกวสวาง
นางสรอยวลา ศรีรัตน
นางสาวสรอยสกุล จันทรจรูญ
นางสรอยสุดา แสบงบาล
นางสาวสรอยสุนี ชูน้ําเที่ยง
นางสาวสรัญญา ครองสมบัติ
นางสรัญญา เคนคําภา
นางสาวสรัญญา บัวเขียว
นางสรัญญา บุตรศรีภูมิ
นางสาวสรัญญา สุขอุดม
นางสาวสรัญญา แสดงฤทธิ์
นางสรัญญา โสภาลุน
นางสาวสรัญยา บุญมาก
นางสาวสรัณยพร ปวนสุรินทร
นางสรัลดา พรจินดาสกุล
นางสรัลลักษณ วิเศษศรี
นางสราญจิต คําเวียง
นางสาวสราลี สือมะ
นางสาวสราลี สุทธิศาสตร
นางสราลี เส็นฤทธิ์
นางสริญญา กาญจนรังษี
นางสาวสริญญา อนุเคราะห
นางสริณพร ผิวนางาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒

นางสาวสริตา บุญชาติ
นางสริตา พรชัย
นางสาวสริตา วิทยา
นางสาวสริน อมรสันตสุขศรี
นางสรินญา ทรงนาศึก
นางสรินทนรี ศรีทอง
นางสรินธร แสงอรุณ
นางสรินนา สืบสําราญ
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
นางสรินยา พระจันทรศรี
นางสรินยา พฤศชนะ
นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา
นางสริยา ทุมรินทร
นางสริศา ตาใส
นางสาวสรียา อยูเย็น
นางสาวสโรชา แซวกระโทก
นางสาวสโรชิน นาคเกตุ
นางสาวสโรชินี โสพิศวง
นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน
นางสลักจิต ขุนศรี
นางสาวสลักจิตร บุญแถม
นางสลักฤทัย แสงเขียว
นางสลิตตา หนุนชาติ
นางสาวสลิตา บัวจันทร
นางสาวสลิตา สอนสวัสดิ์
นางสาวสลิตา หลังชาย

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสลิตา เหรบุตร
นางสาวสลิลทิพย สิงหสม
นางสาวสลิลรัตน ดวงทองกุล
นางสาวสลิลโรจน ยินดีมาก
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
นางสวงสุดา แกวแพง
นางสาวสวนันท ชัยวร
นางสาวสวนันท โพธิ์งาม
นางสาวสวนีย คงสม
นางสวนีย มากพิสุทธิ์
นางสวนีย หนายคอน
นางสวยสม ปนเกตุ
นางสวรรคอําไพ หมื่นแสน
นางสวรรณยา อินรอดวงศ
นางสาวสวรส ปานเกิด
นางสาวสวริน บุรีเทพ
นางสาวสวรินทร อวนคํา
นางสาวสวลี กอกวังใน
นางสาวสวลี มะดาวา
นางสาวสวาง อินทรสําราญ
นางสศิราวรรณ กล่ําทวี
นางสาวสสิธร ผสมทรัพย
นางสหพร วิมุกตานนท
นางสอนนรินทร วงศหงษา
นางสาวสอพูรอ หะยีเจะปูเตะ
นางสอฟยะ เส็นติระ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสอลีฮะ ตาเดอิน
นางสอางคศรี บุญสติ
นางสะใบแพร มากตาย
นางสาวสะรียา สะและหมัด
นางสังวร นอยหนองหวา
นางสังวาน บัวสอง
นางสังวาล ปะมุสะกะ
นางสังวาล หรายพิมาย
นางสาวสังวาลย เหมือนเมือง
นางสาวสังวาลยากานต แกวจันทร
นางสาวสังเวียน แกวหนู
นางสาวสังเวียน ศรีคําขลิบ
นางสาวสัจจา พรหมเสนห
นางสาวสัจจาพร สุใจยา
นางสาวสัณหสิตา จันทนาวิวัฒน
นางสัตยาภรณ ใจสุภาพ
นางสันติมาพร จันทวิลา
นางสาวสันถวันท พยาเลี้ยง
นางสาวสันทนี จอดนอก
นางสาวสันทัด ครองวงค
นางสาวสันศนีย กุลพรหม
นางสาวสันสุนีย หุนทาไม
นางสาวสัมพรรณ โสภาพ
นางสาวสัมฤทธิ์ เหมือนนาค
นางสาคร เพิ่มสวัสดิ์
นางสาวสาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล

๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาคร ศิริเขตต
นางสาคร ออนเอม
นางสาวสาคร อาบสุวรรณ
นางสาวสาธนา ประสิทธิวงศ
นางสาธนี ประดินิธิ์
นางสาวสาธิยา นาคเปา
นางสาวสาธิยา ศรีจันดา
นางสาธิยา แสงดี
นางสายใจ กลอมปญญา
นางสาวสายใจ กลิ่นเพชร
นางสาวสายใจ กําลังเพ็ชร
นางสายใจ คงปนัง
นางสาวสายใจ บดีรัฐ
นางสายใจ วลีเรืองรอง
นางสาวสายใจ ศรีสันเทียะ
นางสายใจ สุขอําพร
นางสายใจ อูเงิน
นางสาวสายชน คบทองหลาง
นางสาวสายชล กลั่นทิพย
นางสาวสายชล ซุนบวบ
นางสายชล เที่ยงแท
นางสายชล ธนบูรณรุงโรจน
นางสาวสายชล บุตรนุช
นางสาวสายชล ปญทีโป
นางสาวสายชล เรียงสันเทียะ
นางสายชล วัฒนเกษกรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖

นางสายชล ศรีนาค
นางสาวสายชล สุวรรณโสภา
นางสาวสายชล แสงจันทอง
นางสายชล อาจวิชัย
นางสายทอง นันทะพันธ
นางสายทอง ประยูรคํา
นางสายทิพย ประพฤติชอบ
นางสาวสายผล พุทธรักษา
นางสาวสายฝน เกิดสุข
นางสาวสายฝน ขุนพิทักษ
นางสายฝน เจริญภูมิ
นางสายฝน เจริญรัมย
นางสาวสายฝน เชียงสา
นางสายฝน นพวงษ
นางสาวสายฝน นิวาสสิริพงศ
นางสาวสายฝน ปะติเก
นางสายฝน พงศธรภูริวัฒน
นางสายฝน โพธิ์กลาง
นางสาวสายฝน วันทา
นางสายฝน สีวิลาศ
นางสายฝน แสนฟอง
นางสาวสายพิณ กลิ่นเกษร
นางสาวสายพิณ ไขคํา
นางสาวสายพิณ เจียมสวัสดิ์
นางสายพิณ ชวยสกุล
นางสาวสายพิณ ยกกลิ่น

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสายพิน คงเพ็ชร
นางสาวสายพิน สังขแยม
นางสาวสายพิน สุขสถาน
นางสาวสายยุทธ พงษเสดา
นางสาวสายยุธ ทนน้ํา
นางสาวสายใย ไชยวัณณ
นางสาวสายรุง จันทะศิลา
นางสาวสายรุง ใจตา
นางสาวสายรุง ตุมมวง
นางสายรุง ธนู
นางสายรุง เบ็ญมาศ
นางสายรุง ปจฉิม
นางสาวสายรุง เปลี่ยวจิตร
นางสาวสายรุง มณีอินทร
นางสาวสายรุง เรืองสุขสุด
นางสาวสายรุง วงษบรรณะ
นางสาวสายรุง สรวญรัมย
นางสายรุง สุขหิรัญ
นางสายรุง สุวรรณไตรย
นางสาวสายรุง อินทสิทธิ์
นางสายโรส วงษาสืบ
นางสาวสายลม ที่รัก
นางสายสมร พงษวัน
นางสาวสายสมร เพิ่มพูล
นางสายสมร ศิริศักดิ์
นางสายสุณี พรมอวบ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘

นางสาวสายสุณี สุทธิจักษ
นางสาวสายสุดา สุพรรณสาย
นางสายสุดา โสนะชัย
นางสายสุดา อุบลมวง
นางสายสุนีย คามเขด
นางสาวสายสุนีย งามพรหม
นางสายสุนีย ชํานาญกิจ
นางสายสุนีย เอื้องเรืองโรจน
นางสายหยุด นามวงศ
นางสาวสายใหม โคตรนารา
นางสายใหม อินทรแกว
นางสาวสายไหม ใจดี
นางสาวสายไหม เองฉวน
นางสายัณ แสนสุนนต
นางสาวสารภี เพ็ชรสิริ
นางสารภี สงนวน
นางสาระภา เนียมทอง
นางสาวสาริกา ลินดาวรรณ
นางสาริณี ทองเทพ
นางสาริณี วงศคําจันทร
นางสาวสารินี ไชยวงค
นางสารินีย กอนทอง
นางสาวสาริศา เกียรติเมธา
นางสาวสาริศา ทวีตา
นางสาวสารี นพรัตน
นางสาโรจน อินทรสังข

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสาลิน รามเรือง
นางสาวสาลินี เพ็งอุดม
นางสาลินี เย็นใจ
นางสาวสาลินี สิทธิสาร
นางสาวสาลินี หนูสงค
นางสาลินีย บุรีรักษ
นางสาวสาลิพร เจริญรูป
นางสาลี่ ขุนทอง
นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ
นางสาลี่ เอี่ยมลออ
นางสาวสาวรีย ดําเรือง
นางสาววิณี ถวิลบุญ
นางสาวสาวิกา ทิพยโพธิ์
นางสาวสาวิณี สิทธิชัย
นางสาวสาวิณี สุริหาร
นางสาวสาวิตรี เข็มทิศ
นางสาวสาวิตรี จันทาสี
นางสาวสาวิตรี ช่ําชอง
นางสาวิตรี ชุนศักดิ์
นางสาวิตรี โชคพิทักษ
นางสาวสาวิตรี โชติยา
นางสาวสาวิตรี ไชยเทพ
นางสาวสาวิตรี ไชยแสง
นางสาวิตรี ดวงตะกั่ว
นางสาวิตรี ดวงสุข
นางสาวสาวิตรี ตระกูลสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐

นางสาวิตรี ตูสําราญ
นางสาวิตรี เตโชชะ
นางสาวสาวิตรี ทองสัมฤทธิ์
นางสาวสาวิตรี นวมนิ่ม
นางสาวิตรี นาคกล
นางสาวสาวิตรี บรรจงรอด
นางสาวิตรี บํารุงรส
นางสาวิตรี บุญประโคน
นางสาวสาวิตรี บุญเลิศ
นางสาวสาวิตรี ประทุมตรี
นางสาวสาวิตรี ประไพเมือง
นางสาวิตรี ปลายชัยภูมิ
นางสาวสาวิตรี ปลื้มเนตร
นางสาวสาวิตรี ปกการะโถ
นางสาวสาวิตรี พริ้งเพราะ
นางสาวิตรี พหลทัพ
นางสาวสาวิตรี มะปราง
นางสาวสาวิตรี มาตขาว
วาที่รอยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
นางสาวสาวิตรี มูละ
นางสาวสาวิตรี ยอดยิ่ง
นางสาวสาวิตรี ราญมีชัย
นางสาวสาวิตรี รุงศิริ
นางสาวสาวิตรี ลามพัฒน
นางสาวิตรี วุฒิสาร
นางสาวิตรี ศรีสุวรรณ

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสาวิตรี ศรีอนันต
นางสาวสาวิตรี สีขาว
นางสาวิตรี สุริยาวงษ
นางสาวสาวิตรี สุวรรณปากแพรก
นางสาวสาวิตรี โสภณ
นางสาวิตรี แหลงหลา
นางสาวิตรี อิสระกุล
นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้ว
นางสาวสาวียะห วาฮะ
นางสาวสํารวม สมีแจง
นางสํารวย บัวนาค
นางสํารวย ไรท
นางสาวสํารวยฤดี ไชยชาญ
นางสําราญ พละศักดิ์
นางสําราญ พวงทรัพย
นางสําราญ สวางเมือง
นางสําริด ชูศิลป
นางสาวสําอางค เกตุสุวรรณ
นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงคดี
นางสาวสิตะ หมุดแหละ
นางสาวสิตากานต ศรีบัวรินทร
นางสิตานันท ชาญประโคน
นางสิตานันท ยาทะเล
นางสาวสิทธิสาคร บานกลางดิลก
นางสาวสิธิพร กอวงษ
นางสาวสิธิภรณ งามโฉมฉิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสินจัย เขียววรรณ
นางสาวสินจัย อินทะจักร
นางสินใจ กรองไตร
นางสาวสินัชชา โคตรศรี
นางสาวสินาภรณ ชราชิต
นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล
นางสาวสินินาฎ แสงเพ็ชร
นางสินีนันท อริยเดช
นางสินีนาฎ ชัยเขต
นางสินีนาฎ มีทิศ
นางสาวสินีนาฏ จิระพรพาณิชย
นางสาวสินีนาฏ จีระสุข
นางสินีนาฏ เติมวุฒิ
นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนา
นางสินีนาฏ พัดทอง
นางสินีนาฏ สุทธิประทีป
นางสาวสินีนาฏ เอี่ยมดี
นางสินีนาถ งามสงา
นางสินีนาถ โพธิ์ศรีทอง
นางสินีรัตน โสภักดี
นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข
นางสาวสิรกาญจน สาริกุล
นางสิรนาฏ ชักชวนดี
นางสาวสิรภัทร พาเสนา
นางสิระกาญจน ศิริชัยชาญณ
นางสาวสิราลักษณ ธนะเกียรติกุล

๑๘๗๓๓
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 ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสิราวรรณ ศรีมวง
นางสาวสิริกร กองมิตรชัย
นางสิริกร ชาชิโย
นางสิริกร โชคบัณฑิต
นางสาวสิริกร ซุนสอน
นางสาวสิริกร ตายเล็ก
นางสิริกร บุญทัน
นางสิริกร บุญสง
นางสาวสิริกร บุตรราช
นางสาวสิริกร ภัคลดา
นางสิริกร ลาดคํากรุง
นางสิริกร วอทอง
วาที่รอยตรีหญิง สิริกร ศรีธรรม
นางสิริกร สินสม
นางสิริกร สีขาวออน
นางสิริกร อิ่มใจ
นางสาวสิริกาญจน จันทรเรือง
นางสิริกาญจน ถ้ํามณี
นางสาวสิริกาญจน บุญเจริญ
นางสาวสิริกาญจน ผานสําแดง
นางสาวสิริกาญจน ระฆังทอง
นางสาวสิริกานต เบหลงตรี
นางสาวสิริการ โชติกมาศ
นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล
นางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย
นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๑๘๗๘๔

นางสิริจรรยา สุรินทร
นางสาวสิริญา วงเวียน
นางสาวสิริณัฐ เลี้ยงอํานวย
นางสาวสิรินญา บุผาสิงห
นางสาวสิรินดา แสนแกว
นางสาวสิรินทร จุฑามณีพงษ
นางสิรินทร มานะวงศ
นางสิรินทรประภา เครือศรี
นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง
นางสิรินทรา นรภาร
นางสาวสิรินทรา สรรเสริญ
นางสิรินทิพย จันทรบานโตน
นางสาวสิรินพร หนูยอด
นางสิรินยา ทองทับ
นางสาวสิรินยา บัวลอย
นางสาวสิรินันท เผือกละมาย
นางสาวสิรินันท มาลัยแดง
นางสิรินันท หลาภิละ
นางสิรินาถ ตะโม
นางสิรินาถ บัวหลวง
นางสาวสิรินาถ ปทมาวิไล
นางสาวสิรินาถ ศรีใจ
นางสิรินาถ แสงเมือง
นางสาวสิรินาถ อรทัย
นางสิรินารถ พิมนลพันธุ
นางสิรินารี หลานหลาย

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสิริประภา วิริยะพันธ
นางสาวสิริพร เกงกั้ว
นางสาวสิริพร จันหอม
นางสาวสิริพร จินา
นางสาวสิริพร แซลี้
นางสาวสิริพร ทวมไทย
นางสิริพร ธรรมพิทักษ
นางสาวสิริพร นพภาแกว
นางสาวสิริพร นาคนอง
นางสาวสิริพร ประทาย
นางสาวสิริพร ผลจันทร
นางสาวสิริพร ภูมิประโคน
นางสาวสิริพร โมราบุตร
นางสาวสิริพร ยานประเสริฐ
นางสาวสิริพร ลุนศรี
นางสาวสิริพร วงคขันธ
นางสิริพร วงศเงิน
นางสิริพรรณ แซดาน
นางสิริพรรณ ทับทอง
นางสาวสิริพรรณ ศรีสุข
นางสิริพัทธ วงคเวียน
นางสิริพันธ สาบัว
นางสิริภัทร การกิตติ์
นางสิริมณี วรรณโคตร
นางสาวสิริมา ขาวมาก
นางสาวสิริมา ถิ่นณรงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖

นางสาวสิริมา ทรงหอม
นางสาวสิริมา ทองใบ
นางสาวสิริมา นิยมเดชา
นางสิริมา เบาสกุล
นางสาวสิริมา วงษนรินทร
นางสิริมา วันนุกูล
นางสาวสิริมาศ อยูโต
นางสิริมาส ทองมาดี
นางสิริมาส นิโครธา
นางสาวสิริยา ลาสุธรรม
นางสาวสิริยากร แขงขัน
นางสาวสิริยากร สีมาพล
นางสิริยาณี บุนนาค
นางสาวสิริยาพร บุษบิน
นางสิริยาภรณ ษรเสวี
นางสาวสิริรักษ กลอมเดช
นางสาวสิริรัญญา กรรณิกา
นางสาวสิริรัญญา บุญลอ
นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร
นางสาวสิริรัตน กันธิยะ
นางสาวสิริรัตน กุลบุตร
นางสาวสิริรัตน เขื่อนวัง
นางสาวสิริรัตน จุณศิริ
นางสาวสิริรัตน ประพฤติกิจ
นางสิริรัตน สายกระสุน
นางสิริรัตน สุขโข

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสิริรัตน สุขศรีเพ็ง
นางสาวสิริโรตม จงปตนา
นางสาวสิริลดา ธีรจิตตินันท
นางสิริลดา สุภาคํา
นางสาวสิริลดา แสนเจก
นางสาวสิริลักษณ แซตั้น
นางสาวสิริลักษณ
ภัทรเวียงกาญจน
นางสิริลักษณ ศิลปประเสริฐ
นางสาวสิริลักษณ สังขสมบูรณ
นางสาวสิริวรรณ ฉัตรประพันธ
นางสาวสิริวรรณ ชวลิตวัชระ
นางสิริวรรณ สุรินตะ
นางสาวสิริวรรณ อุนใจวิวัฒน
นางสาวสิริวรรณ แยมหนองเตา
นางสาวสิริวรางค ดียิ่ง
นางสิริวลี เครือสิงห
นางสาวสิริวัฒนาพร ยืนยาว
นางสาวสิริวิภา วงคโยโพ
นางสาวสิริวิมล จันทรบุญ
นางสิริวิมล ทะมาดี
นางสาวสิริวิมล ศิริพันธุ
นางสิริอร จันทรงกุล
นางสาวสิรี ประสงคสุข
นางสาวสิรี ฤาชา
นางสิรีนาถ วันนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิรีรัศมิ์ พลสมัคร
นางสาวสิลาพร อุคํา
นางสาวสิลิลทราทิพย สดมพฤกษ
นางสาวสิวภรณ สัทธรรม
นางสิวิมล นางาม
นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา
นางสาวสีนวล เจือจันทร
นางสาวสีนวล รอดนอย
นางสาวสีแพรว คําเผี่ยน
นางสีไพ ทันใจ
นางสีรุง ศรีชาหลวง
นางสีลา สารรัตนะ
นางสาวสีวรรณ ไชยกุล
นางสาวสีวลี แซะยูซุบ
นางสีวิกา คลายนอย
นางสุกมล ปราบกรี
นางสุกฤตา งวนบรรจง
นางสาวสุกฤตา เสนาราช
นางสาวสุกฤตา โสมล
นางสาวสุกใส เต็มวัฒนากุล
นางสาวสุกัญญา กลิ่นบุบผา
นางสุกัญญา กลิ่นหวาน
นางสุกัญญา กันอินทร
นางสาวสุกัญญา กายแกว
นางสุกัญญา กุมกัน
นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ

๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘
๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุกัญญา เกตุบุดดา
นางสุกัญญา เกษมเศรษฐ
นางสุกัญญา เกียรติยศ
นางสาวสุกัญญา แกวกอง
นางสาวสุกัญญา ขันอาษา
นางสาวสุกัญญา ขุนจันทร
นางสุกัญญา เข็มชิต
นางสุกัญญา จังโส
นางสุกัญญา จันทรสุวรรณ
นางสาวสุกัญญา จันนวล
นางสาวสุกัญญา จาดี
นางสาวสุกัญญา จํานงพรม
นางสาวสุกัญญา จิตพลีชีพ
นางสุกัญญา ชางผัส
นางสุกัญญา ชินเวช
นางสุกัญญา ชื่นสระนอย
นางสาวสุกัญญา ชูเกียรติ
นางสาวสุกัญญา ไชยเพชร
นางสาวสุกัญญา ไชยเหล
นางสาวสุกัญญา ซุนลอ
นางสาวสุกัญญา ณ ลําปาง
นางสาวสุกัญญา แดงเรือง
นางสุกัญญา ตลอดภพ
นางสาวสุกัญญา เตชะนันท
นางสาวสุกัญญา แตงเกตุ
นางสุกัญญา ทองกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุกัญญา ทองอยู
นางสุกัญญา ธรรมดา
นางสุกัญญา นอยคนดี
นางสุกัญญา นาคสัมฤทธิ์
นางสาวสุกัญญา นาคอน
นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ
นางสุกัญญา นาโสก
นางสุกัญญา นิพิวรรณ
นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน
นางสาวสุกัญญา บองเขายอย
นางสาวสุกัญญา บุญธรรม
นางสาวสุกัญญา ประสิทธิ์นุย
นางสุกัญญา ปานมาศ
นางสุกัญญา ปาเปง
นางสาวสุกัญญา ปนปก
นางสาวสุกัญญา ปุนปุย
นางสาวสุกัญญา ผกาภิวัฒน
นางสาวสุกัญญา ฝกฝนจิตต
นางสุกัญญา พานทอง
นางสาวสุกัญญา พุทธรัตน
นางสาวสุกัญญา พูลกสิ
นางสาวสุกัญญา เพชรคํา
นางสาวสุกัญญา เพชรสงค
นางสาวสุกัญญา โพธิ์ทอง
นางสุกัญญา ไพสาลี
นางสาวสุกัญญา เฟองประเสริฐ

๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุกัญญา ภูรักษา
นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์
นางสาวสุกัญญา มหาสินธ
นางสาวสุกัญญา มารอด
นางสาวสุกัญญา มาลีหวล
วาที่รอยตรีหญิง สุกัญญา
เมี้ยนกําเนิด
นางสาวสุกัญญา เมืองแก
นางสาวสุกัญญา ลัดกลาง
นางสุกัญญา วันแรก
นางสุกัญญา วีระวัฒน
นางสาวสุกัญญา ไวยรัตน
นางสุกัญญา ศรศักดา
นางสาวสุกัญญา ศรีโชติ
นางสาวสุกัญญา ศรีธนาภรณ
นางสาวสุกัญญา ศรีธิแกว
นางสุกัญญา ศิริยะ
นางสาวสุกัญญา สกุลทอง
นางสาวสุกัญญา สกุลมา
นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ
นางสุกัญญา สะอาดยิ่ง
นางสาวสุกัญญา สิงหสม
นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร
นางสุกัญญา สีสมพงษ
นางสาวสุกัญญา สุขแจม
นางสาวสุกัญญา สุจริต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุกัญญา สุนทร
นางสุกัญญา สุภาพ
นางสาวสุกัญญา แสงกลา
นางสุกัญญา แสงมณี
นางสาวสุกัญญา แสงสนธิ์
นางสาวสุกัญญา แสงใหม
นางสุกัญญา หนูเจริญ
นางสาวสุกัญญา หลีหีม
นางสาวสุกัญญา หวังครกลาง
นางสาวสุกัญญา หอมทวนลม
นางสุกัญญา หาการ
นางสาวสุกัญญา ไหมทอง
นางสุกัญญา อินทบุตร
นางสาวสุกัญญา อินทมา
นางสาวสุกัญญา อีโต
นางสุกันดา สารแสง
นางสาวสุกันยา ขําอรุณ
นางสุกันยา บุตรโคตร
นางสุกันยา พรหมวิเศษ
นางสุกันยา พวงลํา
นางสาวสุกันยา ภาโสม
นางสาวสุกันยา หมีนหวัง
นางสาวสุกัลญา เกตุสุจา
นางสาวสุกัลญา ขุนธน
นางสาวสุกัลญา ประสงคทรัพย
นางสาวสุกัลย เจริญกุล

๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘
๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒
๑๙๐๑๓
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุกัลยา กมุทชาติ
นางสาวสุกัลยา ขําเถื่อน
นางสาวสุกัลยา จันทรภาโส
นางสุกัลยา ธีวีระปญญา
นางสุกัลยา บุญพงศ
นางสาวสุกัลยา บุญมาก
นางสุกัลยา โพธิงาม
นางสุกัลยา ภารสุวรรณ
นางสุกัลยา เวชสิทธิ์
นางสุกัลยา สําราญรมย
นางสุกัลยา สิงหจันทร
นางสาวสุกัลยา สุพรรณเภสัช
นางสาวสุกาญจนา แกวขาว
นางสาวสุกานดา แกวกูล
นางสาวสุกานดา ขันธเดช
นางสุกานดา ใจชวง
นางสาวสุกานดา ชัยปลัด
นางสุกานดา เตโพธิ์
นางสาวสุกานดา ถนอมสิน
นางสาวสุกานดา มั่นดี
นางสาวสุกานดา มีสุขศรี
นางสาวสุกานดา โรมวิลาส
นางสาวสุกานดา สรอยพิมาย
นางสาวสุกานดา สิทธิเวช
นางสุกานดา หลิ่มรักษา
นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุขใจ กัลชาญวรรณธนะ
นางสาวสุขทวี เยอะประโคน
นางสาวสุขฤดี ภูมิฐาน
นางสุขลา ยืนยง
นางสาวสุขศิริ ซายน้ําจืด
นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร
นางสาวสุขใส เนตรจรัสแสง
นางสาวสุขุมาภรณ กุณฑล
วาที่รอยตรีหญิง สุคณางค
อารยพัฒนมงคล
นางสาวสุคนทิพย เทศทํา
นางสุคนทิพย บุญหยวก
นางสุคนทิพย อินตะวิกุล
นางสุคนธ เพชรรัตน
นางสาวสุคนธ อางหิน
นางสาวสุคนธ เฮ็งสันเทียะ
นางสาวสุคนธฑา สินธุรัตน
นางสุคนธทิพย กลิ่นหอม
นางสุคนธทิพย นอยหมอ
นางสาวสุคนธทิพย พรหมนิล
นางสาวสุคนธทิพย พลเยี่ยม
นางสาวสุคนธทิพย พิจารสฤษดิ์
นางสุคนธทิพย โพธิ์ศรี
นางสาวสุคนธทิพย สมไทย
นางสุคนธทิพย เสมทรัพย
นางสาวสุคนธร ปกโคทานัง

๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุคนธา โพธิ์ทอง
นางสาวสุคนธาร จินดาหนา
นางสาวสุคลทิพย หุนเกา
นางสาวสุคลศรี นนธิจันทร
นางสาวสุจรรยจิรา ไชยพิมพา
นางสาวสุจรรยจิรา ตามจิตเจริญ
นางสุจรรยจิรา วงศชาลี
นางสุจรรยา พงษไชย
นางสาวสุจรรยา อินทวิเศษ
นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแกว
นางสาวสุจารี ชวยรอด
นางสุจารี ตุมนิลกาล
นางสาวสุจารี พรมอินทร
วาที่รอยตรีหญิง สุจิตตรา
จันทะบาล
นางสาวสุจิตตรา นิลทะละ
นางสุจิตตรา ภูฆัง
นางสุจิตตา รูปสูง
นางสุจิตร พรหมบุตร
นางสาวสุจิตรา กอนเงิน
นางสาวสุจิตรา เกตพันธ
นางสาวสุจิตรา คารม
นางสาวสุจิตรา จินะวงศ
นางสาวสุจิตรา ชวงโชติ
นางสุจิตรา ชัยศิริ
นางสุจิตรา ชุมเปย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕
๑๙๐๘๖
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐
๑๙๐๙๑
๑๙๐๙๒

นางสุจิตรา ชูสกุลวงศ
นางสุจิตรา เชื้อชัย
นางสาวสุจิตรา แซลิ้ม
นางสาวสุจิตรา ดํากุล
นางสาวสุจิตรา ดําเกลี้ยง
นางสุจิตรา ทันไชย
นางสาวสุจิตรา บุตรดี
นางสุจิตรา พรมเวียง
นางสุจิตรา พระนอ
นางสาวสุจิตรา ภูผาดาว
นางสาวสุจิตรา ภูภักดีพันธ
นางสุจิตรา มงคลเกตุ
นางสาวสุจิตรา มีศิลป
นางสาวสุจิตรา แรงจบ
นางสาวสุจิตรา โรมรัน
นางสุจิตรา วงษพุฒ
นางสุจิตรา วงษสมศรี
นางสาวสุจิตรา สงคราม
นางสาวสุจิตรา สพฤกษศรี
นางสุจิตรา สุทธสอน
นางสุจิตรา เสือดวง
นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย
นางสาวสุจิตรา แสนหาญ
นางสาวสุจิตรา อาศนวิเชียร
นางสาวสุจิตรา อินทนู
นางสุจิตรา อินอําพร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุจิตราภา บุญแกว
นางสาวสุจิตราวดี เครือชารี
นางสาวสุจิตวดี วงคชาลี
นางสาวสุจิตา รัดพัด
นางสาวสุจิตาพัช โสดาปดชา
นางสาวสุจินดา คําหาด
นางสาวสุจินดา ทับไทร
นางสาวสุจินดา ธงสันเทียะ
นางสาวสุจินดา ปองเขต
นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริ
นางสุจินต ทองขาว
นางสาวสุจินต อินทมะโน
นางสาวสุจินทรา ปุผมาศ
นางสาวสุจินันท ทองใหญ
นางสาวสุจิรา ปาทาน
นางสาวสุจิรา ปดตาละเพ
นางสาวสุจิรานันท บุญเถิง
นางสุใจ ศรีไชย
นางสุฉวี สุวรรณภาวงค
นางสาวสุชญา เพชรนอย
นางสาวสุชญา มั่นตอพงษ
นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล
นางสุชญา แสงจันทร
นางสุชญา เหลาสมบูรณ
นางสาวสุชฎา ไชยกา
นางสาวสุชัญญา วาป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔

นางสุชัญญา ศรียอด
นางสาวสุชัญสินี สีหะวงษ
นางสาวสุชาฎา รถทอง
นางสาวสุชาณี ทองนอย
นางสาวสุชาดา กิจหวาง
นางสุชาดา แกวนอย
นางสาวสุชาดา แกวพิกุล
นางสาวสุชาดา คันธบุปผา
นางสุชาดา จวงพานิช
นางสุชาดา จินะแปง
นางสาวสุชาดา ตุมคลาย
นางสาวสุชาดา ทองไทย
นางสาวสุชาดา ทองอยู
นางสาวสุชาดา ทิพโรจน
นางสาวสุชาดา นาคเทศ
นางสาวสุชาดา พละโย
นางสาวสุชาดา พูลพรหม
นางสาวสุชาดา ไพอนนท
นางสาวสุชาดา ยันประโคน
นางสาวสุชาดา วองไว
นางสาวสุชาดา สามสวัสดิ์
นางสาวสุชาดา สุขบํารุงศิลป
นางสาวสุชาดา แสงเดือน
นางสาวสุชาดา แสนใจอิ
นางสุชาดา เหมะ
นางสุชาดา ฮั่นพิพัฒน

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุชานัน บุญยบุตร
นางสาวสุชานันท ภูเจริญ
นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย
นางสาวสุชารัตน ลอมมหาดไทย
นางสุชาวดี ทรงแกว
นางสาวสุชาวดี เทพกฤช
นางสาวสุชาวลี เพชรดี
นางสาวสุชาอร สีคง
นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฏ
นางสาวสุชิรา มีอาษา
นางสาวสุชิลา ตองออน
นางสุชิลา พงษพุม
นางสุชีนันท ณ จันทร
นางสาวสุชีรา แกวหนองแก
นางสาวสุชีรา ใจหวัง
นางสาวสุชีรา วรมานะกุล
นางสาวสุชีรา ศุภพิมลวรรณ
นางสาวสุฌาณนธี ไชยเหมวงศ
นางสุฌาณี หนูจับแกว
นางสุญดา เนตระชาติ
นางสาวสุญาดา คําทองเขียว
นางสาวสุฎาภรณ สําราญรื่น
นางสุฑาทิพย มณีรัตนเลิศวานิช
นางสาวสุฑารัตน ทองเกลี้ยง
นางสุณัชชา แกวประเสริฐ
นางสาวสุณัฐชา โนจิตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖

นางสาวสุณัฐชา พิมสารี
นางสุณิสา จันตะวงค
นางสุณิสา บุญดี
นางสุณิสา สปลเลอร
นางสุณิสา สายเนตร
นางสาวสุณิสา สุขแชม
นางสุณีย พรหมสุข
นางสาวสุณีย พลแกว
นางสุณีวรรณ แกวเครือศรี
นางสาวสุณีวัลย อุดมวงศ
นางสุดใจ แกวอุทัย
นางสุดใจ คงนุม
นางสุดใจ โนนสวาง
นางสาวสุดใจ สุขผอง
นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย
นางสาวสุดธิดา ติณะมาศ
นางสาวสุดธิดา พรมแพง
นางสาวสุดา ทองเซง
นางสุดา บุญจันทร
นางสาวสุดา ประดิษฐ
นางสุดา ปราชญนคร
นางสุดา ปวนเทียน
นางสาวสุดา ภักดีอิ่ม
นางสาวสุดา สะดี
นางสาวสุดา แสนพรม
นางสุดา หัตถะกอง

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐
๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุดา แอมอุตม
นางสาวสุดาทิพพ ฉวีวงค
นางสาวสุดาทิพย สมัครกิจ
นางสุดาทิพย หมูหัวนา
นางสาวสุดานี สกุลสุข
นางสาวสุดาพร เพชรรัตน
นางสาวสุดาพร โมทนา
นางสาวสุดายงค พุฒจันทร
นางสาวสุดารักษ พยัคฆมะเริง
นางสุดารักษ ยมจินดา
นางสุดารัตน คงศรี
นางสาวสุดารัตน คลื่นกระโทก
นางสาวสุดารัตน คําแพง
นางสาวสุดารัตน งามวิลัย
นางสาวสุดารัตน จิตรหลัง
นางสาวสุดารัตน ชินโน
นางสุดารัตน ชุมแวงวาป
นางสาวสุดารัตน ดอกทองหอม
นางสุดารัตน ถนอมสิน
นางสาวสุดารัตน ทิมศรี
นางสาวสุดารัตน ทิมหอม
นางสาวสุดารัตน ทิวาสัจจากุล
นางสาวสุดารัตน ทุงพรวณ
นางสุดารัตน นาถาดทอง
นางสุดารัตน บุตรดี
นางสาวสุดารัตน บูชา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘

นางสาวสุดารัตน ปานทอง
นางสุดารัตน ปาปะขัง
นางสาวสุดารัตน พระสุรัตน
นางสาวสุดารัตน พิบูลยสังข
นางสาวสุดารัตน พิมพบุตร
นางสาวสุดารัตน พิมพิสาร
นางสุดารัตน พิสิทธิ์
นางสาวสุดารัตน รอดกุบ
นางสุดารัตน รักเดช
นางสุดารัตน ลออุทัย
นางสุดารัตน สุขภิบาล
นางสุดารัตน สุขสมบูรณ
นางสาวสุดารัตน หนาหู
นางสุดารัตน หวังรักกลาง
นางสุดารัตน หอมเจริญ
นางสุดารัตน อริยะศิริวงศ
นางสาวสุดารัตน อะหลีแอ
นางสาวสุดาวดี ดาวังปา
นางสาวสุดาวรรณ กันทะมา
นางสาวสุดาวรรณ วุฒิจําเริญ
นางสุดาวรรณ เสาเทพ
นางสุดาวัลย กาญจนสุขเมฆิน
นางสาวสุดาวัลย การนา
นางสาวสุดาวัลย ตอปญญา
นางสาวสุดาวัลย นวมจิตร
นางสาวสุดาวัลย ศรีทอง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑
๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุติมา พรหมเมศร
นางสุติมา สุขฟุง
นางสุทธญาณ นามวงศ
นางสาวสุทธญาณ อินทวัน
นางสาวสุทธดา พรหมชมพู
นางสาวสุทธดา ศรีไทย
นางสาวสุทธวรรณ โพธิ์ศรี
นางสาวสุทธสินี ยุเหล็ก
นางสาวสุทธาทัย ทองกลม
นางสาวสุทธาทิพย โกศลจิตร
นางสาวสุทธาทิพย จันทิมางกูร
นางสาวสุทธาสินี ไทยแท
นางสาวสุทธาสินี อุทัยฉาย
นางสาวสุทธาสินี โอฐงาม
นางสาวสุทธิกานต ชิงชวง
นางสาวสุทธิกุล มะโน
นางสาวสุทธิจิตต นาคคล้ํา
นางสาวสุทธิฉันท พิเนตรเสถียร
นางสาวสุทธิชา บุตะเคียน
นางสาวสุทธิณี โชติมน
นางสุทธิณี ไมสูง
นางสาวสุทธิณี สาลาสิน
นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติ
นางสาวสุทธิดา ผาแดง
นางสาวสุทธิดา แสงรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘
๑๙๒๙๙

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุทธินันท คํามา
นางสาวสุทธินี ทองหลอ
นางสุทธินี แสงแสน
นางสุทธินี โอภาษี
วาที่รอยตรีหญิง สุทธิรักษ
แสงกลา
นางสาวสุทธิรัตน ทรัพยแกวยอด
นางสาวสุทธิรา เกษมราษฎร
นางสุทธิรา สมเนียม
นางสาวสุทธิลักษณ วงศสุวรรณ
นางสุทธิวรรณ ชัยนาคิน
นางสุทธิษา สุคนธชาติ
นางสาวสุทธีรนันท พึ่งเพียร
นางสุทราทิณีย มิตรดี
นางสาวสุทฤศยา สุขสําราญ
นางสาวสุทัตตา จันทรเนตร
นางสุทัตตา ศรีทร
นางสุทัศษา อินมณี
นางสาวสุทารัตน มิสา
นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์
นางสาวสุทิน ยิ่งชูรส
นางสุทิพย จิตธรรม
นางสุทิพย สายจรัญ
นางสาวสุทิศา เขียวหวาน
นางสาวสุทิศา จันตะวงศ
นางสาวสุทิศา พิศฐาน

๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔
๑๙๓๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุทิศา รุจิวงศ
นางสาวสุทิศา ศรีมาตย
นางสาวสุทิสา ชีวัน
นางสุทิสา นุมวัฒนา
นางสุเทพ สําลี
นางสุธรรมมา ทองนาค
นางสาวสุธรรมา ทองคํา
นางสุธัญญา สุดงาม
นางสุธางศุรัตน บุญเมือง
นางสุธาทิพย คณาพันธ
นางสาวสุธาทิพย คนหาญ
นางสาวสุธาทิพย เจียรสถิต
นางสุธาทิพย แจมหมอ
นางสาวสุธาทิพย ทิพยโพธิ์
นางสาวสุธาทิพย พรมนอย
นางสาวสุธาทิพย พันธวัฒนะ
นางสาวสุธาทิพย สกุลพาณิชย
นางสาวสุธาทิพย สุวรรณมวง
นางสาวสุธารดี จันทพรม
นางสาวสุธารส อินสําราญ
นางสาวสุธารักษ เพ็ชรอําไพ
นางสาวสุธารัตน กระจังทอง
นางสาวสุธารัตน ทองเหลือ
นางสาวสุธารัตน นักลํา
นางสุธารา สุกทน
นางสุธารินี อสิพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐
๑๙๓๕๑

นางสุธาวรรณ หัสนันท
นางสาวสุธาวัลย อัตตโชติ
นางสาวสุธาศิน กลิ่นโท
นางสาวสุธาสินี ขําทอง
นางสุธาสินี เชาวนเลิศ
นางสาวสุธาสินี ดวงโตด
นางสาวสุธาสินี เตงภูเขียว
นางสาวสุธาสินี ประจงใจ
นางสาวสุธาสินี ประพฤติ
นางสาวสุธาสินี เพชรแยม
นางสาวสุธาสินี โพธิสาขา
นางสุธาสินี รัมมะญาณ
นางสุธาสินี ลุนชัยภา
นางสาวสุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวสุธาสินี สิงหนอย
นางสาวสุธาสินี สิงหประโคน
นางสาวสุธาสินี สุขวิเศษ
นางสุธิกา ฝาชัยภูมิ
นางสุธิกานต มวนทอง
นางสุธิชา ทะสุตะ
นางสาวสุธิดา กองแดง
นางสาวสุธิดา คุณสันเทียะ
นางสาวสุธิดา ตาสาโรจน
นางสาวสุธิดา ทิพยพิชัย
นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์
นางสาวสุธิดา เนียมมูสิก

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖
๑๙๓๗๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุธิดา บรรดาศักดิ์
นางสาวสุธิดา ปคุณ
นางสาวสุธิดา ศรีปลั่ง
นางสาวสุธิดา สุทินฤกษ
นางสาวสุธิดา สุภากาญจน
นางสาวสุธิดา แสงไสย
นางสาวสุธิดา อยูภักดี
นางสุธิดา ฮวดศรี
นางสุธิตา ศรีบุญนาค
นางสาวสุธินันท เลิศนา
นางสาวสุธินี แจมจํารัส
นางสาวสุธิมนต บุญมา
นางสุธิมา เทศถมยา
นางสาวสุธิรา ล่ําสวย
นางสุธิศา ทองคํา
นางสุธิษา นุยผอม
นางสาวสุธิสา เศษขาว
นางสุธีกานต สมวงศ
นางสุธีพร สมเขาใหญ
นางสาวสุธีรา เกรียงสมร
นางสาวสุธีรา ใจอาด
นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม
นางสุธีรา ยาวะโนภาส
นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ
นางสุธีรา สิงหคําโล
นางสุธีรา หนูคลาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒
๑๙๔๐๓

นางสาวสุนทรี ขันตีสาย
นางสาวสุนทรี เตียงกูล
นางสาวสุนทรี นาคประเสริฐ
นางสาวสุนทรี ผาตินาวิน
นางสุนทรี พรหมบุตร
นางสาวสุนทรี รถทอง
นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาล
นางสุนทรี โสมณะ
นางสาวสุนทรี อนันโท
นางสาวสุนทรี ออนสุวรรณ
นางสาวสุนทรีย พรมตา
นางสาวสุนัน ชํานิด
นางสุนัน หวานชิต
นางสาวสุนันท กันทะเนตร
นางสาวสุนันท จันพวก
นางสาวสุนันท จําปาทิพย
นางสาวสุนันท โปธา
นางสาวสุนันท เพิ่มขุนทด
นางสุนันท เมืองปาน
นางสุนันท หนูอินทร
นางสาวสุนันทา กมลผาด
นางสาวสุนันทา แกวเปย
นางสุนันทา ไกรยศ
นางสาวสุนันทา แข็งแรง
นางสาวสุนันทา คําเสนา
นางสุนันทา จํานงฤทธิ์

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘
๑๙๔๒๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุนันทา จิตตมั่น
นางสาวสุนันทา เจริญสุข
นางสาวสุนันทา ฉายากุล
นางสุนันทา ชํานาญกิจ
นางสาวสุนันทา ชํานาญทาง
นางสาวสุนันทา นพพิบูลย
นางสาวสุนันทา บุญมา
นางสาวสุนันทา ปองกัน
นางสาวสุนันทา ปติทโน
นางสาวสุนันทา พรหมศิลป
นางสุนันทา พรหมอินทร
นางสาวสุนันทา เพ็งแจง
นางสาวสุนันทา ภัทธิยากูล
นางสุนันทา มดตะนอย
นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ
นางสาวสุนันทา เลอสวรรควารี
นางสุนันทา เลิศวิบูลยลักษณ
นางสาวสุนันทา วะณานิชย
นางสาวสุนันทา ศรีจันทร
นางสาวสุนันทา ศรีบุญนํา
นางสุนันทา ศรีหงษ
นางสุนันทา ศิริเดชไชยวงศ
นางสาวสุนันทา สุขเกษม
นางสุนันทา สุขปลั่ง
นางสุนันทา แสงอนันต
นางสุนันทา หมาดสา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔
๑๙๔๕๕

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐ
นางสุนันทินี ศรีบุรินทร
นางสุนันธิณี ทองพระพักตร
นางสาวสุนันธิดา นามปราศรัย
นางสาวสุนานาถ พรวิบูลภาค
นางสุนารถ รมรุกข
นางสาวสุนารี แกวขอนแกน
นางสุนารี จิตตสุทธิผล
นางสาวสุนารี ไทยภักดี
วาที่รอยตรีหญิง สุนารี นากแกว
นางสุนารี เมฆกวาว
นางสุนารี รัตนประเสริฐ
นางสุนิดา จันทรประสงค
นางสุนิดา ใบบัว
นางสาวสุนิดา พงศนิรันดร
นางสุนิดา ไพรบึง
นางสุนิดา ศรีสมบัติ
นางสุนิตย บุญเย็น
นางสุนิตย ออนพุทธา
นางสาวสุนิตยา ศรีรักยิ้ม
นางสุนิตา ฉัตรทอง
นางสุนิตา นันเสนา
นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร
นางสาวสุนิศา เหมือนบัว
นางสาวสุนิศา อุดมเดช
นางสุนิษฐา เจริญวิทยธนเดช

๑๙๔๕๖
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

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุนิษา จิตตเกษม
นางสุนิษา ทรัพยอุปการ
นางสาวสุนิษา ธนพฤษณานันท
นางสาวสุนิษา บัวสง
นางสุนิษา พูลศรี
นางสุนิษา วรรณทุ
นางสาวสุนิษา หลีหีม
นางสาวสุนิษา แหนงฮวบ
นางสาวสุนิสา กะการดี
นางสาวสุนิสา จันทรจําปา
นางสาวสุนิสา จันหัวนา
นางสาวสุนิสา เจริญกลิ่น
นางสุนิสา เจี้ยงเต็ม
นางสาวสุนิสา ฉันทศิริรัตน
นางสาวสุนิสา ชาวขมิ้น
นางสุนิสา ชุมมงคล
นางสาวสุนิสา ถิ่นนุย
นางสาวสุนิสา นาคคุม
นางสุนิสา นิลฉวี
นางสาวสุนิสา บุดดาเวียง
นางสาวสุนิสา มหายศ
นางสุนิสา วงศศรีรักษา
นางสุนิสา วรรณกุล
นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์
นางสาวสุนิสา ศรีสุขคํา
นางสาวสุนิสา สมัครสมาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๙๕๐๗

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุนิสา สายแกวดี
นางสาวสุนิสา ไสววรรณ
นางสุนิสา อรามพยอม
นางสาวสุนิสา ออนจันทร
นางสุนิสา อินทนนท
นางสาวสุนีนารถ ออนละมุล
นางสุนีย แกวไฝ
นางสาวสุนีย คะงุย
นางสาวสุนีย ศรีจันทรออน
นางสาวสุนีย สุขแสง
นางสุนีย เสนคราม
นางสาวสุนีรัตน จันทรานุวัฒนกุล
นางสุนีรัตน ผุดวรรณา
นางสาวสุนีรัตน สุวรรขํา
นางสาวสุนีรัตน หมั่นหนองทุม
นางสาวสุเนตร แกงคํา
นางสาวสุเนตร หวยอําพัน
นางสาวสุเนตรา อินทมาตร
นางสุบรรณ ชัยรัตน
นางสุบรรณ สิทธิชัย
นางสาวสุบรรณ หอมหวล
นางสาวสุบัน พรมลี
นางสุบิน พนมเขต
นางสาวสุปภาดา แซเตียว
นางสาวสุประดา สวางปาน
นางสาวสุประวีณ ชีวสุขานนท

๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐
๑๙๕๑๑
๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒
๑๙๕๓๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุประวีณ ดงทอง
นางสุประวีณ เวียงสุข
นางสุปรางค ทนเพชร
นางสาวสุปราณี แกวเจริญ
นางสาวสุปราณี เขียวใหญ
นางสาวสุปราณี ชินโน
นางสาวสุปราณี เชื่อมชิต
นางสาวสุปราณี แซลอ
นางสาวสุปราณี ทัตสอย
นางสาวสุปราณี ทีลา
นางสาวสุปราณี บุญพรหม
นางสุปราณี พลพันธงาม
นางสาวสุปราณี ไพรบึง
นางสุปราณี มาศวรรณา
นางสาวสุปราณี วงษา
นางสุปราณี สุวรรณฉวี
นางสุปราณี หุนเอียด
นางสาวสุปราณีต ปานมา
นางสาวสุปรีญา จํานงครัตน
นางสุปรีดา ณ พัทลุง
นางสาวสุปรียา จิตประจง
นางสาวสุปรียา ตรีหัตถ
นางสาวสุปรียาพร สุบรรณาจ
นางสาวสุปรียาอร สีสะแล
นางสาวสุปวีณ ธัญญเจริญ
นางสาวสุปญญา ชาติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘
๑๙๕๕๙

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุปญญา หนูกลึง
นางสาวสุพณา แดงเดช
นางสาวสุพร ขุนอักเขต
นางสาวสุพรทิพย จินตนชูติกร
นางสาวสุพรทิพย ไทรทองคํา
นางสาวสุพรทิพย เปงนวล
นางสาวสุพรพรรณ วงษไร
นางสุพรรณ ประดับศรี
นางสุพรรณ พงษศิริ
นางสาวสุพรรณ สุวรรณชาตรี
นางสาวสุพรรณ ทาแกง
นางสุพรรณ สวางศรี
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร
นางสาวสุพรรณนิการ จําปาชัย
นางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา
นางสาวสุพรรณลักษณ ชื่นอิ่ม
นางสุพรรณศร หลุมใส
นางสุพรรณษา แกวพลอย
นางสาวสุพรรณษา รอบรูดี
นางสาวสุพรรณษา แสงจีน
นางสาวสุพรรณษา บุญศิริ
นางสุพรรณา บุญสิทธิ์
นางสาวสุพรรณา สะบก
นางสาวสุพรรณิกา จั่นเพชร
นางสุพรรณี กิจนิธิธาดา
นางสาวสุพรรณี เกตุอยู

๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐
๑๙๕๘๑
๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔
๑๙๕๘๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุพรรณี แกนบุดดี
นางสาวสุพรรณี แกวกระจาย
นางสาวสุพรรณี แกวกัลยา
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
นางสาวสุพรรณี คงดี
นางสาวสุพรรณี จันทรสุริย
นางสุพรรณี จํารัส
นางสุพรรณี จูมลี
นางสุพรรณี เจียมรัตนศรี
นางสาวสุพรรณี ชูคง
นางสุพรรณี โชติกุล
นางสาวสุพรรณี ธนวิริยพันธุ
นางสาวสุพรรณี นุกูลภักดิ์
นางสาวสุพรรณี นุมหยู
นางสาวสุพรรณี ปดความลับ
นางสาวสุพรรณี พวงพี
นางสาวสุพรรณี ภาคภูมิ
นางสุพรรณี มงคล
นางสุพรรณี มณฑาทิพย
นางสุพรรณี มั่นมา
นางสุพรรณี มีเดช
นางสาวสุพรรณี วารีแสงทิพย
นางสาวสุพรรณี ศรีพล
นางสุพรรณี ศรีวงศ
นางสาวสุพรรณี ศรีวรรณะ
นางสุพรรณี ศรีวะรมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑
๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐
๑๙๖๑๑

นางสาวสุพรรณี สงครามรอด
นางสุพรรณี สีนา
นางสาวสุพรรณี สืบศิริ
นางสุพรรณี สุขทอง
นางสาวสุพรรณี สุขมา
นางสุพรรณี สุขแสง
นางสุพรรณี สุทธิเนียม
นางสาวสุพรรณี สุนทรแต
นางสาวสุพรรณี แสนจู
นางสุพรรณี อุนวงษ
นางสาวสุพรรนิภา ดาวเรือง
นางสุพรรษา กรอกสําโรง
นางสาวสุพรรษา กลารอด
นางสาวสุพรรษา กลาหาญ
นางสาวสุพรรษา กองนอก
นางสุพรรษา คลี่เกษร
นางสาวสุพรรษา คําภาพันธ
นางสาวสุพรรษา งามเขียว
นางสาวสุพรรษา จันทร
นางสุพรรษา ชัยสุรินทร
นางสาวสุพรรษา ชินนาค
นางสาวสุพรรษา แซเหลี้ยว
นางสุพรรษา ตนแกว
นางสาวสุพรรษา ทองนิ่ง
นางสาวสุพรรษา นาโพนทัน
นางสาวสุพรรษา บุตรโยธี

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖
๑๙๖๓๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ
นางสุพรรษา ประทับศักดิ์
นางสาวสุพรรษา ผองมณี
นางสาวสุพรรษา พลขันธ
นางสุพรรษา พันสี
นางสาวสุพรรษา พูลสวัสดิ์
นางสาวสุพรรษา เพ็ชรภูวงษ
นางสาวสุพรรษา ภาษี
นางสาวสุพรรษา มาลา
นางสาวสุพรรษา ยังคลัง
นางสาวสุพรรษา วงศวาสน
นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ
นางสุพรรษา ศรีประเทศ
นางสาวสุพรรษา ศรีพันดอน
นางสาวสุพรรษา ศรีภักดิ์
นางสาวสุพรรษา สัปทน
นางสุพรรษา สิงหทองทัด
นางสุพรรษา สุขสมบูรณ
นางสุพรรษา ออนละมุล
นางสุพรรษา อายเสาร
นางสาวสุพรรษา เอียดดํา
นางสาวสุพวารี เรืองบํารุง
นางสาวสุพักตร มาซา
นางสุพัจฉรี กาบคํา
นางสุพัชชา ครุธวงษ
นางสาวสุพัชชา เชี่ยวชาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒
๑๙๖๖๓

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพัชนีวัลย แข็งขัน
นางสาวสุพัชรกิจ อรามศรี
นางสาวสุพัฒณา มีโชค
นางสาวสุพัฒตรา บุษบา
นางสาวสุพัฒตา บัวหอม
นางสาวสุพัฒนา หวลวงค
นางสาวสุพัตตา แกวเขียว
นางสาวสุพัตนตรา ชัยณรงค
นางสุพัตรา คําลือ
นางสาวสุพัตรา จันทอง
นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญ
นางสุพัตรา เจริญศรี
นางสุพัตรา ชางปลิว
นางสุพัตรา เชื้ออินทร
นางสุพัตรา ดัดผอง
นางสาวสุพัตรา ทองภูบาล
นางสาวสุพัตรา ทองสุข
นางสุพัตรา เทพมาลาพันธศิริ
นางสาวสุพัตรา นามขาว
นางสาวสุพัตรา นุมศรีวัง
นางสาวสุพัตรา บุพศิริ
นางสุพัตรา ปากดี
นางสาวสุพัตรา ปดจะยัง
นางสุพัตรา เปยกบุตร
นางสาวสุพัตรา เพ็ชรประพันธ
นางสาวสุพัตรา ไพบูลยวัฒนกิจ

๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘
๑๙๖๘๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุพัตรา มั่นคง
นางสาวสุพัตรา มาลัย
นางสาวสุพัตรา มูลภา
นางสุพัตรา ยังสุข
นางสุพัตรา รักสวน
นางสุพัตรา ราชสันเทียะ
นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุ
นางสาวสุพัตรา วงคแสงนอย
นางสุพัตรา วงศเชียงเพ็ง
นางสาวสุพัตรา วงศยี
นางสาวสุพัตรา วงศอินตา
นางสาวสุพัตรา วงษมณฑา
นางสุพัตรา วรรณมะกอก
นางสาวสุพัตรา วันติยา
นางสาวสุพัตรา ศรีดา
นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์วงค
นางสุพัตรา สะสมทรัพย
นางสาวสุพัตรา สิงหสถิตย
นางสุพัตรา สุขสําราญ
นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร
นางสุพัตรา เหล็มหวัง
นางสาวสุพัตรา อยูบานคลอง
นางสุพัตรา อันฐาเชษ
นางสุพัตรา อาวะบุตร
นางสาวสุพัตรา อ่ําเอี่ยม
นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔
๑๙๗๑๕

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพัทธินันทน จันทรพุฒ
นางสุพานิจ บุญเขม
นางสาวสุพาพร แซฮึง
นางสาวสุพาพร สุพงษ
นางสุพาภรณ ปานดี
นางสุพิกา ตนสอน
นางสาวสุพิชชา แกวกํา
นางสาวสุพิชชา บํารุงเมือง
นางสุพิชชา มนแพวงศานนท
นางสาวสุพิชชา สุขเกิด
นางสุพิชฌาณย อรุณสิทธิ์
นางสาวสุพิชฌาย จันทรพวง
นางสาวสุพิชฌาย จันทรสงแสง
นางสาวสุพิชฌาย นราทอง
นางสาวสุพิชญ ซอนพิมาย
นางสาวสุพิชญนันท จารุนัย
นางสาวสุพิชญา กรีอักษร
นางสุพิชญา กอนทอง
นางสาวสุพิชญา ไกรกล
นางสาวสุพิชญา จันทพันธ
นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์
นางสาวสุพิชญา ทิพยประยูร
นางสาวสุพิชญา บุญศิริ
นางสุพิชญา พันธเดช
นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒา
นางสาวสุพิณ วิจิตรจั่น

๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑
๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐
๑๙๗๔๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุพิณญา เหล็กเพ็ชร
นางสาวสุพิดา เเยมนิ่มนวล
นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ
นางสุพิน ยุบลศรี
นางสาวสุพินยา ปญญาไชย
นางสุพินยา หามาฤทธิ์
นางสุพินิจ ธุรี
นางสุพิศ จงเรืองศรี
นางสุพิศ จําปากลาย
นางสาวสุพิศ พันธุนันท
นางสุพิศ พูลแสง
นางสุพิศ ไวยประสิทธิ์
นางสาวสุพิษา คําสําลี
นางสุพีชา นาคนวล
นางสาวสุพีรณัฐ ศรีสุชาติ
นางสาวสุพีลาภ ลําภา
นางสุเพียร ทันวัน
นางสาวสุฟยาตี อาแวปาเต
นางสาวสุภณิดา ระนําไทยสงฆ
นางสาวสุภดา ตาปราบ
นางสุภนิดา นาราศรี
นางสาวสุภนิษฐ ชอบบุญ
นางสาวสุภมาศ พานทอง
นางสุภมาส กิ่งชัยวงค
นางสาวสุภรณ ทับทิมทอง
นางสุภรัตน ชนะหาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภรัตน ฮั่นวิวัฒน
นางสาวสุภลักษ พยัคฆพล
นางสาวสุภลักษณ ทองจันทร
นางสุภลักษณ เบาหลอเพชร
นางสาวสุภลักษณ สถิตไชยนนท
นางสาวสุภลักษณ เสนาลัย
นางสุภลักษษ วิเศษรัตน
นางสาวสุภลัคน พูลสวัสดิ์
นางสาวสุภวรรณ โพธิ์อิ่ม
นางสาวสุภวรรณ เฟองฟู
นางสาวสุภวรรณ วงศยะรา
นางสุภักดิ์สอน ผาสุขนิตย
นางสุภัค ถนอมพันธ
นางสาวสุภัค ทองมาก
นางสาวสุภัค ปุตามา
นางสาวสุภัค เปยงตา
นางสาวสุภัค วงศภักดี
นางสาวสุภัค สุวรรณคํา
นางสุภัค อายเสาร
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนากาญจน
นางสุภัควดี จันทรปญญา
นางสาวสุภัชชา มามาก
นางสุภัชชางค ละมาย
นางสุภัญกานต อินสา
นางสุภัตรา เขตปญญา
นางสาวสุภัทตรา กังสันเทียะ

๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘
๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑
๑๙๗๙๒
๑๙๗๙๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภัทตรา เกษร
นางสุภัทร นครสุข
นางสุภัทรจิตร วงศศรี
นางสุภัทรรัชต สัตยากูล
นางสาวสุภัทรศยา พรรณสุข
นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังศรี
นางสาวสุภัทรา ศรีออน
นางสาวสุภัทรา เสนหดี
นางสาวสุภัทราภรณ ปญญาเพียร
นางสุภัสชรี สีดา
นางสาวสุภัสตรา ฝายสงค
นางสาวสุภัสสร ภูมิพรรณา
นางสุภัสสร สมนึก
นางสาวสุภัสสรา พรหมบุตร
นางสาวสุภา ภาคจัตุรัส
นางสาวสุภา หอมขุนทด
นางสาวสุภาคินี ศรียงค
นางสาวสุภาคินี อินทรนาก
นางสาวสุภาณี นนทะโคตร
นางสาวสุภาณี บัวทอง
นางสาวสุภาณี บัวประทุม
นางสุภาณี พรหมมี
นางสุภาณี เพชรเศษ
นางสาวสุภาณี มังคูณ
นางสาวสุภาณี รัตนสุวรรณ
นางสาวสุภาณี วุฒิธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕
๑๙๗๙๖
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘

นางสุภาณีย กูลเรือน
นางสาวสุภาณีย แสงไพทูรย
นางสุภาดา ฟกนวล
นางสุภานัน ประสินทอง
นางสาวสุภานัน ปญญาใหญ
นางสาวสุภานันท พรหมเสน
วาที่รอยตรีหญิง สุภานิดา
พรหมเพชร
นางสาวสุภานิตย คํากอ
นางสุภานี เข็มทอง
นางสุภานี โภชนสาลี
นางสุภาพ กิตติพรไพโรจน
นางสาวสุภาพ ขอนศักดิ์
นางสาวสุภาพ จันทะคาม
นางสุภาพ ชมมา
นางสุภาพ เพ็งดี
นางสุภาพ ไสวเวียง
นางสาวสุภาพ หนองพงษ
นางสาวสุภาพร กันทะใจ
นางสาวสุภาพร แกนโกมล
นางสุภาพร แกวกุก
นางสุภาพร แกวจันทร
นางสาวสุภาพร โกมลมุสิก
นางสุภาพร คงแกว
นางสาวสุภาพร คงสําคัญ
นางสาวสุภาพร คําชมภู

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภาพร คําสําแดง
นางสาวสุภาพร คุณรักษ
นางสาวสุภาพร คุมครอง
นางสาวสุภาพร จงรักษ
นางสุภาพร จะรา
นางสาวสุภาพร ใจกลา
นางสาวสุภาพร ฉั่วพันธ
นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ
นางสาวสุภาพร ชารี
นางสุภาพร ชิณวัฒน
นางสุภาพร ชูเตชะ
นางสุภาพร เชาวแพทย
นางสาวสุภาพร แซโหลย
นางสาวสุภาพร แซฮอ
นางสุภาพร ตุดถีนนท
นางสาวสุภาพร ทองจันทร
นางสาวสุภาพร โทนตะขบ
นางสุภาพร นอยกําเนิด
นางสาวสุภาพร นามสอน
นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย
นางสุภาพร บัวบาน
นางสุภาพร บุญกิจ
นางสาวสุภาพร บุญทวี
นางสุภาพร บุญไทย
นางสาวสุภาพร บุญมาก
นางสาวสุภาพร เบารักษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐

นางสาวสุภาพร ปตตาตะพัง
นางสาวสุภาพร ผลพุฒ
นางสาวสุภาพร ผูกพันธ
นางสาวสุภาพร แฝงยงค
นางสาวสุภาพร พวงพั่ว
นางสุภาพร พินิจพรพรรณ
นางสาวสุภาพร พุมเพ็ชร
นางสาวสุภาพร ภาครัตน
นางสาวสุภาพร ภิรมยเมือง
นางสุภาพร มะลิวงษ
นางสาวสุภาพร มุงชัยภูมิ
นางสาวสุภาพร ยุทธโกศา
นางสุภาพร ราชา
นางสาวสุภาพร ลาภผล
นางสุภาพร วงคสุพชัย
นางสุภาพร วงษวรศิลป
นางสุภาพร วรญาโณ
นางสาวสุภาพร ศรีมาลา
นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์
นางสาวสุภาพร สบูแกว
นางสาวสุภาพร สาธุชาติ
นางสุภาพร สาระอาวาส
นางสาวสุภาพร สิทธิ
นางสาวสุภาพร สืบสันต
นางสาวสุภาพร สุขคํา
นางสาวสุภาพร สุขีทัศน

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภาพร สุยหลา
นางสาวสุภาพร เสือดาว
นางสาวสุภาพร แสงลับ
นางสาวสุภาพร หนูขํา
นางสุภาพร หาญณรงค
นางสุภาพร หารบุตร
นางสาวสุภาพร อํานาจรัตน
นางสุภาพร อุนประชา
นางสาวสุภาพรรณ ธรรมสาลี
นางสาวสุภาพรรณ บัวเขียว
นางสาวสุภาพรรณ บุญสิมมา
นางสาวสุภาพรรณ สุขเกิด
นางสาวสุภาพันธ ปตานัง
นางสุภาภรณ กลาหาญ
นางสาวสุภาภรณ กลิ่นประศรี
นางสาวสุภาภรณ กิ่งสกุล
นางสาวสุภาภรณ กุฎีพันธ
นางสาวสุภาภรณ แกวสวัสดิ์
นางสาวสุภาภรณ แกวสุฟอง
นางสาวสุภาภรณ แขงขัน
นางสุภาภรณ คงทอง
นางสุภาภรณ ค้ําคูณ
นางสาวสุภาภรณ คําโปรง
นางสุภาภรณ โคตรสุมาตย
นางสุภาภรณ จันทรกลม
นางสุภาภรณ จันทรพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาภรณ ทองไขมุกด
นางสุภาภรณ นางนวล
นางสุภาภรณ ปนแกว
นางสาวสุภาภรณ พรสิงชัย
นางสุภาภรณ แพเพชร
นางสาวสุภาภรณ มงคลเคหา
นางสุภาภรณ มุนี
นางสุภาภรณ ราชแปน
นางสุภาภรณ ริยาพันธ
นางสาวสุภาภรณ รุงโรจน
นางสาวสุภาภรณ ฤทธิ์บํารุง
นางสาวสุภาภรณ วงษชัยเพ็ง
นางสุภาภรณ ศรีทับทิม
นางสุภาภรณ ศรีทิพย
นางสาวสุภาภรณ ศรีรักษ
นางสุภาภรณ สนิทวัฒนากุล
นางสาวสุภาภรณ สัตถาพร
นางสาวสุภาภรณ สารนอก
นางสาวสุภาภรณ สุจินตาภิรมย
นางสาวสุภาภรณ สุดแสวง
นางสาวสุภาภรณ เสียงเพราะ
นางสุภาภรณ อิ่มระรื่น
นางสาวสุภาภัค เข็มทอง
นางสาวสุภามาศ วงศฉลาด
นางสุภารักษ การฟุง
นางสุภารัตน กล่ําศรีทอง

๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภารัตน กาเส็ม
นางสาวสุภารัตน งอยภูธร
นางสาวสุภารัตน จิตถา
นางสาวสุภารัตน ปานมีสี
นางสุภารัตน แรเกิด
นางสาวสุภารัตน วีรวัฒนา
นางสาวสุภารัตน สมศักดิ์
นางสุภารัตน สาริยา
นางสาวสุภารัตน สินไชย
นางสาวสุภารัตน สุปนะ
นางสุภารัตน หอมหวล
นางสุภารัตน อยูชาติประเสริฐ
นางสาวสุภารัตน อึ้งถาวรดี
นางสุภาริณีย กิจชัยสกุลฤทธิ์
วาที่รอยตรีหญิง สุภาฤดี กอผจญ
นางสาวสุภาลักษณ พรหมรังษีกุล
นางสาวสุภาลินี คุณขยัน
นางสาวสุภาวดี กระแสสินธุ
นางสาวสุภาวดี กาญจนพิทักษ
นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
นางสุภาวดี คงแกว
นางสาวสุภาวดี คําดี
นางสาวสุภาวดี จวนเผา
นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ
นางสาวสุภาวดี จิ๋วสุวรรณ
นางสุภาวดี เจริญมาก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔

นางสาวสุภาวดี ฉิมา
นางสาวสุภาวดี ชีพอุบัติ
นางสุภาวดี ชุมภูแกว
นางสุภาวดี ซุยถัง
นางสาวสุภาวดี เดชมาก
นางสาวสุภาวดี โตจริง
นางสาวสุภาวดี ทองแกว
นางสาวสุภาวดี ทองนาค
นางสาวสุภาวดี ธิบาย
นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห
นางสาวสุภาวดี นิลาทะวงศ
นางสุภาวดี บุญญานุรักษ
นางสาวสุภาวดี ปรกแกว
นางสุภาวดี พยัคฆา
นางสาวสุภาวดี พรมราช
นางสุภาวดี พรมสอน
นางสุภาวดี พุฒจาด
นางสุภาวดี พุฒทองหลาง
นางสาวสุภาวดี ภาโสม
นางสาวสุภาวดี ลี้สกุล
นางสาวสุภาวดี ลุนไชยภา
นางสาวสุภาวดี ลุนพัฒน
นางสุภาวดี ศรีทนษา
นางสาวสุภาวดี สมอินทร
นางสุภาวดี สาระวิทย
นางสาวสุภาวดี สิทธิรัมย

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙
๒๐๐๐๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภาวดี สีมาพล
นางสาวสุภาวดี สุขกมลธรรม
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ
นางสาวสุภาวดี สุขผอม
นางสาวสุภาวดี สุวรรณ
นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย
นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร
นางสาวสุภาวดี แสงพันธ
นางสาวสุภาวดี หงอยกระโทก
นางสาวสุภาวดี หนูชู
นางสาวสุภาวรรณ ชํานาญ
นางสุภาวรรณ มั่นธรรม
นางสุภาวรรณ ลอประเสริฐกุล
นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล
นางสาวสุภาวรรณ ศรีสงา
นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท
นางสาวสุภาวิณี บุญรอด
นางสาวสุภาวิณี บุญศรี
นางสาวสุภาวิณี พุทธศรี
นางสาวสุภาษร ทองบุ
นางสาวสุภาษิต ชาญเขวา
นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น
นางสาวสุภิญญา พันธุยางนอย
นางสุภิดา อนันตภักดิ์
นางสุภิตา หงษโต
นางสุภิน ผิวสา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕
๒๐๐๒๖

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภินันท ไชยธานี
นางสาวสุภิศา แสงอาวุธ
นางสาวสุภีร ศรีภูมิ
นางสาวสุมณฑา คงขาว
นางสุมณฑา มานะเดช
นางสาวสุมณฑา มุกดา
นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน
นางสาวสุมณา อุดม
นางสาวสุมนฉัตร อินทรบํารุง
นางสาวสุมนชาติ แสงคํา
นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท
นางสาวสุมนมานต อมรมุนีพงศ
นางสาวสุมนา หนูเอียด
นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัย
นางสาวสุมลฑา รามเทพ
นางสาวสุมลวรรณ โตะบู
นางสุมะนา รัตนวิสัย
นางสาวสุมาพร ดิลกโชคบํารุง
นางสาวสุมาภรณ นนทชนะ
นางสุมาลิน มาศชาย
นางสาวสุมาลี กันธุ
นางสุมาลี โคกเขา
นางสุมาลี จาเมืองฮาม
นางสาวสุมาลี ดวงชัย
นางสาวสุมาลี ทองเผือก
นางสาวสุมาลี ทองมาลี

๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔
๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔
๒๐๐๔๕
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑
๒๐๐๕๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุมาลี ทาดี
นางสุมาลี นิ่มสุดใจ
นางสาวสุมาลี บุญกอเกื้อ
นางสาวสุมาลี บุญดี
นางสุมาลี ปยะพันธ
นางสาวสุมาลี พรมปญโญ
นางสาวสุมาลี เพชรคง
นางสุมาลี มะเยาะ
นางสาวสุมาลี มีทองหลาง
นางสาวสุมาลี ยามาเจริญ
นางสาวสุมาลี ระเลิงลํา
นางสาวสุมาลี รัตนวิชัย
นางสุมาลี วังทรายทอง
นางสาวสุมาลี วิริยะวงศโรจน
นางสาวสุมาลี ศรีจันทรพรม
นางสุมาลี หนูทอง
นางสาวสุมาลี หลีจิ
นางสุมาลี หีดสิน
นางสาวสุมาลี อวมวิไลย
นางสุมาวดี สมบูรณ
นางสาวสุมิตตา ของหอม
นางสาวสุมิตรา โกธรรม
นางสุมิตรา ดีมี
นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร
นางสาวสุมินตรา ปนทอง
นางสาวสุมินตรา สลุงอยู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖
๒๐๐๗๗
๒๐๐๗๘

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง
นางสุเมตตา ลิ่มอรุณ
นางสุไมตรี มหาวรรณ
นางสุรดา พรทิพย
นางสาวสุรธัส เทียบเทียม
นางสาวสุรนุช ประชุมชน
นางสาวสุรภัส สวนดอก
นางสาวสุรภา ยศปญญา
นางสาวสุรภา สุโพธิ๋แสน
นางสาวสุรรัตน กาละปด
นางสาวสุรัจชา แกวรุงเรือง
นางสาวสุรัชดา แกวธานี
นางสาวสุรัชดา จันทรเพชร
นางสาวสุรัญชนา ศิริสมบัติ
นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค
นางสาวสุรัตน คํานินท
นางสาวสุรัตน ทิพยอุทัย
นางสาวสุรัตน ธูปทอง
นางสาวสุรัตน เพิกจินดา
นางสาวสุรัตนดา ขันรักษา
นางสุรัตนดา เชื้อศรี
นางสาวสุรัตนดา โสดา
นางสาวสุรัตนดา โหมกจันทึก
นางสุรัตนดาวัลย ทองเพิ่ม
นางสาวสุรัสวดี ตักกศิลาพันธุ
นางสาวสุรางค เสาวกูล

๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔
๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓
๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓
๒๐๑๐๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุรางค อุสาหะ
นางสาวสุรางคณา ใบยา
นางสาวสุรางคนา กาวีปลูก
นางสาวสุรางครัตน พงษกลิ่น
นางสาวสุรางจนา พัฒนประเสริฐ
นางสุรางรัตน ลําธารทอง
นางสาวสุรารักษ พนะสันต
นางสาวสุราลัย บุราณเดช
นางสาวสุราลัย ปองแพง
นางสุริจันทร เชื้อบุญมา
นางสุริชา ซึ่งรัมย
นางสุรินทร อันทะปญญา
นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค
นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง
นางสุริรัชต ดีลน
นางสาวสุริวรรณ พิพัฒนเศรษฐ
นางสาวสุริวัสสา นิธิมาพงศไท
นางสุริสา กาญจนภิญพงศ
นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ
นางสุรี ครุฑกษัตริยไทย
นางสาวสุรีญา สุดสมัย
นางสุรีบะ หนิมุสา
นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด
นางสาวสุรีพร จิตตเอื้อ
นางสาวสุรีพร ทิพยยาน
นางสาวสุรีพร บัวแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕
๒๐๑๒๖
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙
๒๐๑๓๐

นางสาวสุรีพร โบราณมูล
นางสาวสุรีพร เปรมปรีดิ์
นางสาวสุรีพร ยิ่งสุข
นางสาวสุรีพร แยมบู
นางสาวสุรีย กลัดบุบผา
นางสาวสุรีย ฉายวงษ
นางสาวสุรีย ไชยชนะ
นางสาวสุรีย ตาวัง
นางสาวสุรีย ทนคง
นางสาวสุรีย ทรงอนงค
นางสุรีย เมตตา
นางสาวสุรีย เยี่ยมสาคร
นางสาวสุรียพร กิจการ
นางสุรียพร ใจผอง
นางสุรียพร รินสกุล
นางสาวสุรียพร รุงกําจัด
นางสาวสุรียพร สุวจันทร
นางสุรียพร หาปญนะ
นางสาวสุรียรักษ หิรัญแยม
นางสุรียรัตน เที่ยงดี
นางสุรียรัตน นาสมใจ
นางสาวสุรียรัตน นิลมูล
นางสุรียรัตน ศิริตันติวัฒน
นางสาวสุรียรัตน อมรมณีกุล
นางสุรียวรรณ กังแฮ
นางสาวสุรียวัลย ขวัญทอง

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔
๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓
๒๐๑๔๔
๒๐๑๔๕
๒๐๑๔๖
๒๐๑๔๗
๒๐๑๔๘
๒๐๑๔๙
๒๐๑๕๐
๒๐๑๕๑
๒๐๑๕๒
๒๐๑๕๓
๒๐๑๕๔
๒๐๑๕๕
๒๐๑๕๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุรีรัตน กองนิมิตร
นางสุรีรัตน จําปาทอง
นางสาวสุรีรัตน โตเขียว
นางสุรีรัตน ทองสุข
นางสาวสุรีรัตน นกลอย
นางสาวสุรีรัตน บุญเชิด
นางสาวสุรีรัตน เบญกูล
นางสาวสุรีรัตน พิประโคน
นางสุรีรัตน พิศวงษ
นางสุรีรัตน พุทธรักษาพิทักษ
นางสาวสุรีรัตน โพธิ์ชัย
นางสาวสุรีรัตน มากระจัน
นางสาวสุรีรัตน วองไว
นางสาวสุรีรัตน สอนสินลา
นางสุรีรัตน สําราญถิ่น
นางสาวสุรีรัตน หมีภู
นางสาวสุรีรัตน อิฐรัตน
นางสาวสุรีวรรณ กัณหา
นางสาวสุรีวัลย ขันสัมฤทธิ์
นางสาวสุรีวัลย คีรีคช
นางสุรีวัลย ดาราพงษ
นางสาวสุรีวัลย ภูมิพันธ
นางสาวสุไรมะ อุศมา
นางสาวสุไรยา แอนดริส
นางสุไรฮา ยูโซะ
นางสาวสุฤทัย บุญมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๑๕๗
๒๐๑๕๘
๒๐๑๕๙
๒๐๑๖๐
๒๐๑๖๑
๒๐๑๖๒
๒๐๑๖๓
๒๐๑๖๔
๒๐๑๖๕
๒๐๑๖๖
๒๐๑๖๗
๒๐๑๖๘
๒๐๑๖๙
๒๐๑๗๐
๒๐๑๗๑
๒๐๑๗๒
๒๐๑๗๓
๒๐๑๗๔
๒๐๑๗๕
๒๐๑๗๖
๒๐๑๗๗
๒๐๑๗๘
๒๐๑๗๙
๒๐๑๘๐
๒๐๑๘๑
๒๐๑๘๒

นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภา
นางสาวสุลาวรรณ วงษา
นางสาวสุลาวัลย เพชรานันท
นางสาวสุลีพร ไชยเอียด
นางสุลีรัตน อัตติยะ
นางสาวสุวจี แกวคํา
นางสาวสุวดี กิจสัมฤทธิ์สิน
นางสุวดี พัฒนหิรัณยกุล
นางสาวสุวดี วีระกิติกุล
นางสุวดี หีมปอง
นางสาวสุวธิดา ลานสา
นางสุวปรียา อารีศิริ
นางสุวพร สุทธิ
นางสุวพร เห็มทอง
นางสุวภัทร ไชยชาญ
นางสาวสุวภัทร แตมทอง
นางสุวภัทร พรหมบุตร
นางสาวสุวภา กาศมณี
นางสุวภา สุภาการ
นางสุวรรณ ชาวลุมบัว
นางสุวรรณ ชูประทีป
นางสุวรรณดี กะหมายสม
นางสุวรรณนา ตันติสาโร
นางสาวสุวรรณนิตย นิสัยมั่น
นางสาวสุวรรณรัตน ขํามณี
นางสาวสุวรรณรา นาทอง

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๘๓
๒๐๑๘๔
๒๐๑๘๕
๒๐๑๘๖
๒๐๑๘๗
๒๐๑๘๘
๒๐๑๘๙
๒๐๑๙๐
๒๐๑๙๑
๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑
๒๐๒๐๒
๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗
๒๐๒๐๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุวรรณวดี บุภู
นางสุวรรณษา ใหญพงษ
นางสุวรรณา กาญจนโกมล
นางสุวรรณา กิจติยา
นางสาวสุวรรณา ขาวแขก
นางสุวรรณา เครือษา
นางสุวรรณา โคตรชมภู
นางสาวสุวรรณา จันทรจรูญ
นางสุวรรณา จิตตปลื้ม
นางสุวรรณา ชัยศรี
นางสุวรรณา ชื่นดวง
นางสาวสุวรรณา ชูชัย
นางสาวสุวรรณา ธิปโชติ
นางสาวสุวรรณา บุญวิก
นางสาวสุวรรณา พานรัมย
นางสาวสุวรรณา มีครู
นางสาวสุวรรณา รัตนชัย
นางสุวรรณา สังขทอง
นางสาวสุวรรณา สีขันแกว
นางสาวสุวรรณา หละวรรณ
นางสุวรรณา อุสัยนี
นางสุวรรณี กันทะปง
นางสาวสุวรรณี แกวบัวเคน
นางสาวสุวรรณี เนินทอง
นางสาวสุวรรณี บุญทัน
นางสาวสุวรรณี ภักดีแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๒๐๙
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕
๒๐๒๒๖
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓

นางสาวสุวรรณี ภูชัย
นางสุวรรณี มังษะชาติ
นางสาวสุวรรณี สรอยเสนา
นางสาวสุวรรณี เสือสมิง
นางสุวรรณี หัดสาหมัด
นางสาวสุวรรณี หัวเขา
นางสาวสุวรรณี หินแกว
นางสาวสุวรรษา งิ้วราย
นางสาวสุวรักษ สุขศิริ
นางสุวลักษณ ประดิษฐชัย
นางสุวัฒนา ธีระกุลพิสุทธิ์
นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
นางสาวสุวัลยา นิราศสูงเนิน
นางสาวสุวาณี นิยมสุข
นางสุวาณี มั่นเรืองเดช
นางสาวสุวารินน รักลีลาวัฒน
นางสุวารี สุดชฎา
นางสาวสุวิชชาภรณ
กฤตยาเกียรณ
นางสาวสุวิชา เกิดขํา
นางสาวสุวิชา แกวบุญพะเนา
นางสาวสุวิชา ขวัญทอง
นางสุวิชา สุวิชัย
นางสาวสุวิตดา ทาสันเทียะ
นางสุวิภา สมรูป
นางสาวสุวิมล ขันทีทาว

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๓๔
๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑
๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุวิมล จันทรดวง
นางสาวสุวิมล ซอนขํา
นางสาวสุวิมล นพตลุง
นางสาวสุวิมล พลคํามาก
นางสุวิมล พลอยแหวน
นางสาวสุวิมล ฤกษอนันต
นางสุวิมล สรอยสุวรรณ
นางสุวิมล สะอะ
นางสาวสุวิมล สาวะภู
วาที่รอยตรีหญิง สุวิมล สําอางค
นางสาวสุวิมล สิทธิมงคล
นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
นางสาวสุวิมล สุขสอาด
นางสาวสุวิมล สุวรรณจิตต
นางสุวิมล เสลกูล
นางสาวสุวิมล อนันตทวีรัชต
นางสาวสุวิมล อินทรบริสุทธิ์
นางสุวิรนันทร ปอมสุวรรณ
นางสาวสุวิสา บุญมา
นางสุวีธา รัตนวรางกูร
นางสาวสุอาภา กระปุกทอง
นางสุไฮนีย เปาะเยะ
นางเสมอปญญา จันทรหอม
นางเสริมสุข จอยทองมูล
นางเสารแกว จีนบุญมี
นางสาวเสาวคนธ มณีเนตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๒๖๐
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖
๒๐๒๗๗
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔
๒๐๒๘๕

นางเสาวคนธ วิชาพร
นางเสาวคนธ แสนวิไล
นางสาวเสาวคนธุ ศิริภักดิ์
นางสาวเสาวณา วังเวงจิตต
นางสาวเสาวณี จตุพงษ
นางสาวเสาวณี ทองเกิด
นางสาวเสาวณี ทองออน
นางสาวเสาวณี พรหมนิล
นางเสาวณี สุบงกช
นางเสาวณี อุรัญ
นางสาวเสาวณีย ครุฑธามาศ
นางสาวเสาวณีย จันตะ
นางสาวเสาวณีย ไชยชมภู
นางสาวเสาวณีย เทียนทองคํา
นางสาวเสาวณีย วังทองชุก
นางเสาวณีย อินทรยัง
นางสาวเสาวณีย อิ่มจิต
นางเสาวดี บุปผะโพธิ์
นางสาวเสาวนิต เมียนแกว
นางสาวเสาวนิตย สอนใจ
นางเสาวนี ประจงสุข
นางสาวเสาวนีย ก่ําน้ําผึ้ง
นางสาวเสาวนีย เครือสุวรรณ
นางสาวเสาวนีย เจริญผล
นางสาวเสาวนีย ชาญชาง
นางเสาวนีย ตั้งกิจเชาวลิต

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๘๖
๒๐๒๘๗
๒๐๒๘๘
๒๐๒๘๙
๒๐๒๙๐
๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕
๒๐๒๙๖
๒๐๒๙๗
๒๐๒๙๘
๒๐๒๙๙
๒๐๓๐๐
๒๐๓๐๑
๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐
๒๐๓๑๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเสาวนีย ตาคํา
นางเสาวนีย นาควารี
นางสาวเสาวนีย บัวแกว
นางสาวเสาวนีย บุญประสพ
นางสาวเสาวนีย บุญรอด
นางเสาวนีย บุญเลิศ
นางสาวเสาวนีย ประเสริฐศักดิ์
นางเสาวนีย มัชฌประมาณกุล
นางเสาวนีย รุจิวรรณ
นางสาวเสาวนีย ศรีบรรพต
นางสาวเสาวนีย หนูเอียด
นางสาวเสาวพรรณ ตอพล
นางสาวเสาวภา จุรุพันธ
นางเสาวภา ใจกลา
นางสาวเสาวภา ไชยยา
นางสาวเสาวภา ไชยสุวรรณ
นางสาวเสาวภา นุสาสนี
นางเสาวภา ปรีชา
นางเสาวภา ปานทองคํา
นางสาวเสาวภา ผาพองยุน
นางสาวเสาวภา ภูจีน
นางสาวเสาวภา สมจิตร
นางสาวเสาวภา เสนา
นางสาวเสาวภาค จันทรคง
นางเสาวรส แขวงนคร
นางสาวเสาวรส บุญสม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๓๑๒
๒๐๓๑๓
๒๐๓๑๔
๒๐๓๑๕
๒๐๓๑๖
๒๐๓๑๗
๒๐๓๑๘
๒๐๓๑๙
๒๐๓๒๐
๒๐๓๒๑
๒๐๓๒๒
๒๐๓๒๓
๒๐๓๒๔
๒๐๓๒๕
๒๐๓๒๖
๒๐๓๒๗
๒๐๓๒๘
๒๐๓๒๙
๒๐๓๓๐
๒๐๓๓๑
๒๐๓๓๒
๒๐๓๓๓
๒๐๓๓๔
๒๐๓๓๕
๒๐๓๓๖

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวรส ภาระกิจ
นางเสาวรส สําราญใจ
นางสาวเสาวรส แสนแซว
นางเสาวรักษ ปาเกลือ
นางเสาวรัตน วิชัย
นางเสาวรี เที่ยงตรง
นางสาวเสาวรีย ชัยวงค
นางเสาวลักษณ กังวานสกุลทอง
นางสาวเสาวลักษณ กัลยา
นางเสาวลักษณ แกวมวง
นางสาวเสาวลักษณ คลองมดคัน
นางสาวเสาวลักษณ ชนะพาล
นางสาวเสาวลักษณ ชวยเนื่อง
นางสาวเสาวลักษณ ญาณพันธุ
นางสาวเสาวลักษณ ณ รังษี
นางเสาวลักษณ ดวงแกว
วาที่รอยตรีหญิง เสาวลักษณ
ดุจดา
นางสาวเสาวลักษณ เตชัย
นางเสาวลักษณ ทองหมื่น
นางเสาวลักษณ ธรรมวงศา
นางเสาวลักษณ นบนอบ
นางสาวเสาวลักษณ ประกิตวรกุล
นางเสาวลักษณ ผองจิต
นางเสาวลักษณ พรมสังฆ
นางสาวเสาวลักษณ พิมพสายทอง

๒๐๓๓๗
๒๐๓๓๘
๒๐๓๓๙
๒๐๓๔๐
๒๐๓๔๑
๒๐๓๔๒
๒๐๓๔๓
๒๐๓๔๔
๒๐๓๔๕
๒๐๓๔๖
๒๐๓๔๗
๒๐๓๔๘
๒๐๓๔๙
๒๐๓๕๐
๒๐๓๕๑
๒๐๓๕๒
๒๐๓๕๓
๒๐๓๕๔
๒๐๓๕๕
๒๐๓๕๖
๒๐๓๕๗
๒๐๓๕๘
๒๐๓๕๙
๒๐๓๖๐
๒๐๓๖๑
๒๐๓๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเสาวลักษณ เพิ่มสุข
นางสาวเสาวลักษณ ภูบัว
นางสาวเสาวลักษณ มะสุทธิ
นางสาวเสาวลักษณ ไมแกนสาร
นางสาวเสาวลักษณ ยอดแตง
นางสาวเสาวลักษณ ยิ้มประเสริฐ
นางเสาวลักษณ รักชาง
นางสาวเสาวลักษณ รื่นมณี
นางเสาวลักษณ วงศภีรักษ
นางเสาวลักษณ วัชรพาณิชย
นางเสาวลักษณ วัฒนะกิจ
นางสาวเสาวลักษณ ศรียะพันธุ
นางเสาวลักษณ สาระมณี
นางเสาวลักษณ หลักดี
นางสาวเสาวลักษณ อุไรรัมย
นางเสาวลักษณ เอี่ยมสอาด
นางสาวเสาวลา จันทนุภา
นางสาวเสาวลี กลับมารัมย
นางสาวแสงจันทร เกลอะมู
นางสาวแสงจันทร จันทรังษี
นางแสงจันทร ดงชาลี
นางแสงจันทร วัฒนากุลยาวัฒน
นางแสงดารา โพธิ์บาย
นางแสงดาว เชื้อนันไชย
นางแสงดาว ตนกันยา
นางสาวแสงดาว พรหมมาศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๓๖๓
๒๐๓๖๔
๒๐๓๖๕
๒๐๓๖๖
๒๐๓๖๗
๒๐๓๖๘
๒๐๓๖๙
๒๐๓๗๐
๒๐๓๗๑
๒๐๓๗๒
๒๐๓๗๓
๒๐๓๗๔
๒๐๓๗๕
๒๐๓๗๖
๒๐๓๗๗
๒๐๓๗๘
๒๐๓๗๙
๒๐๓๘๐
๒๐๓๘๑
๒๐๓๘๒
๒๐๓๘๓
๒๐๓๘๔
๒๐๓๘๕
๒๐๓๘๖
๒๐๓๘๗
๒๐๓๘๘

นางสาวแสงดาว ลาภใหญ
นางสาวแสงดาว เสือสะอาด
นางสาวแสงเดือน กลิ่นจงกล
นางสาวแสงเดือน แกวลอย
นางสาวแสงเดือน คลองแหง
นางแสงเดือน จันทรศรี
นางแสงเดือน แจมทุง
นางแสงเดือน เปงใจ
นางสาวแสงเดือน เริ่มรัตน
นางแสงเดือน วันทอง
นางแสงเดือน วิลาจันทร
นางแสงเดือน สิทธิศักดิ์
นางสาวแสงเดือน สุขหนองบึง
นางสาวแสงเดือน หมองสาย
นางสาวแสงเดือน อูปแกว
นางสาวแสงเทียน วรชิน
นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม
นางแสงมณี พิทยาพล
นางสาวแสงรวี พรมแสง
นางสาวแสงระวี คนยืน
นางสาวแสงระวี แสงเดช
นางแสงลาวัณย พวงทอง
นางแสงวล บัวคํา
นางแสงสุดา ผามั่ง
นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร
นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๘๙
๒๐๓๙๐
๒๐๓๙๑
๒๐๓๙๒
๒๐๓๙๓
๒๐๓๙๔
๒๐๓๙๕
๒๐๓๙๖
๒๐๓๙๗
๒๐๓๙๘
๒๐๓๙๙
๒๐๔๐๐
๒๐๔๐๑
๒๐๔๐๒
๒๐๔๐๓
๒๐๔๐๔
๒๐๔๐๕
๒๐๔๐๖
๒๐๔๐๗
๒๐๔๐๘
๒๐๔๐๙
๒๐๔๑๐
๒๐๔๑๑
๒๐๔๑๒
๒๐๔๑๓
๒๐๔๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวแสงอรุณ รุงกระดี่
นางสาวแสงอรุณ แสงโชติ
นางสาวแสงอุษา ประดิษฐศิลป
นางสาวแสนสุข สรรเสริญ
นางสาวโสน เรืองเดช
นางสาวโสพรรณรัตน ญาติพัฒน
นางสาวโสพา เบาทอง
นางโสพิศ ไชยประคอง
นางสาวโสภา กุลาวงศ
นางโสภา จารัตน
นางสาวโสภา นุนบุญคง
นางโสภา แปลนดี
นางโสภา มะลิกะ
นางโสภา มั่นสวน
นางสาวโสภา มุระภา
นางสาวโสภา เมืองจันทร
นางโสภา ลําพูน
นางสาวโสภา วันนอก
นางสาวโสภา วิคะบําเพิง
นางสาวโสภา ศรีทนต
นางสาวโสภา สิทธิสูงเนิน
นางสาวโสภาวรรณ สวัสดิ์พูน
นางโสภิดา มั่งอะนะ
นางสาวโสภิดา ราหุกาญจน
นางโสภิตสุดา สีตะริสุ
นางสาวโสภิตา คําดวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๔๑๕
๒๐๔๑๖
๒๐๔๑๗
๒๐๔๑๘
๒๐๔๑๙
๒๐๔๒๐
๒๐๔๒๑
๒๐๔๒๒
๒๐๔๒๓
๒๐๔๒๔
๒๐๔๒๕
๒๐๔๒๖
๒๐๔๒๗
๒๐๔๒๘
๒๐๔๒๙
๒๐๔๓๐
๒๐๔๓๑
๒๐๔๓๒
๒๐๔๓๓
๒๐๔๓๔
๒๐๔๓๕
๒๐๔๓๖
๒๐๔๓๗
๒๐๔๓๘
๒๐๔๓๙

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสภินันท อารีสกุลกิจ
นางโสมรัศมิ์ เพิ่มดี
นางโสรยา ชูบัวทอง
นางสาวโสรัจจ บุญชวย
นางสาวโสรัจจิ ปทุมทอง
นางสาวโสริยา ยอดจักร
นางสาวโสริยาพร นอมมนัส
นางโสละดา ทองประโคน
นางสาวไสว ออกสุข
นางสาวหงษทอง มิ่งศิริ
วาที่รอยตรีหญิง หงษหยก
ยอดแกว
นางสาวหทัย ศิริพิน
นางหทัยกาญจน กลาแข็ง
นางสาวหทัยกาญจน ชัยวิชัย
นางหทัยกาญจน ทองหอม
นางหทัยกาญจน ปองดี
นางหทัยกาญจน สองแสงจันทร
นางสาวหทัยกานต ปลุกใจหาญ
นางสาวหทัยกานต เลขานุกิจ
นางสาวหทัยกานต ศรีลาพัฒน
นางหทัยการณ อินทมาตร
นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค
นางสาวหทัยชนก จักรทุม
นางสาวหทัยชนก ทรัพยพันแสน
นางสาวหทัยชนก ทัศนสนวิจารณ

๒๐๔๔๐
๒๐๔๔๑
๒๐๔๔๒
๒๐๔๔๓
๒๐๔๔๔
๒๐๔๔๕
๒๐๔๔๖
๒๐๔๔๗
๒๐๔๔๘
๒๐๔๔๙
๒๐๔๕๐
๒๐๔๕๑
๒๐๔๕๒
๒๐๔๕๓
๒๐๔๕๔
๒๐๔๕๕
๒๐๔๕๖
๒๐๔๕๗
๒๐๔๕๘
๒๐๔๕๙
๒๐๔๖๐
๒๐๔๖๑
๒๐๔๖๒
๒๐๔๖๓
๒๐๔๖๔
๒๐๔๖๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางหทัยชนก เทพวีระพงศ
นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี
นางหทัยชนก วงศกระจาง
นางสาวหทัยชนก ศรีตะบุตร
นางหทัยชนก สมรัตน
นางสาวหทัยทัด กาฬภักดี
นางหทัยทิพย นาคบัวแกว
นางสาวหทัยนาถ โหนา
นางหทัยรัตน แกวไชย
นางสาวหทัยรัตน คงพารา
นางสาวหทัยรัตน จงไพบูลย
นางสาวหทัยรัตน ใจแพง
นางสาวหทัยรัตน ชูศรีนาค
นางสาวหทัยรัตน เทพทอง
นางสาวหทัยรัตน บัวขจร
นางสาวหทัยรัตน บุญชัยยะ
นางสาวหทัยรัตน บุญมา
นางหทัยรัตน ประสิทธิ์นอก
นางสาวหทัยรัตน โปรดปราน
นางสาวหทัยรัตน พุฒศรี
นางสาวหทัยรัตน เมฆจินดา
นางสาวหทัยรัตน ศรีวรเดชไพศาล
นางสาวหทัยรัตน สุขศีลล้ําเลิศ
นางสาวหทัยวรรณ พรมโคตร
นางสาวหทัยสรวง ตรีอุดม
นางสาวหนิง ประจิตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๔๖๖
๒๐๔๖๗
๒๐๔๖๘
๒๐๔๖๙
๒๐๔๗๐
๒๐๔๗๑
๒๐๔๗๒
๒๐๔๗๓
๒๐๔๗๔
๒๐๔๗๕
๒๐๔๗๖
๒๐๔๗๗
๒๐๔๗๘
๒๐๔๗๙
๒๐๔๘๐
๒๐๔๘๑
๒๐๔๘๒
๒๐๔๘๓
๒๐๔๘๔
๒๐๔๘๕
๒๐๔๘๖
๒๐๔๘๗
๒๐๔๘๘
๒๐๔๘๙
๒๐๔๙๐
๒๐๔๙๑

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
นางสาวหนึ่งฤทัย แกวสีดา
นางสาวหนึ่งฤทัย คําสุข
นางหนึ่งฤทัย คุณแสง
นางหนึ่งฤทัย งอนไธสง
นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย
นางสาวหนึ่งฤทัย ตั้งถิ่น
นางหนึ่งฤทัย ทองนามอญ
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญถาวร
นางหนึ่งฤทัย ปนชัย
นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง
นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนะ
นางสาวหนึ่งฤทัย รุงเรือง
นางหนึ่งฤทัย ลมงาม
นางสาวหนึ่งฤทัย สุขแกว
นางหนึ่งฤทัย อุเทศ
นางหนึ่งหทัย ปานทอง
นางหนึ่งหทัย รัตนพันธ
นางสาวหนู อินตะ
นางสาวหนูพิน ยาตะกาศ
นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทย
นางหนูเวียง คําเคนบง
นางสาวหมานฟา วงศทองใบใหญ
นางสาวหยาดฝน สิงหทร
นางสาวหยาดพิรุณ แจมศรีจันทร
นางสาวหยาดพิรุณ ทาคํา

๒๐๔๙๒
๒๐๔๙๓
๒๐๔๙๔
๒๐๔๙๕
๒๐๔๙๖
๒๐๔๙๗
๒๐๔๙๘
๒๐๔๙๙
๒๐๕๐๐
๒๐๕๐๑
๒๐๕๐๒
๒๐๕๐๓
๒๐๕๐๔
๒๐๕๐๕
๒๐๕๐๖
๒๐๕๐๗
๒๐๕๐๘
๒๐๕๐๙
๒๐๕๑๐
๒๐๕๑๑
๒๐๕๑๒
๒๐๕๑๓
๒๐๕๑๔
๒๐๕๑๕
๒๐๕๑๖
๒๐๕๑๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ
นางสาวหยาดพิรุณ แพงโคตร
นางสาวหยาดพิรุณ สิงขรณ
นางหยาดฟา พรพล
นางสาวหยาดอัมรินทร ศิริขันธ
นางสาวหรรษมล เทศแท
นางสาวหรรษลักษณ กันโสม
นางหรรษา เจริญสิน
นางหรรษา ทริชาติ
นางสาวหรรษา ทองธงชนะ
นางสาวหฤทย อันไธสง
นางหฤทัย กาแกว
นางสาวหฤทัย แซจง
นางสาวหฤทัย บุญมี
นางสาวหฤทัย ยอดแกว
นางสาวหฤทัย อันไธสง
นางหฤทัยชนก ภูกองไชย
นางสาวหฤษฎี ทองสัมฤทธิ์
นางหวันนูรีสัน มามะ
นางสาวหวานใจ แงพรหม
นางสาวหอมไกร จันทคุปต
นางหัชญา สุวรรณดี
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนตนไทร
นางสาวหัตถยากานต สุริยวงคสกุล
นางหัทยา แซมะแซ
นางหัทยา ทัศวงษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๕๑๘
๒๐๕๑๙
๒๐๕๒๐
๒๐๕๒๑
๒๐๕๒๒
๒๐๕๒๓
๒๐๕๒๔
๒๐๕๒๕
๒๐๕๒๖
๒๐๕๒๗
๒๐๕๒๘
๒๐๕๒๙
๒๐๕๓๐
๒๐๕๓๑
๒๐๕๓๒
๒๐๕๓๓
๒๐๕๓๔
๒๐๕๓๕
๒๐๕๓๖
๒๐๕๓๗
๒๐๕๓๘
๒๐๕๓๙
๒๐๕๔๐
๒๐๕๔๑
๒๐๕๔๒

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางหัทยา ธัญญคุโณดม
นางสาวหัสยา ศรีแมน
นางสาวหัสยารัตน ปญไชยโชค
นางสาวหิรัฐติมาภรณ ขุมทอง
นางสาวหุสนา อะหลีแอ
นางเหมือนขวัญ ตั้งอุปถัมภ
นางสาวเหมือนดาว เกิดสี
นางสาวเหมือนดาว ตันเจริญ
นางเหมือนฝน บุรกิจภาชัย
นางสาวเหมือนฝน พิจารณ
นางสาวแหวนพลอย โพธิ์ศิริ
นางแหวนพลอย ยิ้มนอย
นางไหรหนะ มาลัยสนั่น
นางสาวอจลญา
ไพโรจนเพชรายุทธ
นางสาวอจิระวดี ไชยบุตร
นางสาวอจิราภา ดีดานคอ
นางอชิรญา บุญมา
นางสาวอชิรญา สืบเหลา
นางอชิรญา อนันตรักษ
นางสาวอชิรญา อุนแกว
นางสาวอชิรญาณ แสงใสแกว
นางสาวอชิรยา หารปรี
นางอชิวะ วรรณขามปอม
นางสาวอณัญลักษณ แจงวัง
นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ

๒๐๕๔๓
๒๐๕๔๔
๒๐๕๔๕
๒๐๕๔๖
๒๐๕๔๗
๒๐๕๔๘
๒๐๕๔๙
๒๐๕๕๐
๒๐๕๕๑
๒๐๕๕๒
๒๐๕๕๓
๒๐๕๕๔
๒๐๕๕๕
๒๐๕๕๖
๒๐๕๕๗
๒๐๕๕๘
๒๐๕๕๙
๒๐๕๖๐
๒๐๕๖๑
๒๐๕๖๒
๒๐๕๖๓
๒๐๕๖๔
๒๐๕๖๕
๒๐๕๖๖
๒๐๕๖๗
๒๐๕๖๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอโณทัย ภักดี
นางสาวอโณทัย ศรนิกร
นางสาวอดิพร ชวยเรืองพันธุ
นางอติกานต คชสูงเนิน
นางอติพร จุลพันธ
นางสาวอติมา กลิ่นสมาธิ
นางสาวอทิตตา ยวงนาค
นางสาวอทิตยา ชวนรัมย
นางอทิตยา ธรรมสินธิ์สุโน
นางสาวอทิตยา ธาราฉัตร
นางสาวอทิตยา บัวงาม
นางอทิยาภรณ เพชรสลับแกว
นางอทิรัตน ยอดพงษา
นางสาวอธิชล อาสาสันติ
นางสาวอธิชา คะประสบ
นางอธิชา สอนลา
นางสาวอธิฐาน วิไลแลง
นางสาวอธินา ขัดผาบ
นางสาวอธิพร พรสุดาชัย
นางสาวอธิลดา วรรณภิระ
นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ
นางสาวอธิศา สินโต
นางสาวอธิษฐาน จันทรดํา
นางสาวอธิษฐาน จิตรหลัง
นางสาวอธิษฐาน บรรดาศักดิ์
นางสาวอธิษฐาน พุมพวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๕๖๙
๒๐๕๗๐
๒๐๕๗๑
๒๐๕๗๒
๒๐๕๗๓
๒๐๕๗๔
๒๐๕๗๕
๒๐๕๗๖
๒๐๕๗๗
๒๐๕๗๘
๒๐๕๗๙
๒๐๕๘๐
๒๐๕๘๑
๒๐๕๘๒
๒๐๕๘๓
๒๐๕๘๔
๒๐๕๘๕
๒๐๕๘๖
๒๐๕๘๗
๒๐๕๘๘
๒๐๕๘๙
๒๐๕๙๐
๒๐๕๙๑
๒๐๕๙๒
๒๐๕๙๓
๒๐๕๙๔

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอนงค คลายคลึง
นางอนงค จันทนะผะลิน
นางสาวอนงค จําปานิล
นางสาวอนงค ชูสําราญ
นางอนงค ซูดดิกค
นางอนงค โทขัน
นางอนงค นวลนุช
นางอนงค ประทุมวัน
นางอนงค ยุทธเกง
นางอนงค หาญจิตร
นางอนงค หิมโสภา
นางสาวอนงค อาจจงทอง
นางสาวอนงค อ่ําแจม
นางสาวอนงคทิพย ขันทอง
นางสาวอนงคนาฏ เกื้อกอบุญ
นางสาวอนงคนาฏ สุขกลับ
นางสาวอนงคนารถ ดวงสูงเนิน
นางสาวอนงคนารถ เทวฤทธิ์
นางอนงคนุช คลอดเพ็ง
นางสาวอนงคพร เทียนนอย
นางอนงคพร ปญญาใจ
นางสาวอนงคภัทร วัฒนอมรศักดิ์
นางอนงลักษณ สีชาลี
นางอนัญญา ตะมิน
นางสาวอนัญญา ทิ้งหลี
นางสาวอนัญญา ยอดจักร

๒๐๕๙๕
๒๐๕๙๖
๒๐๕๙๗
๒๐๕๙๘
๒๐๕๙๙
๒๐๖๐๐
๒๐๖๐๑
๒๐๖๐๒
๒๐๖๐๓
๒๐๖๐๔
๒๐๖๐๕
๒๐๖๐๖
๒๐๖๐๗
๒๐๖๐๘
๒๐๖๐๙
๒๐๖๑๐
๒๐๖๑๑
๒๐๖๑๒
๒๐๖๑๓
๒๐๖๑๔
๒๐๖๑๕
๒๐๖๑๖
๒๐๖๑๗
๒๐๖๑๘
๒๐๖๑๙
๒๐๖๒๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอนัญญา สุขเจริญ
นางสาวอนัญญา อัตนัย
นางสาวอนัญญา อินทรภักดิ์
นางสาวอนัญมนต คณะทอง
นางสาวอนันตญา มั่นคง
นางอนันตญา สายนาค
นางอนันตพร พําขุนทด
นางสาวอนันตภา เกษรบัว
นางอนันติยา จําปาสุข
นางอนันท ศรีโคตร
นางอนันธิกา ฟบประโคน
นางอนันรัตน ทัยธิษา
นางอนาวิล พนาสันต
นางสาวอนิศรา คงดี
นางสาวอนิศา เนตรเกื้อกูล
นางสาวอนิสา สังขเจริญ
นางสาวอนุกูล นนชาง
นางสาวอนุกูล สงกรด
นางอนุช พุกงาม
นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา
นางอนุตตรา รักษาวงศ
นางสาวอนุธิดา พัฒจันทร
นางสาวอนุธิดา พัฒนมะณี
นางสาวอนุธิดา รักวงษ
นางอนุธิดา วัฒนาพิชิตพงศ
นางสาวอนุธิดา สารทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๖๒๑
๒๐๖๒๒
๒๐๖๒๓
๒๐๖๒๔
๒๐๖๒๕
๒๐๖๒๖
๒๐๖๒๗
๒๐๖๒๘
๒๐๖๒๙
๒๐๖๓๐
๒๐๖๓๑
๒๐๖๓๒
๒๐๖๓๓
๒๐๖๓๔
๒๐๖๓๕
๒๐๖๓๖
๒๐๖๓๗
๒๐๖๓๘
๒๐๖๓๙
๒๐๖๔๐
๒๐๖๔๑
๒๐๖๔๒
๒๐๖๔๓
๒๐๖๔๔
๒๐๖๔๕
๒๐๖๔๖

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนุธิดา อินทรศร
นางอนุพัฒนชลี กุลสะโมรินทร
นางสาวอนุรักษ โชติพันธ
นางอนุรัตน สิงหคาระ
นางอนุศร หงษเวียงจันทร
นางสาวอนุศรา บุญหลิม
นางอนุษา มีรสล้ํา
นางสาวอนุสรณ ทมโยธา
นางสาวอนุสรา กี้ติ๊ก
นางสาวอนุสรา เกตุแกว
นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ
นางสาวอนุสรา ชวนรัมย
นางสาวอนุสรา ชางบรรจง
นางอนุสรา ดานกลาง
นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง
นางสาวอนุสรา บุตรเพรา
นางอนุสรา ปานานนท
นางอนุสรา วันธงไชย
นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด
นางสาวอนุสรา สมรูป
นางสาวอนุสรา สุขกล่ํา
นางสาวอนุสรา หวันแดง
นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน
นางสาวอนุสสรา เงินฉลาด
นางสาวอนุสสรา หายทุกข
นางสาวอนุสสรา อินเนียม

๒๐๖๔๗
๒๐๖๔๘
๒๐๖๔๙
๒๐๖๕๐
๒๐๖๕๑
๒๐๖๕๒
๒๐๖๕๓
๒๐๖๕๔
๒๐๖๕๕
๒๐๖๕๖
๒๐๖๕๗
๒๐๖๕๘
๒๐๖๕๙
๒๐๖๖๐
๒๐๖๖๑
๒๐๖๖๒
๒๐๖๖๓
๒๐๖๖๔
๒๐๖๖๕
๒๐๖๖๖
๒๐๖๖๗
๒๐๖๖๘
๒๐๖๖๙
๒๐๖๗๐
๒๐๖๗๑
๒๐๖๗๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอโนชา จํานงคประโคน
นางสาวอโนชา เพาหอม
นางสาวอโนชา ฤทธิ์นุช
นางสาวอโนชา วาบานพลับ
นางอโนทัย นิธิเมธากุล
นางสาวอโนทัย สมสวน
นางอโนทัย สุขตา
นางสาวอโนทัย สุฤทธิ์
นางอพิณยา สัมมา
นางสาวอภัชนันท พากเพียร
นางอภัสนันท สงคลังธนพัฒน
นางสาวอภัสรา ชูหิรัญ
นางสาวอภิชนาฏ มีประกอบ
นางอภิชยภาฑิ์ พรหมกัณฑ
นางสาวอภิชยาภา เสารทอง
นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิช
นางอภิญญา กลัดงิ้ว
นางสาวอภิญญา กวดแกว
นางสาวอภิญญา กาแกว
นางอภิญญา แกวทอง
นางสาวอภิญญา แกวใส
นางอภิญญา ไกยราช
นางสาวอภิญญา ขุนแผน
นางสาวอภิญญา ขุนเรศ
นางอภิญญา จันขยาย
นางสาวอภิญญา จํานงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๖๗๓
๒๐๖๗๔
๒๐๖๗๕
๒๐๖๗๖
๒๐๖๗๗
๒๐๖๗๘
๒๐๖๗๙
๒๐๖๘๐
๒๐๖๘๑
๒๐๖๘๒
๒๐๖๘๓
๒๐๖๘๔
๒๐๖๘๕
๒๐๖๘๖
๒๐๖๘๗
๒๐๖๘๘
๒๐๖๘๙
๒๐๖๙๐
๒๐๖๙๑
๒๐๖๙๒
๒๐๖๙๓
๒๐๖๙๔
๒๐๖๙๕
๒๐๖๙๖
๒๐๖๙๗
๒๐๖๙๘

นางอภิญญา เจริญกิจ
นางสาวอภิญญา ใจชื้น
นางอภิญญา ดอนดี
นางอภิญญา ทะแกลวพันธุ
นางสาวอภิญญา นิมิตประทุม
นางสาวอภิญญา บุญแกว
นางอภิญญา โบวพัฒนากุล
นางอภิญญา ประชุมรักษ
นางสาวอภิญญา ปานชา
นางสาวอภิญญา พรมมาวัน
นางสาวอภิญญา ภูนพคุณ
นางสาวอภิญญา ศรีเวียง
นางสาวอภิญญา สิงหโต
นางสาวอภิญญา สุขสําราญ
นางสาวอภิญญา สุธรรม
นางอภิญญา เสริมศรี
นางอภิญญา หนุนภักดี
นางสาวอภิญญา อัญญะมณี
นางอภิญญา เอื้อกุศลสมบูรณ
นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศ
นางอภิญวรรณ เชาวลิต
นางสาวอภิณหพร มานิ่ม
นางสาวอภิตา เกียงสุภา
นางสาวอภิมาศ พงศาปาน
นางสาวอภิรดา ทั่นเสง
นางอภิรดา โทไขษร

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๙๙
๒๐๗๐๐
๒๐๗๐๑
๒๐๗๐๒
๒๐๗๐๓
๒๐๗๐๔
๒๐๗๐๕
๒๐๗๐๖
๒๐๗๐๗
๒๐๗๐๘
๒๐๗๐๙
๒๐๗๑๐
๒๐๗๑๑
๒๐๗๑๒
๒๐๗๑๓
๒๐๗๑๔
๒๐๗๑๕
๒๐๗๑๖
๒๐๗๑๗
๒๐๗๑๘
๒๐๗๑๙
๒๐๗๒๐
๒๐๗๒๑
๒๐๗๒๒
๒๐๗๒๓
๒๐๗๒๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอภิรดี กองหลา
นางสาวอภิรดี จีนเกิด
นางสาวอภิรดี แจงจิตตธรรม
นางสาวอภิรดี ใจดี
นางสาวอภิรดี ผิวผอง
นางสาวอภิรดี พูลตาล
นางสาวอภิรดี เพชรสาย
นางสาวอภิรดี ศรนารา
นางอภิรดี เศษธนู
นางสาวอภิรดี สมสกุล
นางอภิรดี สาบุง
นางสาวอภิรดี สาริกา
นางสาวอภิรดี เสนาะศัพท
นางอภิรมย ธรรมมา
นางสาวอภิรยา แกวสาร
นางอภิฤดา สังขสุวรรณ
นางอภิฤดี ภูรอด
นางสาวอภิษฎา มัธยัสถ
นางอภิสรา แซเตียว
นางสาวอภิสรา ทองรวง
นางสาวอภิสรา ทันใจ
นางสาวอภิสรา ประเคนคะชา
นางอภิสรา ปรัชโจปการกิจ
นางสาวอภิสา แกวฤาชา
นางอมร แกวเพ็ชรสงวน
นางอมร บุญโญปกรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๗๒๕ วาที่รอยตรีหญิง อมรพรรณ
ชารัตน
๒๐๗๒๖ นางอมรพรรณ สิงหนอย
๒๐๗๒๗ นางอมรมาส โอภาษี
๒๐๗๒๘ นางสาวอมรรัตน กองสู
๒๐๗๒๙ นางอมรรัตน เกตุแกว
๒๐๗๓๐ นางสาวอมรรัตน เกือบรัมย
๒๐๗๓๑ นางสาวอมรรัตน แกนสาร
๒๐๗๓๒ นางสาวอมรรัตน ขมพุทรา
๒๐๗๓๓ นางสาวอมรรัตน คําสุรัน
๒๐๗๓๔ นางสาวอมรรัตน คําหอม
๒๐๗๓๕ นางสาวอมรรัตน จิตณรงค
๒๐๗๓๖ นางอมรรัตน จิติ
๒๐๗๓๗ นางอมรรัตน ชีพนุรัตน
๒๐๗๓๘ นางอมรรัตน ชูพันดุง
๒๐๗๓๙ นางสาวอมรรัตน
โชคตระกูลเกียรติ
๒๐๗๔๐ นางอมรรัตน ตาเดอิน
๒๐๗๔๑ นางสาวอมรรัตน เถียรอ่ํา
๒๐๗๔๒ นางสาวอมรรัตน ทองดี
๒๐๗๔๓ นางอมรรัตน นรงรักค
๒๐๗๔๔ นางอมรรัตน บุญมาศ
๒๐๗๔๕ นางอมรรัตน ปงลังกา
๒๐๗๔๖ นางอมรรัตน ประเสริฐกุล
๒๐๗๔๗ นางสาวอมรรัตน ปานเพชร
๒๐๗๔๘ นางสาวอมรรัตน ผิวแดง

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๔๙
๒๐๗๕๐
๒๐๗๕๑
๒๐๗๕๒
๒๐๗๕๓
๒๐๗๕๔
๒๐๗๕๕
๒๐๗๕๖
๒๐๗๕๗
๒๐๗๕๘
๒๐๗๕๙
๒๐๗๖๐
๒๐๗๖๑
๒๐๗๖๒
๒๐๗๖๓
๒๐๗๖๔
๒๐๗๖๕
๒๐๗๖๖
๒๐๗๖๗
๒๐๗๖๘
๒๐๗๖๙
๒๐๗๗๐
๒๐๗๗๑
๒๐๗๗๒
๒๐๗๗๓
๒๐๗๗๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอมรรัตน พงคไพร
นางสาวอมรรัตน พนัสนาชี
นางสาวอมรรัตน พรหมจรรย
นางอมรรัตน พรหมเสนา
นางสาวอมรรัตน พรามจร
นางสาวอมรรัตน พลขํา
นางอมรรัตน มนัสนิลจินดา
นางสาวอมรรัตน มาตรวงษ
นางสาวอมรรัตน มุขเสือ
นางสาวอมรรัตน เรืองไสยพร
นางอมรรัตน เลขาผล
นางสาวอมรรัตน วงษดวงแกว
นางอมรรัตน วงษมิตร
นางสาวอมรรัตน วัชรสินธุ
นางสาวอมรรัตน เวชแตง
นางอมรรัตน ศรีคําตา
นางอมรรัตน ศิริจันทร
นางสาวอมรรัตน ศิริบุตร
นางสาวอมรรัตน ศิริอมรพรรณ
นางสาวอมรรัตน สมสะอาด
นางสาวอมรรัตน สรอยสกุล
นางสาวอมรรัตน สรอยแสง
นางอมรรัตน สวางพิทักษพร
นางสาวอมรรัตน สิงหโต
นางสาวอมรรัตน สุดใจ
นางอมรรัตน แสงจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๗๗๕
๒๐๗๗๖
๒๐๗๗๗
๒๐๗๗๘
๒๐๗๗๙
๒๐๗๘๐
๒๐๗๘๑
๒๐๗๘๒
๒๐๗๘๓
๒๐๗๘๔
๒๐๗๘๕
๒๐๗๘๖
๒๐๗๘๗
๒๐๗๘๘
๒๐๗๘๙
๒๐๗๙๐
๒๐๗๙๑
๒๐๗๙๒
๒๐๗๙๓
๒๐๗๙๔
๒๐๗๙๕
๒๐๗๙๖
๒๐๗๙๗
๒๐๗๙๘
๒๐๗๙๙
๒๐๘๐๐

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรรัตน อรุณเจริญ
นางสาวอมรรัตน อุปพงษ
นางสาวอมรัตน จรัสพันธ
นางสาวอมรา กาฬสมุทร
นางอมรา ไชยดํา
นางอมรา นามวงษ
นางอมรา วิชาชัย
นางอมราพร รักเพชร
นางสาวอมราพร รุงกิจวัฒนานุกูล
นางอมราภรณ แสงทอง
นางอมราวดี ทองขาว
นางสาวอมราวรรณ พันธุวิชัย
นางสาวอมฤตา โอมณี
นางอมลวรรณ เปนลาภ
นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุงเรือง
นางสาวอมลสิริ ผลปญญา
นางสาวอมาวสี พูลมาก
นางสาวอรกัญญา ชางหิน
นางสาวอรกัญญา ชุมพงษ
นางสาวอรจิรา งามทรง
นางสาวอรจิรา ไชยสิงห
นางอรจิรา ธรรมประชา
นางอรจิรา โพธิ์พูล
นางสาวอรจิรา มีศรี
นางอรจิรา ยอดคํา
นางสาวอรจิฬา พวงมะนาว

๒๐๘๐๑
๒๐๘๐๒
๒๐๘๐๓
๒๐๘๐๔
๒๐๘๐๕
๒๐๘๐๖
๒๐๘๐๗
๒๐๘๐๘
๒๐๘๐๙
๒๐๘๑๐
๒๐๘๑๑
๒๐๘๑๒
๒๐๘๑๓
๒๐๘๑๔
๒๐๘๑๕
๒๐๘๑๖
๒๐๘๑๗
๒๐๘๑๘
๒๐๘๑๙
๒๐๘๒๐
๒๐๘๒๑
๒๐๘๒๒
๒๐๘๒๓
๒๐๘๒๔
๒๐๘๒๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอรฉัตร พรมจุล
นางอรฉัตร สุขนิตย เอี่ยมอน
นางอรชพร ญานสวาง
นางสาวอรชพร สุขีโมกข
นางสาวอรชร จั่นมณี
นางสาวอรชร พัตฤาษี
นางสาวอรชร เสรีกุล
นางอรชร ออนตา
นางสาวอรชา แกวบุญชู
นางสาวอรชา อิศรางกูร
ณ อยุธยา
นางสาวอรชุมา แกวกัลยา
นางสาวอรชุมา เพ็งกลางเดือน
นางสาวอรชุมา ยงพัฒนจิตร
นางสาวอรญา ดวงน้ําแกว
นางสาวอรณัชชา เปอะโพ
นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
นางสาวอรณัฐ วีระพงษสุชาติ
นางสาวอรณา ศรีสมุทร
นางสาวอรณิช เขตขยัน
นางสาวอรณิช วงศศรีนาค
นางสาวอรณิช ศศิบุตร
นางสาวอรณิชา เลี่ยนชอบ
นางอรณิชา ศรีทอน
นางสาวอรณี สวนทะโชติ
นางอรดา ภูมิสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๘๒๖
๒๐๘๒๗
๒๐๘๒๘
๒๐๘๒๙
๒๐๘๓๐
๒๐๘๓๑
๒๐๘๓๒
๒๐๘๓๓
๒๐๘๓๔
๒๐๘๓๕
๒๐๘๓๖
๒๐๘๓๗
๒๐๘๓๘
๒๐๘๓๙
๒๐๘๔๐
๒๐๘๔๑
๒๐๘๔๒
๒๐๘๔๓
๒๐๘๔๔
๒๐๘๔๕
๒๐๘๔๖
๒๐๘๔๗
๒๐๘๔๘
๒๐๘๔๙
๒๐๘๕๐
๒๐๘๕๑

นางสาวอรดา อบสุนทร
นางอรทัย กองปญญา
นางอรทัย กุลบุตร
นางอรทัย เกตุกิ่ง
นางสาวอรทัย แกวมณี
นางสาวอรทัย คงราช
นางสาวอรทัย คงสอน
นางอรทัย คุณแสน
นางสาวอรทัย จันทรประทักษ
นางสาวอรทัย จําปาทอง
นางสาวอรทัย จิตรสมัคร
นางสาวอรทัย ตุมจิบ
นางอรทัย ทนขุนทด
นางสาวอรทัย ทะบุญ
นางสาวอรทัย เทียมสําโรง
นางอรทัย ธรรมโม
นางสาวอรทัย ปะกิราเค
นางอรทัย พวงดาว
นางสาวอรทัย พินิจมนตรี
นางอรทัย พิมพโคตร
นางอรทัย พูนสวัสดิ์
นางสาวอรทัย ภาสดา
นางสาวอรทัย ภูอกิจ
นางสาวอรทัย มีโชค
นางสาวอรทัย มุทาพร
นางสาวอรทัย ยานะ

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๕๒
๒๐๘๕๓
๒๐๘๕๔
๒๐๘๕๕
๒๐๘๕๖
๒๐๘๕๗
๒๐๘๕๘
๒๐๘๕๙
๒๐๘๖๐
๒๐๘๖๑
๒๐๘๖๒
๒๐๘๖๓
๒๐๘๖๔
๒๐๘๖๕
๒๐๘๖๖
๒๐๘๖๗
๒๐๘๖๘
๒๐๘๖๙
๒๐๘๗๐
๒๐๘๗๑
๒๐๘๗๒
๒๐๘๗๓
๒๐๘๗๔
๒๐๘๗๕
๒๐๘๗๖
๒๐๘๗๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรทัย ยินดีชาติ
นางสาวอรทัย ละคร
นางสาวอรทัย วัฒนสิงห
นางอรทัย วันเต็ม
นางสาวอรทัย วิจิตรวงษ
นางสาวอรทัย วิเศษ
นางสาวอรทัย เวทไธสง
นางสาวอรทัย เวียงแกว
นางสาวอรทัย แวงเลิศ
นางอรทัย ศิริพยาบาล
นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะที
นางอรทัย สายชลศรีจินดา
นางสาวอรทัย สุทธิบริบาล
นางอรทัย สุวรรณกูฏ
นางอรทัย เอมหอง
นางสาวอรทัย แอมรัมย
นางสาวอรทิพย ชูขาว
นางอรธิดา วงศคติ
นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ
นางสาวอรนภา ปกกะสัง
นางอรนภา ศรีสุข
นางอรนัน ไชยสาสน
นางสาวอรนันท มาสตูล
นางอรนินท วาน ทัชซึนบรุค
นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
นางสาวอรนุช ขันคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๘๗๘
๒๐๘๗๙
๒๐๘๘๐
๒๐๘๘๑
๒๐๘๘๒
๒๐๘๘๓
๒๐๘๘๔
๒๐๘๘๕
๒๐๘๘๖
๒๐๘๘๗
๒๐๘๘๘
๒๐๘๘๙
๒๐๘๙๐
๒๐๘๙๑
๒๐๘๙๒
๒๐๘๙๓
๒๐๘๙๔
๒๐๘๙๕
๒๐๘๙๖
๒๐๘๙๗
๒๐๘๙๘
๒๐๘๙๙
๒๐๙๐๐
๒๐๙๐๑
๒๐๙๐๒
๒๐๙๐๓

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรนุช ฉิมปาน
นางอรนุช นิธิการุณยเลิศ
นางสาวอรนุช บุญชู
นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์
นางสาวอรนุช พวงทอง
นางอรนุช ยอดออน
นางสาวอรนุช สอนสุภาพ
นางสาวอรนุช สาระวัน
นางสาวอรนุมา เพิ่มพูล
นางสาวอรปรียาภัสสร หนูเชื้อเวียง
นางสาวอรพรรณ กองบุญเรือง
นางสาวอรพรรณ เคลาเครือตา
นางอรพรรณ โคสัย
นางสาวอรพรรณ งามนัก
นางสาวอรพรรณ งิ้วงาม
นางสาวอรพรรณ จันทนา
นางสาวอรพรรณ เจิมธานี
นางสาวอรพรรณ แจมเสมอ
นางสาวอรพรรณ ใจซื่อ
นางสาวอรพรรณ ชํานาญ
นางอรพรรณ ชูสวน
นางสาวอรพรรณ ดวงเเข
นางสาวอรพรรณ ทองศรีนาค
นางอรพรรณ นราพล
นางสาวอรพรรณ นันติ
นางสาวอรพรรณ เพ็ชดํา

๒๐๙๐๔
๒๐๙๐๕
๒๐๙๐๖
๒๐๙๐๗
๒๐๙๐๘
๒๐๙๐๙
๒๐๙๑๐
๒๐๙๑๑
๒๐๙๑๒
๒๐๙๑๓
๒๐๙๑๔
๒๐๙๑๕
๒๐๙๑๖
๒๐๙๑๗
๒๐๙๑๘
๒๐๙๑๙
๒๐๙๒๐
๒๐๙๒๑
๒๐๙๒๒
๒๐๙๒๓
๒๐๙๒๔
๒๐๙๒๕
๒๐๙๒๖
๒๐๙๒๗
๒๐๙๒๘
๒๐๙๒๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอรพรรณ รุงจรรยากิจ
นางสาวอรพรรณ ศรีวงคษา
นางสาวอรพรรณ สงสังข
นางอรพรรณ สุขประเสริฐ
นางอรพรรณ สุขเรือน
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
นางสาวอรพรรณ หีดแกว
นางสาวอรพรรณ อุทัยศรี
นางสาวอรพรรณ เอี่ยมประสิทธิ์
นางอรพัทธ ศิริแสง
นางสาวอรพันธุ ไชยฉิม
นางสาวอรพิณ คํายา
นางอรพิณ ชูสุทน
นางสาวอรพิณ สันเส็น
นางอรพิน จันทรเทพ
นางสาวอรพิน ชลรัตนอมฤต
นางสาวอรพิน ทําจริงจัง
นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑ
นางอรพิน หอมรักษ
นางสาวอรพินท แกวชวย
นางสาวอรพินท ดาศรี
นางอรพินท เดชภักดี
นางสาวอรพินท ธราทอง
นางอรพินท นอยจันทร
นางสาวอรพินท พูนผล
นางสาวอรพินท ยศศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๙๓๐
๒๐๙๓๑
๒๐๙๓๒
๒๐๙๓๓
๒๐๙๓๔
๒๐๙๓๕
๒๐๙๓๖
๒๐๙๓๗
๒๐๙๓๘
๒๐๙๓๙
๒๐๙๔๐
๒๐๙๔๑
๒๐๙๔๒
๒๐๙๔๓
๒๐๙๔๔
๒๐๙๔๕
๒๐๙๔๖
๒๐๙๔๗
๒๐๙๔๘
๒๐๙๔๙
๒๐๙๕๐
๒๐๙๕๑
๒๐๙๕๒
๒๐๙๕๓
๒๐๙๕๔
๒๐๙๕๕

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรพินท ยอดศรี
นางอรพินท วงศรส
นางอรพินท อุดมกุลวารี
นางสาวอรพินทร แยมแตง
นางสาวอรพินทุ อินทรอัมพร
นางอรพินธุ โสมภีร
นางสาวอรพิมพ ทอนแกว
นางอรพิมพ ยองใย
นางอรพิมล คําสีแกว
นางสาวอรภัทร ลอง
นางอรภาณี ผอมภักดิ์
นางสาวอรมณี ยะคํานะ
นางสาวอรยา กัลยาณกุล
นางสาวอรยา ชัยสุข
นางสาวอรยา ใบกนทา
นางสาวอรรฆภา ออนนอม
นางสาวอรรถวรรณ สําเภาทอง
นางอรรัจนา พิพัฒน
นางอรรัมภา แกวมี
นางสาวอรฤดี จันทรัตนา
นางสาวอรฤทัย เพ็ชรประพันธ
นางสาวอรลักษณ บุรัญบุญดา
นางสาวอรวดี ไชยเสนา
นางอรวดี โภคาพาณิชย
นางสาวอรวรรณ กลิ่นหอม
นางอรวรรณ กาเผือก

๒๐๙๕๖
๒๐๙๕๗
๒๐๙๕๘
๒๐๙๕๙
๒๐๙๖๐
๒๐๙๖๑
๒๐๙๖๒
๒๐๙๖๓
๒๐๙๖๔
๒๐๙๖๕
๒๐๙๖๖
๒๐๙๖๗
๒๐๙๖๘
๒๐๙๖๙
๒๐๙๗๐
๒๐๙๗๑
๒๐๙๗๒
๒๐๙๗๓
๒๐๙๗๔
๒๐๙๗๕
๒๐๙๗๖
๒๐๙๗๗
๒๐๙๗๘
๒๐๙๗๙
๒๐๙๘๐
๒๐๙๘๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอรวรรณ กิ่งแกว
นางสาวอรวรรณ กิติพัฒนมนตรี
นางอรวรรณ แกวคํา
นางสาวอรวรรณ แกวหนูนวล
นางสาวอรวรรณ เครือคุณ
นางอรวรรณ จงวัฒนา
นางสาวอรวรรณ จันทรสวัสดิ์
นางสาวอรวรรณ จิตประไพ
นางสาวอรวรรณ จุลมวง
นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา
นางสาวอรวรรณ แจมสุข
นางอรวรรณ เชียงใหม
นางสาวอรวรรณ ไชยชาญ
นางอรวรรณ ทมธิแสง
นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง
นางอรวรรณ นิลเอก
นางสาวอรวรรณ เนียมรักษา
นางสาวอรวรรณ บรรพต
นางสาวอรวรรณ บุญดวงจันทร
นางอรวรรณ ปาละแดง
นางสาวอรวรรณ เปรมบํารุง
นางอรวรรณ เปยสวน
นางอรวรรณ พระไตรยะ
นางสาวอรวรรณ พวงกันยา
นางอรวรรณ พวงมาลัย
นางสาวอรวรรณ ภูสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๙๘๒
๒๐๙๘๓
๒๐๙๘๔
๒๐๙๘๕
๒๐๙๘๖
๒๐๙๘๗
๒๐๙๘๘
๒๐๙๘๙
๒๐๙๙๐
๒๐๙๙๑
๒๐๙๙๒
๒๐๙๙๓
๒๐๙๙๔
๒๐๙๙๕
๒๐๙๙๖
๒๐๙๙๗
๒๐๙๙๘
๒๐๙๙๙
๒๑๐๐๐
๒๑๐๐๑
๒๑๐๐๒
๒๑๐๐๓
๒๑๐๐๔
๒๑๐๐๕
๒๑๐๐๖
๒๑๐๐๗

นางสาวอรวรรณ มั่นศรี
นางอรวรรณ มีมั่น
นางอรวรรณ เมฆทวีป
นางอรวรรณ แมดมีเหงา
นางสาวอรวรรณ รุงเพ็ง
นางอรวรรณ วุทฒิลานนท
นางสาวอรวรรณ สมเมือง
นางสาวอรวรรณ สมวงษ
นางอรวรรณ สมัครการ
นางอรวรรณ สายคําฟู
นางอรวรรณ สุขศรี
นางอรวรรณ สุวรรณคําพันธุ
นางสาวอรวรรณ แสนเยีย
นางสาวอรวรรณ โสประดับ
นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ
นางอรวรรณ อินทุรัตน
นางอรวรรณ บริสุทธิ์
นางอรวรรณ พันธพืช
นางสาวอรวรรณ มันใส
นางอรวรินทร จันดีเทพ
นางสาวอรษา เกมกาแมน
นางสาวอรษา จิตประพันธุ
นางสาวอรษา สงงาม
นางอรษา แสงออน
นางอรสา กางทะวร
นางสาวอรสา กาละพันธ

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๐๘
๒๑๐๐๙
๒๑๐๑๐
๒๑๐๑๑
๒๑๐๑๒
๒๑๐๑๓
๒๑๐๑๔
๒๑๐๑๕
๒๑๐๑๖
๒๑๐๑๗
๒๑๐๑๘
๒๑๐๑๙
๒๑๐๒๐
๒๑๐๒๑
๒๑๐๒๒
๒๑๐๒๓
๒๑๐๒๔
๒๑๐๒๕
๒๑๐๒๖
๒๑๐๒๗
๒๑๐๒๘
๒๑๐๒๙
๒๑๐๓๐
๒๑๐๓๑
๒๑๐๓๒
๒๑๐๓๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรสา จันกัน
นางอรสา จันทะชาลี
นางสาวอรสา เจริญสุข
นางสาวอรสา ดอนเทศ
นางสาวอรสา ทับคลาย
นางสาวอรสา พลายแดง
นางอรสา มะโนรส
นางอรสา ยอดเกษ
นางสาวอรสา ยิ้มฉาย
นางสาวอรสา หนูมงกุฏ
นางอรสา อินทุกานตะ
นางสาวอรสา เอื้องเขียว
นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต
นางสาวอรสุมา ทองบอ
นางสาวอรอนง เพ็งสกุล
นางอรอนงค เกตุกัลยา
นางสาวอรอนงค แคนจา
นางอรอนงค จานุรัตน
นางอรอนงค ตุมนาค
นางสาวอรอนงค นอยคํายาง
นางอรอนงค นาคนอย
นางอรอนงค นิราศภัย
นางอรอนงค บุญโสม
นางอรอนงค พรมเมือง
นางสาวอรอนงค แพงตา
นางสาวอรอนงค ยิ่งกวาชาติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๐๓๔
๒๑๐๓๕
๒๑๐๓๖
๒๑๐๓๗
๒๑๐๓๘
๒๑๐๓๙
๒๑๐๔๐
๒๑๐๔๑
๒๑๐๔๒
๒๑๐๔๓
๒๑๐๔๔
๒๑๐๔๕
๒๑๐๔๖
๒๑๐๔๗
๒๑๐๔๘
๒๑๐๔๙
๒๑๐๕๐
๒๑๐๕๑
๒๑๐๕๒
๒๑๐๕๓
๒๑๐๕๔
๒๑๐๕๕
๒๑๐๕๖
๒๑๐๕๗
๒๑๐๕๘
๒๑๐๕๙

นางอรอนงค วังคะฮาต
นางสาวอรอนงค เวชจันทร
นางอรอนงค ศุภางคจรัล
นางสาวอรอนงค อางคํา
นางสาวอรอนงค อิ่มวิเศษ
นางอรอมล แกวมหาคุณ
นางสาวอรอริญช ฤทธิ์เดช
นางอรอริน จิตชม
นางสาวอรอําไพ ลลิตาเศรษฐ
นางอรอินทร ชคัตตรัย
นางอรอินทุ ทองบุญชู
นางสาวอรอุมา เกษามูล
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
นางสาวอรอุมา คงแกว
นางสาวอรอุมา จันทรมนตรี
นางสาวอรอุมา ชุมเอียด
นางอรอุมา ดีหลี
นางอรอุมา ตรองจิตร
นางอรอุมา ตั้งประดิษฐ
นางอรอุมา เต็มรัมย
นางสาวอรอุมา ทองพุฒ
นางสาวอรอุมา ทองรักษ
นางสาวอรอุมา ทิพยสุวรรณ
นางสาวอรอุมา เนตรรุง
นางสาวอรอุมา บุญเรือง
นางอรอุมา บุษราคัม

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๖๐
๒๑๐๖๑
๒๑๐๖๒
๒๑๐๖๓
๒๑๐๖๔
๒๑๐๖๕
๒๑๐๖๖
๒๑๐๖๗
๒๑๐๖๘
๒๑๐๖๙
๒๑๐๗๐
๒๑๐๗๑
๒๑๐๗๒
๒๑๐๗๓
๒๑๐๗๔
๒๑๐๗๕
๒๑๐๗๖
๒๑๐๗๗
๒๑๐๗๘
๒๑๐๗๙
๒๑๐๘๐
๒๑๐๘๑
๒๑๐๘๒
๒๑๐๘๓
๒๑๐๘๔
๒๑๐๘๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอรอุมา ปลัดสังข
นางอรอุมา ผลภักดี
นางสาวอรอุมา รอดผล
นางสาวอรอุมา เรืองศรี
นางอรอุมา ฤาชา
นางสาวอรอุมา ลายจันทึก
นางอรอุมา สวัสดี
นางอรอุมา สังขงาม
นางอรอุมา สิริกุล
นางสาวอรอุมา เสนาถี
นางสาวอรอุมา เหลือจันทร
นางสาวอรอุษา จันทรพูล
นางอรอุษา ไชยวัตร
นางสาวอรอุษา ราชยอด
นางสาวอรอุษา อาษาไชย
นางอรัญญา กองกังวาลไกล
นางสาวอรัญญา คีรีมาศทอง
นางสาวอรัญญา จันทรดํา
นางสาวอรัญญา จิโน
นางอรัญญา ไชยบุญทัน
นางสาวอรัญญา โตคางพลู
นางสาวอรัญญา โถชารี
นางสาวอรัญญา ธาราวร
นางอรัญญา นนทศักดิ์
นางสาวอรัญญา นนยะโส
นางอรัญญา นรมัตถ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๐๘๖
๒๑๐๘๗
๒๑๐๘๘
๒๑๐๘๙
๒๑๐๙๐
๒๑๐๙๑
๒๑๐๙๒
๒๑๐๙๓
๒๑๐๙๔
๒๑๐๙๕
๒๑๐๙๖
๒๑๐๙๗
๒๑๐๙๘
๒๑๐๙๙
๒๑๑๐๐
๒๑๑๐๑
๒๑๑๐๒
๒๑๑๐๓
๒๑๑๐๔
๒๑๑๐๕
๒๑๑๐๖
๒๑๑๐๗
๒๑๑๐๘
๒๑๑๐๙
๒๑๑๑๐

นางอรัญญา บุญทวี
นางสาวอรัญญา บูรณนัช
นางสาวอรัญญา พวงมัชสิมา
นางอรัญญา พูลเกษม
นางสาวอรัญญา พูลดําริห
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
นางอรัญญา รวมธรรม
นางอรัญญา วงศาโรจน
นางสาวอรัญญา แสงเดือน
นางอรัญญา เอกนันทา
นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรือง
นางสาวอรัญนี ลอยหา
นางอราม ขุนทอง
นางสาวอรามศรี หอศิลาชัย
นางอริญชยา เสนปญญา
นางสาวอริยา จารุสิทธากุล
นางสาวอริยาพร โทรัตน
นางสาวอริยาวรรณ
วิจิตราธนารัตน
นางสาวอริศรา ขามคุลา
นางสาวอริศรา ดูดิง
นางสาวอริศรา มายุน
นางสาวอริศรา มีสกุล
นางอริศรา โยศรีคุณ
นางสาวอริศรา ราชแกว
นางสาวอริศรา สอนไชยา

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๑๑
๒๑๑๑๒
๒๑๑๑๓
๒๑๑๑๔
๒๑๑๑๕
๒๑๑๑๖
๒๑๑๑๗
๒๑๑๑๘
๒๑๑๑๙
๒๑๑๒๐
๒๑๑๒๑
๒๑๑๒๒
๒๑๑๒๓
๒๑๑๒๔
๒๑๑๒๕
๒๑๑๒๖
๒๑๑๒๗
๒๑๑๒๘
๒๑๑๒๙
๒๑๑๓๐
๒๑๑๓๑
๒๑๑๓๒
๒๑๑๓๓
๒๑๑๓๔
๒๑๑๓๕
๒๑๑๓๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอริศรา สุริวงค
นางอริศรา หงษทอง
นางสาวอริศษรา อุมสิน
นางสาวอริศา อิ่มรส
นางสาวอริสรา ใจเที่ยง
นางสาวอริสรา เต็มแสนสุข
นางสาวอริสรา เทพบรรจง
นางอริสรา เทพมาศ
นางอริสรา บุทธิจักร
นางสาวอริสรา ปนใจ
นางสาวอริสรา หลักเปา
นางสาวอริสา กงซุย
นางสาวอริสา จับปลั่ง
นางอริสา สิงหบุตร
นางอริสา อรัญมาลา
นางอรุณ เยาวนารถ
นางสาวอรุณ ลอมวงษ
นางอรุณ ศิริผล
นางอรุณฉาย วิฑูรยพันธ
นางสาวอรุณนี คันศร
นางอรุณรัตน แกนจันทร
นางอรุณรัตน ชมวงศ
นางสาวอรุณรัตน แดงกระจาง
นางสาวอรุณรัตน ประดับทอง
นางอรุณรัตน ผาบแกว
นางอรุณรัตน พลหาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๑๓๗
๒๑๑๓๘
๒๑๑๓๙
๒๑๑๔๐
๒๑๑๔๑
๒๑๑๔๒
๒๑๑๔๓
๒๑๑๔๔
๒๑๑๔๕
๒๑๑๔๖
๒๑๑๔๗
๒๑๑๔๘
๒๑๑๔๙
๒๑๑๕๐
๒๑๑๕๑
๒๑๑๕๒
๒๑๑๕๓
๒๑๑๕๔
๒๑๑๕๕
๒๑๑๕๖
๒๑๑๕๗
๒๑๑๕๘
๒๑๑๕๙
๒๑๑๖๐
๒๑๑๖๑
๒๑๑๖๒

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรุณรัตน โพธิ์ออง
นางสาวอรุณรัตน ยืนยง
นางสาวอรุณโรจน จินตประยูร
นางสาวอรุณลักษณ สุพรมอินทร
นางอรุณวรรณ เองฉวน
นางอรุณวัลย ทองทิพย
นางอรุณวัลย มัคสิงห
นางอรุณศรี แซจิ้ว
นางสาวอรุณศรี โทรเลข
นางอรุณศรี ศรีบุรินทร
นางสาวอรุณศิริ สัมมา
นางสาวอรุณาภรณ ยิ้มสงวน
นางสาวอรุณาภรณ สุขนาน
นางสาวอรุณี กุลรัตน
นางสาวอรุณี ขอปลองกลาง
นางสาวอรุณี ขุมทรัพย
นางสาวอรุณี จันทรสิทธิ์
นางสาวอรุณี จําปานิล
นางสาวอรุณี ชวยบํารุง
นางสาวอรุณี ธัญญเจริญ
นางอรุณี บุญญานุกุล
นางสาวอรุณี ปนคํา
นางสาวอรุณี ปุตุรงค
นางอรุณี ผองใส
นางอรุณี พานทอง
นางสาวอรุณี แววนารี

๒๑๑๖๓
๒๑๑๖๔
๒๑๑๖๕
๒๑๑๖๖
๒๑๑๖๗
๒๑๑๖๘
๒๑๑๖๙
๒๑๑๗๐
๒๑๑๗๑
๒๑๑๗๒
๒๑๑๗๓
๒๑๑๗๔
๒๑๑๗๕
๒๑๑๗๖
๒๑๑๗๗
๒๑๑๗๘
๒๑๑๗๙
๒๑๑๘๐
๒๑๑๘๑
๒๑๑๘๒
๒๑๑๘๓
๒๑๑๘๔
๒๑๑๘๕
๒๑๑๘๖
๒๑๑๘๗
๒๑๑๘๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอรุณี ศรีทองออน
นางสาวอรุณี หนูชัย
นางอรุณี อุดคํามี
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล
นางอรุโณทัย ชางเพชร
นางสาวอรุโณทัย พิสสมัย
นางอโรชา สาระชัย
นางสาวอลงกรณ แกวสุข
นางสาวอลงกรณ สิมลา
นางสาวอลินดา อินทรอยู
นางสาวอลิศรา คิดชอบ
นางสาวอลิศรา ทองทวี
นางสาวอลิศรา มั่นคง
นางสาวอลิศรา รังผึ้ง
นางสาวอลิศรา อองศรี
นางสาวอลิศา แสงประยงค
นางสาวอลิศา หอมใบบัว
นางสาวอลิษา มงคล
นางอลิษา ศรีสุวรรณ
นางสาวอลิษา สืบสิงห
นางสาวอลิษา สุคุณพันธ
นางอลิสรา จันทราช
นางสาวอลิสา คชารัตน
นางสาวอลิสา ดวงจิตเลิศขจร
นางสาวอลิสา เผนโคกสูง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๑๘๙
๒๑๑๙๐
๒๑๑๙๑
๒๑๑๙๒
๒๑๑๙๓
๒๑๑๙๔
๒๑๑๙๕
๒๑๑๙๖
๒๑๑๙๗
๒๑๑๙๘
๒๑๑๙๙
๒๑๒๐๐
๒๑๒๐๑
๒๑๒๐๒
๒๑๒๐๓
๒๑๒๐๔
๒๑๒๐๕
๒๑๒๐๖
๒๑๒๐๗
๒๑๒๐๘
๒๑๒๐๙
๒๑๒๑๐
๒๑๒๑๑
๒๑๒๑๒
๒๑๒๑๓
๒๑๒๑๔

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอลิสา ราชวัตร
นางอลิสา วรรณวิจิตร
นางอลิสา สมันศรี
นางสาวอลิสา หลวงคลัง
นางสาวอลิสา อินทรประเสริฐ
นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล
นางสาวอวยพร นารินทร
นางอวยพร พุฒตาล
นางสาวอวยพร สามารถ
นางสาวอวัสดา สมจิตร
นางอวิรดา ลิขิต
นางสาวออนจันทร วรรณสิงห
นางสาวออนจันทร เรือนทิพย
นางสาวออนตา คนขยัน
นางสาวออนศรี หนูนอย
นางออมขวัญ เปดทอง
นางสาวออมใจ สุทธิวารี
นางสาวออมดาว มวงทอง
นางสาวออมดาว ลอยเมืองกลาง
นางออมเดือน วัฒนศรศักดิ์
นางสาวออมเดือน อภัยภักดิ์
นางออมนภา เอื้อยฉิมพลี
นางสาวออมรักษ จันทรสูงเนิน
นางออมฤทัย ปาทาน
นางสาวออมฤทัย สีวันนู
นางสาวออย หงษเวียงจันทร

๒๑๒๑๕
๒๑๒๑๖
๒๑๒๑๗
๒๑๒๑๘
๒๑๒๑๙
๒๑๒๒๐
๒๑๒๒๑
๒๑๒๒๒
๒๑๒๒๓
๒๑๒๒๔
๒๑๒๒๕
๒๑๒๒๖
๒๑๒๒๗
๒๑๒๒๘
๒๑๒๒๙
๒๑๒๓๐
๒๑๒๓๑
๒๑๒๓๒
๒๑๒๓๓
๒๑๒๓๔
๒๑๒๓๕
๒๑๒๓๖
๒๑๒๓๗
๒๑๒๓๘
๒๑๒๓๙
๒๑๒๔๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางออยใจ ประเสริฐสังข
นางสาวออยทิพย รินคําแดง
นางสาวออระดี แกนกงพาน
นางออรันดา บุญชายสินธุ
นางอะโนมา ศรีแกว
นางสาวอักษรา ชุมอินจักร
นางสาวอักษราภัค วงศอนันต
นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ
นางอัฆณีญา ทิพยกองลาศ
นางสาวอังคณา เกตุจันทร
นางสาวอังคณา จันทรแทง
นางอังคณา เที่ยงแท
นางสาวอังคณา แนบสําโรง
นางสาวอังคณา บรรลือ
นางสาวอังคณา บัวผัน
นางอังคณา บุญกวาง
นางสาวอังคณา บุญทา
นางสาวอังคณา ยิ่งเจริญ
นางสาวอังคณา วงคอาย
นางอังคณา วงศเขียว
นางอังคณา วอนเพียร
นางสาวอังคณา สงวนใจ
นางอังคณา สังขมณี
นางสาวอังคณา สีมวง
นางสาวอังคณา สุขทรัพย
นางสาวอังคณารักษ ภูบาลชื่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๒๔๑
๒๑๒๔๒
๒๑๒๔๓
๒๑๒๔๔
๒๑๒๔๕
๒๑๒๔๖
๒๑๒๔๗
๒๑๒๔๘
๒๑๒๔๙
๒๑๒๕๐
๒๑๒๕๑
๒๑๒๕๒
๒๑๒๕๓
๒๑๒๕๔
๒๑๒๕๕
๒๑๒๕๖
๒๑๒๕๗
๒๑๒๕๘
๒๑๒๕๙
๒๑๒๖๐
๒๑๒๖๑
๒๑๒๖๒
๒๑๒๖๓
๒๑๒๖๔
๒๑๒๖๕
๒๑๒๖๖

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอังคณารัตน หวังดี
นางอังคนา ดีมา
นางอังคนา ผิวนวล
นางสาวอังคนา ราษฎรเดิม
นางอังคนา ออนทอง
นางสาวอังคนาง พวกดอนเค็ง
นางอังคนางค โชคสารพัฒน
นางอังคนางค เลือลา
นางสาวอังคารัตน ชมสันเทียะ
นางสาวอังศณา บรรจมาตย
นางอังศณา บุญเฉลิมศักดิ์
นางอังศุธร จันทะคาม
นางอังศุมาลิน ทองพลัด
นางสาวอังศุมาลิน นิยม
นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง
นางสาวอังสุนีย สุวรรณชัย
นางสาวอังสุมารินทร สาตตะคุ
นางสาวอัจจิมา บํารุงนา
นางอัจฉระพรรณ ทองสันต
นางสาวอัจฉรา กกแกว
นางสาวอัจฉรา กาศโอสถ
นางสาวอัจฉรา ขุนาพรม
นางสาวอัจฉรา เข็มเจริญ
นางสาวอัจฉรา จันแกว
นางสาวอัจฉรา จันทรผอง
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา

๒๑๒๖๗
๒๑๒๖๘
๒๑๒๖๙
๒๑๒๗๐
๒๑๒๗๑
๒๑๒๗๒
๒๑๒๗๓
๒๑๒๗๔
๒๑๒๗๕
๒๑๒๗๖
๒๑๒๗๗
๒๑๒๗๘
๒๑๒๗๙
๒๑๒๘๐
๒๑๒๘๑
๒๑๒๘๒
๒๑๒๘๓
๒๑๒๘๔
๒๑๒๘๕
๒๑๒๘๖
๒๑๒๘๗
๒๑๒๘๘
๒๑๒๘๙
๒๑๒๙๐
๒๑๒๙๑
๒๑๒๙๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัจฉรา ฉิมพลัด
นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป
นางสาวอัจฉรา แซลิ้ม
นางสาวอัจฉรา ดีเขวา
นางสาวอัจฉรา ดีสูงเนิน
นางสาวอัจฉรา แดงนา
นางสาวอัจฉรา ทรัพยมั่น
นางอัจฉรา ทองพูล
นางสาวอัจฉรา ทองรวม
นางสาวอัจฉรา นาเมือง
นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่น
นางอัจฉรา บุตรอําคา
นางอัจฉรา ประดับกรณ
นางสาวอัจฉรา ปนทอง
นางสาวอัจฉรา เปดทอง
นางอัจฉรา ผิวพรรณ
นางอัจฉรา พงษถาวร
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
นางสาวอัจฉรา พวงอก
นางสาวอัจฉรา พัฒนประภาพ
นางสาวอัจฉรา เพ็งทา
นางสาวอัจฉรา ภาษีทํา
นางสาวอัจฉรา มณีวงศ
นางสาวอัจฉรา มาโรจน
นางสาวอัจฉรา ยศศักดิ์ศรี
นางสาวอัจฉรา วงคคําแดง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๒๙๓
๒๑๒๙๔
๒๑๒๙๕
๒๑๒๙๖
๒๑๒๙๗
๒๑๒๙๘
๒๑๒๙๙
๒๑๓๐๐
๒๑๓๐๑
๒๑๓๐๒
๒๑๓๐๓
๒๑๓๐๔
๒๑๓๐๕
๒๑๓๐๖
๒๑๓๐๗
๒๑๓๐๘
๒๑๓๐๙
๒๑๓๑๐
๒๑๓๑๑
๒๑๓๑๒
๒๑๓๑๓
๒๑๓๑๔
๒๑๓๑๕
๒๑๓๑๖
๒๑๓๑๗
๒๑๓๑๘

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัจฉรา วิญญกูล
นางสาวอัจฉรา ศรีวงษศิริวัฒน
นางสาวอัจฉรา ศรีสวัสดิ์
นางอัจฉรา สวางวงค
นางสาวอัจฉรา สาครจันทร
นางสาวอัจฉรา สุขแกว
นางสาวอัจฉรา สุลักษณะ
นางสาวอัจฉรา อองประกิจ
นางสาวอัจฉรา อิทธิยาภรณ
นางสาวอัจฉรา อินทรกฤษณ
นางสาวอัจฉรา อินทรแดน
นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร
นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจ
นางสาวอัจฉราพร ตาจุมปา
นางอัจฉราพร เตนภูษา
นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญ
นางสาวอัจฉราพร มีเอี่ยม
นางสาวอัจฉราพร สายนาค
นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
นางอัจฉราพรณ แกลวกสิกรรม
นางอัจฉราพรรณ พลสิมมา
นางอัจฉราภรณ จังหวัดกลาง
นางสาวอัจฉราภรณ ไชยมาศ
นางอัจฉราภรณ ไชยรัตน
นางอัจฉราภรณ ทองทั้งสาย
นางสาวอัจฉราภรณ ทานุ

๒๑๓๑๙
๒๑๓๒๐
๒๑๓๒๑
๒๑๓๒๒
๒๑๓๒๓
๒๑๓๒๔
๒๑๓๒๕
๒๑๓๒๖
๒๑๓๒๗
๒๑๓๒๘
๒๑๓๒๙
๒๑๓๓๐
๒๑๓๓๑
๒๑๓๓๒
๒๑๓๓๓
๒๑๓๓๔
๒๑๓๓๕
๒๑๓๓๖
๒๑๓๓๗
๒๑๓๓๘
๒๑๓๓๙
๒๑๓๔๐
๒๑๓๔๑
๒๑๓๔๒
๒๑๓๔๓

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัจฉราภรณ นนทปญญา
นางสาวอัจฉราภรณ บุญจริง
นางอัจฉราภรณ พังจันทรตา
นางอัจฉราภรณ มานทอง
นางสาวอัจฉราภรณ เศษวิ
นางอัจฉราวดี บุญโต
นางอัจฉราวดี รสานนท
นางสาวอัจฉราวดี ศรีแยม
นางสาวอัจฉริยะกรณ
อึ้งสุวรรณโชติ
นางสาวอัจฉริยา ขุดปน
นางสาวอัจฉริยา นาคอาย
นางสาวอัจฉริยา ปาระพิมพ
นางสาวอัจฉริยา สมบัติปน
นางสาวอัจฉริยา สิงหวี
นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
นางอัจฉริยา โอ
นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร
นางสาวอัจฉริยาภรณ คณะนา
นางสาวอัจฉริยาภรณ รักตลาด
นางอัจฉรี ขวัญทอง
นางสาวอัจฉรีย เทศนุย
นางอัจฉรีย ยอดสะเทิน
นางสาวอัจฉรียภรณ มณีรัตน
นางสาวอัจฉรียา ลาน้ําเที่ยง
นางอัจฉรียา วัฒนอุดม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๓๔๔
๒๑๓๔๕
๒๑๓๔๖
๒๑๓๔๗
๒๑๓๔๘
๒๑๓๔๙
๒๑๓๕๐
๒๑๓๕๑
๒๑๓๕๒
๒๑๓๕๓
๒๑๓๕๔
๒๑๓๕๕
๒๑๓๕๖
๒๑๓๕๗
๒๑๓๕๘
๒๑๓๕๙
๒๑๓๖๐
๒๑๓๖๑
๒๑๓๖๒
๒๑๓๖๓
๒๑๓๖๔
๒๑๓๖๕
๒๑๓๖๖
๒๑๓๖๗
๒๑๓๖๘
๒๑๓๖๙

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฌิมา หอมพรหมมา
นางสาวอัจษฏา มะจุเงิน
นางสาวอัฉพันธ พิมพโพธิ์กลาง
นางสาวอัฉรา แสงศรี
นางอัฉราพร สายแกว
นางสาวอัฉราพรรณ พาไสย
นางอัฉราภรณ คงแปน
นางสาวอัฉริยา มงคลวาท
นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ
นางสาวอัชญา อนุเคราะห
นางอัชรา ไชยดี
นางอัชราวรรณ ขาวลา
นางสาวอัญชดา เขียวอุไร
นางสาวอัญชนา ผลอุดม
นางอัญชนา ภมรานนท
นางสาวอัญชนา มณีโชติ
นางอัญชนา ศุภภัควรุจา
นางอัญชนา อินแกว
นางอัญชนิดา ผูกพันธ
นางสาวอัญชนิดา ศรีนอย
นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท
นางอัญชลี กลวยทอง
นางอัญชลี เกิดแสง
นางอัญชลี เกื้อแกว
นางสาวอัญชลี แกนจันทร
นางสาวอัญชลี แกวนอย

๒๑๓๗๐
๒๑๓๗๑
๒๑๓๗๒
๒๑๓๗๓
๒๑๓๗๔
๒๑๓๗๕
๒๑๓๗๖
๒๑๓๗๗
๒๑๓๗๘
๒๑๓๗๙
๒๑๓๘๐
๒๑๓๘๑
๒๑๓๘๒
๒๑๓๘๓
๒๑๓๘๔
๒๑๓๘๕
๒๑๓๘๖
๒๑๓๘๗
๒๑๓๘๘
๒๑๓๘๙
๒๑๓๙๐
๒๑๓๙๑
๒๑๓๙๒
๒๑๓๙๓
๒๑๓๙๔
๒๑๓๙๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัญชลี ขุนแกว
นางอัญชลี ขุนทอง
นางสาวอัญชลี คงเมือง
นางสาวอัญชลี คงยัง
นางสาวอัญชลี คําทอง
นางอัญชลี คําเฟองฟู
นางสาวอัญชลี เจริญธง
นางอัญชลี ชุมกมล
นางอัญชลี ณวรรณมา
นางสาวอัญชลี ตาลเพชร
นางสาวอัญชลี ทองวิจิตร
นางอัญชลี ทิพวงศ
นางสาวอัญชลี บัวงาม
นางสาวอัญชลี บุญญะวัตร
นางอัญชลี บุญยงค
นางอัญชลี บุญวิชัย
นางอัญชลี บุญหนัก
นางสาวอัญชลี ปญญารส
นางสาวอัญชลี ปุกคาม
นางสาวอัญชลี พรพิทักษกุล
นางอัญชลี พรหมเสน
นางสาวอัญชลี พลมนตรี
นางอัญชลี พลสังข
นางสาวอัญชลี พิกุลศรี
นางสาวอัญชลี พุทธะ
นางสาวอัญชลี โพธิ์หนอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๓๙๖
๒๑๓๙๗
๒๑๓๙๘
๒๑๓๙๙
๒๑๔๐๐
๒๑๔๐๑
๒๑๔๐๒
๒๑๔๐๓
๒๑๔๐๔
๒๑๔๐๕
๒๑๔๐๖
๒๑๔๐๗
๒๑๔๐๘
๒๑๔๐๙
๒๑๔๑๐
๒๑๔๑๑
๒๑๔๑๒
๒๑๔๑๓
๒๑๔๑๔
๒๑๔๑๕
๒๑๔๑๖
๒๑๔๑๗
๒๑๔๑๘
๒๑๔๑๙
๒๑๔๒๐
๒๑๔๒๑

นางสาวอัญชลี ภูคงคา
นางสาวอัญชลี ภูบาลี
นางสาวอัญชลี มาลัยทอง
นางอัญชลี ยอดบุญเรือง
นางอัญชลี ลับสันเทียะ
นางสาวอัญชลี วงศสวาง
นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร
นางอัญชลี ศรีจันทร
นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาด
นางสาวอัญชลี ศรีนคร
นางอัญชลี ศรีบุรินทร
นางสาวอัญชลี ศรีรุงเรือง
นางสาวอัญชลี ศรีวิชัย
นางสาวอัญชลี ศรีสมภพ
นางสาวอัญชลี ศรีสวาง
นางสาวอัญชลี ศรีสุราช
นางอัญชลี เศรษฐทรัพยทวี
นางสาวอัญชลี สกุลอินทร
นางสาวอัญชลี สองสพ
นางอัญชลี สันหลักษณ
นางสาวอัญชลี สารีสุข
นางสาวอัญชลี สีลากุล
นางสาวอัญชลี สุกใส
นางสาวอัญชลี สุขเสมอ
นางอัญชลี สุนยานัย
นางสาวอัญชลี แสนสี

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๒๒
๒๑๔๒๓
๒๑๔๒๔
๒๑๔๒๕
๒๑๔๒๖
๒๑๔๒๗
๒๑๔๒๘
๒๑๔๒๙
๒๑๔๓๐
๒๑๔๓๑
๒๑๔๓๒
๒๑๔๓๓
๒๑๔๓๔
๒๑๔๓๕
๒๑๔๓๖
๒๑๔๓๗
๒๑๔๓๘
๒๑๔๓๙
๒๑๔๔๐
๒๑๔๔๑
๒๑๔๔๒
๒๑๔๔๓
๒๑๔๔๔
๒๑๔๔๕
๒๑๔๔๖
๒๑๔๔๗

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัญชลี อินทรไทร
นางอัญชลี อุดมสินคา
นางอัญชลี อุดมสุขถาวร
นางอัญชลี อุสาหะกานนท
นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง
นางสาวอัญชลีพร สีขาวออน
นางสาวอัญชลีพร อภินันทนถิระ
นางอัญชิษฐา ตนภู
นางสาวอัญชิสา แกววิเศษ
นางสาวอัญชิสา แกวเอียด
นางสาวอัญชิสา สุจริต
นางอัญชุลี วันคํา
นางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศ
นางสาวอัญชุลี แสงวิลัย
นางสาวอัญชุลี หิตจํานงค
นางอัญญานี ตะเขียว
นางสาวอัญญารัตน เกตุสุวรรณ
นางอัญญารัตน ทองธรรม
นางสาวอัญญารัตน เสี้ยวกระแสร
นางอัญธิกา วิชัยกุล
นางสาวอัญธิยา คําวิสิทธิ์
นางสาวอัญมณี ขันกสิกรรม
นางอัญมณี พรหมมณี
นางสาวอัญรัตน นุชกําบัง
นางสาวอัญรัตน ปญจเมธีกุล
นางอัญรัตน ลีละเกียรติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๔๔๘
๒๑๔๔๙
๒๑๔๕๐
๒๑๔๕๑
๒๑๔๕๒
๒๑๔๕๓
๒๑๔๕๔
๒๑๔๕๕
๒๑๔๕๖
๒๑๔๕๗
๒๑๔๕๘
๒๑๔๕๙
๒๑๔๖๐
๒๑๔๖๑
๒๑๔๖๒
๒๑๔๖๓
๒๑๔๖๔
๒๑๔๖๕
๒๑๔๖๖
๒๑๔๖๗
๒๑๔๖๘
๒๑๔๖๙
๒๑๔๗๐
๒๑๔๗๑
๒๑๔๗๒
๒๑๔๗๓

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัญรัตน สุนทรโชติ
นางสาวอัญลักษณ สังฆะมณี
นางอัญไอริณทร ราชา
นางสาวอัณณชญาณ อินตะเทพ
นางสาวอัณณญาดา พฤษสุภี
นางสาวอัณณญาลักษณ ภูมิพันธ
นางอัณศยา อรรถนาถ
นางอันติกา บุษรากุล
นางสาวอันติกา ศรีอภิชาติ
นางสาวอันทิกา หวังผล
นางอันธิกา ปญญา
นางสาวอันธิกา มีเพียร
นางอันธิยา ภูมิไธสง
นางสาวอัปสร ปองเขตต
นางสาวอัมณีย มายุดิน
นางสาวอัมพร โกศล
นางสาวอัมพร คีรีรมย
นางอัมพร จันทรเทียมวงษ
นางอัมพร ชาวสวน
นางอัมพร ไชยชาติ
นางอัมพร ดิวรางกูร
นางอัมพร นันทะเสนา
นางสาวอัมพร ผุยวันดี
นางสาวอัมพร ฝนอุด
นางสาวอัมพร พลสิทธิ์
นางอัมพร ศรีภูมิ

๒๑๔๗๔
๒๑๔๗๕
๒๑๔๗๖
๒๑๔๗๗
๒๑๔๗๘
๒๑๔๗๙
๒๑๔๘๐
๒๑๔๘๑
๒๑๔๘๒
๒๑๔๘๓
๒๑๔๘๔
๒๑๔๘๕
๒๑๔๘๖
๒๑๔๘๗
๒๑๔๘๘
๒๑๔๘๙
๒๑๔๙๐
๒๑๔๙๑
๒๑๔๙๒
๒๑๔๙๓
๒๑๔๙๔
๒๑๔๙๕
๒๑๔๙๖
๒๑๔๙๗
๒๑๔๙๘
๒๑๔๙๙

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอัมพร ศรีหิรัญพัลลภ
นางสาวอัมพร สินทร
นางอัมพร สีดา
นางสาวอัมพร สุวรรณชัย
นางสาวอัมพร อยูเมี่ยง
นางสาวอัมพร อาจภักดี
นางอัมพรพรรณ เรืองมนตรี
นางสาวอัมพวรรณ ใจสวน
นางสาวอัมพวัน ดวนเดิน
นางสาวอัมพวัน รอดผึ้ง
นางสาวอัมพวัน สองสมุทร
นางอัมพิกา ใจนอย
นางสาวอัมพิกา ประทุมมา
นางสาวอัมไพพันธุ นาคสมพันธุ
นางสาวอัมภวรรณ ชัยชนะ
นางสาวอัมภาพร สงเนียม
นางสาวอัมรา กะมะโน
นางอัมรินทร คเชนทรชาติ
นางอัมรินทร นารินทอง
นางอัมรินทร เหม็นตนสาย
นางสาวอัยรินทร นิยมกลา
นางสาวอัยลดา แสนอินทร
นางสาวอัลิปรียา เครื่องรัมย
นางอัลิปรียา ปงหลา
นางอัศราพร ราชสมบัติ
นางอัษณา ดารากัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๕๐๐
๒๑๕๐๑
๒๑๕๐๒
๒๑๕๐๓
๒๑๕๐๔
๒๑๕๐๕
๒๑๕๐๖
๒๑๕๐๗
๒๑๕๐๘
๒๑๕๐๙
๒๑๕๑๐
๒๑๕๑๑
๒๑๕๑๒
๒๑๕๑๓
๒๑๕๑๔
๒๑๕๑๕
๒๑๕๑๖
๒๑๕๑๗
๒๑๕๑๘
๒๑๕๑๙
๒๑๕๒๐
๒๑๕๒๑
๒๑๕๒๒
๒๑๕๒๓
๒๑๕๒๔
๒๑๕๒๕

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัษนีย รุงเรือง
นางสาวอัสนะ ทิพยรวง
นางสาวอัสมา ตูแวหมะ
นางสาวอัสหนะ มะลี
นางอาจารี วงคอนุ
นางอาจารีย สุขจิตร
นางสาวอาชิรญาณ เกษสุวรรณ
นางสาวอาซีมะ สีแป
นางอาซีเยาะ ดือราแม
นางสาวอาซีหยะ ซง
นางสาวอาณุรัตน ผอนแกว
นางสาวอาดินา หนีสะเก็ม
นางอาดียา หมาดหมาน
นางอาตรีนา จันทรเนย
นางสาวอาตีรา นุยเด็น
นางสาวอาทิตติยา คําแกว
นางสาวอาทิตธิยา เมืองแกว
นางสาวอาทิตยฐาน จันทรหอม
นางสาวอาทิตยา กุศล
นางสาวอาทิตยา คณะใน
นางสาวอาทิตยา ทองปลอด
นางสาวอาทิตยา ทันงาน
นางสาวอาทิตยา บุญทาขันแกว
นางสาวอาทิตยา ผิวผอง
นางสาวอาทิตยา พิมพา
นางสาวอาทิตยา รัตนจันทร

๒๑๕๒๖
๒๑๕๒๗
๒๑๕๒๘
๒๑๕๒๙
๒๑๕๓๐
๒๑๕๓๑
๒๑๕๓๒
๒๑๕๓๓
๒๑๕๓๔
๒๑๕๓๕
๒๑๕๓๖
๒๑๕๓๗
๒๑๕๓๘
๒๑๕๓๙
๒๑๕๔๐
๒๑๕๔๑
๒๑๕๔๒
๒๑๕๔๓
๒๑๕๔๔
๒๑๕๔๕
๒๑๕๔๖
๒๑๕๔๗
๒๑๕๔๘
๒๑๕๔๙
๒๑๕๕๐
๒๑๕๕๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอาทิตยา สายกิ้มซวน
นางสาวอาทิตยา สายตา
นางอาทิตยาภา ชาบุญเรือง
นางสาวอาทิตา แดงเรือง
นางสาวอาทิตา ยอดธรรม
นางสาวอาทิตา วรสุทธิ์พิศาล
นางสาวอาทิพร โมสืบแสน
นางอานันท รัตนวิชัย
นางอานันธาพร ปานหมื่นไวย
นางอานีตา มะยา
นางสาวอานีนุช บุญบุตร
นางสาวอาบทิพย สุรักษ
นางสาวอาบพร ลือฉาย
นางสาวอาพร ชะเอม
นางสาวอาพันธชนก สวนจันทร
นางสาวอาภรณ กุลเส็ง
นางสาวอาภรณ แข็งฤทธิ์
นางอาภรณ คูฮุด
นางสาวอาภรณ จันทะภาโส
นางสาวอาภรณ ญานวัฒนะ
นางอาภรณ นิ่มคํา
นางอาภรณ นิลวานิช
นางอาภรณ บุญญฤทธิ์
นางอาภรณ พุทธศรี
นางสาวอาภรณ เพลินพนา
นางสาวอาภรณ เพิ่มผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๕๕๒
๒๑๕๕๓
๒๑๕๕๔
๒๑๕๕๕
๒๑๕๕๖
๒๑๕๕๗
๒๑๕๕๘
๒๑๕๕๙
๒๑๕๖๐
๒๑๕๖๑
๒๑๕๖๒
๒๑๕๖๓
๒๑๕๖๔
๒๑๕๖๕
๒๑๕๖๖
๒๑๕๖๗
๒๑๕๖๘
๒๑๕๖๙
๒๑๕๗๐
๒๑๕๗๑
๒๑๕๗๒
๒๑๕๗๓
๒๑๕๗๔
๒๑๕๗๕
๒๑๕๗๖

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาภรณ แอแดง
นางอาภรณทิพย นาคพันธ
นางสาวอาภัสรา คนงาน
นางสาวอาภัสรา ดียิ่ง
นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรม
นางสาวอาภัสรา อุนตะ
นางสาวอาภา เพชรลักษ
นางสาวอาภากร จุนทะกาล
วาที่รอยตรีหญิง อาภาพร
จันทะนาม
นางสาวอาภาพร เจือพานิช
นางสาวอาภาพร เทพบรรจง
นางสาวอาภาพร สีทา
นางสาวอาภาพร สุทธิสน
นางสาวอาภาพรรณ โฆสิตาภา
นางสาวอาภาพัชร ไมดี
นางสาวอาภาภรณ ทองคําดี
นางสาวอาภาภรณ พายสําโรง
นางอาภาภรณ วุฒิกร
นางสาวอาภาภรณ สุขสมาน
นางอาภาภรณ หรั่งเพชร
นางสาวอาภาภัทร ทะนวนรัมย
นางอาภาภัทร อินทอง
นางสาวอาภารัตน กลัวผิด
นางอาภารัตน แปนเขียว
นางสาวอาภารัตน แสงสุวรรณ

๒๑๕๗๗
๒๑๕๗๘
๒๑๕๗๙
๒๑๕๘๐
๒๑๕๘๑
๒๑๕๘๒
๒๑๕๘๓
๒๑๕๘๔
๒๑๕๘๕
๒๑๕๘๖
๒๑๕๘๗
๒๑๕๘๘
๒๑๕๘๙
๒๑๕๙๐
๒๑๕๙๑
๒๑๕๙๒
๒๑๕๙๓
๒๑๕๙๔
๒๑๕๙๕
๒๑๕๙๖
๒๑๕๙๗
๒๑๕๙๘
๒๑๕๙๙
๒๑๖๐๐
๒๑๖๐๑
๒๑๖๐๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอาภาวรรณ สวางศรี
นางสาวอาภาศิริ โกฏิสิงห
นางอามีนะ กิมเอะ
นางสาวอามีเนาะ เจะเด็ง
นางอามีเนาะ ยาเอะ
นางสาวอามีเนาะ มูเนาะ
นางสาวอารดา รัตนนภาลัย
นางสาวอารมณ พงษพานิช
นางอารมณ โพธิ์ออง
นางสาวอารมณ ราชนุเคราะห
นางสาวอารมณ รูประมาณ
นางสาวอารยา นาโควงค
นางสาวอารยา บัววัฒน
นางอารยา บุญชวย
นางอารยา บุราณรมย
นางสาวอารยา ปญญา
นางอารยา พัววรานุเคราะห
นางอารยา วสุธนรัตนสกุล
นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์
นางสาวอารยา แสงชาวนา
นางสาวอารายา ประสาน
นางอาริญา วงศมา
นางอาริยา ชายทวีป
นางสาวอาริยา นอยกูด
นางสาวอาริยา ภิรมศรี
นางอาริยา อองกุลนะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๖๐๓
๒๑๖๐๔
๒๑๖๐๕
๒๑๖๐๖
๒๑๖๐๗
๒๑๖๐๘
๒๑๖๐๙
๒๑๖๑๐
๒๑๖๑๑
๒๑๖๑๒
๒๑๖๑๓
๒๑๖๑๔
๒๑๖๑๕
๒๑๖๑๖
๒๑๖๑๗
๒๑๖๑๘
๒๑๖๑๙
๒๑๖๒๐
๒๑๖๒๑
๒๑๖๒๒
๒๑๖๒๓
๒๑๖๒๔
๒๑๖๒๕
๒๑๖๒๖
๒๑๖๒๗
๒๑๖๒๘

นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ
นางสาวอาริสา โพธิ์ทอง
นางสาวอารี บาวแดง
นางสาวอารีซ วาจิ
นางอารีดา มะปาเซ
นางอารีดา หะยีและ
นางสาวอารีธร เองฉวน
นางสาวอารีย เกี้ยวสกุลงาม
นางสาวอารีย คําไกร
นางสาวอารีย เคลาจันทร
นางสาวอารีย น้ําใจดี
นางอารีย บุตรแสนโคตร
นางสาวอารีย เผือกไธสง
นางอารีย พรหมรักษ
นางอารีย มาทอ
นางอารีย โละหนองลิ้น
นางอารีย ศรีสุข
นางสาวอารีย หงษคํา
นางสาวอารีย หมอยาดี
นางสาวอารีย หลักศิลา
นางสาวอารีย เอี่ยมโฉม
นางสาวอารียรัตน ศิลปสูงเนิน
นางสาวอารียลักษณ อุดมแกว
นางอารียวรรณ ราษฎรดุษดี
นางอารียา ตันวิชา
นางสาวอารียา ฤๅกําลัง

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๒๙
๒๑๖๓๐
๒๑๖๓๑
๒๑๖๓๒
๒๑๖๓๓
๒๑๖๓๔
๒๑๖๓๕
๒๑๖๓๖
๒๑๖๓๗
๒๑๖๓๘
๒๑๖๓๙
๒๑๖๔๐
๒๑๖๔๑
๒๑๖๔๒
๒๑๖๔๓
๒๑๖๔๔
๒๑๖๔๕
๒๑๖๔๖
๒๑๖๔๗
๒๑๖๔๘
๒๑๖๔๙
๒๑๖๕๐
๒๑๖๕๑
๒๑๖๕๒
๒๑๖๕๓
๒๑๖๕๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอารียา ไลชื่น
นางสาวอารียา เสียงกลม
นางสาวอารียา อาแว
นางอารีรัตน เกิดดี
นางอารีรัตน แกวอินทร
นางสาวอารีรัตน คุมเดช
นางอารีรัตน จันทรเทพย
นางสาวอารีรัตน จับจัด
นางอารีรัตน โฉสันเทียะ
นางสาวอารีรัตน ชาญนรา
นางสาวอารีรัตน เชื้ออวน
นางอารีรัตน ดาวดวง
นางอารีรัตน เดชาวุฒิ
นางอารีรัตน นิรันตพานิช
นางสาวอารีรัตน ประพฤติธรรม
นางสาวอารีรัตน ปลอดนคร
นางสาวอารีรัตน ปนปลอง
นางสาวอารีรัตน ผาลี
นางสาวอารีรัตน ผิวฝาด
นางสาวอารีรัตน พรมถา
นางสาวอารีรัตน พวงวงษ
นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ
นางอารีรัตน แพงยา
นางอารีรัตน มังดินดํา
นางอารีรัตน เล็มหมัด
นางสาวอารีรัตน วิจิตรสมบัติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๖๕๕
๒๑๖๕๖
๒๑๖๕๗
๒๑๖๕๘
๒๑๖๕๙
๒๑๖๖๐
๒๑๖๖๑
๒๑๖๖๒
๒๑๖๖๓
๒๑๖๖๔
๒๑๖๖๕
๒๑๖๖๖
๒๑๖๖๗
๒๑๖๖๘
๒๑๖๖๙
๒๑๖๗๐
๒๑๖๗๑
๒๑๖๗๒
๒๑๖๗๓
๒๑๖๗๔
๒๑๖๗๕
๒๑๖๗๖
๒๑๖๗๗
๒๑๖๗๘
๒๑๖๗๙
๒๑๖๘๐

นางสาวอารีรัตน ศรีโชติ
นางสาวอารีรัตน ศรีระดา
นางสาวอารีรัตน ศรีวิพันธุ
นางสาวอารีรัตน สังขแกว
นางสาวอารีรัตน สิทธิการ
นางสาวอารีรัตน สุขศรี
นางสาวอารีรัตน สูงสมสกุล
นางสาวอารีรัตน แสงดาว
นางสาวอารีรัตน หลาหิบ
นางสาวอารีวรรณ คงควร
นางสาวอารีวรรณ ปกเกษ
นางอารีวรรณ แผอํานาจ
นางอาลิษา เกลือมีผล
นางอาวาวีน หลั่งน้ําสังข
นางสาวอาวีศรี นิลเจียระไน
นางอาสียะ จูเฮง
นางสาวอาอิฉะ เส็นหมาด
นางสาวอาอีฉะ วงศดุลยา
นางสาวอาอีฉะ กาเส็มสะ
นางอาอีซะ วัฒนะ
นางสาวอาอีซะห แวนิ
นางสาวอาอีซะฮ แวดอกอ
นางสาวอาอีเสาะ ดือราแม
นางสาวอาอีเสาะ ดอเลาะ
นางอํานวย นากกร
นางสาวอํานวย โพชนัง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๘๑
๒๑๖๘๒
๒๑๖๘๓
๒๑๖๘๔
๒๑๖๘๕
๒๑๖๘๖
๒๑๖๘๗
๒๑๖๘๘
๒๑๖๘๙
๒๑๖๙๐
๒๑๖๙๑
๒๑๖๙๒
๒๑๖๙๓
๒๑๖๙๔
๒๑๖๙๕
๒๑๖๙๖
๒๑๖๙๗
๒๑๖๙๘
๒๑๖๙๙
๒๑๗๐๐
๒๑๗๐๑
๒๑๗๐๒
๒๑๗๐๓
๒๑๗๐๔
๒๑๗๐๕
๒๑๗๐๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอํานวยพร สิงหสม
นางอํานวยภรณ เกียรติณรงค
นางสาวอําพร กองแกว
นางสาวอําพร คงเจริญ
นางอําพร งวนทอง
นางอําพร จุตติ
นางสาวอําพร เจริญพรอม
นางสาวอําพร ชูนอก
นางสาวอําพร บัวภา
นางอําพร มะนูรีม
นางอําพร ยาวิลาศ
นางสาวอําพร เลาลี
นางสาวอําพรรณ กันทวงค
นางอําพัน ขับสนิท
นางอําพันธ จิตอาคะ
นางอําไพ เกษี
นางสาวอําไพ หมื่นคิด
นางสาวอําไพพรรณ สวนสอน
นางอําไพร ภูมิขันธ
นางสาวอําไพร สมสมัย
นางสาวอําไพวรรณ ตันตินิมิตรกุล
นางสาวอําไพศรี สืบเทพ
นางสาวอําภา จําปทอง
นางสาวอําภา แชมพุทรา
นางสาวอําภา เซงประเสริฐ
นางสาวอําภา นอยสนิท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗๐๗
๒๑๗๐๘
๒๑๗๐๙
๒๑๗๑๐
๒๑๗๑๑
๒๑๗๑๒
๒๑๗๑๓
๒๑๗๑๔
๒๑๗๑๕
๒๑๗๑๖
๒๑๗๑๗
๒๑๗๑๘
๒๑๗๑๙
๒๑๗๒๐
๒๑๗๒๑
๒๑๗๒๒
๒๑๗๒๓
๒๑๗๒๔
๒๑๗๒๕
๒๑๗๒๖
๒๑๗๒๗
๒๑๗๒๘
๒๑๗๒๙
๒๑๗๓๐
๒๑๗๓๑
๒๑๗๓๒

นางสาวอําภา ปวงขุนทด
นางอําภา โพธการ
นางสาวอําภา รอดเกลี้ยง
นางสาวอําภา ศรีวงคราช
นางอําภา สวางชัยพร
นางสาวอําภา แสงระวี
นางสาวอําภา อุทธจันทร
นางสาวอําภาพร เกงเขตรกิจ
นางสาวอําภาพร บัวสาย
นางสาวอําภาพร แสงแกว
นางสาวอําภาวรรณ ปติ
นางอิงครัตน ทาน้ําตื้น
นางสาวอิฏฐิรา ทรงกิติพิศาล
นางสาวอินทชลิตา ถินคําเชิด
นางสาวอินทรดา แกวโรจน
นางสาวอินทิพร จิรฐานิด
นางสาวอินทิรา จันทรสด
นางสาวอินทิรา ดํารงกุล
นางสาวอินทิรา ตากใบ
นางสาวอินทิรา ธ.น.ก่ํา
นางสาวอินทิรา นอยอาง
นางสาวอินทิรา ปราบภัย
นางสาวอินทิรา สนจุมภะ
นางสาวอินทิรา สังขอุดม
นางสาวอินทิรา หนูเทศ
นางอินทิรา อินนามเพ็ง

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๓๓
๒๑๗๓๔
๒๑๗๓๕
๒๑๗๓๖
๒๑๗๓๗
๒๑๗๓๘
๒๑๗๓๙
๒๑๗๔๐
๒๑๗๔๑
๒๑๗๔๒
๒๑๗๔๓
๒๑๗๔๔
๒๑๗๔๕
๒๑๗๔๖
๒๑๗๔๗
๒๑๗๔๘
๒๑๗๔๙
๒๑๗๕๐
๒๑๗๕๑
๒๑๗๕๒
๒๑๗๕๓
๒๑๗๕๔
๒๑๗๕๕
๒๑๗๕๖
๒๑๗๕๗
๒๑๗๕๘

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอินทิรารัตน อินทรเทศ
นางอินทุกานต วีระสุข จาง
นางสาวอินทุอร ดีวังทอง
นางสาวอินธิรา จันทา
นางอินธุกาญ แสงสุริโยทัย
นางสาวอิ่มทิพย อนิศดา
นางสาวอิริยาภรณ นิโรรัมย
นางอิลฮัม แวมะนอ
นางสาวอิศรา จันทจร
นางสาวอิศรา ทองมา
นางสาวอิศรา นราวงค
นางสาวอิศรา บูชาบุญ
นางอิศรา สารบรรณ
นางสาวอิศรางค ฤาวงศ
นางสาวอิศราพร สารปรัง
นางสาวอิศรินดารา หวานใจ
นางอิษฎาภรณ จันทรสําโรง
นางอิษฏาภรณ ตันกูล
นางสาวอิสยาภรณ ประสิทธิ์ภาคิน
นางสาวอิสรยา อึ้งตระกูล
นางอิสรา วิชิตพันธ
นางสาวอิสราภรณ พรเพ็ง
นางอิสริญ บุญหนัก
นางสาวอิสริยา ปรมัตถากร
นางอิสริยาภรณ ปรังการ
นางสาวอิสริยาภรณ ยี่ประชา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗๕๙
๒๑๗๖๐
๒๑๗๖๑
๒๑๗๖๒
๒๑๗๖๓
๒๑๗๖๔
๒๑๗๖๕
๒๑๗๖๖
๒๑๗๖๗
๒๑๗๖๘
๒๑๗๖๙
๒๑๗๗๐
๒๑๗๗๑
๒๑๗๗๒
๒๑๗๗๓
๒๑๗๗๔
๒๑๗๗๕
๒๑๗๗๖
๒๑๗๗๗
๒๑๗๗๘
๒๑๗๗๙
๒๑๗๘๐
๒๑๗๘๑
๒๑๗๘๒
๒๑๗๘๓
๒๑๗๘๔

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอิสรี รักไทย
นางอิสรีย บุญเลิศ
นางอิสรีย เฟองกาญจน
นางสาวอิสรียา สินบํารุง
นางสาวอิสสริยา วงศศิวัฒนาภร
นางสาวอุชนีย ภูยาแพทย
นางสาวอุณากรรณ กันยะมี
นางอุณาวรรณ ศิริพร
นางสาวอุดมพร เขยไชย
นางอุดมพร คําอวน
นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา
นางสาวอุดมลักษณ กาติ้ง
นางอุดมลักษณ นพพิบูลย
นางสาวอุทร ชูณรงค
นางอุทรทิพย คุณสุทธิ์
นางอุทัย กําลังเหลือ
นางอุทัย คงดี
นางอุทัย ทิพมนต
นางสาวอุทัย อินศิริ
นางอุทัยรัตน ศรีอนันต
นางสาวอุทัยวรรณ ไกรกิจราษฏร
นางอุทัยวรรณ ไชยสาร
นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
นางสาวอุทัยวรรณ นาชิน
นางอุทัยวรรณ บาคาล
นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร

๒๑๗๘๕
๒๑๗๘๖
๒๑๗๘๗
๒๑๗๘๘
๒๑๗๘๙
๒๑๗๙๐
๒๑๗๙๑
๒๑๗๙๒
๒๑๗๙๓
๒๑๗๙๔
๒๑๗๙๕
๒๑๗๙๖
๒๑๗๙๗
๒๑๗๙๘
๒๑๗๙๙
๒๑๘๐๐
๒๑๘๐๑
๒๑๘๐๒
๒๑๘๐๓
๒๑๘๐๔
๒๑๘๐๕
๒๑๘๐๖
๒๑๘๐๗
๒๑๘๐๘
๒๑๘๐๙
๒๑๘๑๐

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอุทัยวรรณ มีชนะ
นางสาวอุทัยวรรณ ลําจรี
นางอุทัยวรรณ วงศกาฬสินธุ
นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ
นางอุทัยวรรณ แสงทอง
นางสาวอุทิศ พรมดี
นางสาวอุทิศา เขียวอรุณ
นางอุทุมพร เกิดมงคล
นางสาวอุทุมพร เขาสถิตย
นางสาวอุทุมพร โคตวัน
นางสาวอุทุมพร เฉลิมรมย
นางอุทุมพร ไชยอินทร
นางอุทุมพร บมกลาง
นางสาวอุทุมพร บุญชวย
นางอุทุมพร ปญญาบุญ
นางอุทุมพร ปตถา
นางอุทุมพร พันคํา
นางสาวอุทุมพร พันธหนอย
นางสาวอุทุมพร มงคล
นางสาวอุทุมพร เมืองใจ
นางอุทุมพร สะอาดรักธรรม
นางอุทุมพร แสนโยธา
นางสาวอุทุมพร หงษศรี
นางอุนจิตร บึงไกร
นางอุนเรือน พรหมเกตุ
นางอุนเรือน เมืองสองชั้น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๘๑๑
๒๑๘๑๒
๒๑๘๑๓
๒๑๘๑๔
๒๑๘๑๕
๒๑๘๑๖
๒๑๘๑๗
๒๑๘๑๘
๒๑๘๑๙
๒๑๘๒๐
๒๑๘๒๑
๒๑๘๒๒
๒๑๘๒๓
๒๑๘๒๔
๒๑๘๒๕
๒๑๘๒๖
๒๑๘๒๗
๒๑๘๒๘
๒๑๘๒๙
๒๑๘๓๐
๒๑๘๓๑
๒๑๘๓๒
๒๑๘๓๓
๒๑๘๓๔
๒๑๘๓๕
๒๑๘๓๖

นางอุบล เครือธนกุล
นางอุบล จรูญศรีโชติกําจร
นางสาวอุบล ดวงตา
นางสาวอุบล พรมมี
นางสาวอุบล มะนาวหวาน
นางอุบล สันทิตย
นางอุบลพันธ มงคลสุภาพงษ
นางอุบลรัตน กมขุนทด
นางสาวอุบลรัตน เจตินัย
นางอุบลรัตน แดงลีทา
นางอุบลรัตน วุฒิญาโณ
นางสาวอุบลรัตน สักแกแกว
นางสาวอุบลวรรณ ขันแกว
นางสาวอุบลวรรณ คองผล
นางสาวอุบลวรรณ จิตเกิด
นางสาวอุบลวรรณ ปญนะ
นางอุบลวรรณ พรรณขาม
นางสาวอุบลวรรณ พุมแกว
นางอุบลวรรณ เหรียญทอง
นางสาวอุมา เหลาประเสริฐ
นางอุมากร วิไลรัตน
นางอุมากรณ ปลุกปญญา
นางอุมาทิพย กุศลสุข
นางสาวอุมาพร แขงขัน
นางอุมาพร คงเกตุ
นางสาวอุมาพร คหะวงษ

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘๓๗
๒๑๘๓๘
๒๑๘๓๙
๒๑๘๔๐
๒๑๘๔๑
๒๑๘๔๒
๒๑๘๔๓
๒๑๘๔๔
๒๑๘๔๕
๒๑๘๔๖
๒๑๘๔๗
๒๑๘๔๘
๒๑๘๔๙
๒๑๘๕๐
๒๑๘๕๑
๒๑๘๕๒
๒๑๘๕๓
๒๑๘๕๔
๒๑๘๕๕
๒๑๘๕๖
๒๑๘๕๗
๒๑๘๕๘
๒๑๘๕๙
๒๑๘๖๐
๒๑๘๖๑
๒๑๘๖๒

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอุมาพร คะระนันท
นางสาวอุมาพร จากระโนต
นางอุมาพร จําปาแดง
นางสาวอุมาพร ชิณแสน
นางสาวอุมาพร ไชยสีหา
นางอุมาพร ทองเสมอ
นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ
นางสาวอุมาพร นันทวิสุทธ
นางสาวอุมาพร บัวศรี
นางสาวอุมาพร บุญเปยก
นางอุมาพร บุญรอด
นางสาวอุมาพร ปาระธรรม
นางสาวอุมาพร ผาจันทร
นางสาวอุมาพร เพชรแท
นางสาวอุมาพร ภูมิเขต
นางสาวอุมาพร รักศรี
นางอุมาพร ศรีพิกุล
นางอุมาพร ออนคํา
นางสาวอุมาพร อุดมพันธ
นางอุมาภรณ แกวนารี
นางสาวอุมาภรณ คําจันทร
นางสาวอุมาภรณ ทองมี
นางอุมาภรณ วรรณรัตน
นางอุมาภรณ สุนยานัย
นางสาวอุมาภรณ แสงเมืองคํา
นางอุมาภรณ แหไธสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๘๖๓
๒๑๘๖๔
๒๑๘๖๕
๒๑๘๖๖
๒๑๘๖๗
๒๑๘๖๘
๒๑๘๖๙
๒๑๘๗๐
๒๑๘๗๑
๒๑๘๗๒
๒๑๘๗๓
๒๑๘๗๔
๒๑๘๗๕
๒๑๘๗๖
๒๑๘๗๗
๒๑๘๗๘
๒๑๘๗๙
๒๑๘๘๐
๒๑๘๘๑
๒๑๘๘๒
๒๑๘๘๓
๒๑๘๘๔
๒๑๘๘๕
๒๑๘๘๖
๒๑๘๘๗
๒๑๘๘๘

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุมารินทร แสนเพ็งเคน
นางสาวอุมารินทร อุดหลี
นางสาวอุมาวดี วุฒินาม
นางสาวอุมาวดี อุนอบ
นางสาวอุรวี อุลิดสถิตย
นางอุรักษ บํารุงวงค
นางสาวอุรัยนา คงนาม
นางอุราพร ธุระแพง
นางอุราพร อาจนนลา
นางอุรารักษ สุวรรณพันธ
นางสาวอุรารัตน แกวศิลา
นางสาวอุรารัตน เพียยุระ
นางอุไร กางกรณ
นางอุไร เกษเพชร
นางอุไร ขุนสิทธิ์เจริญ
นางสาวอุไร นันตสินธุ
นางอุไร รวมกิ่ง
นางสาวอุไร สนพะเนาว
นางอุไร สวัสดี
นางอุไร ใสโศก
นางสาวอุไรพร แจมศรี
นางสาวอุไรพร โชคบัณฑิต
นางอุไรพร ทองเปลว
นางสาวอุไรพร พลขันธุ
นางสาวอุไรพร พันธสุภา
นางอุไรพร สาธุสถิต

๒๑๘๘๙
๒๑๘๙๐
๒๑๘๙๑
๒๑๘๙๒
๒๑๘๙๓
๒๑๘๙๔
๒๑๘๙๕
๒๑๘๙๖
๒๑๘๙๗
๒๑๘๙๘
๒๑๘๙๙
๒๑๙๐๐
๒๑๙๐๑
๒๑๙๐๒
๒๑๙๐๓
๒๑๙๐๔
๒๑๙๐๕
๒๑๙๐๖
๒๑๙๐๗
๒๑๙๐๘
๒๑๙๐๙
๒๑๙๑๐
๒๑๙๑๑
๒๑๙๑๒
๒๑๙๑๓
๒๑๙๑๔

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอุไรภรณ ทองมาก
นางอุไรมา หะมะ
นางสาวอุไรรัตน ทองมหา
นางสาวอุไรรัตน บุญเรียน
นางอุไรรัตน เอียดชะตา
นางอุไรลักษณ กิจเทวี
นางอุไรลักษณ ชนะชัย
นางสาวอุไรวรรณ ขําทิพย
นางสาวอุไรวรรณ คลายนาค
นางอุไรวรรณ โคตรสมบัติ
นางสาวอุไรวรรณ จันทรคลาย
นางสาวอุไรวรรณ จันทรพูล
นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
นางสาวอุไรวรรณ นอยมาลา
นางอุไรวรรณ บัวสิม
นางอุไรวรรณ บุญชูรัตนภาพ
นางสาวอุไรวรรณ พินิจพานิชย
นางสาวอุไรวรรณ ภูจาพล
นางอุไรวรรณ เมฆฉาย
นางอุไรวรรณ ศรีถนัด
นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์
นางอุไรวรรณ สวางงาม
นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง
นางสาวอุไรวรรณ สันถะมิต
นางสาวอุไรวรรณ สีหบุตร
นางอุไรวรรณ แสวงผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๙๑๕
๒๑๙๑๖
๒๑๙๑๗
๒๑๙๑๘
๒๑๙๑๙
๒๑๙๒๐
๒๑๙๒๑
๒๑๙๒๒
๒๑๙๒๓
๒๑๙๒๔
๒๑๙๒๕
๒๑๙๒๖
๒๑๙๒๗
๒๑๙๒๘
๒๑๙๒๙
๒๑๙๓๐
๒๑๙๓๑
๒๑๙๓๒
๒๑๙๓๓
๒๑๙๓๔
๒๑๙๓๕
๒๑๙๓๖
๒๑๙๓๗
๒๑๙๓๘
๒๑๙๓๙
๒๑๙๔๐

นางสาวอุไรวรรณ โสภาคํา
นางอุไรวรรณ เหลาจิตร
นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ
นางอุไรวรรณ อุดมอมรรัตน
นางอุไรวรรณ ยังมณี
นางสาวอุไรวัลย สมร
นางอุลดา วงษวาลย
นางสาวอุลัย งามลวน
นางอุลัย เสมอสุข
นางสาวอุลัยวรรณ คันทะนาค
นางสาวอุษณาภา พลศักดิ์
นางสาวอุษณี กลาณรงค
นางสาวอุษณี แกววงษ
นางสาวอุษณี ลลิตผสาน
นางสาวอุษณี วงษตระกูลพัด
นางสาวอุษณีย โฉมฉิน
นางอุษณีย ทองดีเวียง
นางสาวอุษณีย ธัญญศิรินนท
นางอุษณีย นพพิบูลย
นางอุษณีย บุญทัศโร
นางสาวอุษณีย บุญฤทธิ์
นางสาวอุษณีย พวงกระโทก
นางสาวอุษณีย ภารการ
นางสาวอุษณีย ภูมิพันธุ
นางสาวอุษณีย โยธินะเวคิน
นางอุษณีย รอดมา

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๔๑
๒๑๙๔๒
๒๑๙๔๓
๒๑๙๔๔
๒๑๙๔๕
๒๑๙๔๖
๒๑๙๔๗
๒๑๙๔๘
๒๑๙๔๙
๒๑๙๕๐
๒๑๙๕๑
๒๑๙๕๒
๒๑๙๕๓
๒๑๙๕๔
๒๑๙๕๕
๒๑๙๕๖
๒๑๙๕๗
๒๑๙๕๘
๒๑๙๕๙
๒๑๙๖๐
๒๑๙๖๑
๒๑๙๖๒
๒๑๙๖๓
๒๑๙๖๔
๒๑๙๖๕
๒๑๙๖๖

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอุษณีย รําไพ
นางสาวอุษณีย ศรีเชียงหา
นางสาวอุษณีย สินธุวัต
นางอุษณีย อรรคสูรย
นางสาวอุษณีษ จิตรสม
นางอุษณีษ ศรีสม
นางสาวอุษณีษ อุปวงศิลป
นางสาวอุษา คําสุมาลี
นางอุษา จินดามณี
นางสาวอุษา แซจั่น
นางสาวอุษา แซเตียว
นางอุษา เดชศิริ
นางอุษา นิยมธรรม
นางสาวอุษา พลดี
นางสาวอุษา พิมสิงห
นางสาวอุษา โพธิ์อุดม
นางสาวอุษา สมจิต
นางสาวอุษา สมัตถะ
นางสาวอุษา สัตยซื่อ
นางอุษา สินจําเริญ
นางอุษา อินทรสา
นางสาวอุษารัตน พุมไม
นางสาวอุษารัตน อามุตตาภรณ
นางสาวอุษาวดี ใจตรง
นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
นางสาวอุสณี กายแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑๙๖๗ นางสาวอุสา ทองปรีชา
๒๑๙๖๘ นางสาวอุสา มากสมบูรณ
๒๑๙๖๙ นางสาวเอกชญทิพย
ทวีกาญจนเดช
๒๑๙๗๐ นางเอกมล จันทรเรือง
๒๑๙๗๑ นางสาวเอกอนงค แกวดี
๒๑๙๗๒ นางสาวเอกอนงค นิจสุนกิจ
๒๑๙๗๓ นางเอมพลอย เพ็ชรสวางเกิด
๒๑๙๗๔ นางสาวเอมวดี เส็งเตี๊ยม
๒๑๙๗๕ วาที่รอยตรีหญิง เอมอร
คงลําพันธุ
๒๑๙๗๖ นางสาวเอมอร แคลวคลาด
๒๑๙๗๗ นางสาวเอมอร ชุมพล
๒๑๙๗๘ นางเอมอร ทองคํา
๒๑๙๗๙ นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร
๒๑๙๘๐ นางสาวเอมอร ผามี
๒๑๙๘๑ นางเอมอร ยกยอ
๒๑๙๘๒ นางสาวเอมอร โลหิต
๒๑๙๘๓ นางสาวเอมอร เสือปรางค
๒๑๙๘๔ นางเอมอร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
๒๑๙๘๕ นางเอ็มอร ประเสริฐสังข
๒๑๙๘๖ นางเอ็มอร ฝากเชียงชา
๒๑๙๘๗ นางเอมอัชนา วงคนอย
๒๑๙๘๘ นางสาวเอมิกา เภาคํา
๒๑๙๘๙ นางเอราวรรณ แกวอาสา
๒๑๙๙๐ นางเอราวรรณ หมื่นประศักดิ์

๒๑๙๙๑
๒๑๙๙๒
๒๑๙๙๓
๒๑๙๙๔
๒๑๙๙๕
๒๑๙๙๖
๒๑๙๙๗
๒๑๙๙๘
๒๑๙๙๙
๒๒๐๐๐
๒๒๐๐๑
๒๒๐๐๒
๒๒๐๐๓
๒๒๐๐๔
๒๒๐๐๕
๒๒๐๐๖
๒๒๐๐๗
๒๒๐๐๘
๒๒๐๐๙
๒๒๐๑๐
๒๒๐๑๑
๒๒๐๑๒
๒๒๐๑๓
๒๒๐๑๔
๒๒๐๑๕

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเอราวัณ สุพร
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพ
นางสาวเอื้อ ดอกบัว
นางเอื้อการย นาขยัน
นางเอื้องทิพย สารสิทธิ์
นางเอื้องฟา ฉวีวงศ
นางสาวเอื้องฟา พิมมาตย
นางสาวเอื้อจิต อินทรสุภา
นางเอื้อมขวัญกัณญาภัทร
เพงใหตรง
นางสาวเอื้อมเดือน ทุมพร
นางเอื้อมเดือน เวิดสูงเนิน
นางสาวเอื้อมพร จันทนา
นางสาวเอื้ออารีย คําดี
นางเอื้ออารีย ศรีมาลา
นางแอนนา เมฆแสน
นางสาวแอม จันทรสม
นางสาวแอมจิรา จันทรลี้
นางสาวโอปอ ยังเหลือ
นางสาวไอยรัตน งามผอง
นางไอยเรศ สวางเมืองวรกุล
นางสาวไอริญ ชัยเสนหาญ
นางสาวไอริณ ถาวรนันท
นางสาวไอริณ พิพัฒนรังสรรค
นางสาวไอลัดดา วัดแนลํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๐๑๖
๒๒๐๑๗
๒๒๐๑๘
๒๒๐๑๙
๒๒๐๒๐
๒๒๐๒๑
๒๒๐๒๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวไอศวรรย สุวรรณไตรย
๒๒๐๒๓ นางสาวฮามีดะ เจะอาลี
นางสาวฮัสณีซา อาแว
๒๒๐๒๔ นางฮายีรา สุราแม
นางสาวฮาซานะห สุหลง
๒๒๐๒๕ นางสาวฮาวา ฮานาฟ
นางสาวฮาซียะ ตะเยาะ
๒๒๐๒๖ นางสาวฮุซนา มะเซ็ง
นางฮาตีสา มุสิทธิ์
๒๒๐๒๗ นางสาวฮุสนา เรืองปราชญ
นางสาวฮาบีดะ เร็มหลี
๒๒๐๒๘ นางสาวฮุสนา หะยีซําซูดิน
นางฮาฝเสาะ ทิ้งปากถ้ํา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘๑ ราย)
นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา
๑๙ นางสาวเกษฎาภรณ วงศสวาง
นายคมกริช สมจิตต
๒๐ นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม
นายชัยวัฒน ขยายเสียง
๒๑ นางสาวจําป หะธรรมวงษ
นายธณัช ธนนนทกุณ
๒๒ นางสาวจินตนา ชัยอัศวรักษนุกูล
นายธรรมนูญ ทองหนองบัว
๒๓ นางสาวจิราพร เลิศลําหวาน
นายพรเทพ ศรีชาติ
๒๔ นางจีรวรรณ วงษมณี
นายมนตรี นิลเถื่อน
๒๕ นางสาวจุฑามาศ บัวปอม
นายวรวิทย ขาวฟอง
๒๖ นางสาวเจนจิรา หรัญรัตน
นายสังคม พระไตรยะ
๒๗ นางสาวชนิสร ไชยมุติ
นายสิทธิพงษ ดอนประสิม
๒๘ นางสาวณฤดี เกษตรชัยรัฐ
นายอนุศักดิ์ ดอนประสิม
๒๙ นางสาวณัฏฐกานต โอมาก
นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง
๓๐ นางสาวณัฏฐณิชชา ชูหา
นายเอกพงษ ชูรัตน
๓๑ นางสาวธนัชพร ทิพยเพ็ชร
นางสาวกฤษณา ภูเนตร
๓๒ นางนันทกา มั่งลําพูน
นางสาวกัลตนา บุญณรงค
๓๓ นางสาวนันทนาภรณ พูลมี
นางสาวเกศกนก เดชคําภู
๓๔ นางนารีทิพย วิเศษอุด
นางสาวเกศวดี เจริญชัย
๓๕ นางสาวบุญโฮม จอมทอง
นางสาวเกศินี โชคสวัสดิ์
๓๖ นางเบญจมาศ แถวอุทุม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๐ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นางปณิตา ศรีวิชัย
นางสาวปรรณนภัส บัวไข
นางสาวประภาพรรณ มุมตา
นางสาวปราณี ศรีสอนดี
นางสาวปริญญารัตน แกวมณี
นางสาวปรียาภรณ อุดมเศรษฐ
นางปารมี แกวเมือง
นางสาวปุญญาพัฒน เปลี่ยนศรีเพ็ชร
นางสาวผองพรรณ ฉ่ํารสสุคนธ
นางพยอม เสาหิน
นางพรรณทิพย แสงบุตร
นางสาวพัชราภรณ ปรางคชัยภูมิ
นางสาวภัควิภา โลไธสง
นางสาวภานุมาศ ศรีสด
นางมณีรัตน พงษศรีรัตน
นางสาวยุวดี วงษลา
นางสาววรนันทชนก มิตรสันเทียะ
นางวราภรณ ไชยแสง
นางสาววราภรณ สิทธิรักษ
นางวรินรําไพ บุญชวย
นางวัชรี โตะชาลี
นางสาววันวิสา ปญญาใส
นางวิระญา ไชยเคน

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

(เลมที่ ๘/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิริยา มีไชโย
นางศิรินทรนภา แยงจันทร
นางสาวศิริพร แสงสวาง
นางสาวศุภลักษณ กมลวิสุทธิพงศ
นางสาวสมหญิง โพธิรักษ
นางสาวสรรชนีย แกงาม
นางสาริศา สิงหพันธ
นางสาวสุกัญญา ชลทา
นางสาวสุจิตตรา วงษเสงี่ยม
นางสุจิตรา พิชัย
นางสุณิสา นิยมศิลป
นางสุปราณี กิ่งก้ํา
นางสาวสุภารี ราชติกา
นางสาวสุภาวดี สมบัติ
นางสุวิชญา นาเหมือง
นางสาวสุวิมล ระดาพงษ
นางเสาวนีย เรือนแกว
นางสาวอภิวรรณ จันทรสอาด
นางสาวอรอนงค ยุทธวิธี
นางสาวอิศราวดี สีหะรัญ
นางสาวอุไร สุอําพันธ
นางอุษณีย ราชพิลา

