เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์
ประจาปี ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่ง
ดิ เรกคุ ณ าภรณ์ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๖๘ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจาปี ๒๕๖๓
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑ นายชาติศิริ โสภณพนิช

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายเขียน ไชยศุภรากุล
นายเฉลิม หาญพาณิชย์
นายประชา ดารงค์สุทธิพงศ์
นายไพบูลย์ โสภณพิศ
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
นางสาวจันทราวดี เคียงศิริ
นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
นางสาวชณิกา เทศดนตรี

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางสาวชูศรี บุญยะผลานันท์
นางทัศนีย์ พุ่งกุมาร
นางปริศนา ตรีทอง
นางสาวภาณิชดา มหาพัฒนากุล
นางภารดี นิศามณีวงศ์
นางลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางวรัญญา จันทรประเสริฐ
นางสาวสิริน ตรีทอง

กระทรวงมหาดไทย
๑ นางสาวิณี สินธู

กระทรวงยุติธรรม
๑ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายศุภชัย เจียรวนนท์

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายอาทิวราห์ คงมาลัย

๒ นางบุณนาค แจ่มนุช

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑ นายสุรัติ สุพิชญางกูร
๒ หม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ

๓ นางสาวอนุนาถ รดีศรี

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑ นางสาวบุศรัตน์ เกษสมัย

สภากาชาดไทย
๑ นายณรงค์ โชคชัยณรงค์
๒ นางเกศี จันทราประภาวัฒน์

๓ นางณัฐวรรณ ชันซื่อ

ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
กระทรวงกลาโหม
๑ นางจินตนา สิรินันทน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ พลโทหญิง อรุณวรรณ เผ่าจินดา

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์
๘ นางสาวณลัท เกตุผาสุข
นายบุญฤทธิ์ ไทยพิทักษ์
๙ นางสาวบงกช เลี่ยมทอง
นายไพศาล อัศวโสภณ
๑๐ ร้อยตรีหญิง พยูณ ผ่องประภา
นายศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว
๑๑ นางวันทนีย์ ภากรรุ่งเรือง
นายสุเมธ กองพัฒนากูล
๑๒ นางสิรินดา จูภาวัง
นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์
๑๓ นางสุจิตรา หงสไกร
นางชื้น นุ่มพยัคฆ์
๑๔ นางสาวสุรีย์ ติยะสถาพรวิบูลย์

๑ นายกาชับ วัฒนธรรม
๒ นายคมสัน เตชะพานิช

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ พันเอก จรัสพงศ์ เกษมมงคล
๔ นายชายเดียว พัฒนาสุวรรณ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ร้อยโท ถวัลย์ เกตุจรูญ
นายบุญเชิด นิมมิต
นายบุญทรง กฤษณวิภาคพร
นายประสาทพล อักษรมัต
นายปานจิตต์ ศุนาลัย
นายพิพัฒน์ พงษ์พิพัฒนากุล
นายวงศกร นิมมิต
นายวิบูลย์ สนั่นทุ่ง
นายสมชาย คุลีเมฆิน
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
นายสุเทพ งามเลิศลี้
นายสุพร บุญสินอุดม

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางเกศศินี ศรีศิริทรัพย์
นางชวนพิศ นวลงาม
นางบุญมา ศิริรักษ์
นางมยุรี คะจิตรแขม
นางมะลิ สนั่นทุ่ง
หม่อมหลวงมิชมาลา จักรพันธุ์
นางศิริรัตน์ นิลสมัย
นางศิริวรรณ เตชะพานิช
นาวาเอกหญิง สุดา วรเสียงสุข
นางสุภาภรณ์ แซ่ตั้น
นางเสมอ เจียมไชยศรี

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นาวาตรี ชาญ สอนสมบูรณ์
๑๓ พันเอก ศุภกิตติ ขัมพานนท์
๒ นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์
๑๔ นายเสริม แสงสว่าง
๓ นายไตรรักษ์ ครุธเวโช
๑๕ นายอนันต์ กิจจาเริญ
๔ นายธนาเศรษฐ์ ดีวราธรรม์
๑๖ นายอนุพงศ์ กล่าพูล
๕ นายปรีดา ขจรโกวิทย์
๑๗ นายอุดม รัมมณีย์
๖ นายไพฑูรย์ ยอดแก้ว
๑๘ นางสาวกุลชญา วรพิรางกูร
๗ นายมหินท์ วรเสียงสุข
๑๙ นางคุณาภรณ์ วีรวัฒนโยธิน
๘ พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร
๒๐ นางสาวเจียม เนตรพิณ
๙ นายวงศ์ปฐม กมลรัตน์
๒๑ นางชัชนี จิราวรรณสถิตย์
๑๐ นายวโรทัย อัศวโสภณ
๒๒ นางชิดชนก ศรีเสริมโภค
๑๑ นายวัธนพล บุญชูศรี
๒๓ ร้อยเอกหญิง ฐานิสรา ปฏิมาประกร
๑๒ พลตรี ศรัณย์ เพชรานนท์
๒๔ นางสาวณุธร ปฏิมาประกร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นางสาวดารณี เวณุจันทร์
นางสาวตวิษา บุนนาค
นางนันทนา กาญจนจงกล
นาวาเอกหญิง นาลาภ อัมพุนันทน์
พันเอกหญิง นุดีนุช เกษมมงคล
นางสาวบูรณี เจริญพานิช
นางประอร จิราวรรณสถิตย์
นางปาริชาต ขจรโกวิทย์
นางสาวพิรลดา บุนนาค
นางภาระณี วรรธโนทัย
นาวาเอกหญิง มนัสสิริ อัมพุนันทน์

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางรวิวรรณ พิพิธสุขสันต์
นางสาววันทนีย์ เกตุผาสุก
นางวิง พ่วงวิจิตร
นางสาววิภา เหลืองมณี
นางสมบูรณ์ เวณุจันทร์
นางสาราญ กลิ้งทะเล
นางสุมลมาลย์ วรเสียงสุข
นางสาวสุมาลี สหพิทักษ์สิน
พลเรือตรีหญิง อรมณี บุนนาค
นางอรวรรณ เกิดผล

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกิจปรีดา โอสถานนท์
๑๔ นายเทวินทร์ กิตตินุกุลกิจ
๒ นายกิติชัย โกมลวัฒนานันท์
๑๕ นายธนกานต์ แก้วกัลยา
๓ นายเกริกเกรียงไกร อิงคนินันท์
๑๖ นายธนาคม ศรีศิริทรัพย์
๔ นายขจรศักดิ์ ศุภสิรินันท์
๑๗ นายธนาบูรณ์ โปตระนันท์
๕ นายโฆษิต ลีระศิริ
๑๘ นายธนายง ธนัทวณิช
๖ นายโฆสิต เกษมกิตติศักดิ์
๑๙ นายธเนศ ศรีศิริทรัพย์
๗ นายจรุณ มีสมบูรณ์
๒๐ นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี
๘ นายจิตติ อ้างสันติกุล
๒๑ นายธีรกร มหามนตรี
๙ นายโจโอ โจเซ่ อิพ เหยา ซูม
๒๒ นายนรินทร์ เศรษฐีใจเย็น
๑๐ นายชานาญ อังศุกุลธร
๒๓ นายนันตพล นิจนิรันดร์
๑๑ นายเชษฐพล ภุมมะโสภณ
๒๔ นายบัญชา พรหมประสิทธิ์
๑๒ นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข
๒๕ นายบัณฑิต โกมลประเสริฐ
๑๓ นายณัฐชนน พรหมประสิทธิ์
๒๖ นายประพัฒน์ จิราวรรณสถิตย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นายปรีชา ละมัยสานนท์
นายปรีดา มีศรี
นายพงษ์เกียรติ ลีลายุทธการ
นายพงษ์เทพ คงโครัด
นายพรชัย กรัยวิเชียร
นายพรเทพ โกมลวัฒนานันท์
นายพิชญะ อนันตสุรกาจ
นายพิพิธชัย โชติจารุสวัสดิ์
นายไพโรจน์ มั่งมี
นายภูวนารถ ธีรสุนทรวัฒน์
นายเมธี พฤกษพิพัฒน์
นายเลอศักดิ์ ศิริมาก
นายวชิรพงษ์ อนันตสุรกาจ
นายวิชิต พรหมประสิทธิ์
นายวิชิต วิทยาเวโรจน์
นาวาเอก วิเชียร มุ่งธัญญา
พันจ่าเอก วินัย อ่อนละเอียด
นายวิวัฒน์ รอดเชื้อ
นายวีรพงษ์ เกียรติเจริญสุข
นายวีรวัฒน์ พิพิธสุขสันต์
นาวาเอก ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร
นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล
นายสมณะ นครประศาสน์
นายสมนึก โกมลวัฒนานันท์
พลเรือตรี สมบัติ วรรณดิลก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสมเพ็ชร ธรรมถาวรวณิช
นายสมศักดิ์ ว่องไวพานิช
นายสวาท เทพเสนา
เรือโท สอน อินทรปัญญา
นายสันต์ ศุภรสหัสรังสี
นายสันทัด อุทัยรัฐนิธิกุล
นายสิริพงศ์ ศุภสิรินันท์
นายสุธี เกียรติพัฒนกุล
นายสุนทร บารุง
นายสุนทร ศรีนิลทา
นายสุรศักดิ์ ศิริจรรยา
นายเสกภพ สวัสดี
นายแสงชัย กิจสัมฤทธิ์โรจน์
นายหะริน ไวโรจน์วิทยาการ
นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล
นางสาวกนกรส ผลากรกุล
นาวาเอกหญิง กมลวรรณ เพชรานนท์
นางกฤษณา วิจิตรบัณฑิตกุล
นางสาวกัญญา ศิริวิไลศักดิ์
นางสาวกันยา ไทยสมบูรณ์
นางกานตพร สวัสดิโรจน์
นางกุญชรี ปัญญะสังข์
นางสาวเกยูร ไชยชลอ
นางสาวเกษร แสงสว่าง
พันเอกหญิง เกื้อกูล ขัมพานนท์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

นางจรวย พิทักษ์พงศ์
นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตร
นางจารุวรรณ ทองคา
นางสาวจิณห์นิมาศ วงศ์ประไพ
นางสาวจุฑาชนก โพธิสป
นางจุไรรัตน์ รักวาทิน
นางสาวแฉล้ม มารุ่งเรือง
นางโฉม นันทาภินัย
นางชฎารัช ทวีสิน
นางฐิติอร ฤกษ์วิเชียร
นางทองปลิว ไทยสมบูรณ์
นางสาวทัศนันท์ อุดมสิน
นางทิพย์พะรัฐ ธรรมวรพล
นางทิพยรัตน์ อัมภาพันธุ์กิจ
นางธัญธร ง้าววิฑูรย์วงศ์
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีศิริทรัพย์
นางธิดา สิริสิงห
นางนภา มั่นสินธร
นางสาวนภาดา ธีระชิตกุล
นางนฤมล สุรเศรษฐ
นางนวลอนงค์ สุธีจิตสิริ
นางสาวนันธีรา วิทวุฒิศักดิ์
นางนาตอนงค์ ยงสิทธิกร
นางสาวนิษฐ์ชยา สิทธาหิรัญวัชร์
นางเบญจรัตน์ หรูสกุล

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางเบญจวรรณ ตันเต็มลักษณ์
นางสาวปภาดา มีศรี
นางสาวประภาพร มากเมตตากุล
นางสาวประภาภรณ์ จูรบูรณ์
นางสาวปรียาภรณ์ นัยสดับ
นางปาลปชา ด้วงประพัฒน์
นางปิยะวรรณ วงศ์วิจิตร
นางสาวพรทิพย์ ฉิมแก้ว
นางสาวพรทิภา โกมลวัฒนานันท์
นางพรนภา บูรโสถิกุล
นางสาวพัลภา ชัยอาญา
นางโพธิยา จงกิตติพงศ์
นางสาวภณษร นามเธียร
นางมารียาวรรณ เจียรกนกรัตน
นางสาวมาลี งานโคกสูง
นางยินดี ด่านธารงกูล
นางยุพเรศ บรรเจิดสกุล
นางรจนา เพิ่มพูล
นางสาวรัชนี งามหงษ์ทอง
นางรัตนา เกียรติมาลาวงศ์
พันเอกหญิง เรวดี พรหมประสิทธิ์
นางลัดดา ศรีโกเศรษฐ
นางลาใย สิงหเขต
นางวณิชชา มีศรี
นางวนิดา ศุภสัญญา

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

นางวรรณ์วนัช สุวรรณจรัส
นางสาววราภรณ์ ยุทธวิชยานนท์
นางวรินรัศมิ์ อนันตสุรกาจ
นางสาววลัยรัตน์ แพ่งประสิทธิ์
นางวันทนีย์ ศุภรสหัสรังสี
นางสาววิภา แย้มสรวล
นางวิลาวัลย์ รอดเชื้อ
นางสาวศุภิสรา อักษรสุวรรณ
นางสมจิตต์ ศรีนวลชัย
นางสมพิศ ปโกฏิประภา
นางสาวสมศรี ยงตัณฑุลทุกูล
นางสาวสรัญญานี อินทรปัญญา
นางสอิ้ง คนดี
นางสารวย งามสอาด
นางสาวสุคนธา ผู้นาพล
นางสุจารี ศรีธนาธร

๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุภารัตน์ ทับเจริญ
นางสุริยา วัฒนธรรม
นางอโนทัย อินตะใจ
นางสาวอรชา พรหมประสิทธิ์
นางอรนลิน สีวะรา
นางอรุณพร อิฐรัตน์
นางอ่อนศรี จันทร์จารุ
นางอัจฉรา พรหมประสิทธิ์
นางสาวอัญชนา ศิลาอาสน์
นางอัญชลี แสงชาญชัย
นางอาไพ เกษมมงคล
นางสาวอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร
นางอุดมพร บุณยเกียรติ
นางอุไร แซ่โง้ว
นางเฮียง ทองวงศ์

กระทรวงการต่างประเทศ
๑ นายวิชัย ชลาลัยวัลย์
๒ นางสาวภัทรวีย์ วรรณเสวก
๑ นางวัลภา รุจิระกานนท์
๒ นางสมศรี รัตนประสาทพร
๑ นายธงชัย พานทอง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางมานิดา วัฒนพนม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวอาไพ เนาว์พงษ์ไทย
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางกิริยา หิรัญพลกุล

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓ นางปณิธาน โฉมอุปฮาด ตาบูเรล
๔ นางมลิวลั ย์ จินดาลัทธ
๕ นางสาวสมพิศ เสี่ยงบุญ

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๖ นางสาวสมหมาย รัตนพิทักษ์
๗ นางอรชร แน่นหนา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์
๑
๒
๓
๔

นายโกมล พานิชพันธ์
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ
นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์
นายวินัย ปัจฉิม

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางนวลพรรณ ล่าซา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายสุรพล กาพลานนท์วัฒน์
๖ นายอนุกูล ศิริพันธุ์
๗ นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑ นายบวรทัต พิชยธนกิจ
๒ นายมนตรี รัตนสุนันทกุล
๓ นางวิไลพร หวาง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายชนะ รุ่งแสง
นายชาญศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์
นายณัฐพล อภิรักษ์คุณวงศ์
นายต่อวงศ์ ตะล่อมสิน
นายถิรวุฒิ วุฒิไกรวิบูลย์
นายเทมส์ ไกรทัศน์
นายปัญญา ปัญญาภักดีวงศ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสตรีรัตน์ คงวีระวัฒน์ บุญยสัมพันธุ์
๕ นางอรนุช แสงสุริยจันทร์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายพีรพงษ์ สุทธวิรีสรรค์
๙ นายภราดร จุลชาต
๑๐ นายเลิศชัย ศรีกุเรชา
๑๑ นายเลิศสุวัฒน์ จิระประกอบชัย
๑๒ นายวิสิษฐ์ ตะล่อมสิน
๑๓ นายวีรภัทร สิงห์รุกขา
๑๔ นายวีระ ตั้งกิจจาเริญ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายศักดา กิติกรวัฒนา
นายสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
นายสิทธิพล ภู่สมบุญ
นายอรุชา จารุกุลนุกิจ
นายอาร์วินกุมาร์ ซัจเดร์
นางกิรณา ปิติศศิกร
นางสาวขวัญจิตร สั่งยืน
นางสาวจงระวี ตะล่อมสิน
นางทิติยากรณ์ ว่องภักดีลาภ
นางเทือง มลิแก้ว
นางสาวธรรศกร อาทิตย์กุล
นางนิกา ปัญญาภักดีวงศ์
นางนิตยา โล่ห์สวัสดิกล
นางสาวนิธิชา ศรีบัว
นางนิรมล สัจจะมิตร

๑ นายพิชัย ถนอมทรัพย์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวบุญสงวน วิไลรัตน์
นางบุศรา เทพชาตรี
นางสาวประภัสสร คุ้มสุวรรณ์
นางพัชนี วาจาสิทธิคิลป์
นางพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
นางยุพาพัชร์ สิริวรรณศิลป์
นางวรรณา กนกทิพย์วรรณ
นางสาววันเพ็ญ ถาวงษ์เพีย
นางสาวสันทนา อัมพุช
นางสาวสุชีรา พ่วงพรหม
นางสุดา พฤกษจารูญ
นางสุรสา ปุ่นอภิรัตน์
นางสุวรรณ เศรษฐี
นางสาวสุวรรณี ตระการไพบูลย์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางเพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกาธร ขันธรรม
๘ นายสะมะแอ เจะมูดอ
นายถนอมทรัพย์ ลี้เลิศรัชบดี
๙ นายสายัญ ทองสม
นายบุญจันทร์ วินไธสงค์
๑๐ นายสุวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
นายบุญเพ็ง ยืนยง
๑๑ นายโสภณ โสภณชนากูล
นายรัชชานนท์ พิพัฒน์พรไพศาล
๑๒ นายอนุศิษฏ์ ธารงรัตนศิลป์
นายสมพล พิธิยากูล
๑๓ นายอภิโชค พิพัฒน์พรไพศาล
นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง
๑๔ นายอุดม อินทร์จันทร์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม
นางจันใด ผกากอง
นางสาวชัชชญา ธนิตประภากุล
นางสาวทัทยา อังควินิจวงศ์
นางทิพยวารี คีรีวรรณ์
นางสาวปิยะวดี บารุงตระกูล
นางสาวปุณญดา สงวนพันธุ์
นางสาวพรรณวิภา ศุภธนพัฒน์
นางสาวพิมพ์ชนก กัลยาพิเชฏฐ์

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางยุวดี บารุงบุตร
นางสาวยุวดี บูรณธนานุกิจ
นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์
นางสาวศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์
นางสาวสุดใจ มิ่งพฤกษ์
นางสาวสุพรรณี หุ่นประเสริฐ
นางเสมา อานวยวัฒนกุล
นางอโนทัย วัฒนะนุพงษ์
นางอรนุช ศิริสวัสดิ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑ นายสุวิชัย อุไรพันธุ์
๒ นางสาวนวรัตน์ ณ สงขลา
๓ นางนันทิกา ศิลปวรางกูร
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕

นายดนัย ดีโรจนวงศ์
นายประเสริฐ รุ้งจรัสแสง
นายปิยะพันธ์ ทยานิธิ
นายศิโรจน์ ผลพันธิน
นายกระมล พูลเกษ
นายกิติชัย รุ้งจรัสแสง
นายเกียรติ เตชะพงศ์ธาดา
นายไกรสีห์ ศิริรังษี
นายฉัตรชัย รัตนพฤกษ์

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวอังสนา สุนทรวรรณ
๕ นางสาวอารีรัตน์ นพพัตร
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายสันติ วหาวิศาล
๖ นางพรรณี สยามวาลา
๗ นางไพลิน ทองตระกูล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายเชื้อชาติ รุ้งจรัสแสง
๗ พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
๘ นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์
๙ นายต่อศักดิ์ โกศลศักดิ์
๑๐ นายนิวิฐ สมบูรณ์นิธิผล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นายบุญรอด พัชราวลัย
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
นายพิชญา พิสุทธิกุล
นายพิธาน องค์โฆษิต
นายพิพัฒน์ สุนทราวรกุล
นายยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
นายยุ้ย สุขสวัสดิ์
นายรุ่งชัย วิริยะวัฒนากุล
นายวรการ เทพเฉลิม
นายวิโรจน์ ตันศิริคงคล
นายวิวัฒน์ เอกมหาชัย
นายศิริเทพ ทองสิมา
นายสมบูรณ์ ไหวพริบ
นายสมิทธ์ อู่สาราญ
นายสุรพงษ์ ภูสนาคม
นายสุวัฒน์ พรวณิช
นายสุวิทย์ องค์สุรกุล
นายอนัญญ์ เพฑวณิช
นายอนุสรณ์ ศิวะกุล
นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
นายเอกกฤต นารายณ์รักษา
นางกรรณิการ์ วิบูลย์ลาภ
นางกาญจนา ล้วนไพศาลนนท์
นางสาวกุลวดี พูลเกษ
นางสาวจงกล สิงหสุต

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางจินตนา พูลเกษ
นางจุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์
นางสาวชนิตา รุ้งจรัสแสง
นางสาวฐิตินทร แย้มน้อย
นางสาวดวงดาว คูสกุล
นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์
นางสาวทิพย์สุดา เฉยพ่วง
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
นางสาวธนาภรณ์ เอกตระกูล
นางสาวธัญชนก ประสงค์สุขสันต์
นางสาวนลิน วิภูษณมังคละ
นางบังอรรัตน์ เพฑวณิช
นางบุญช่วย ปรัชญนันทน์
นางบุญช่วย อยู่เย็น
นางสาวเบญจวรรณ ตาทฤศโธรัยห์
นางประทุม รอดเงิน
นางสาวประยูร นฤมลนภาลัย
นางปราณี วรสถิต
นางพจนา มาโนช
นางสาวพัชนี ทองสิมา
นางสาวพัฒนา สิงหสุต
นางสาวพิศมร สามนปาล
นางมาลี ศิรินิมิตรผล
นางเมทินี ดีมั่นคงวณิช
นางยุพดี ยิ้มเศรษฐี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นางสาวยุวดี ทองสิมา
นางรวีวรรณ กฤตลักษณ์
นางรัชดาวรรณ พูลเกษ
นางรัตนา ตันศิริคงคล
นางรัตนา พูนสมบัติเลิศ
นางสาวรุ่งระวี กิตติสินชัยกุล
นางสาววรอนงค์ เฉยพ่วง
นางวลัย วหาวิศาล
นางวารี ศุภนิมิตวาสนา
นางวิมล ตระการสืบกุล
นางวิวรรณ นิติวรางกูร
นางสาววุตติภริน แย้มน้อย
นางสาวศนิ ศักดิ์สุวรรณ
นางสาวศรีรัตน์ แซ่ลี้

นางสาวศิริเพ็ญ โอฬารกิจเจริญ
นางสมเสนาะ รมยานนท์
นางสาเนียง สุขสมัย
นางสุจินต์ มหาเหมรัตน์
นางสาวสุชิน ศรีเพ็ชร์
นางสุพัตรา จุณณะปิยะ
นางสาวสุภาพร ศรีวิริยะนนท์
นางสาวสุวารีย์ ไชยยันต์บูรณ์
นางสาวอภินวงค์ กู้ตลาด
นางอัจฉรา เจียรจรูญศรี
นางอัมภาพร พิสุทธิกุล
นางอุไรวรรณ ศิวะกุล
นางสาวเอมอร พุทธสุวรรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกรินทร์ มาลฮอตรา
๑๑ นายจิรภาส พัฒนธีรานันท์
นายก่อพงศ์ วัฏฏะวรเวช
๑๒ นายจิระวัฒน์ ดิลกเลิศธนกร
นายกิตติ กาญจนเสวี
๑๓ นายจุมพล พรรณเชษฐ์
นายกิตติพัชญ์ ประเสริฐวณิช
๑๔ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
นายกิติพงษ์ นนทพิมลชัย
๑๕ นายชนินทร์ เตรัตนชัย
นายเกรียงศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์
๑๖ นายชยากร ดีมั่นคงวณิช
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
๑๗ นายชวินท์ ธัมมนันท์กุล
นายคี่เซี้ยง แซ่ลิ้ม
๑๘ นายชัชวัสส์ ธนิเจริญสิญจ์
นายคีรีวัฒน์ จียะมาภา
๑๙ นายชัยสิทธิ์ อัศววริยชน
นายจักริน เชิดฉาย
๒๐ นายชาลี อรรจนานนท์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นายชุติเทพ แก้วทิ้ง
นายเชษฐ์ ปรีชาเลิศพิริยะ
นายไชยเชษฐ์ เนื่องจานงค์
นายไชยรัตน์ ชัยบรรจงเวช
นายฐิติพงศ์ ดีมั่นคงวณิช
นายณกานต์ กิ่งชาญศิลป์
นายณรงค์ เลิศอรรฆยมณี
นายณรรถพล จงธรรมานุรักษ์
นายณัฐกิจ จันทวงศาทร
นายณัฐพล ตัณฑ์พูนเกียรติ
นายดนัย หาญเสรี
นายดาริ เฉลิมดาริชัย
นายถนอมศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์
นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล
นายทวนชัย มั่นจิต
นายทศพร พูลสวัสดิ์
นายทองสุข ทองเนียม
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นายธนภพ เพชรมุนี
นายธนภัทร ปลื้มวงศ์
นายธนากร เปรี้ยวหวาน
นายธวัช เพชรโลหะกุล
นายธวัชชัย วงษ์ล้วนงาม
นายธีรชาติ วีรวรรณ
นายธีรณรงค์ นิติชาคร

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายธีรวุฒิ นิติชาคร
นายธีระพล นิติชาคร
นายนรภัทร ลีธีระโชติ
นายนันทระ คูณธนสินชัย
นายนิพันธุ์ ลิ้มกัลยกร
นายนุกุล สามัคยานุสรณ์
นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์
นายบุญส่ง เกียรตินัย
นายปกรณ์ บรรลือสิน
นายปกรณ์ พงศ์วราภา
นายปณพงศ์ เห็นเจริญ
นายปรเมศวร์ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์
นายประกิตต์ บรรลือสิน
นายประจักษ์ องค์พิเชฐเมธา
นายประชา ถาวรจิระอังกูร
นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์
นายประวิทย์ เอี่ยมพรรัตน์
นายประสิทธิ์ ฉลองชัยชาญ
นายปริญญา เสนาดิสัย
นายปิยะ วิจิตรจรรยา
พันโท ผิว แดงไพโรจน์
นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์
นายพรชัย มิ่งมั่นคง
นายพิทยา พิริยะเมธา
นายพิพัฒ ศรีสุภรวาณิชย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

นายไพบูลย์ วิบุลสันติ
นายไพบูลย์ เหล่าวรวิทย์
นายภาณุพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
นายยงยุทธ ตปนียางกูร
นายยุทธพงษ์ เลิศวิโรจน์กุล
นายระบิล กลั่นสกุล
นายรัฐพล วุฒิการณ์
นายรุจิพล ศักดิ์เดชยนต์
นายเล็ก ทองจินดาพันธ์
นายเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์
นายวัชระ แก้วสว่าง
นายวิชัย ซิมสุรชาติ
นายวิชัย เวชกิจวาณิชย์
นายวิเชียร พจนประพันธ์
นายวิทูร พฤกษาชื่น
นายวิธิต อุตสาหจิต
นายวิวัฒน์ กาธรทักษิณา
นายวิศิษฎ์ อนันต์สกุลวัฒน์
นายวิสุทธิ์ อัมไพรวรรณ
นายวีระ วารัญญานนท์
นายศุภกร สิทธิไชย
นายศุภวัฒน์ พุกเจริญ
นายสมชาย ปิยะวรสกุล
นายสมพงศ์ ตันติปริญญากุล
นายสมพงษ์ รัตนสุข

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข
นายสังวาลย์ วงศ์วรรณ
นายสาราญ เหลืองโชคชัย
นายสิริพจน์ มาโนช
นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง
นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ
นายสุเทพ เตชพาหพงษ์
นายสุปรีดี นิมิตกุล
นายสุเมธ สิมะกุลธร
นายสุรสิทธิ์ พลอยดนัย
นายสุวัฒน์ กฤษณวิภาคพร
นายสุวัฒน์ สุขศิริวงษ์
นายสุวิทย์ สาธิตพรกุล
นายหาญพล อภิวิสุทธิรักษ์
นายอดิศักดิ์ กิตติทรัพย์เจริญ
นายอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ
นายอนันต์ เอกพิพัฒนา
นายอนันต์ไชย ศักดิ์เดชยนต์
นายอภิชาต พัชรภิญโญพงศ์
นายอรุณ พงษ์สุวรรณ
นายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
นางสาวกมลรัตน์ จตุรวณิช
นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร
นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

นางกอบแก้ว อยู่เล็ก
นางกัลยกร เปรี้ยวหวาน
นางกัลยาณี ไชยากุล
นางกาญจนา ตรียากิจ
นางกิ่งกมล กลั่นสกุล
นางกิติมา ศิริมังคละ
นางกิมลั้ง เฉลิมชัยวินิจกุล
นางเกศรา มัญชุศรี
นางเกศินี อิทธิชัยวัฒนา
นางจงดี เกียรตินัย
นางจารัส จันทร์เปรม
นางสาวจาลอง สายเพ็ชร์
นางจินตนา พิริยะเมธา
นางจิรลาวัณย์ ตั้งกิจเวทย์
นางสาวจิราพร เจียมอนุกุลกิจ
นางจุฑามาศ จันทร์วิเมลือง
นางแจ้เอง อัศวกุลชัย
นางแฉล้ม สุนทราณฑ์
นางชนิดา มหาปิยศิลป์
นางสาวชเนตตี เตรัตนชัย
นางสาวชวนพิศ นันทินุวัตร
นางสาวชวิศา พงษ์อนันต์
นางสาวชัญญาพร อุ่นพิพัฒน์
นางโชติกา อุตสาหจิต
นางสาวณัฏฐา ศรีปราบ

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางดรุณรัตน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
นางสาวดวงใจ ลีลาสถาพรกูร
นางสาวดวงพร หาญเสรี
นางดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ
นางทรรศพร เอนกพรพิบูล
นางทิพวรรณ เสวขุนทด
นางธนวรรณ รุ่งเสรีชัย
นางธนสิริ ปานอุดมลักษณ์
นางนงนุช อังศุสิงห์
นางนพรัตน์ อัศววริยชน
นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ
นางนภพรรณ ทรงศิริไล
นางนภา ชุ่มอินทรจักร
นางนฤมล กาธรทักษิณา
นางสาวนลินรัตน์ สุกปลั่ง
นางสาวนวพร ต้นสกุลรุ่งเรือง
นางสาวนวรัตน์ ศรีสุภรวาณิชย์
นางนันท์นภัส บัวจีบ
นางสาวนันทนา เตชะกุลวณิชย์
นางบังอร จิตยานันท์
นางบังเอิญ แท่นศิลา
นางบุญรัตน์ เหล่าวรวิทย์
นางบุญศรี ปียาชัยประภา
นางสาวบุญศิริ พูลสวัสดิ์
นางบุญสม โปตระนันท์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕

นางบุษกร ขุนฤทธิ์
นางบุษปัน วังวิวัฒน์
นางประทุมทิพย์ ศรีสมศักดิ์
นางสาวประภาพร ประเสริฐวณิช
นางประวิง คงกระพันธุ์
นางประเสริฐ ปุ่นมีกิจ
นางสาวปราณี อึ่งประเสริฐ
นางสาวปิ่น นิลประภัสสร
นางผ่องใส พรสวรรค์วงศ์
นางผ่อน อุทกะเสน
นางพรทิพย์ ชัยบรรจงเวช
นางสาวพรทิพย์ นันทเสนามาตร์
นางสาวพรปภัสสร ปริญชาญกล
นางสาวพรพินันท์ พิสุทธิ์วัชระกุล
นางสาวพรรณทิวา มหาปิยศิลป์
นางพรรณนิภา รอดวรรณะ
นางพัชรินทร์ เอี่ยมสกุล
นางสาวพัชรีพร จตุรภัทรากุล
นางสาวพัฒนุช ชนะนนท์
นางสาวพัดชา บุญพจนสุนทร
นางสาวพิชชา ดีมั่นคงวณิช
นางสาวพิสมัย ชุนมนุ
นางสาวเพ็ญพรรณ ตระกูลหิรัญ
นางภรณี นิติชาคร
นางภัคจิรา กิตติโกวิท

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทรภร ธนกุลธร
นางสาวมณฑนรรห์ เพชรมุนี
นางมารศรี ศรีแสงงาม
นางยุพา แซ่ลี้
นางยุพิน เวชกิจวาณิชย์
นางเย็นจิต สาธิตพรกุล
นางเยาวนุช แสงยนต์
นางสาวเยาวมาลย์ งามสันติกุล
นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร
นางรัตนา สมบูรณ์นิธิผล
นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์
นางรัศมี เลิศวิโรจน์กุล
นางรุ่งทิพย์ พิเชษฐพันธ์
นางรุ่งอรุณ โชติหิรัญรัตน์
นางรุจิรา เตชะสินธุ์ธนา
นางสาวเรือนจิต แซ่เจี่ย
นางสาวลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
นางวนิดา ก้องกิตติคุณ
นางวนิดา ตันตยกุล
นางสาววรนุช ณรงค์ศักดิ์
นางวรรณวิสาข ศรีสุภรวาณิชย์
นางวรวรรณ อุปลา
นางวราภรณ์ กิตติทรัพย์เจริญ
นางวรุณี ขันทองทิพย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕

นางวลี ปียาชัยประภา
นางวัธนี หาญสงคราม
นางวันดี วิจิตรจรัลรุ่ง
นางวันเพ็ญ ธนธรรมสิริ
นางวันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์
นางวัลยา ดาเนินชาญวนิชย์
นางสาววาสนา รุ่งแสนทอง
นางวิจิตรา คล้ายมณี
นางวิชชุตา เพชรโลหะกุล
นางสาววิชัญญา อุ่นพิพัฒน์
นางสาววินนา พนาภิรักษ์กุล
นางวิภาดา คุณาวิกติกุล
นางสาววิลาสินี ศรีมาวิน
นางวิไลรัตน์ แดงไพโรจน์
นางวิไลรัตน์ สิมธาราแก้ว
นางวิไลลักษณ์ ป้องอาณา
นางสาววีรพร อุ่นพิพัฒน์
นางศรัณยา ไชยสุต
นางศราภรณ์ ถาวรจิระอังกูร
นางศรีวารี ปุยอ๊อก
นางสาวศศิ ดีมั่นคงวณิช
นางสาวศิญารัตน์ บุญสิริกุลสิทธิ์
นางศิริพร แดงสุภา
นางศิริพร ศักดิ์เดชยนต์
นางสมใจ กฤษณวิภาคพร

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสมพร โนรีมั่น
นางสมพร บัวโฉม
นางสมพร พัชรภิญโญพงศ์
นางสมัย เดชกล้าหาญ
นางสว่างจิตร์ สุขศิริวงษ์
นางสวาท ทองเนียม
นางสาราญ กอุพาณิชานนท์
นางสาวสุขุมาภรณ์ สิทธิมงคลชัย
นางสุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
นางสุธาศินี นิมิตกุล
นางสุนันท์ ประเสริฐวณิช
นางสุนิสา นิติชาคร
นางสุนีย์ จียะมาภา
นางสุภาพร มาร์ติน
นางสุมนา อุตตโรทัย
นางสุรภี จุลปานนท์
นางสาวสุวนุช ณรงค์ศักดิ์
นางเสาวนีย์ ชัยศิริพานิช
นางสาวเสาวนีย์ ล้วนไพศาลนนท์
นางเสาวลักษณ์ ศรีคิรินทร์
นางโสภา ศิรมณีรัตน์
นางหนอ วจีทวีสิน
นางอรพินทร์ แสงรังสรรค์
นางสาวอรอนงค์ ปิลันธน์โอวาท
นางสาวอรอนงค์ ภู่เจริญ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

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

นางอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์
นางอัจฉรา ยิ่งสถาพรอนันต์
นางสาวอัญชลี โกศลศักดิ์
นางอัญชลี เจียมสมบัติ

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชลี อุนรัตน์
นางอาภา บุญศิริ
นางอุไรวรรณ หาญเสรี
นางเอมอร ศิริไชยา

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกนก อ้างสันติกุล
๒๑ นายไชยนันท์ สถิตย์วรกุล
นายกฤติเดช ธนโชตกุถภัทร์
๒๒ นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
นายกิตติวัฒน์ เกษมศุภกิจ
๒๓ นายณรงค์เดช พิทักษ์สหภูมิ
นายเกรียงไกร เกษมทรงธรรม
๒๔ นายณัฐเกียรติ ชูไสว
นายเกรียงเชาว์ ดุรงค์แสง
๒๕ นายณัฐพงศ์ วาระกิจ
นายเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์
๒๖ นายณัฐพหล วงศ์ปรีดี
นายโกวิทย์ ฐานพูนสุข
๒๗ นายดาเนิน ตั้งบริบูรณ์รัตน์
นายขวัญชัย นวไพบูลย์
๒๘ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
นายคมกฤษณ์ อริยะแจ่มเลิศ
๒๙ นายถนอม ดีสร้อย
นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
๓๐ นายทวิชา ทองจิรโชติ
นายจิระชัย โอฆานุรักษ์
๓๑ นายทวี ธนะกาญจนสุทธิ์
นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
๓๒ นายทวีศักดิ์ ฉายะภูติ
นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์
๓๓ นายทวีศักดิ์ สินวิโรจน์
นายชญตร์ ชลเกตุ
๓๔ นายทศพร วานิชนาม
นายชัยวัฒน์ ลิมวัฒนานนท์
๓๕ นายธนานันท์ ทรัพย์มณีอนันต์
นายชาญณรงค์ เตียววณิชกุล
๓๖ นายธนาเศรษฐ์ อัครดิลกพัฒน์
นายชาญวิทย์ สกุลดีเลิศ
๓๗ นายธีรพันธ์ จรัสสุริยงค์
นายชิม ชินวิริยกุล
๓๘ นายธีรวรรณ วะน้าค้าง
นายชุติ อูนากูล
๓๙ นายธีรศักดิ์ ธนสารกิจ
นายเชิดชัย ศิริวิชยกุล
๔๐ นาวาอากาศเอก ธีระพร ไทยจินดา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

นายนมาพงศ์ เดชพงศานติ์
นายนรสันต์ วิชเศรษฐสมิต
นายนรินทร์ จันทร์วิเมลือง
นายนันทกร บุญเกิด
นายนิรันดร์ อิสสระนุวัฒนกุล
นายบรรจงสัณห์ ศรีพยัตต์
นายบวรกฤษฏิ์ ถาวรวสุ
นายบัญชร ศิริพงศ์ปรีดา
นายบัญชร สุขอนันต์ชัย
นายบัญชา สกุลดีเลิศ
นายบัญญัติ บุญญานิตย์
นายบุญจันทร์ กายาผาด
นายเบ็นจมิน มุตธิกุลโจนส์
นายประจวบ ปัณฑุวิเชียร
นายประเทิน มหาขันธ์
นายประพนธ์ โสภณสิริทรัพย์
นายประภาส วงศ์เบญจรัตน์
นายประสิทธิ์ ศรอารีย์
นายประเสริฐ กลิ่นอุบล
นายประเสริฐ ตันตยานนท์กุล
นายประเสริฐ แสงสุวรรณ
นายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์
นายปรัชกร สืบสุข
นายปรินทร์ ใจปัญญา
นายปรีชา ธรรมนิยม

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายปรีดี ประทีปพลีผล
นายปัญจศังกร กัลล์ประวิทธ์
นายปิยะ ทองไพบูลย์
นายพงศ์บุณย์ หิรัฐเจริญนนท์
นายพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ
นายพงศ์ศักดิ์ ปานดิษฐ์
นายพงษ์ศักดิ์ ลักษณ์ธนากุล
นายพนิต กิตติคุณากร
นายพรชัย ปัญจศรีรัตน์
นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ
นายพีระวัฒน์ ธัมอุทัยพร
นายพุทธกาล รัชธร
นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา
นายไพบูลย์ พิทยธรากุล
นายไพศาล ไพศาลศรีศิลป์
นายภากร วนัปติกุล
นายภุชงค์ ทองไพบูลย์
นายภูริวัฒน์ พรเกษม
นายมงคล ทั้งไพศาล
นายมงคล ยิบยินธรรม
นายมนต์ชัย วีรชัยวัฒน์
นายมนตรี ไตรนภากุล
นายมนัส จิรมนัสนาคร
นายมนูญ ใจอุ่น
นายแมน ชุติชูเดช

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕

นายยิ่งยศ ศรีเฟื่องฟุ้ง
นายยุทธนา ศิริมา
นายเรืองชัย เลิศเธียรดารง
นายลาจวน ศรีกลิ่น
นายวรพจน์ ลิติกรณ์
นายวรวุฒิ วราหกิจ
นายวสันต์ จิรันธร
นายวันชัย เอกสมบัติชัย
นายวิชชุ พยัฆวิเชียร
นายวิชัย กาญจนเสวี
นายวิชัย เที้ยศิริเพชร
นายวิชัย นิลประกอบกุล
นายวิชา สกุลดีเลิศ
นายวิรตั น์ วงศ์โอฬาร
นายวิวัฒน์ เจียมพานทอง
นายวิศิษฐ์ โรจน์พจนรัตน์
นายวิสูตร ธนสุนทรสุทธิ์
นายวีรพัฒน์ เลิศวิโรจน์กุล
ร้อยโท ศฐา บุญยะวัฒน์
นายศักดา ศรีแสงนาม
นายศักดิ์ชัย ทักขิญเสถียร
นายศักรินทร์ อ่วมศิริ
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
นายศุภโชค ลาภเจริญ
นายศุภเดช สุจริตรักษ์

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายศุภเลิศ เมืองเกษมรัตน์
นายสง่า พนาเกษม
นายสนิท จังมงคลกาล
นายสมเกียรติ แซ่คู
นายสมชาญ ลีลาสถาพรกูร
นายสมชาติ เรืองไวทย
นายสมชาย จินตนาเวชกุล
นายสมชาย ลีลากุศลวงศ์
นายสมชาย ศรีภูสิตโต
นายสมภพ ณ ลาพูน
นายสมฤกษ์ ศิริพงศ์ปรีดา
นายสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์
นายสรรค์ วังธนพัฒน์
นายสรรพชัย อรพิมพันธ์
นายสรรเสริญ ผ่องยิ่ง
นาวาอากาศโท สราวุฒิ สุจิตจร
นายสหภัทร จริยะเลอพงษ์
นายสันตริน โกศล
นายสิทธิโชค ภู่ตระกูล
นายสิรวิชญ์ คงคากุล
นายสุกิจ ลิติกรณ์
นายสุขสถิตย์ มีสุข
นายสุชัย ผดุงไชยทรัพย์
นายสุธรรม สุสมากุลวงศ์
นายสุพจน์ มณีสถิตย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕

นายสุพร วทัญญูสกุล
นายสุพัฒน์ มหิทธิหาญ
นายสุรชัย รัตโนภาส
นายสุรชัย เหล่าพูลสุข
นายสุวรรณ ซื่อสัตยาศิลป์
นายเสนีย์ นิวัฒน์ภูมินทร์
พลเรือโท หิรัญ ศาสตร์สุข
นายองอาจ กอสิงหวัฒนา
นายอนวัช โสภาพงศ์
นายอนุรักษ์ สุธีธร
นายอภิชัย บุญธีรวร
นายอภิรัตน์ บุญฑริก
นายอมรพงษ์ ผูกพัทธิ์
นายอัมพล โมกขพันธ์
นายอานวย ไชยนพกุล
นายอานาจ เลิศธรรมเสถียร
นายอานาจ อยู่สุข
นายอาพล นวกิจบารุง
นายอิทธิพัฒน์ จงวัฒนาภิรมย์
นายเอด วิบูลย์เจริญ
นางกนกพรรณ อโณทัยยืนยง
นางสาวกรรณิการ์ พรหมบถ
นางกรรณิการ์ วิสิทธิ์ศาสตร์
นางก่องแก้ว ศุภเกษตร
นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ศุภกุล

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวกุลยา นิลสยาม
นางกุลลดา อมรเวชรัตน์
นางเกวลิน ญาติมิ
นางขนิษฐา อรุณวงศ์
นางสาวขวัญใจ สวยบารุง
นางคุด คุ้มเหลือ
นางจริญญา พร้อมเทพ
นางสาวจันทร์รุ่ง ผสมกุศลศีล
นางสาวจันทิมา พินทุวัฒนะ
นางสาวจาเนียร ทองเอี่ยม
นางจิดาภา เจริญงาม
นางจิดาภา นิติชาคร
นางสาวจิตติมา นักสอน
นางจิตรคนึง ทั่งวัฒโนทัย
นางสาวจิตรา วีระวัฒน์
นางสาวจิตสุภา จรุงจิตต์
นางจินตนา ชุติชูเดช
นางสาวจีรวัสส์ วงษ์สวรรค์
นางสาวจุติมาฆ์ เจตนะจิตร
นางสาวจุฬาพร เอียสกุล
นางจุฬาลักษณ์ เลิศสิริมงคงชัย
นางฉลวยลักษณ์ อิทธิสารรณชัย
นางสาวชญาภา กาเนิดศิริกุล
นางสาวชมพูนุท ศุขสุเมฆ
นางสาวชลธิชา ศิริพงศ์ปรีดา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕

นางญาณี สงวนไชยไผ่วงศ์
นางญาตินันท์ เขี้ยวบางยาง
นางสาวฐิตินี ศรีเฟื่องฟุ้ง
นางสาวฐิติพร พวงช้อย
นางณัฏฐรินีย์ ฉายานนท์
นางณัฐวรรณ เถาว์เครือมาศ
นางสาวณิชยา สืบสุข
นางสาวณิชารีย์ พิเศษภักดีพงศ์
นางสาวณิชารีย์ โพธิจินดากุล
นางดวงใจ ปุยสุวรรณ
นางสาวดวงพร เจริญจิตมั่น
นางสาวดวงรัตน์ ปิ่นโฑละ
นางสาวดวงฤทัย กุลวรานนท์
นางสาวดาริกา เพ่งศรี
นางสาวดาวรุ่ง บ่อบัวทอง
นางสาวดาวัลย์ ชูไสว
นางสาวตวงพร ลิปิเวชชพงศ์
นางสาวทวีรัตน์ จารุพัฒนาพงศ์
นางทองสว่าง เอมแจ้ง
นางทิพวรรณ สงวนเลิศฤทัย
นางธัญญรัตน์ โพธานันท์
นางธัญญา พัวรุ่งธนภัทร
นางธัญพร แซ่ลิ้ม
นางสาวนฐมน ศิริอัง
นางนพรัชต์ เกิดชัง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา
นางนภัทร ฉิมพันธ์
นางสาวนริชา สุขภมร
นางสาวนฤมล ลีธีระโชติ
นางนวรัตน์ นิลสยาม
นางนวรัตน์ ปิยะวรรณพงศ์
นางนวลจันทร์ เจตนะจิตร
นางนวลจันทร์ อุทัยแสงสุข
นางนวลอนงค์ มหัทธนกุล
นางนัฐพร ปิ่นรัตน์
นางนันทพันธ์ เสตะจันทน์
นางนันทา วงศ์เจริญ
นางนันทาวดี สันติบัญญัติ
นางสาวนาถชฎา ตรีปัญจศีล
นางนิรมล ชีวะเกตุ
นางสาวเนวิณี รัตนวิกรานต์
นางสาวบงกช ทองไพบูลย์
นางสาวบสพันธ์ ประกอบพนิชกิจ
นางสาวบาเพ็ญ โรจน์ปรีชา
นางบุปผชาติ มีเจริญ
นางบุษดี เพชราภิรัชต์
นางบุษบา พิบูลชน
นางเบญจมาศ สุจริต
นางเบญญารัศม์ ชุณห์วิสิทธิกิจ
นางประคอง ไม้งาม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕

นางประเทืองสุข พงษ์สิทธิผล
นางสาวประภา เสถียรภาพงษ์
นางประภาภรณ์ แววบัณฑิตระยับ
นางสาวประเสริฐศรี คงสวัสดิ์
นางสาวปราณี หัดทา
นางปรียาภรณ์ วงศ์เบญจรัตน์
นางสาวปัทมาวดี ศรีพยัตต์
นางสาวปานใจ อินพุ่ม
นางสาวปาริฉัตร กุลประภา
นางปิยนัดดา ธนะสิริ
นางสาวปิยนุช วิชิตะกุล
นางสาวปุญญาพร ปิติจิระนน
นางปุณณดา ทองสิมา
นางสาวปุณณภา เลาฟอร์
นางพนิดา ภิยโยพนากุล
นางพยุง สร้อยมงคลเดช
นางสาวพรทิพย์ วัฒนสุวกุล
นางพรนลิน สวนมาลี
นางพรพรรณ ศรอารีย์
นางพรพิมล ลาภวิไล
นางพรเพ็ญ ศรอาพล
นางสาวพรรณี ฤทธาคณานนท์
นางพรรณี ศิริพงศ์ปรีดา
นางสาวพรรวลี วราภิสิทธิ์
นางพัชรา สังขพันธ์

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชราภรณ์ โสตถีวรกุล
นางพาณี สีตกะลิต
นางพิมพ์พิศา ชุณหเสนีย์
นางสาวพีรพร นิรันตสุขรัตน์
นางเพชรินทร์ พิริยคุณธร
นางเพ็ญพร้อม คานวรพร
นางเพ็ญศรี เลาหตีรานนท์
นางเพลินศิริ สุจิตต์
นางไพพรรณ ถนอมงาม
นางภัคนาพร ธเนศานนท์
นางภัคภร ภู่พระอินทร์
นางสาวภัทริศ เสริมเลขาวิลาศ
นางสาวภิญญ์ญาณัฐ บุญวัฒนรัตน์
นางสาวภุมรินทร์ ผลาภิรมย์
นางมณฑา ศรีโชติ
นางมณฑา สุทธสุภา
นางมณีรัตน์ แจ่มจันทร์จรัส
นางสาวมธุรา นวลยง
นางมยุรี เชาวน์รัตนะ
นางสาวมยุรี เชื้อสุนทรโสภณ
นางมัญชิมา มะกรวัฒนะ
นางสาวมัญชุสา ทองสิมา
นางมารยาท ชมภูพงศ์
นางมาลิน จิรันธร
นางสาวมาลี เวชเจริญ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕

นางยสวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวยุวเรต ศรุตานนท์
นางเยาวภา แคร่กระโทก
นางสาวรจรินทร์ สิมธาราแก้ว
นางสาวรัตติพร กรสุทธิโสภณ
นางสาวลลิตา เขียวพันธุ์
นางสาวล้วน แซ่ตั้ง
นางลักขณา ศรีสด
นางสาวลัดดา ประสิทธิ์ศุภกุล
นางลัดดา ผดุงยศ
นางลาวัณย์ คุณเผือก
นางลาเพยพรรณ เนียมพลอย
นางสาวเล็ก อนันตอัณณพ
นางสาววรรณา ประสิทธิ์ศุภกุล
นางวรรณา สว่างอารมณ์
นางสาววรรณา สุธีรพรชัย
นางวรวีร์ เลิศวิโรจน์กุล
นางสาววราภรณ์ อัศวเหม
นางสาววลัยพร สิทธิกิจ
นางวลัยรัตน์ สิริสงห
นางวลัยลักษณ์ ไฮนิแกร์
นางสาววลี เซ่งไพเราะห์
นางสาววันดี กิจบารุงลาภ
นางสาววันทนา ตั่งธนาพร
นางสาววันทนี สุวรรณพงษ์

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววาสนา วรวิลาวัณย์
นางสาววิจิตร เกียรติศักดิ์ศรี
นางสาววินิตา สมรรถานันท์
นางวิภากร วทัญญูสกุล
นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์
นางสาววิไล กุศลวิศิษฏ์กุล
นางศรินทร์นภา จิระเดชะ
นางศรินทิพย์ พิทักษ์พรวงศ์
นางสาวศรีเรือน แก้วกังวาล
นางศิริ เปี่ยมสุวรรณ
นางศิริกุล ทรัพย์สิรินทร์
นางสาวศิรินันท์ เกศวพิทักษ์
นางศิริพร จักรแสงชัยโชติ
นางสาวศิริพร ตัณฑเลขา
นางสาวศิริลักษณ์ ธีระดากร
นางสาวศิริสุข รักถิ่น
นางศิวนาถ สนโสภณ
นางสาวศุภรัตน์ เทิดสุขบดี
นางสาวศุภรัตน์ ลาภเจริญ
นางศุลีพร อารมณ์ชื่น
นางสาวศุลีรัตน์ กิติโรจน์พันธ์
นางสาวโศภิษฐ์ คงคากุล
นางสม กุลเจริญ
นางสมใจ กิจไพบูลย์วงศ์
นางสาวสมใจ ลิ้มนราภรณ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕

นางสาวสมพันธ์ กุสุมภ์
นางสมศรี ศิระวัฒนานนท์
นางสมหญิง ตันปิชาติ
นางสมหวัง สถิตธรรมนิตย์
นางสาวสโรชิน บุตรน้าเพ็ชร
นางสาวสวง กลิ่นชู
นางสอาด ศรีกลิ่น
นางสัจจพร สุนทานนท์
นางสาวสาริยา วงศ์พัฒนาสิน
นางสาวสิริกันยา กฤษณมิตร
นางสิริการย์ ชยากรเลิศวิทย์
นางสาวสิริภัสสร บุณยพัตวริทธิ์
นางสิริรัตน์ สกุลนามอเนก
นางสุกัญญา ตั้งบริบูรณ์รัตน์
นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล
นางสาวสุชาดา คงปิยาจารย์
นางสาวสุชาดา ตันติวงศ์กานต์
นางสาวสุชาดา มีกลิ่นหอม
นางสุชาดา รัตนานุรักษ์
นางสาวสุชาดา โล่ห์บุญทรัพย์
นางสาวสุดศรี สินเจิมสิริ
นางสุทธาทิพย์ เตชคุณวุฒิ
นางสุทัย นิ่มพงษ์ศักดิ์
นางสุนทรี ทั้งไพศาล
นางสุนันทา ประทีปพลีผล

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุนีย์ ตระกูลภูชัย
นางสุนีย์ ตรีชัยรัศมี
นางสุนีย์ อัศวนิธิบูรณ์
นางสุพรรณี จุนเจือศุภฤกษ์
นางสุพาพร เตชวัชรา
นางสุภัทธศรี สิมะเศรษฐ์
นางสุภาพร โอปนพันธุ์
นางสาวสุภาภรณ์ วัฒนาอุดมชัย
นางสุภารีย์ วิเศษชาญเวทย์
นางสุมล กนต์ธร
นางสุมล จันทรศิริกาจร
นางสุรีย์ ทองแดง
นางสุรีย์ วิวัฒนขจรสุข
นางสาวสุลี เกชาคุปต์
นางสุวรรณี ทั่งสัมพันธ์
นางสาวสุวิมล ฉัตรมงคลชาติ
นางสุษม ศุภนิตย์
นางเสริมศรี วรนาวิน
นางสาวเสาวลักษม์ สาธร
นางโสภา นิติชาคร
นางโสภา หวังนิตย์สุข
นางสาวหทัยวรรณ ประสิทธิ์ศุภกุล
นางสาวหฤทัย ไกรวพันธุ์
นางสาวอชิดา พงศ์บางลี่
นางสาวอนงค์นาฏ เจียมพิทยานุวัฒน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางสาวอมรรัตน์ สัธนะกุล
นางอรพิณ วิสุทธิ์สัตย์
นางอรสา ปราชญ์นคร
นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์
นางสาวอรุณี วารีรัตนโรจน์
นางสาวอัจฉราภรณ์ ดียิ่ง
นางสาวอัชยาณี พัฒนเจริญ
นางสาวอัญชลี จงวัฒนานุกุล
นางสาวอัมพวัน รัตนวิภาค
นางอาภรณ์ เฉลียวเกรียงไกร
นางอาไพพรรณ จิราธิวัฒน์
นางอินทิรา โรจวัฒนา

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางอุทัยวรรณ ฉัตรเดชา
นางสาวอุบล ดาวกระจ่าง
นางอุไร สุภานิช
นางอุไรนีย์ โค้วตระกูล
นางสาวอุไรวรรณ ซิ้มงิ้น
นางอุไรวรรณ ศานต์รักษ์
นางอุไรวรรณ สิระเวโรจน์
นางสาวอุษณีย์ จตุรวณิช
นางอุษา วิเศษมงคล
นางอุษา ศิลป์สัมฤทธิ์
นางเอี้ยวกี กรอบพานิชวงศ์
นางเอื้อมพร ภมรบุตร

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกร ลาวัง
๑๔ นายจิรยุทธ คุณาพร
นายกลย์ภัทร์ อาชวกุลเทพ
๑๕ นายจุมพล ตรรกการพาณิชย์
นายกัญจน์ วิยะทัศน์
๑๖ นายเจษฎา เกศวา
นายการุญพงค์ ภัทรามรุต
๑๗ นายเจียยง หวง
นายเกิดเกียรติ เล็กปรีชากุล
๑๘ นายฉัตรชัย เอื้อศรีธนากร
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทพ
๑๙ นายฉันทวัฒน์ หรูชวพล
นายขจรเดช ผลสุวรรณชัย
๒๐ นายเฉลิมชัย จิรศักยกุล
นายขจรศักดิ์ พรรณเชษฐ์
๒๑ นายชลัช ฉัตรมงคลชาติ
นายขวัญชัย อัสนี
๒๒ นายชลัญ สุนิตย์สกุล
นายจรัล ชวาลา
๒๓ นายช่วง อังศุนพรัตน์
นายจรินทร์ หทัยวิทวัส
๒๔ นายชวลิต จันทรรัตน์
นายจอมพล รัชตารมย์
๒๕ นายชัยยศ เลิศธัญพันธ์
นายจินตกวี คัมภีรญาณนนท์
๒๖ นายชัยรัตน์ สิทธิวิรัชธรรม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นายชัยวุฒิ เล็กศรีกุล
นายชานาญ วงศ์รัศมีเดือน
นายชุณห์ เลิศชัยประเสริฐ
นายชุมพล เจริญสุทธิพันธ์
นายชูชัย ต.ศิริวัฒนา
นายชูชาติ กัลมาพิจิตร
นายชูวงษ์ ชิโนดม
นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์
นายโชคดี สิทธิ์บูรณะ
นายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ
นายฌายก์ กาญจนภู
นายณรงค์ ปัทมะเสวี
นายณัฏฐ์ จินนิกร
นายณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
นายด้วง พุธศุกร์
นายดิเรก ผาติกุลศิลา
นายทรงชัย มานะจีรจรัส
นายทวี บูรพเกียรติ
นายทวีชัย เอื้อกชกร
นายทวีศักดิ์ เตชะกิจวิบูลย์
นายเทพ หิมะทองคา
นายเทวัญ วิชิตะกุล
นายธนกฤต ตั้งชัยตระกูล
นายธนศิษฐ์ ธนสิริเศรษฐ์
นายธนัชพงศ์ อุ่นพิพัฒน์

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายธนา เธียรอัจฉริยะ
นายธนาพงษ์ สินเจริญ
นายธนาวัฒน์ วงศ์ธนากิจเจริญ
นายธรรศ สงวนกิจวิบูลย์
นายธาดา จิตยานันท์
นายธานี ธราภาค
นายธีรเดช พยัคฆาภรณ์
นายธีระพงษ์ เพิ่มวัฒนชัย
นายนคร พิสิฐชูวงศ์
นายนภนันทน์ จันทราชโลธร
นายนรพงศ์ วรอาคม
นายนัธทวัฒนิ์ ธนาธิวัฒน์
นายนิกร รอดประเสริฐ
นายบัญชา กุลลิ้มรัตนชัย
นายบุญชะนะ เอกวานิช
นายบุญส่ง นับทอง
นายบุญสิทธิ์ อาชาปราโมทย์
นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล
นายปพนธ์ เสียงวัฒนะ
นายประเสริฐ อารยะชีพปรีชา
นายปริญญา ชื่นมีเชาว์
นายปรีชา บุณยินทุ
นายปรีชา พานิชวงศ์
นายปัณณวิชญ์ นันทโชคเนตินันท์
นายปุญฤทธิ์ คงสุนทรกิจกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

นายปุ่น อยู่เล็ก
นายผดุง พรมมูล
นายพงศธัธส์ ธนันชัยวัฒน์
นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง
นายพงษ์พันธ์ เวชอนันทนุรักษ์
นายพรชัย กาพลรัตน์
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายพิทพล โชติสรยุทธ์
นายพินิจ ธรานนท์
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา
นายพิรุฬห์ เหรียญวัจนะวงศ์
นายพีรวิชญ์ ตุ่นคา
นายพีรวุฒิ โสมนะพันธุ์
นายพีระสัก อัศวนพคุณ
นายเพชร หวั่งหลี
นายไพบูลย์ อุ่นพิพัฒน์
นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ
นายไพศาล ชูวงศ์วณิช
นายไพศาล อารีประเสริฐกุล
นายภฐกร พัฒนเจริญ
นายภาดร ธุวนลิน
นายภาวิต ขจรฤทธิ์เดชา
นายภาสิต ลี้สกุล
นายภูษิต ไสยมรรคา
นายมณเฑียร แก้วมุกดาโชติ

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายมนัส สุวรรณวาทิน
นายมานพ ใจบุญ
นายมานิต เอื้อทวีกุล
นายมานิตย์ น้อยนารถ
นายริศิษฏ์ ชมเชิงแพทย์
นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์
นายเรวัติ อาชวกุลเทพ
นายวรท รัฐประเสริฐ
นายวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข
นายวรพล ชินธรรมมิตร์
นายวรพล วงศ์วรรณ
นายวรุตม์ วงศ์วรรณ
นายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ
นายวัฒนะ ปริศนาวาณิชย์
นายวัฒนา ประภาสโกศลกุล
นายวันชัย เกษมไพบูลย์
นายวันชัย คชารักษ์
นายวาที รินทรสุนทร
นายวิจิตร ธรานนท์
นายวิชัย ปูณบัณฑิตย์กุล
นายวิชัย วีระนนท์ชัย
นายวิเชียร จารุรัชตพันธ์
นายวิญญู ธรรมดี
นายวิภาค เวทย์วิทยวัฒนา
นายวิรัช เตชคุณวุฒิ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑

นายวิรัช สุทธิโรจน์พัฒนา
นายวิวัฒน์ คงคาสัย
นายวิวัฒน์ เชวงชัยยง
นายศุภพงศ์ วงศ์วรรณ
นายสมเกียรติ โสภาวัฒนาพร
นายสมคิด ดวงสุวรรณ์
นายสมชาย ธรรมพงศ์พันธ์
นายสมนึก ไชยกุล
นายสมบูรณ์ วรปัญญาสกุล
นายสมพงษ์ นิธิสหกุล
นายสมพล พงษ์จิระศักดิ์
นายสมพล วรภัฏ
นายสมภพ วิริยะเสนา
นายสมภาค ริเริ่มสุนทร
นายสมโภช จาตุรันต์รัศมี
นายสมหมาย องค์แก้ว
นายสรศรี ศรีสุมะ
นายสวัสดิ์ กิตติประภัสร์
นายสันติ เสรีสงแสง
นายสายันต์ ชาญธวัชชัย
นายสิทธิพร ทรวงแสวง
นายสุนทร ตั้งพสุธาดล
นายสุนทร เลิศวิทยาวิวัฒน์
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ทวิชากรตระกูล
นายสุรพงษ์ ตินนังวัฒนะ

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสุรศักดิ์ ลิสวัสดิ์
นายสุวชัย อินทรประเสริฐ
นายเสถียร ดาเนินสวัสดิ์
นายเสรี พรหมเนรมิต
นายอดุลย์ จิตยานันท์
นายอดุลย์ วงศ์เสงี่ยม
นายอดุลย์ ศุภพิพัฒนาทร
นายอตุถย์ เปรมประเสริฐ
นายอเนก อินทร์เรืองศรี
นายอภิสิทธิ์ วิริยะพงศ์ไพบูลย์
นายอมร พุกเจริญ
นายอาทิตย์ สิริสันต์
นายอาพร จันทรเศรษฐ
นายอิทธิเดช ลีลาสถาพรกูร
นายอิทธิพล พัฒนพิเชียร
นายอุดม การุณกรสกุล
นายอุดม เสถียรภาพงษ์
นางกนกวรรณ พุ่มวงศ์สาเนียง
นางกนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม
นางกรกช วงศ์วรรณ
นางกรรณรัตน์ บุณยินทุ
นางสาวกรอนงค์ ชัยวัฒนศิริกูล
นางกัญญา ชินธรรมมิตร์
นางสาวกัญญาณัฐ มหิทธิหาญ
นางกัลยลักษณ์ ลาเพาพงศ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

นางกัลยา กติกาวงศ์ขจร
นางสาวกัลยา โทรวัฒนา
นางกัลยา หมายหาทรัพย์
นางกัลยาณี เล็กสมบูรณ์
นางกัลล์ชลา มหิทธิหาญ
นางกุลชา เปรมสมาน
นางเกสร กิจชัยยง
นางขนิษฐา โกมลตรี
นางคิมหันต์ ตันตยานนท์กุล
นางจณา วรรณดิษฐ์
นางจรัสศรี รุ่งแสนทอง
นางจรินทร์ เกิดเดโช
นางจเร ผดุงตระกูล
นางจวน สุนิตย์สกุล
นางจันทนา ครองนาม
นางจันทรา วิริยะเสนา
นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล
นางจารุวรรณ พานิชพงศ์
นางจาเรียง เขียวนาวาวงศ์ษา
นางจิดาภา เกษมสุข
นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล
นางจิตรามาณี วิวัฒน์พรธนา
นางจินตนา ธนวิบูลย์ชัย
นางจิรัชญา อรัญจารุ
นางสาวจิราพร สุวรรณเกษม

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางแจ่มศรี ตันตยานนท์กุล
นางฉวีวรรณ วุ่นบารุง
นางเฉลิมพร ช้างมิ่ง
นางชนัดดา อังศุนพรัตน์
นางชมพูนุท มหาคุณาจีระกุล
นางชาติมา ตัณฑรัตน์
นางชุลีพร ศิริไชยา
นางสาวฐศิชนากานต์ หลวงกลาง
นางฐาปนีย์ ครองสกุล
นางฐิตารัตน์ พิชัยอนันต์เดช
นางณฐนนท วงศ์สุวรรณ
นางดารพรรณ นาคฉัตรีย์
นางดารุณี อัครวณิชเลิศ
นางดาวณีย์ อรุณสกุล
นางทองคูณ แซ่ฉั่ว
นางทัศนีย์ อาชาปราโมทย์
นางทิพย์พร รื่นภาคพระคุณ
นางสาวเทียบรัก ณ หนองคาย
นางธนชื่น แจ้งพลาย
นางธัญชนก วิไลเจริญตระกูล
นางธัญญนุช ชาวนา
นางธิดารัตน์ รัตนอักษรศิลป์
นางนงนุช สิงห์สุขสวัสดิ์
นางนงพงา คุ้มดารงค์
นางนพวรรณ รัตนเวคิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาศรี ศรีนภารัตน์
นางนฤมล ฟ้าส่งเสริม
นางสาวนวพร ทับทิมทอง
นางสาวนันทวัน วงศ์วรรณ
นางนันทา ทรัพย์นิรันดร์
นางนารี ทองสวัสดิ์
นางนิตยา วรวราชัย
นางนิภา จิรพงษ์ธนาเวช
นางสาวนิลวรรณ อยู่ภักดี
นางบัณฑิตา ประวาลพฤกษ์
นางบุญนาค วารีวิบูลย์
นางบุญวรานันท์ ชัยพิทักษ์พร
นางสาวเบญจพร การุณกรสกุล
นางปฐมาภรณ์ บวรเลิศชัยกุล
นางปนัดดา ชัยศิลป์วัฒนา
นางประภาพร สู่ประเสริฐ
นางประภารัตน์ ทิพย์มงคลศิลป์
นางสาวปัณณ์รภัส เจริญวณิชโสภณ
นางสาวปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย
นางสาวปาริชาติ ประติธนายุทธ์
นางสาวปาริตา โกศลศักดิ์
นางสาวเปมิกา ครุฑใจกล้า
นางผกามาศ เอื้อชูยศ
นางพเยาว์ เอี่ยมอาจ
นางพรทิพย์ วุฒิเวชบริบูรณ์

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา
นางพรพิมล ตนานนท์
นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ
นางพรรณี เลิศธัญพันธ์
นางพวงเพชร อมาตยกุล
นางพักตร ปานฑุเดชะ
นางสาวพัชรา จินตนะกุล
นางพิชญาภา วรวรรณ
นางพิมพ์ชนก ใจกล้า
นางพิศมัย โรจนยุกตานนท์
นางพูนพรรณ ไชยกุล
นางภัทรธิรา ถึงสุข
นางภัทรา เอนกพรพิบูล
นางภัทริน เต็งเกียรติ์ตระกูล
นางสาวมยุรี เศวตรัฐกุล
นางมัทวรรณ ดุริยะภัสสร
นางมัลลิกา จิตต์เจริญ
พันโทหญิง มารศรี พิบูลย์ฤกษ์
นางมาลัย เมฆะวารินทร์
นางมาลี ประกิจฤทธานนท์
นางมิรันตี นวไพบูลย์
นางมีนา พิทยโสภณกิจ
นางเมธาวี สุชาติล้าพงศ์
นางเยาวรัตน์ เปรมสุวรรณ
นางเยาวเรศ จุนวีระนงค์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑

นางเยื้อน หอมละออ
นางรจิดา คีรินทร์นนท์
นางรวิวรรณ แสงหิรัญ
นางรวีพัส อารยชัยสรัล
นางรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์
นางระวีวรรณ ตั้งอารมณ์สุข
นางรัตนา เริ่มรักษาชัยกุล
นางรัตนา ศุภวโรดม
นางรัตนาวดี จอมวรวงศ์
นางราไพ ธัมพิพิธ
นางรุ่งจิตร์ ผลพานิช
นางโรจนา มโนบูรชัยเลิศ
นางลดาวัลย์ สุสมากุลวงศ์
นางลดาวัลย์ อภิศักดิ์สิริกุล
นางลินจง ลีตระกูล
นางวรณัน สุทธิโรจน์พัฒนา
นางวรรณี ครุฑใจกล้า
นางวรัญญา บุญศิริจันทร์
นางวราภรณ์ ลิติกรณ์
นางวลัย จงชนะบริบูรณ์
นางวลีรัตน์ ฉิมน้อย
นางวัฒนา อุดมวงศ์
นางวันทนีย์ รัตนถาวร
นางวันเพ็ญ ฉลองรัฐศิริกุล
นางวัลภา เตชาธาราทิพย์

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววัลภา อรุณโณ
นางสาววารีทิพย์ เสวกฉัตร
นางวิภาภรณ์ ฉัตรพรนาสิน
นางวิมล เมฆพัฒนาภิญโญ
นางวิมล องค์กาญจนา
นางวิมลศรี ชมภู่
นางวิมลศรี ศุษิลวรณ์
นางวิยะดา ตั้งศักดิ์สถิตย์
นางสาววิลาวัณย์ เศวตเศรนี
นางสาววิไล สุวรรณพงษ์
นางสาววิไลลักษณ์ จริยะธีรวงศ์
นางวิไลวรรณ พรรณาภพ
นางศรีพรรณ ไชยฉกรรจ์
นางศรีเพ็ญ แสงสินเจริญชัย
นางศรีวิมล ลิขิตวิเศษพงษ์
นางศสัย ตังเดชะหิรัญ
นางศิญาดา พิพิทวิทยากุล
นางศิริพร พงษ์เภตรา
นางศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย
นางศิริวรรณ เจริญจิตมั่น
นางศิวาพร ปัญญาดี
นางศุภรัตน์ อังศุภัทร์
นางสาวศุภวรรณ พุฒิวราธิคุณ
นางสมพร ตั้งพันธ์สุริยะ
นางสมเพียร รุ่งสุรีย์แสงทอง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑

นางสว่างจิต วงศ์ปราโมทย์
นางสหัสณัฏฐ์ พวงพันธ์
นางสังเวียน สิงหกูล
นางสาวสาทรี ชิตานนท์
นางสายชล ลิสวัสดิ์
นางสาวสายธาร วิริยะเสนา
นางสายสุนีย์ มงคลชัย
นางสาเนา สุขา
นางสิริจิตต์ สุรศักดิ์ศรีสกุล
นางสิริน พิริยะภาส
นางสิรินทิพย์ ชัยวิวัธน์
นางสาวสุขจิต ปัญจศรีรัตน์
นางสาวสุขศรี สัตย์เพริศพราย
นางสุชาดา จิราธิวัฒน์
นางสุฐิตา ปัญญายงค์
นางสุดคนึง จันทร์สนธิกุล
นางสาวสุดใจ โกฏิวิเชียร
นางสุทิศา ตั้งรัตนาพิบูล
นางสุนีย์ ปั้นมีรส
นางสุปาณี ธรานนท์
นางสุภนิดา เชาวน์เจริญ
นางสาวสุภัค ยังเจริญ
นางสุมิตรา พิริยพลพงศ์
นางสาวสุรีย์ เผ่าภูผา
นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
นางสุวรรณี แคม
นางเสวียง พวงย้อย
นางเสาวณิต นนทแก้ว
นางเสาวณีย์ หมื่นเดช
นางสาวโสภา โชติกรกุลกิจ
นางไสว สร้อยสุข
นางไสว อยู่เล็ก
นางอชิรญา รัชตะวรรณ
นางอนงค์ สุภตระกูล
นางอนงค์ อุดมวงศ์
นางอนุจิตร สวรรคทัต
นางอนุสรา จิตยานันท์
นางอโนชา วิชิตะกุล
นางสาวอภิชลักษณ์ ไชยแสงคา
นางสาวอรวรรณ การุณกรสกุล
นางอรวรรณ ชื่นมีเชาว์
นางอรัญญา สมใจทวีพร
นางอสรา ชัยสกุลชัย
นางอัจฉรา เกษรักษ์
นางอัจนา ไวความดี
นางอัญชลี เกียรติศักดิ์ศรี
นางอัมพร วรภัฏ
นางสาวอารยา วงศ์วรรณ
นางอารีรัตน์ ลีลาสุวรรณ์

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

นางอานวย อุดมวงศ์
นางอินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์
นางอิสรีย์ เอี่ยมสาอางค์
นางอุดมพร จันทนภุมมะ

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๓๘๑ นางอุมาพร เหรียญวัจนะวงศ์
๓๘๒ นางอุรสา บรรณกิจโศภน
๓๘๓ นางอุษา ศิระธนาพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางชมชื่น สมาเด๊ะ

กระทรวงคมนาคม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางธนพร มาณี

กระทรวงพาณิชย์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางวราภรณ์ ศิริไชย

กระทรวงมหาดไทย
๑ นางลลิตา ฤกษ์วาณิชย์กุล
๒ นางสุวิมล อร่ามวิทย์
๑ นายทรัพย์ประเสริฐ ขาโสม
๒ นายเลียน ทางดี

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางองุ่น คงค้าน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางกาญจนา คณะดี
๔ นางปะวิง ภูเขาทอง

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ ว่าที่พันตรี จตุรงค์ พันตาวงษ์
๓ นายจานงค์ ธานี
๒ นายจรัญ กาญจนโกศล
๔ นายถวิน วงวร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายนิธี ช้างโต
นายปณิธิ ตั้งสุวรรณสุข
นายมณเฑียร แก้วพลอย
นายเลอสรร วงศ์อุดมทรัพย์
นายสนาม กอนวงษ์
นางบุญมา ชุมเจริญ

นายกรี ไพรสี
นายกฤษณะ เชื้อผาเต่า
นายคนึง กลิ่นพิกุล
นายคมกฤช บริบูรณ์
นายคลาด นุ่นมีสี
นายจรัล มาบขุนทด
นายชลอ ทองแป้น
นายชโลทร ไกรวาส
นายชัยยศ ตรีวิบูลชัยวงศ์
นายชาญชัย โฉมรุ่ง
นายชาติชาย ใจตรง
นายชาติชาย ปิ่นทอง
นายณรงค์ เข้มน้อย
นายดารงค์เกียรติ ตาดเดิม
นายทนงสิทธิ์ ชาญดี
นายทยากร แซ่พู่
นายทองคา ทองถนอมงาม
นายเทียม ขุนแถลง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางบุญยง คงคารัตน์
นางประเสริฐ ชุมเจริญ
นางเพ็ญนภา ชาญประดิษฐ์
นางสาวลาดวน ทองสุก
นางลินดารัตน์ วัชรมโนกุล
นางอัญญาณี ชัยช้าง

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๙ นายธวัชชัย จิ๋วสุวรรณ
๒๐ นายนิวัฒน์ สุดวิเวก
๒๑ นายบรรชา เดชะ
๒๒ นายประจวบ สวนกัน
๒๓ นายประยุทธ เหล่าทา
๒๔ นายประสิทธิ์ ชูทับทิม
๒๕ นายปรีชา พรมกูล
๒๖ นายผดุง ปัทม์แก้ว
๒๗ นายพนัส วัฒนชัย
๒๘ นายพึง กันฟัก
๒๙ นายภักดี ทองเจริญพานิช
๓๐ นายมานะ ทองล้าเลิศ
๓๑ นายมาโนช เพ็งเงิน
๓๒ นายมาโนช ลิขิตเลิศ
๓๓ นายลาชวน บุญช่วย
๓๔ นายวรุตม์ บัณฑิตยานนท์
๓๕ นายวิชิต ชนูดหอม
๓๖ นายวิฑูรย์ ลาวัลย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

นายวิศาล ใจซื่อ
นายศรชัย ใต้ตา
นายสมชาย ศรีคา
นายสมบัติ คาปอ
นายสมบัติ บุตรศักดิ์แสง
นายสมบัติ สายแวว
นายสมบูรณ์ บุตรศรีมาศ
นายสมปอง กรีลาวาท
นายสมพร กองแก้ว
นายสมพร จีนไผ่
นายสมร สอนจันทร์
นายสมหมาย เมธีพงษ์
นายสรกฤช เนตรพรหม
นายสารวย บุญมาวัฒน์
นายสาเรียง เชื้ออ่อน
นายสิทธิพร โพธิ์สิงห์
นายสุชาติ ซ้ายเคล้า
นายสุรัตน์ สวัสดิ์วงศ์
นายเสนอ ชะเต
นายอภิชาต คงมั่นสถิตย์กุล
นายอาคม วงค์ลังกา
นายอิ่นคา ยศอาลัย
นายเอก วรศิลป์ชัย
นางกานดา สุรกิจบวร
นางกุลริศา คุปตะนาวิน

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางแคทรียา เกตุศิริ
นางจรัญญา สุรกิจบวร
นางสาวจริยาภรณ์ เรืองกาญจน์
นางแจ่มศรี ดวงแก้ว
นางชนากานต์ เทียนเจริญ
นางณปภัช สายสวาสดิ์
นางสาวณัฐณภรณ์ นิรัติธนาสิทธิ์
นางณิชมน สร้อยพิทักษ์
นางนภา ธัญญวัฒนกุล
นางนิจนาวี ศรีเวียง
นางบุญนา อินทสมมุติ
นางสาวประไพ เทศยุคุณธร
นางพรทิพย์ หวู
นางพัชราวัลย์ คงแก้ว
นางมะลิ คชาพงษ์
นางสาวมาลัย วิวัฒน์เจริญ
นางมุกดา สีหะวงษ์
นางยุพิน อินชู
นางรุ่งทิวา สิทธิเทศานนท์
นางสาวรุ่งอรุณ แสนสุข
นางสาวลักขณา คาป่าแลว
นางวจี เสริมศักดิ์ศศิธร
นางวรรณภา จิระวัชชะนานนท์
นางสาววราวรรณ รู้แผน
นางวันทนีย์ ศิรินนท์วิบูล

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

นางวิไล ศุภศิริลักษณ์
นางสาวศรัณจ์ภัทร บัณฑิตยานนท์
นางสมบุญ หญีตอารัญ
นางสาวสุนารี มีมาก

๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุนี อัมราลิขิต
นางสุพรรณวดี นิรนพรัตน์
นางอัมพร บุญมา
นางอุษา ชัยอารีราษฎร์

กระทรวงยุติธรรม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล
๑ นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์
๒ นางเรณุกา เอื้อกฤดาธิการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางลัดดาวัลย์ เหมะกุล

นายเคลิน มิ่งทอง
นายฉัตรชัย ไอยรานภารักษ์
นายชินโชติ วัชรศิริ
นายเช้า พุ่มใย
นายธนวัฒน์ พรหมภักษร
นายบุญศรี คาปันแปง
นายแผ้ว ไหมทิพย์
นายวันชัย เณรทรัพย์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๙ นายวิทยากร ศรีเกตุ
๑๐ นายศุภวัฒน์ พัฒนะศรี
๑๑ นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น
๑๒ นายอากร มณีคง
๑๓ นางจุติพร ฝูงใหญ่
๑๔ นางชไมพันธุ์ โบ๊ด
๑๕ นางสาววิณฑิกา ภัทรเลาหะ
๑๖ นางอารยา ศิริทิพย์

นายกมล เนตินานนท์
นายกรวย วงษ์ทอง
นายกษิตพงษ์ อานามนารถ
นายคิมสันต์ พลเหิม

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายจิตร ขาชุม
๖ นายจิรพัฒน์ ปุณยวุฒิวาณิชย์
๗ นายฉลอง การรื่นศรี
๘ นายเฉวียง กรุณวงษ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

นายชัยวัฒน์ ฐิติปุญญา
ร้อยตารวจตรี ชาคริต วิทยา
นายชาตรี ศรีพยัคฆ์
นายชินวร กลินณศักดิ์
นายโชค ทองงาม
นายถวิล บัวคลี่
นายทรงเกียรติ ชูกาลัง
นายทวีศักดิ์ คชสวัสดิ์
นายทองแดง เงาทอง
นายธงชัย วรรณศิลป์
นายธนสาร เพิ่มปัญญา
นายธวัช พูลเจริญศิลป์
นายธีรพิชญ์ วัฒนชัย
นายนารถ โพธิ์สิทธิ์
นายนิพนธ์ เดชวรสุทธิ
นายบรรจง ประเสริฐศรี
นายบัณฑิต กาศิริมงคล
นายใบ เที่ยงดี
นายประภาส รอดประพัฒน์
นายประยูร ศุภจริยาวัตร
นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยเงิน
นายพรชัย ออมสิน
นายพีระพล รังสิมานุรักษ์
นายไพโรจน์ วิมลจิตรสอาด
นายมงคล ตั้งพานิชผล

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายมะนัส อุทัยแสง
ว่าที่ร้อยตรี รองรักษ์ นิวาสวุฒิกิจ
นายวสันต์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง
ดาบตารวจ วิเชียร รักษาศิลป์
นายวิโรจน์ เจิมพินิจโภคา
นายวีรพล กุโลทัย
นายศุภกฤต เม้งเกร็ด
นายเศรษฐี สุรศิลป์
นายสนิท ศิริวงค์
นายสม ภูกุดแก้ว
นายสมจิตร จันทร์ศรี
นายสมพร ชุ่มพงษ์
นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา
นายสามาแอ โมง
นายสาราญ ประดิษฐสุวรรณ
พันจ่าเอก สิทธิโชค ฤกษ์ดี
นายสิทธิโชค ลิ้มสุวัฒน์
นายสุวรรณ ศุภวาณิชย์ลีลา
นายสุวิทย์ พิมพ์มีลาย
นายสุวิทย์ เหล่าชูเจริญกิจ
นายเสนอ ราชพิบูลย์
เรืออากาศตรี เสริมพงษ์ ลิบลับ
นายเสาร์แก้ว พายุ
นายอรรถพล ปักสาโรง
นายอัมพร ขันทวีชัย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายอุทัย มาโชติ
นางกัญญาภัค ลิม
นางจรินทร์ เกษรบัว
นางสาวชื่นจิต มังแก้ว
นางณัฎฐา สนิทมาก
นางนภาพร ศรีรัตน์
นางสาวนิชนา ลาภานันต์
นางนิตยา เกษประเสริฐ
นางสาวนิตยาวดี พันธุ์เศรษฐ
นางประเสริฐ จันทร์อ่อน
นางปราณี จันเทพา
นางภัคชลาพา สาสะเดาะห์
นางมาลี พิริยะวัฒน์
นางรัตนา สาระคุณ
นางสาวราไพ แซ่ลิ้ม
นางรุ่งฤดี ศรีพลอย

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววรรณี วันบุญ
นางสาววาสนา ทองย้า
นางศรีอัมพร เฉลิมพร
นางศศิโฉม ชมนก
นางศิริวรรณ อริยานนท์
นางสมควร สนธิมุล
นางสมปรารถนา เหลืองพัฒน์สร
นางสาวสมพร บุญมี
นางสุธาสินี รังสิมานุรักษ์
นางสาวอภิญญา ศุภวาณิชย์ลีลา
นางอมรลักษม์ นิยมพานิชพัฒนา
นางอรอุมา เรืองวงษ์
นางอริสา อินพรหมมา
นางอัญณ์ชรี เอเดิง
นางเอ็นดู เทพนคร

กระทรวงวัฒนธรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายจรรยงค์ พุ่มมูล
นายจรูญ ชูเรือง
นายจิตติน ตั้งกงพานิช
พันตารวจโท ชวรวย ฉิมเรศ
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นายชูศักดิ์ ลิ้มกิติศุภสิน
นายเด่นชัย ไตรยะถา

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายถนอมทรัพย์ อินวงศ์ตระกูล
๙ นายธนยศ พราหมนาเวศ
๑๐ นายปฏิภาณ วงศ์กาญจนา
๑๑ นายประเสริฐ รักษ์วงศ์
๑๒ นายสาธิต กฤตลักษณ์
๑๓ นายสุนทร จ่าวิสูตร
๑๔ นายสุวิทย์ กอบกัยกิจ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๕ นายเอกชัย วงศ์วรกุล
๑๖ นางภูษณิศา แก้วเนิน
๑๗ นางสาวรัชนี เชาว์ปรีชา

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๑๘ นางสิริพร ทองจินดา
๑๙ นางเอมอร ศรีกงพาน

กระทรวงศึกษาธิการ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายนพปฎล เดชอุดม
๑ นายธานินทร์ บูรณมานิต
๑ นายวีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางอินทร์ นาประกอบ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสธนธร สิทธิคุณ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายพงษ์ศักดิ์ เทียนดา

๑ นางจิราวรรณ ตัณฑเลขา

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางฐาปณีย์ ชุณหไชยพันธุ์

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายครรชิต กูรมะโรหิต
๒ นายวินัย วานิชยาภรณ์
๓ นางทองยิ่ง วิเศษสิงห์
๑ นายกิตติ มงคลพร
๒ นายขวัญ ลีปิพัฒนวิทย์
๓ นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวมุกดา วิชยานนท์
๕ นางสาววัชรี เทียนสุวรรณ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายชุมพล วุฒิวรารางค์
๕ นายประสาท ใกล้ชิด
๖ นายประสิทธิ์ แซ่ลิ้ม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายปราโมทย์ พจนาพิมล
นายปรีติ สถิตรัชตสถาพร
นายยงยุทธ สุสมากุลวงศ์
นางกฤษณา ธีระวุฒิ
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นางสาวบุญส่ง สมตระกูล
นางสาวบุษรา สุขศิริ
นางบู่ ถนอมศักดิ์ศรี
นางสาวเพ็ญศรี เจรีรัตน์
นางมนวิภา ประชัญคดี
นางวิเชียร สุภาพ

นายกรีกรณิ์ ไพรีพินาศ
นายกิตติศักดิ์ ตันมิตร
นายคฑาเทพ ไทยวานิช
นายคา บุญลือชา
นายฉลาด พุ่มเจริญ
นายเฉลา สมพงษ์
นายชวิน กาญจนการุณ
นายชัยโรจน์ วงรค์ชยกุล
นายเชียร กิจศรีโอภาส
นายณัฐวัจน์ ศรีตระกูล
นายตอเฮ บูรอดียา
นายถาวร กันยุตะ
นายทองดี จงสุข

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววิมลรัตน์ วุฒิวรารางค์
นางสาวศิริวรรณ คุณานพรัตน์
นางสมบุญ ศรีมานพ
นางสาวสมรัก รัตนถาวร
นางสุดศิริ ศุภกิจเจริญ
นางสุภสรา ศิริบุญรัตน์
นางสุวิมล โสภณารมณ์
นางเสริมศรี ภู่จินดา
นางหมุยเซี้ยม จึงกิจรุ่งโรจน์
หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล
นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นายทองเปลว สามนปาล
๑๕ นายธนพันธ์ จิปิภพ
๑๖ นายธเนศ อัศวสุธีรกุล
๑๗ นายธันวา เลาหศิริวงศ์
๑๘ นายนวรัตน์ ไกรพานนท์
๑๙ นายบรรจง แซ่อือ
๒๐ นายบุญชัย จิระพงษ์
๒๑ นายบุญโปร่ง แก้วมณีชัย
๒๒ นายบุญเสริม เจียมปรีชา
๒๓ นายประสงค์ สันติพนารักษ์
๒๔ นายปรีชา อ่าเจริญ
๒๕ นายผัด แคนจันทร์
๒๖ นายผิว อรรถเสถียร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นายพรชัย วรสุนทร
นายพฤฒิ บุญเกษมสันติ
นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์
นายมงคล รัตนวนิชย์โรจน์
นายมานพ เกตุสังข์ประดิษฐ์
นายเรวัตร์ นันตะสุคนธ์
นายลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์
นายวัฒนา บุตุธรรม
นายวิโรจน์ คณารักษ์สันติ
นายวีระเดช พงศ์ไพโรจน์
นายศุภชัย โกรพินธานนท์
นายสถิตย์ ติงพิพัฒนกัมพล
นายสนธยา ไกรรณภูมิ
นายสมบัติ์ เกียรติสุรนนท์
จ่าสิบเอก สมบัติ วัฒนะโชติ
นายสมบูรณ์ อุรานุกูล
นายสมฤทัย จันทร์เจริญ
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์
นายสังข์ เหลาอุดม
นายสุเทพ จางจารัส
นายสุเทพ ยิ้มขลิบ
นายสุรินทร์ โกรพินธานนท์
นายเสกสรร โพธิ์ปริสุทธิ์
นายหนู มั่งมี
นายหมัดอุเส็น สามารถ

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายหมาย สายถิ่น
นายอภิชาติ สายะสิต
นายอุดม ลาภิเศษพันธุ์
นายอุธะยาน กิตติกรเจริญ
นางสาวกนกพรรณ เหตระกูล
นางกรองแก้ว เกื้อกูลพิทักษ์
นางสาวกัญญารัตน์ ทัศนานุกุลกิจ
นางกัลยา แต้ศิลปสาธิต
นางกาญจนา กอบกัยกิจ
นางสาวกาญจนา งามประมวลพานิช
นางกิมเลี้ยง สายชล
นางกิมโอ แซ่ฉั่ว
นางเกตุมดี ไพรีพินาศ
นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย
นางเครือ เนตรภักดี
นางจรุงจิต วิจิตรธีรากุล
นางจารุนันท์ วัฒนกนก
นางจาลอง ศรีศาลา
นางจินตนา จิตดารงชัย
นางจินตนา ปู่สังข์
นางจิราวัลย์ แว่วศรี
นางสาวฉันท์สินี เลาหศิริวงศ์
นางไฉน แซ่เล้า
นางสาวชนภัทร ธีระพิริยะกุล
นางสาวชนิดา วรรณกิจมงคล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

นางชูจิตร เกษมทรัพย์
นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
นางณิศรา เจริญสุข
นางดวงจันทร์ เช้าวันดี
นางดวงพร รุจิเรข
นางตุลา อุนพงศ์ถาวร
นางทรัพย์ บุญมี
นางทองหยอด แซ่ซ้ง
นางทิพวรรณ ธีระพิริยะกุล
นางเที้ยม ทรงสอาด
นางสาวธรินธร ทองบุญ
นางธัญญาภรณ์ ผาสุขกุล
นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร
นางสาวนภาพร ลิขิตธรรมกุล
นางสาวนันธิญา กิจทวีพาณิชกุล
นางบัณจง ธนะแพสย์
นางบุญยัง แป้นทอง
นางประกายแก้ว จิปิภพ
นางประดับ สงคราม
นางประพินพร เหตระกูล
นางสาวประภาพร พงศ์ธนากุล
นางปรางค์ คิดคิ้ว
นางสาวปราณี กล่าส้ม
นางปราณีต เกวี
นางสาวปุณณดา ดิษฐพงศา

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางพยอม สุขโรจน์
นางพัชริดา บุญทา
นางพัทนิล เหลืองไพฑูรย์
นางสาวพิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์
นางพิมวรินทร์ คณารักษ์สันติ
นางสาวพูลศรี วุฒิยาภรณ์
นางสาวเพ็ญศรี นานยืนยง
นางสาวมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย
นางสาวมณีวรรณ์ ดวงรัตน์
นางมนัสรา จางจารัส
นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม
นางย้อย เอกมอญ
นางยุพารักษ์ พรมนอก
นางเยาวมาลย์ ฟูเผ่า
นางลักขณา เจียมปรีชา
นางลั้ง โล่วรรธนะมาศ
นางเลียบ อรรถเสถียร
นางวรนาฏ วิศวกรศิษฎ์
นางวรรณา เตติรานนท์
นางวันเพ็ญ มังคละ
นางวิจิตรา จุฑางกูร
นางสาววิมลวรรณ พงค์ฐิติรัตน์
นางวิไล รัตนโชติเรืองสุข
นางวิไลพร กรรณสูต
นางแวรอซีด๊ะห์ กรูตามา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางศิริสุข จุฑานนท์
นางสมจิตต์ ชาติบัญชากร
นางสมพร กิตติกรเจริญ
นางสมพิศ พิชิตพร
นางสมศรี แก้วแสงเอก
นางสาวสมศรี วุฒิยาภรณ์
นางสาวสมัย ถินรัตน์
นางสวาท ยาประดิษฐ์
นางสาวสานวน ประศาสน์ศิลป์
นางสุดารัตน์ เลาหศิริวงศ์
นางสาวสุติมา หมัดอะดัม
นางสุทิน สารวยผล
นางสุนีย์ สุขสันต์สิริมา
นางสุนีย์ เหลืองวงศ์ไพศาล
นางสุมณฑา ทองนาคขาว
นางสุมาลัย กอบกัยกิจ

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุวิมล จังพานิช
นางสุวิรากร โอภาสวงศ์
นางสาวสุเอ็ง มหิทธิกร
นางสาวโสภา สาเร็จรัมย์
นางหล่อ มั่งมี
นางหอมจันทร์ วงษ์สมตระกูล
นางสาวหอมจันทร์ วรพลพัฒนา
นางสาวอรนุช มหสรรค์
นางอรวรรณ แสงโทโพ
นางอรหทัย ทองบุญ
นางอรัญญา แต้อารักษ์
นางอรุณี ภู่สกุล
นางอารี ประสงค์ทรัพย์
นางอุไร ถาวรายุศม์
นางสาวเอม สิงหโกวินท์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติ วงศ์ลิ่มตั้ง
๙ นายจานง ทองใบเล็ก
นายกิตติ อังกูรทัศนียรัตน์
๑๐ นายจิรยุทธ เข้มข้น
นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์
๑๑ นายเจ๊ะอับดุลเล๊าะ ยิสัน
นายคณินณ์ เศรษฐไพศาล
๑๒ นายชนินทร์ ลีวิโรจน์
นายคุณาลัย อยู่อักษร
๑๓ นายชิณวัชร ตันติมาสกุล
นายจรูญ ตันตมณีรัตน์
๑๔ นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์
นายจันทร์ ภูมิลุน
๑๕ นายโชติธน วัฒนะกิจ
นายจันศรี จรบุรมย์
๑๖ นายณรงค์ เจริญสง่า

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายตรีชีพ ตั้งเบญจสิริกุล
นายทรงชัย ศานติวงษ์การ
นายทอมี กาญจนพันธุ์บุญ
นายธงชัย ทวีสุขศิริ
นายธนิศร ไกรรณภูมิ
นายธีรวัจน์ อังคสกุลเกียรติ
นายนครินทร์ วงศ์ศศิธร
นายนภดล ไกรพานนท์
นายนริศ สุขจินดาเสถียร
นายนิรันดร พินธุทอง
นายนุกรณ์ พัชรมณีปกรณ์
นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
นายบุญยง ฉันทวิทย์
นายบุญเลื่อน ยะลา
นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง
นายประจักษ์ เลาห์วีระพานิช
นายประพัฒน์ โตวิวัฒน์
นายประเมศฐ์ สุวรรณนิธิภัทร์
นายประสาร ธัญนิพัทธ์
ดาบตารวจ ประสิทธิ์ ทิโน
นายประสิทธิ์ ลี้นะวัฒนา
นายประเสริฐ โพธิ์ทอง
นายประหยัด ติ๊บมุ่ง
นายปิยวัฒน์ ประสารศิวะมัย
นายพงศกฤต ตินิกุล

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายพิชัย วงศ์สกุลวิวัฒน์
นายพิชาญเดช เข็มเพ็ชร
นายพิน แว่วศรี
นายไพโรจน์ จั้นอรัญ
นายภาวิศศักดิ์ ประภัสสรพิทยา
นายมนชัย ศักดิ์ศิรินุกุล
นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
นายมาหามะ เจ๊ะอุมา
นายยงสันต์ จิรกิตตยากร
นายยอดชัย พานิชวัฒนา
นายยอดรักใจ ศรีสุข
นายฤทธิเดช ตันติประชารักษ์
นายลิขิต ชาติอนุลักษณ์
นายวราธร เทวอักษร
นายวัฒนา นวลสุวรรณ์
นายวิจิตร ธีรศรัณย์
นายวิชัย ว่องวีรวัฒนกุล
นายวิชิต หอมทอง
นายวิชิต อู่สมบัติชัย
นายวิทร วิภาหัสน์
นายวินัย เอื้อสมานจิต
นายวิริยะ ปุญโญ
นายวิสุทธิ์ กังวานไกร
นายวิสุทธิ ตินิกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

นายวีรจินต์ นาคะนิเวศน์
นายวีระ เข้มข้น
นายศิรพงษ์ ส่งสวัสดิ์
นายศิริ บุญศิริมณีโชค
นายเศกสรรค์ บุญศิริมณีโชค
นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร
นายสฤษดิ์ จันทระ
นายสัญญา ตัณฑศิลป์
นายสุชาติ อิสริยะวัฒน์
นายสุทธิพจน์ วราวงศ์กิตติ
นายสุทธิศักดิ์ อังครงค์รักษ์
นายสุธน เจตน์เกษกรรณ์
นายสุพร รัตนพฤกษ์ขจร
นายสุเมธ ปฐมกสิวัฒนา
พลตารวจตรี สุรเดช เด่นธรรม
นายสุรสิทธิ์ เกียรติยศสกุล
นายสุวรรณ ขาเนตร
นายเสนอ บุญเรือง
นายแสงสว่าง รัตนนิลกาล
นายหยุ่นหงิม เลารุจิราลัย
นายอุดม ศรีตระกูล
นายอุดมพร ฉกรรจ์สินจน์
นายอุทัย ศรีตระกูล
นายเอกพจน์ คาหวาน
นางสาวกมลทิพย์ อินทวิเชียร

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางกมลธร บุญศิริมณีโชค
นางกมลพร ยศมา
นางกาไลย์ จั้นอรัญ
นางกิตติยา เสรีโยธิน
นางกิติมา บูรณะบัญญัติ
นางกิมกี ชัยนิวัฒนา
นางสาวจันทิมา เมธประสพสันต์
นางสาวจานงค์ แก้วกลัด
นางจาเนียร ทิโน
นางจารุณ มุ่งงาม
นางสาวจิราพร ทิโน
นางจีรานา หีมสุวรรณ
นางจุฑามาส เชียงทอง
นางสาวจุไรรัตน์ แสงสุก
นางจุฬาภรณ์ เตดารงวานิช
นางเจริญตา อัศวผดุงสิทธิ์
นางฉันทนา พุทธิวงศ์
นางชนิตรา เผ่าพงษ์ทอง
นางชื่นชม สุขเสริม
นางสาวฐิติรัตน์ โชคสกุลวงษ์
นางสาวณัฐชยา อุดมชัยรัตน์
นางเตียง ศักดิ์ไพบูลย์
นางทัศนีย์ ดิลกวงศ์พงษ์
นางทัศนีย์ สุวัฒน์
นางธนิภัทร์ จุลเจิม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

นางธัญญา รุ่งชาญชัย
นางสาวธีศรา พันธุ์เมธิศร์
นางนงนุช บุญวิเศษ
นางนาลิวัน เหล่าฤชุพงศ์
นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต
นางนิเด๊าะ อิแตแล
นางนิยม ไตรแพทย์
นางนุชรีย์ อับดุลคานาน
นางสาวบุญเยือน เกิดเจริญ
นางบุญส่ง แดงเนียม
นางประชิต ยะประโคน
นางประพิมพ์ ศรีตระกูล
นางประมวลศรี ทัศนภักดี
นางประสพ แซ่ส่ง
นางสาวพนิตนันท์ นทีทองรุ่งศักดิ์
นางพยอม แก้ววงษ์จันทร์
นางพรพิมล ตรีประเสริฐสุข
นางพรเพ็ญ ชาญเดช
นางพรรณทิพา วิชชาพิณ
นางสาวพิชญา ตันตราภรณ์
นางพิณทิพย์ กึนพันธ์
นางเพ็ญประภา สมบัติกาไร
นางเพียงเพ็ญ เมธาบุตร
นางภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์
นางมารีนี อาเดอนาน

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชต์ญาณ์ เกตุแก้ว
นางรัชนี ณ นคร
นางราณี ถาดวิจิตร
นางเรือนคา ปัญญาตุ้ย
นางสาวลลิตา สระคูพันธุ์
นางวรรณา วงศ์อารีย์สันติ
นางสาววรรณา วีระโชติ
นางสาววัง เต่าเล็ก
นางวาสนา เทียนแก้ว
นางวาสนา ลัดดาวงศ์
นางวิมล นวลศรี
นางวิราศรี ตินิกุล
นางศรินรัตน์ แซ่ภู่
นางสาวศิริประภา ส่งสวัสดิ์
นางศิริพร ลี้นะวัฒนา
นางสาวศิริรัตน มณีโชตแสงมณี
นางสาวศิริศุภามาศ เหล่าสายเชื้อ
นางสงวน มิตรสูงเนิน
นางสมนึก เจริญพานิช
นางสมหมาย รุจิธรรมสกุล
นางสละ วินัยพานิช
นางสะอาด ปัทมเจริญ
นางสายสุนีย์ ปิ่นบรรจง
นางสาวสายัณ ขวัญเมือง
นางสาราญ นามวิชัยศิริกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางสุจิตรา สุนทรปัญญาวุธ
นางสุชา มหาสุวีระชัย
นางสุชาดา สีสุวรรณ
นางสุณี ศฤงคารรัตนะ
นางสาวสุปาณี ศรศาสตร์
นางสาวสุพัตรา พรพิบูลย์
นางสุภัทรสรณ์ กระจ่างศิริ
นางสาวสุภัทรา ดิเรกวุฒิกุล
นางสุวดี เอี่ยมธีระกุล
นางสุวรรณา กังวานไกร

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสุวรรณา เอี่ยมรุ่งโรจน์
หม่อมราชวงศ์แสงเพชร พัฑฒสุนทร
นางสาวอาภาภรณ์ ปราบพาลา
นางสาวอุดมศรี จิระคุณ
นางอุทัย นามวงศ์ชัย
นางอุทัยวรรณ อ่องเจริญ
นางอุบล เผยกลิ่น
นางสาวอุบล มงคลดาว
นางอุลัย แก้วศรี
นางฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายเกรียงไกร ชัยบัญดิษฐ์
๑๕ นายชัยศักดิ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
พันเอก เกรียงศักดิ์ นิลจุลกะ
๑๖ นายณรงค์ นิติกิจดารง
นายเกษม รุ่งนภาวิเชฐ
๑๗ นายตงเฮง แซ่อึ้ง
นายไกรทอง สาริวงค์สา
๑๘ นายตระกูล จิณุณารักษ์
นายขวัญพยัคฆ์ พยัคฆนันทน์
๑๙ นายทนง สายแก้ว
นายจตุรงค์ อัญญโสภณ
๒๐ นายเทพนรินทร์ รักษาพล
นายฉัตรดนัย คมฤทัย
๒๑ นายเทวัล ปิยะวัฒนะนนท์
นายเฉลิม หวานใจ
๒๒ นายเทอดวุฒิ วังดง
นายเฉลิมชัย ไทยธูระไพศาล
๒๓ นายธนกฤษ สุขกุลธนะเดช
นายชวน ฉิมกล่อง
๒๔ นายธนสิทธิ์ จรัสบวรพันธ์
นายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์
๒๕ นายธนาตย์ เสถียรถิระกุล
นายชัยพันธ์ ศรีคชไกร
๒๖ นายธาดา จุลเจิม
นายชัยยุทธ คงประเสริฐ
๒๗ นายธีรชาติ วังดง
นายชัยวัฒน์ โพธิ์ปริสุทธิ์
๒๘ นายธีระรัฐ ลิมตศิริ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

นายนพ ลายคา
นายนิมิตร ดารงรัตน์
นายนิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ
นายบุญชัย ศรีภูริจรรยา
นายบุญเที่ยง ภิญโญ
นายบุญนาค บูรณพันธ์
นายบุญยก จิรวัชรเดช
นายบุญรอด เวชสุวรรณ
นายบุญเรือน มุ่งหามณี
นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
นายประกรณ์ หาทรัพย์
นายประกอบ จิระคุณ
นายประชุม ศิริอุดมสิน
นายประทีป ธนาสมุทร
นายประยุทธ ไทยงาม
นายประยูร พนาลิกุล
นายประวัติ กานตวนิชกูร
นายประเสริฐ บุญมา
นายปรีชา วงค์ศิริภักดิ์ดี
นายปัญญา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
นายพชร ปอตระกูล
นายพรชัย ลีลานิพนธ์
นายพิชัย โล่หิรัญญานนท์
นายพิษณุพล อาจรักษา
นายภัครวรรธน์ รุ่งเรืองวิชชากุล

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายภิรมณ์ รุ่งสว่าง
นายมนูญ สาราญถิ่น
นายมะสูกี เจ๊ะเกาะอูเซ็ง
นายมั่นคง ชัยวานิชศิริ
นายมานพ ศุภกิจเจริญ
นายยุทธนา ศิริตระกูลเดชา
นายลักษณะเลิศ วรรณภาสนี
นายลัชชานนท์ อินทรกลัศ
นายเลียง บุญหลาย
นายวรชาติ ฐิติสมบูรณ์
นายวรพจน์ โชคอนันต์คุณ
นายวรรธนัย วัฒนธาดากุล
นายวรสิทธิ์ เทวอักษร
นายวันดี แซ่จึง
นายวิเชียร แท่นทอง
นายวิเชียร ศรีชมภู
นายวิฑูรย์ แก้วแก่น
นายวิทวัส ไตรสรณกุล
นายวิวัฒน์ เลาหศิรินาถ
นายวิวิศน์ บวรกีรติขจร
นายศิริบูลย์ คุณานันท์ศักดิ์
นายศิริวัฒน์ คมฤทัย
นายเศรษฐศักดิ์ เอกอุเวชกุล
นายสท้อน อินปัญญา
นายสมเจตน์ อ้วนสกุลเสรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

นายสมชัย บุดดา
นายสมชาย กมลรัตนกุล
นายสมชาย หอวงศ์รัตนะ
นายสมพงษ์ ศรีจันทร์รัตน์
นายสมศักดิ์ เจียรจรัสพงศ์
นายสมศักดิ์ ปัญญาลิมปนันท์
นายสมศักดิ์ มังคละวงศ์
นายสมหวัง ไทยศรีวงศ์
นายสรรญชัย เลิศเจริญฤทธิ์
นายสรศาสตร์ ศรีธัญรัตน์
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
นายสัมนาการณ์ บุญเรือง
นายสาธิต ตันติสันติสม
นายสาราญ คุ้มคง
นายสิทธิกร เต็งเกียรติ์ตระกูล
สิบตรี สิทธิชัย เตียวิรัตน์
นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ
นายสุทธิวัฒน์ ปิยะมงคล
นายสุทธิศักดิ์ เดชาภิวาทย์
นายสุทัศน์ หอมกรุ่น
นายสุปชาน์ โชสิวสกุล
นายสุพัฒน์ อัษฎามงคล
นายสุภกิจ วานิชศุภชัย
นายสุรพงษ์ วรานุพร
นายสุรพล อุบลลีลาวงศ์

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสุรัฐ ปอตระกูล
นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล
นายสุวัฒน์ อิ่มประสิทธิชัย
นายสุวิทย์ คูณเจริญรัตน์
นายสุเวช เชี่ยวชาญชัย
นายเสกสิทธิ์ เลาหพิบูลรัตนา
นายเสมอ พัดมา
นายเหม หัตถา
นายอธิคม สือพัฒธิมา
นายอนันต์ หอสิมะสถาพร
นายอนุพันธ์ จันทบดี
นายอภิศักดิ์ อดิพัฒน์ตระกูล
พลตรี อมร อมรวิริยะกุล
นายอัครชัย วัฒนธาดากุล
นางกัณฑิมา โคว้ตระกูล
นางสาวกัลยาณี สกุลมีฤทธิ์
นางสาวกานดา สิทธิเวทย์
นางสาวกิ่งเดือน โล่ห์เรืองทรัพย์
นางกิตติยา ฉัตรดารงสกุล
นางสาวกุนทินี กิจวิบูลย์
นางกุลจิรา เตชะวัฒนวรรณา
นางสาวกุลธิดา แซ่ลิ่ม
นางสาวกุลศิริ ภู่วิภาดาวรรธน์
นางกุหลาบ วงศ์สกุลวิวัฒน์
นางเกศินี อัญญโสภณ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

นางขนิษฐา ศรสุวรรณ
นางสาวขวัญเดือน โล่ห์เรืองทรัพย์
นางขันคา ยะสุกิม
นางจงกลวรรณ อุบลวรรณ
นางจรรยพร คาดี
นางจริยา แซ่เตียว
นางจรีวัฒน์ หอวงศ์รัตนะ
นางจันทร์เพ็ญ ดาวงษ์
นางจาย แซ่อั้ง
นางจารุณี แซ่ลี้
นางจารัส ฉิมกูล
นางจิตรา รัตนปิติกรณ์
นางจินตนา พรปทุมชัยกิจ
นางจือเฮียง ไตรสรณกุล
นางสาวจุฑาพร แต้ภักดี
นางจุฬาลักษณ์ ศิริสวัสดิ์
นางสาวเจ๊ะเสาะ สาแม
นางฉวี มีทอง
นางฉวีวรรณ มานิพพาน
นางสาวเฉลียว กมลมาลย์
นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล
นางชญาดา วิชัยดิษฐ
นางชลาพร ฉันทวิทย์
นางสาวชุติมนต์ ใกล้ชิด
นางไซงิม แซ่จึง

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางฐานิตา ทิพย์สุนทรศักดิ์
นางสาวฐิติรัตน์ รมพิพัฒน์
นางสาวณิชา ลิ้มตระกูล
นางดรุณี รักษาพล
นางดาเรียน สกุลชูวงศ์
นางดุจมาลย์ สิทธิมหาชัยกุล
นางสาวเต็มเดือน โล่ห์เรืองทรัพย์
นางสาวเตรียมใจ พรมหาไชย
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
นางถวิล ม่วงเจริญ
นางเทวี โชติมณี
นางสาวธนพร มั่นขจรพงษ์
นางธนิยา ลาลุน
นางสาวธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม
นางธัญญารัตน์ แซ่ตั้ง
นางธัญนันท์ อังครงค์รักษ์
นางธัญยธรณ์ จรัสบวรพันธ์
นางสาวนงวรรณ บุญวรเศรษฐ์
นางสาวนพรัตน์ วินัยพานิช
นางนพรัตน์ อินทวิเชียร
นางนภา สืบสายพรหม
นางนฤมล วงษ์ตระหง่าน
นางนวพรรณ์ เทียมพิทักษ์
นางน้อย กานตวนิชกูร
นางนันทนา เนียมทรัพย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

นางสาวนันทิพร วงค์ศิริภักดิ์ดี
นางน้านอง เทียนศรี
นางนิตยา โงนรี
นางนิตยา อิฐรัตน์
นางนิภารัตน์ บุญโปร่ง
นางสาวนูไอนี สมาน
นางสาวบังอร ชูศรี
นางบังอร พานเพียรศิลป์
นางสาวบัณฑิตา หอมกลิ่นราตรี
นางสาวบุญวิชชา พลอาสา
นางสาวบุญศรี กมลมาลย์
นางปภาพิต ตู้จินดา
นางประดับ จิระคุณ สุวิชชากุล
นางประยูร ธัญนิพัทธ์
นางประสวน บุญยัง
นางปัทมา ซื่อสัตย์
นางสาวปาริชาติ เพชรรัตน์
นางสาวปิยะวดี สุวรรณหงษ์
นางสาวผาวรินทร์ จรัสบวรพันธ์
นางสาวพจณิชา พงษ์บุญฤทธิ์
นางสาวพชร วรศาสตร์
นางสาวพนิดา จรัสบวรพันธ์
นางสาวพยอม สุขศรีแดง
นางพรรณี ดวงมะลิ
นางสาวพรรณี ภูมิพานิช

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางพะเยาว์ สุขสันติดิลก
นางสาวพาณิน พงษ์บุญฤทธิ์
นางพานิตย์ นพรัตน์
นางพิกุล ภูมิราช
นางสาวพิมพ์ภัทรา ตั้งธนาเกียรติ
นางพิมพ์ลดา ธรรมวิทย์เมธี
นางสาวพีรภาว์ รัตนศิริวิไล
นางสาวพุทธรักษา ยาหอม
นางเพ็ญผกา นาคะนิเวศน์
นางไพบูลย์ พนาลิกุล
นางสาวฟาอีซะห์ กาตง
นางมณีรัตน์ เติมกล้า
นางสาวมรา เหล่ารอด
นางมะริหย้อ ศรีชาย
นางสาวมัณทนา จิระกังวาน
นางมัลวิภา ประยูรวงษ์
นางมุกดา มังคละวงศ์
นางสาวเมธินี ตันติพลาผล
นางเมี่ยวลั้ง แซ่เอา
นางแม๊ะ อึงสะกาว
นางยุพา สังข์เพ็ชร์
นางยุพิน พงษ์พูล
นางรัชนี แต้ภักดี
นางรัชนี แสงลอย
นางรัตนา วัฒนะกิจ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓

นางสาวรัตนา สมีพวง
นางราณี อรรณพานุรักษ์
นางราไพ หวานใจ
นางรุ่งฤดี เหมือนเงิน
นางเรณู วนิชยาโกศล
นางเรวดี เลาหศิรินาถ
นางสาวเรียม เหล่ารอด
นางเรืองณภัทร วงค์ศิริภักดิ์ดี
นางลดาวัลย์ เรืองพรวิสุทธิ์
นางสาวลักขณา เศรษฐเสถียร
นางสาวลัดดา จาปี
นางลัดดาวัลย์ เลาหพิบูลรัตนา
นางสาวลาวัลย์ จรัสบวรพันธ์
นางสาวเลอทิพย์ ประยูรวงษ์
นางสาววนิดา กีรติกรณ์สุภัค
นางวนิดา โทเกาะ
นางวนิดา บัวแย้ม
นางสาววรรณวีณา สวัสดีนฤนาท
นางสาววรัชญา วานิชศุภชัย
นางวรัญญา ตันตมณีรัตน์
นางวราภรณ์ ปรางค์ศรีทอง
นางวลัยทิพย์ เติมสมบัติบวร
นางวลัยรัตน์ ตาดพริ้ง
นางสาววไลลักษณ์ พัฒนมุข
นางวันดี เกตุเหล็ก

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางวัลภา อมรวงศ์
นางสาววาสนา อนันต์ดี
นางสาววิจิตตรา ศิริกาญจนารักษ์
นางวิชดา ปอตระกูล
นางสาววิภาวรรณ วิทยารัตนกุล
ร้อยตารวจตรีหญิง วิรัช อาจณรงค์กร
นางสาววิริยา รัตนสุวรรณ
นางวิลัยพร จารูญศรี
นางสาววิไล โขมวรรณ
นางสาววีณา เลิศกมลรักษ์
นางสาวศรินดา เหรียญทอง
นางศรีระตา ลิขิตเจริญพันธ์
นางสาวศศิพัชร์ แต้ภักดี
นางสาวศศิวิมล ปอตระกูล
นางศินะตา เจริญสุข
นางสาวศิริกุล ชื่นรุ่งโรจน์
นางศิริภรณ์พันธ์ ว่องการดี
นางศิริภา อารยะสัจพงษ์
นางศิริรัตน์ อินทรวงษ์โชติ
นางศิริลักษณ์ ธีระภูธร
นางสมใจ ดุงโคกกรวด
นางสาวสมพร ตั้งจิตต์ธรรม
นางสาวสมพร ผลพานิชย์
นางสมศรี ศรีวรรัตน์
นางสริยา เอื้อเปรมจิต

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวิตรี แก้วตาด
นางสาวสินีนาถ ปรั่งเปรื่อง
นางสิริมนต์ สุขวัฒน์
นางสีนวล นิลรัตน์
นางสาวสุนทรี เรืองพรวิสุทธิ์
นางสุนิสา พิพัฒนธร
นางสุพร เสถียนจารุรัตน์
นางสุเพียงเพ็ญ เล็กสรรเสริฐ
นางสาวสุแพรวพรรณ ตันติพลาผล
นางสาวสุภรัตน สง่า
นางสุภาพ พันธุ์พิมานมาศ
นางสุภาวดี ฉายวิวัฒน์
นางสุรัตน์ดา เจนถาวร
นางสุวรรณี ตั้งจาตุรนต์รัศมี
นางสุวัฒนา วงศ์กาญจนา
นางสาวสุวิมล สุจริตวณิชพงศ์
นางเสาวนิตย์ ชมภูนุชประภา
นางหนูเรียง จีนจูด

๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางเหรียญฟ้า เลารุจิราลัย
นางอนงค์ ธนาสมุทร
นางอภิวรรณ์ จิรวัฒน์สถิตย์
นางสาวอมรรัตน์ สกุลมีฤทธิ์
นางอรดี สุราฤทธิ์
นางอรอาไพ วุฑฒิรักษ์
นางอรุณ แสงนาค
นางสาวอังคณา วงศ์ไทยเจริญ
นางอังคณา สุภาชัยวัฒน์
นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพานิช
นางอัมพร เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
นางอาพร เกษกร
นางสาวอิสรีย์ อังคสกุลเกียรติ
นางอุไร เกิดเทพ
นางอุไร ธนศรีชัยนันท์
นางอุไรวรรณ จาปาดะ
นางฮาบีบ๊ะ กรมเมือง
นางเฮียง บุญทอง

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประยงค์ เหมกรณ์

๑ นายทองอยู่ รอดประสิทธิ์
๒ นายภิรมย์ พงษ์พุฒิพัฒน์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาราญ ฟักอ่อน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายคาปัน กุดกัญญา

๑๑ นางสาวพริ้ง ดีมาก

๒ นายบุรินทร์ บุริสตระกูล

๑๒ นางมณีนุช รัตนชินกร

๓ นายพุทธิภัทร เฉยพ่วง

๑๓ นางมนสินีย์ วัฒนกุลชัย

๔ นายพูล เสือโต

๑๔ นางยุพา ไชยภูมิสกุล

๕ นายสัญญา เรื่องลือ

๑๕ นางละมัย งามขา

๖ นางจรูญ ทองประเสริฐ

๑๖ นางสมบุญชาติ ขาเมือง

๗ นางทองใบ พลีน้อย

๑๗ นางสมบูรณ์ กาญจนวัฒนา

๘ นางนภา จามิกรณ์

๑๘ นางสมศรี เกษมสุข

๙ นางบวรลักษณ์ เรืองจารุจรัส

๑๙ นางหวั่น เสือโต

๑๐ นางบังอร แถมเปลี่ยน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ เรือตรี เฉลย นิลโนรี

๑๐ นางนิทรา ปิยะธารงโรจนา

๒ นายทวี ธรรมโรจน์

๑๑ นางปรวรรณ รุ่งแสง

๓ นายธนยศ วลัยกนก

๑๒ นางสาวพัชรพร คงประเสริฐ

๔ นายธีระ รุ่งอลงกรณ์

๑๓ นางรจน์ รุ่งแสง สหเวชชภัณฑ์

๕ นายพิศิษฐ เหมกรณ์

๑๔ นางระนอง เชื้ออ่อน

๖ นายวิเชียร วิริยะสัจจะ

๑๕ นางสาววันทนีย์ จิราธนันต์

๗ นายสอาด พูลทรัพย์

๑๖ นางส่วน ธรรมโรจน์

๘ นางณิชาภา จิราธนันต์

๑๗ นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีไพโรจน์ธิกูล

๙ นางเทวี นิลโนรี

๑๘ นางโสภา สิงห์ใจ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวสุกัลญา ทับทิม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑ นายนันทรัฐ อัศวชีพ
๒ นางสาวทวาย ฉวีนวล
๓ คุณหญิงนงเยาว์ จิตต์กุศล

๑
๒
๓
๔
๕

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
นายพุทธิวัต ภมรรัตนกุล
นายภุมริน ภมรรัตนกุล
นายสมยศ เชาวลิต
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

๑ นายประกายเพชร แหวนเกตุ
๒ นายพิศิษฐ์ วิริยวัฒน์

๑ นายมงคล วณิชภักดีเดชา
๒ นายสิทธิชยั พรเจริญวิวัฒน์
๓ นางจิราภา จันทิมา

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวบุญส่ง พราหมณ์ชื่น
๕ นางภาวนา ตันตยานนท์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางปราณี มีชูทรัพย์
๗ นางสาวมณีฉาย ไชยนุวัติ
๘ นางมุกดา อ่อนสวัสดิ์
๙ นางราไพ กานต์ธนวัฒน์
๑๐ นางสิริภาต์ จิตต์กุศล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายวรวีร์ วีรคเชนทร์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางพรรณศรี ภัทรหลาบเลิศบุญ
๕ นางสาวรัตนา โพธิสุวรรณ
๖ นางสาวศศิชา ประสังสิต

สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑ นายชุมพล ปัทมานุช

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาววัชรกมล ปัทมานุช

๑ นายศวิษฐ์ อุทัยเฉลิม

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายสมควร ไพชยนต์วิจิตร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
๔ นางวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล
๒ พันตารวจโท ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
๕ นางสุนิสา ดีรุ่งโรจน์
๓ พันตารวจเอกหญิง ประพิศ กาฬดิษย์
๑ นายอาชว สมุทรานนท์
๑ นายพสุ สมุทรานนท์
๒ นางสาวณัฐนิดา นวราช
๓ นางพวงทอง สท้านไตรภพ

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒ พันตารวจเอกหญิง วรรณีย์ ตระการวนิช
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสายหยุด ครูประเสริฐวัฒนา
๕ นางอรรถยา พิจิตรวรการ

กรุงเทพมหานคร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสัมฤทธิ์ ผลฟักแฟง
๑ นางสาววลี พงศ์เจริญเกียรติ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสุกูล หิรัญ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางอุดม ขาทับ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางศศิชา นิยมสันติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๑ นายธารง นิลประภัสสร
๒ นางสาววิรัญญา อุปพันธ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาววิสสุตา อุปพันธ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑ นายนพดล ทวีทานุสิน
๒ นายอาพล หุดากร

๑ นายสิทธิรัชต์ ธนะรัชต์
๒ นางนุชศิริ ทวยเจริญ
๓ นางบราลี ธนะรัชต์

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางชูจิต อเนกวณิช
๔ นางสาวศุภจิตรา ธนะรัชต์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ พลอากาศตรีหญิง พรกมล ภัคโชตานนท์
๕ นางอัมพร สุวรรณไชยรัตน์

สานักงานศาลยุติธรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

พันตารวจเอก กิตติ อินต๊ะวงศ์
นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์พิทักษ์
นายคัมภีโร ศรีศาสนวงศ์
นายเจริญ พิทยาธิคุณ
นายชัยวัฒน์ ศุภดิลกลักษณ์
นายชาตรี อิสรชีววัฒน์
นายทวีชัย อาศิรพงศ์พิศษฐ์
นายธนินทร์ ปูรณัน
นายธีระ วิริยสกุลวงศ์
นายนพนธ์ นิธิธวัชพงศ์
นายนพพร ประโยชน์เจริญผล
นายนพพริษฐ์ พร้อมเพราะ
นายบุญเชิด พลายบัว
นายปราโมทย์ ตรียาธนาอนันต์
นายพัชวัตร์ เทียนศิริยกานนท์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๖ นายพิชัย วิชญาศิริ
๑๗ นายพิพัฒน์ จิรวัชรเดช
๑๘ นายภูเบศ สุจริตวณิช
๑๙ นายมนัส คงศรี
๒๐ นายยุทธนา ภาณุมาภรณ์
๒๑ พันตารวจตรี รักชาติ ราชกิจ
๒๒ นายรุ่งเรือง เหงี่ยมสมบัติ
๒๓ นายเรืองชัย ศิลปวรเศรษฐ
๒๔ นายวิทยา สุขศิริ
๒๕ นายวิทิต เหล่าธรรมทัศน์
๒๖ ว่าที่ร้อยตรี วินัย วินัยสถาพร
๒๗ นายศิริพงศ์ ไชยวงค์
๒๘ นายสยาม วงศ์ประเสริฐ
๒๙ นายสุจิตร ชาติสุวรรณกุล
๓๐ นายสุชัย งามเลิศรัตน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นายสุเมธ สุคนธ์พานิช
นายสุรจิตร์ ไชยพงศาวลี
นายสุรเดช สังข์สุวรรณ
นายโสฬส ต่อรัตนวัฒนา
พันตารวจเอก อาวุธ สิงห์สุวรรณ
นางกัญญาพร สุทธิพันธ์
นางกุศล เจริญกิจ
นางงามนิตย์ ราชกิจ
นางจิตต์ทิพย์ วิวัฒน์ธนโชติ
นางจิตราภรณ์ บุตรขุนทอง
นางจินดา ทนันชัย
นางทองอยู่ อานนทวิลาศ
นางนิภาพร บุญพิมพ์ประสิทธิ์
นางพจนา ร่มโพธิ์ทอง
นางพักตรพิมล นิรันดร

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางพิศมัย ตรีวิชา
นางเพ็ญศรี เอี่ยมสาอางค์
นางเฟื่องศิริ ธิติศุภเศรษฐ์
นางสาวเรืองรัตน์ วัฒนะพงษ์
นางวรพรรณ อนุชชาลาคม
นางสาววิไล จันทโสภีพันธ์
นางศิริกันยา หาญผจญศึก
นางศิรินทิพย์ อาศิรพงศ์พิศิษฐ์
นางสมบุญ วัฒนพานิช
นางเหมือนฝัน ไพเราะประเสริฐ
นางอนุชิดา ชินศิรประภา
นางอัมพวัน ไพรัชวินิจฉัย
นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ
นางอุดร แก้วมาลี

สานักงานศาลปกครอง
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางตลับ พลเสน

สภากาชาดไทย
๑ นายยุทธนา เฉลิมกิตติชัย

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

๑ นายจิราวุฒิ แซ่ตั้ง
๒ นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวธนัฐศร ปัญญวุฒิ
๔ นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕ คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์
๖ นางพัชรา ปัญญวุฒิ
๗ นางสาวมนัชญา บุญรักษ์วนิช

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายกัมปนาท บูรณดิลก
นายกิตติธัช อภิศักดิ์ศิริกุล
นายเจียด สุจริตกุล
นายทองเย็น ประเจิดหล้า
นายธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์
นายปณิธาน ชินวัฒนโชติ
นายประสิทธิ์ ชินวัฒนโชติ
นางเจน เต่าทอง
นางสาวชยุดา เจียรวนนท์

นายชูชาติ ศรีตระกร
นายณรงค์ ธนนิลกุล
นายพัฒนพันธุ์ พรรณเชษฐ์
นายวัธนชัย ศิริวัฒนากร
นายสันติ ตั้งจิตเสถียรกุล
นายสาอางค์ พงษ์ลิ้ม
นายสุรนันท์ พรรณเชษฐ์
นายอาทิตย์ ทวีเลิศกุลธร
นางกรชนา กฤษณวิภาคพร
นางสาวไข่มุก เหล่าพิพัฒนา

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๘ นางมาลี ดวงรัตน์
๙ นางวารี พลไพศาล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นางชื่นจิต โฆษิตานนท์
๑๑ นางดารณี ดีโรจนวงศ์
๑๒ นางบุญตา สุนทรเจริญ
๑๓ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
๑๔ นางพีรัชต์ สุจริตกุล
๑๕ นางสาวสารินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล
๑๖ นางสุภคณา การุญ บุญพัฒนพงศ์
๑๗ นางอนงค์นาฏ ภูติวณิชย์
๑๘ นางอังสนา ชินวัฒนโชติ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นางสาวนิภารัตน์ สมบูรณ์นิธิผล
๑๒ นางพรรณวิไล สุวาณิชย์กุล
๑๓ นางภัทรบูรณ์ วัฒนสมบัติ
๑๔ นางละเอียด พงษ์ลิ้ม
๑๕ นางสรัยยภรณ์ คลังวิฑูรย์
๑๖ นางสละ นิ่มเจริญชัยกุล
๑๗ นางสุจิตรา เรืองเนตร
๑๘ นางสาวสุนีย์ กฤษณวิภาคพร
๑๙ นางสาวเสริมศรี สายะสิต

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกฤษฎา จานงค์กิจพานิช
นายไพโรจน์ พุกสุขสกุล
นายสวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย
นายสันติ พัฒนะพิเชฐ
นายเอกชัย เสรีโยธิน

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางประภาวัลย์ บัณฑิตปรีชากุล
๗ นางวนิดา ล้อสีทอง
๘ นางสาววารินทร เตพละกุล
๙ นางอารียา โภวาที

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายเกษม เกษมสัตยากร
๑๒ นางสาวปราณี ดารงค์สุขนิวัฒน์
นายธันยกร กิจชนะเลิศ
๑๓ นางสาวปวีณนันท์ ศรีเพ็ญ
นายธีรภัทร เต็มถาวรกุล
๑๔ นางปานทิพย์ ชวาลเวชกุล
นายไพรัตน์ ตันติวงศ์เจริญ
๑๕ นางพนัชกร ดีสมเลิศ
นายสุรศักดิ์ กึงฮะกิจ
๑๖ นางพรทิพย์ สุชนสมบัติ
นาวาอากาศโท อนิรุทธ์ ซันเหมือน
๑๗ นางเยาวพา บูรณดิลก
นายอนุธนิตร์ ศรีชู
๑๘ นางรวีวรรณ โควสุรัตน์
นางเขมา สมใจ
๑๙ นางเรณุกา กัมปนาทแสนยากร
นางสาวซึงเหม่ย แซ่หล่อ
๒๐ นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ
นางสาวฐนิตนันท์ นัยวัฒน์
๒๑ นางอภิรดา จันทร์ชุ่ม
นางสาวฐานิศรา เกียรติบารมี

นักกีฬา
๑
๒
๓
๔

นายเกียรติศักดิ์ แสงฤทธิ์
นายขวัญชัย พิมพ์กรณ์
นายจตุภูมิ ชินวงค์
นายจักรภพ ทาเสน

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายชัยสิทธิ์ ขวัญบุญ
๖ นายชาคร แก้วศรี
๗ พันจ่าโท ไชยกาล ชูชื่น
๘ นายฐิติพงษ์ ภาโสม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

นายณัฐพล แก้วศรี
นายณัฐวุฒิ แก้วศรี
นายเดชาพล ชมยิ้ม
นายไตรรงค์ ลิ่มสกุล
นายทวี ชมพุทธา
นายทวีผล สุขเกษม
พันตารวจเอก ทองอยู่ เงินสุข
นายทินกร พันธ์เทศ
พันตารวจโท ธงชัย ปัญจบุศย์
นายธวัชชัย ใจศิลป
นายธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์
นายนพดล ทรัพย์หมื่นแสน
สิบโท นเรศ เอี้ยงเถื่อน
นายนิรันดร์ อุ้ยสั้ว
นายนิวัฒ กองตา
นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์
นายพนร อ่อนนิ่ม
พันจ่าเอก พรชัย เทศดี
นายพิเชฐ เสร็จธุระ
นายพิสิษฐ์ จันทร์ศรี
นายภาคภูมิ ถาวร
นายยุพิน แก้วเชิงค้า
นายรดมยศ มาตเจือ
นายราชวัตร แก้วปัญญา
นายฤทัยพันธ์ ทรัพย์มะณี

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายวสันต์ จันทินมาธร
นายศุภกร เกรียงไกรวณิช
นายสมชาย สังข์เมือง
นายสาคร มาตรวังแสง
สิบเอก สุพรรณ ทองภู
สิบตรี สุริยน กุลพิมล
นายอภิศักดิ์ สาระชอน
นายอรรถพล คุณสา
นายอัฐกร แม้นสมุทร
นายเอกสิทธิ์ จูมเจริญ
นางสาวกมลชนก กล้าหาญ
นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณชนะ
นางสาวเกวลิน วรรณฤมล
นางสาวเกษรา เกียรติอัชวะชัย
นางสาวจรัญญา ดวงคา
นางสาวจารุวรรณ ไชยการ
นางสาวจิดาภา ศรีจานงค์
นางจิราภรณ์ อยู่นุช
นางจุฑารัตน์ เหลืองจันทวงศ์
นางสาวเจนจิรา หว้านเครือ
นางสาวชิดชนก พูลทรัพย์สกุล
นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี
จ่าอากาศเอกหญิง ณัฏยา อยู่ทอง
นางสาวณิชชาอร จินดาพล
นางนาตยา เสาวธารพงศ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวนารีรัตน์ ธงสันเทียะ
นางสาวนาลีรัตน์ เกสโร
นางน้าทิพย์ ศรีเรือง
นางสาวนิพัชชา ภู่ทอง
นางสาวนิภาพร นพศรี
นางสาวปารณีย์ ศาสตราประเสริฐ
นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย
นางปุณยนุช ไชยศุภลาภ
นางสาวเปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม
นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
นางสาวเพ็ญพรรณ โยธานันท์
นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดารงกุล
นางสาวมลิกา กันทอง
นางสาวมินตรา หมั่นนอก
นางสาวรัชฎาพร วิหารธรรมเม
นางสาวรัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววันเพ็ญ สีลา
นางวาสนา คูทวีทรัพย์
นางสาวศศิชา โพธิวงษ์
นางสาวศิริรัตน์ คงสุวรรณ
นางสาวสวลี คุณวัฒน์บัณฑิต
นางสาวสุดาพร พะลัง
นางสุมาลี แสงอรุณศิริ
นางสาวสุรัตนา ทองศรี
นางสาวเสาวณีย์ คาแสง
นางสาวโสภิตา ธนสาร
นางสาวอภิญญา ทองภู
นางสาวอรทัย วงษ์นรา
นางสาวอลิสา ลิ้มสาราญ
นางสาวอัจฉรา พวงเงิน
นางสาวอัศมา ธีรเชษฐมงคล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายกฤตกร ทองแสง
๙ นายกิตติ ผลาผล
จ่าอากาศตรี กฤษฎา นามสุวรรณ์
๑๐ นายกิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
นายกฤษฎา สมคะเน
๑๑ นายกิตติพงษ์ จันสุวรรณ์
สิบตารวจตรี กฤษณพงศ์ นนทะโคตร
๑๒ นายกิตติวิชญ์ ชัยลี
นายกศิภัทร ช่อกระถิน
๑๓ นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์
นายกษิดิศ ธีระประทีป
๑๔ นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
นายกัมพล ป้อมประสิทธิ์
๑๕ อาสาสมัครทหารพรานโกศล นวลละออง
นายการุณ กาศยปนันทน์
๑๖ นายขจรศักดิ์ สายสังข์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายขุนตาล พวงเพชร
นายคาพา ป้องท้าว
สิบตรี จรัญ สะเทิงรัมย์
พันจ่าอากาศเอก จักรกฤษณ์ วิจาราณ์
นายจักรวัฒน์ อินทะรังษี
สิบโท จันทฤทธิ์ คู่แก้ว
นายจารุวัฒน์ แสนสุข
สิบโท จิรนันท์ หทัยชูเกียรติ
จ่าอากาศโท จิระพงศ์ มีนาพระ
จ่าเอก จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน
นายจิรายุ รักษาแก้ว
นายจิรายุทธ วุฒิวรรณพงศ์
นายเจษฎา จีนเกิด
นายเจษฎา ชูเดช
นายเจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล
นาวาอากาศโท ฉัตรชัย บุญมี
นายชวลิต โขพนะ
นายชัชณัญช์ สุริยเสิศรัตน์
นายชัยยุทธ์ ปรีชา
นายชานนท์ วงษ์เกตุ
นายชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์
นายซาบีดี สาและ
นายณรงค์ วณิย์อิสระกุล
นายณรงค์ศักดิ์ พันธุศักดิ์
นายณัฐปสันน์ เมตต์กรุณ์จิต

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายณัฐพงษ์ เกษอินทร์
นายณัฐพล ร่มโพธิ์
นายณัฐพล สัลเลขนันท์
จ่าตรี ทวีศักดิ์ ทองสาย
นายทศวนนท์ เผือกผ่อง
นายทิพย์มงคล เข็มศรี
นายทิวากร ชอบทากิจ
นายเทวินทร์ หาญปราบ
นายธนภัทร ทิพย์ประไพ
นายธนภัทร บาเพ็ญธรรมนาสุข
สิบตรี ธนวัฒน์ ชุ่มเสนา
จ่าอากาศโท ธนากร สังข์แก้ว
นายธนิตพงศ์ ภัคจิรพัฒนาสิริ
นายธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์
นายธรรมนูญ โปไธสง
นายธวัชชัย สิริศิลานันท์
นายธีรพงศ์ ขุนเจ๋ง
นายธีรพงศ์ พรมดอนกลอย
นายธีรภัทร มีชัย
สิบเอก นพดล คงแถวทอง
นายนเรศม์ เนาว์ประโคน
นายนวพล ก่อการุณย์พงศ์
นายนันทวัฒน์ สิงห์อุไร
นายนาวิน สิงสาท
นายนิกโคล โทมาส

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

นายนิธิรัฐ สุริยเลิศรัตน์
นายนิปกรณ์ เพชรฉลอง
นายบรรจง เกษมธรรมนันท์
นายบุญถึง ศรีสังข์
นายบุญธง น้าดอกไม้
นายบุญเลี้ยง เยี่ยมรัมย์
นายประสบชัย แก้วรุ่งเรือง
นายปรินทร์ สุขมงคล
นายปิยะพงษ์ วุฒิ
นายพงศ์เทพ อิ่มแก้ว
นายพงศธร พันธ์ติ๊บ
นายพรโชค ลาภเย็น
นายพรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์
นายพัชรพล อันทับทิม
นายพันธศักดิ์ รักภักดี
นายพิทยา พลอยเจริญ
นายพิศิษฐ์ ถนอมพันธุ์
นายพีระพงษ์ หลอดทอง
นายเพชรอนันต์ พรเสน่ห์
นายเพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์
นายฟาฎิล ดามะ
นายเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
นายภวรรัชต์ รอดดี
นายภักดี วรรณมณี
นายภัณพัช จิตจารุกร

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายภัทรพงศ์ เซ่งเมือง
นายภาณุพงศ์ กิจพงศ์พาณิชย์
นายภาณุพงศ์ ประทีป
นายภาณุพงศ์ เพชรลือ
นายภานุวัฒน์ ดียะตาม
นายมงคลชัย สนิทภักดี
นายมะซอฟี วานิ
นายรังสิมันต์ กรัตนุถะ
จ่าอากาศเอก รัชราช ยิ้มพราย
สิบโท รัตนพล โสวัน
จ่าสิบตรี รัถเดช น้อยเจริญ
อาสาสมัครทหารพรานราชัน วิพันธุ์
นายละออ เอี่ยมลึก
นายวรเชษฐ์ จันทะแสน
นายวรพจน์ สมจริยา
นายวรรษภณ ธรรมนิยม
นายวรวุฒิ บานเย็น
นายวรวุฒิ แสงอาภา
นายวราวุฒิ แสงศรีเรือง
นายวสันต์ อุปละสืบ
นายวัชระ ม่วงคุ้ม
นายวันฉัตร ธานี
นายวารุฒ เนตรพงษ์
นายวิชัย สิงห์ทอง
พันจ่าโท วิญญา สีชมชื่น

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

นายวิทยา พนมชัย
นายวิทยา สองเมือง
นายวิทูรย์ มิ่งมูล
จ่าเอก วิรัตน์ ปั้นอุ่น
นายวิวัฒน์ คาทา
นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์
นายวิสูตร สุขอ่อน
นายวีระศักดิ์ ศรีสมุทร์
จ่าอากาศเอก ศราวุฒิ เพ็ชรสิงห์
นายศิริกร คชกฤษ
นายศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ
นายศิวัช มาตังคพงศ์
นายศุกล บุญเอ็ม
นายศุภชัย หมื่นสังข์
นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม
นายสราญจิต เจริญสุข
นายสหรัฐ เคลือบมาศ
นายสัณฐิติ ดาวเรือง
นายสายลม อาดี
นายสิทธินาจ รังสิศิริไพบูลย์
นายสิปปกร เวชกรปฏิวงศ์
นายสุชาติ กูลสวัสดิ์มงคล
พันจ่าตรี สุธี ฉิมชัย
พันจ่าอากาศตรี สุพจน์ ผดุงกรรณ์
นายสุภทัต ฟูตระกูล

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสุเมธ มณีสุวรรณ
นายสุรชัย มรรคศศิธร
นายสุรชาติ เปาะมะ
พันจ่าอากาศเอก สุรนาท ผดุงสรรพ
นายสุรพงษ์ สุหฤทดารง
นายสุรพล ถุงทรัพย์
นายสุรศักดิ์ ปานเรือง
นายสุริยา บุญรอด
นายสุวรรณ ขวัญทอง
นายสุวรรณ บารุง
นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง
นายสุวิชา ทาลา
นายสุวิทย์ เกตุจินสา
นายหาญฤชัย เนตศิริ
นายอติวัณณ์ เพ็ชรกล้า
นายอธิชัย เพิ่มทรัพย์
นายอนุชา บุญชู
นายอภิชัย วันดี
นายอภิรักษ์ ศรีบุญ
นายอภิวัฒน์ ศรีวิไล
นายอภิสิทธิ์ พรมแก้ว
นายอานนท์ พลกระโทก
นายอิทธิกร ปัญญางาม
นายอิลยาส สาดารา
นายอิสลามี วานิ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

หน้า ๖๘
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สิบตารวจเอก เอกกวี รื่นพารา
นายเอกชล กิ่งชาญศิลป์
นายเอกภพ สุริยเลิศรัตน์
นางสาวกชวรรณ ชมชื่น
นางสาวกฤตยา กวงขุนทด
นางสาวกัญญาภัทร ศิริพรรค
นางสาวกัลย์ รามสูตร
นางสาวกัลยาณี หล้าเชียงของ
นางสาวกินรี รูธ
จ่าอากาศตรีหญิง กุลสตรี คาสร้อย
นางสาวเกวลิน บุญมี
นางสาวขนิษฐา เณรหนู
นางสาวขวัญฤทัย ปากดี
นางสาวจิราวรรณ หาญคาหล้า
นางสาวจีรวรรณ นามเชียงใต้
นางสาวชญานันทน์ เสฎฐีศรีเกิดกุล
นางสาวชนิดา ศรีนวกุล
นางสาวชลิตา เอี่ยมนุช
นางสาวชวิศา ชูขุนทองเจริญ
นางสาวชวิศา รักษาชาติ
นางสาวช่อแก้ว ชุมพล
นางสาวชาฟีกะห์ เจ๊ะโก๊ะ
นางสาวชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์
นางสาวชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา
นางสาวญาณินี ก่อพาราภิรมณ์

๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวญาดา แจ้งสว่าง
นางสาวฐปนีย์ โสภณ
นางสาวฐิดาภัชร์ ศรีวะอุไร
นางสาวณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย
นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง
นางสาวณิชกานต์ จินุพันธุ์
นางสาวดวงอักษร ใจดี
นางสาวทิพย์วรา จรถวิล
นางสาวทิวาพร เนื่องจานงค์
นางสาวธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์
นางสาวธัญญ่า สุขเจริญ
นางสาวธิดา ต้นพงศธร
นางสาวธิดารัตน์ โสดา
นางสาวธิติมา พัฒนาภรณ์
นางสาวนวพร แดงศรี
นางสาวนันท์ณภัส ภุชฌงค์
นางสาวน้าฝน ค้างคีรี
นางสาวนิภาภรณ์ สลุบพล
นางสาวปวีณา รับไทรทอง
นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์
นางสาวปาลิดา ค้างคีรี
นางสาวปุนพนา มั่นหมาย
นางสาวพรทิพย์ จันทร์สนธิ
นางสาวพัณพัชรา สมนึก
นางสาวพิชชาภา ธนกิจเจริญพัฒน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑

หน้า ๖๙
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นางสาวพุธิตา สุภจิรกุล
นางสาวเพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติกุล
นางสาวแพรวพรรณ แก้วศรี
นางสาวฟาติน บือราเฮง
นางสาวภัทรวดี กิตติยะ
นางสาวรพีพร อารีย์
นางสาวรัตนาพร ปักการะถา
นางสาวรุ้งตะวัน จินดาซิงห์
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นางสาวลลิตา ยืนนาน
นางสาวลักษิกา คาขา
นางสาววนิดา ธรรมราช
นางสาววรัญญา วงค์เทียนชัย
นางสาววรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส
นางสาววราภรณ์ พิมพรัตน์
นางสาววราภรณ์ วงศ์นคร
นางสาววรารัตน์ ปลอดภัย
นางสาววรินธร เศษรักษา
นางสาววันวิสา สังขริม
นางสาววิภาดา จิตพรวน
นางสาวศกุนา เหล่าสูงเนิน
นางสาวศศิกานต์ ทองจันทร์
นางสาวศิรินันท์ เขียวปัก
นางสาวศิริพร ศรช่วย
นางสาวศิริภาพร นวนทะคาจัน

๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวศิวาพร บุญยะ
นางสาวสัณห์ฤทัย อรัญศิริ
นางสาวสัตตบงกช ซิมเม็น
นางสาวสิรินทร พับเพลิง
นางสาวสิริปนัดดา กึมรัมย์
นางสาวสุกัญญา จรัสวัฒน์
นางสาวสุกัญญา โพระดก
นางสาวสุกัญญา ศรีสุราช
นางสาวสุจิตรา นะวะสิมมา
นางสาวสุทิน สีตา
นางสาวสุธิดา อุปจันโท
นางสาวสุนิสา มากผ่อง
นางสาวสุนีย์ภรณ์ ถนอมวงค์
นางสาวสุบิน ทิพย์มะณี
สิบตารวจตรีหญิง สุเบญรัตน์ อินแสง
นางสุประภา ประเทืองผล
นางสาวสุพัชนินทร์ คาแหง
นางสาวสุพัตตรา เบี้ยทอง
นางสาวสุภวดี แก้วสระแสน
นางสาวสุภิสรา คนหลัก
นางสาวอติกานต์ คงแก้ว
นางสาวอนัฐออน เที่ยงอวน
นางสาวอภัสรา โกศล
นางสาวอรนวีย์ ศรีสหกิจ
นางสาวอรปรียา มงคลสิทธิชัย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๖๗ นางสาวอรภา เสนาธรรม
๒๖๘ นางสาวอริศรา พันธุลาภ
๒๖๙ นางสาวอัจจิมา เอ่งฉ้วน

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

หน้า ๗๐
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๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒๗๐ นางสาวอารีญา นามสมบูรณ์
๒๗๑ จ่าอากาศโทหญิง อารีวรรณ จันทร์ศรี
๒๗๒ นางสาวไอย์กะ โอคาซากิ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
สิบเอก กมล ประเสริฐ
๒๑
นายกฤษฎา นิลไสว
๒๒
นายกิตติกร บัวดี
๒๓
นายกิตติชัย ก้านเกต
๒๔
นายกิตตินุพงษ์ เกตุเรน
๒๕
นายกิตติพงษ์ ใช้อู๋
๒๖
นายกิตติภพ พรมมาส
๒๗
นายกิตติศักดิ์ วุฒิการณ์
๒๘
นายกูอิบรอเฮม กูบาฮา
๒๙
สิบตารวจโท โกมินทร์ เนาว์นนท์
๓๐
จ่าเอก ขวัญชัย ขอสินกลาง
๓๑
อาสาสมัครทหารพรานคณาวุฒิ
๓๒
รุ่งโรจน์
๓๓
นายคณาศักดิ์ ดอนอินไชย
๓๔
นายคมกริช โปกสันเทียะ
๓๕
นายคมสัน ทองคา
๓๖
นายคุณากร จันทร์เจริญ
๓๗
นายคุฟรอน อาแซ
๓๘
นายโฆษิต เพชรประดับ
๓๙
นายจงศักดิ์ สุวณิช
๔๐
นายจันทพงษ์ เต็งสกุล
๔๑

นายจิรเมธ จุมป๋าน้า
นายจิรวัฒน์ สอนวิเชียร
นายจิรายุ วงศ์สวรรค์
นายฉัตรชัย เสนาจันทร์
นายเฉลิมพงษ์ พันภู่
นายชนม์ณกรณ์ ธัญถิรพัฒน์
นายชวิศ ร่มโพธิ์
นายชัยชาญ จงใจรัก
นายชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล
นายชัยวัฒน์ ทองแสง
นายชัยวัฒน์ หาญถนอม
นายชาญเชี่ยว ศุภดิลกลักษณ์
นายชาญวิทย์ วิเชียร
นายชิษณุพงศ์ สังข์พันธ์
พันจ่าอากาศเอก ฐิติพงศ์ ลาโพธิ์
นายณภัทร ศรีติมงคล
จ่าเอก ณรงค์เดช ทาพารักษ์
นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร
นายณัฐ บุตรมารศรี
จ่าอากาศตรี ณัฐดนัย เนตรทิพย์
นายณัฐนนท์ มาลีเนตร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

หน้า ๗๑
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นายณัฐพงศ์ ใยงูเหลือม
จ่าเอก ณัฐพล เกษรพรม
นายณัฐวัฒน์ ชมชื่น
นายณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร
นายณัฐวัตร แหวนพรหม
นายดนุชากร เพ็ชร์ผ่อง
นายดนุพัฒน์ วัชรเบญจรัศมิ์
นายเดชณรงค์ ประเทศ
นายเดชาพล พัววรานุเคราะห์
นายแดงดี หงษ์ดาลัด
นายตราวุธ โพธิ์เที่ยง
นายติณณ์ ผลชู
นายติณห์ ศรีตรัย
นายเตชินท์ ปกจ้าย
นายไตรรัตน์ บุญสุข
จ่าอากาศโท ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข
นายทรงสิทธิ์ โนนสว่าง
นายทศพล ชื่นชม
นายทิวธง วงศ์ศิริศักดิ์
นายเทวินทร์ ชาติสุวรรณ
นายธนกฤต ยอดรักษ์
เด็กชายธนวิชญ์ โมลี
นายธนัฐชัย พิมพ์เจริญ
นายธาวิน แย่งคุณเชาว์
นายธีระชัย จารุวัสตร์

๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร
นายธีระศักดิ์ รัตนโชติ
นายนคร นวลรักษา
จ่าเอก นทีธร ศรีประชัย
นายนพดล สังข์ถ่วง
นายนภิศ ต่อตั้งพานิช
นายนฤนาถ ช่วยมาก
นายนฤพงษ์ เทพเสน
นายนันทกานต์ ยอดไพสง
สิบตารวจตรี นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร
สิบตรี บดินทร์ อิสสระ
หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
นายบวรนันท์ ชันรัมย์
นายบุญกอง เสน่ห์พูด
นายบุญญฤทธิ์ สังข์เงิน
เรือตรี บุญส่ง อิ่มทิม
นายประกิต ทองสังข์
ดาบตารวจ ประเวช วุฒิสาร
นายประเวศ แก้วจีน
นายปราโมทย์ สายสิงห์
นายปัญญา ศิริเชษฐ
นายปัณณธร ตะลัยวงษ์
เด็กชายปาฏิหาริย์ วรศาสตร์
สิบเอก พงษ์พันธ์ อบถม
นายพศวีร์ สว่างใหญ่

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นายพัชรพงษ์ พจนะโกสีย์
นายพันวา บุนนาค
นายพัลลภ จีนชัย
นายพีรเดช จันทะแจ่ม
นายพีระกฤตย์ ธรานันทเศรษฐ์
นายภควัต มากลาง
นายภัทรดนัย จีนอินทร์
นายภัทรพล อังกูลพัฒนาสุข
นายภูริ เสนารัตน์
นายภูวนัย วรรณแสน
นายมงคล กาไลทอง
นายมุกดาหาร สายแก้ว
สิบตรี ยอดชาย เหล่าเทิดพงษ์
นายยุทธจักร กลิ่นบานชื่น
นายรามณรงค์ เสวกวิหารี
นายลิขิต เนียมวัน
นายวรวิทย์ มะกล่าทอง
นายวรัชญ์ บัวลม
นายวริทธิ์ ส่งศรี
นายวัชรพงศ์ อินโท
นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร
นายวัสพล มะสกล
นายวีรยุทธ ทองนอก
หม่อมหลวงเวฆา ภาณุพันธ์
นายศดิศกร ชมฤทธิ์

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายศรานันท์ กลมพันธ์
นายศราวุฒิ ห่อเพชร
นายศศิธร รุ่งสว่าง
นายศักดินันท์ คงกะพัน
นายเศกสรรค์ ศรีหมาน
นายสมปราชญ์ สินเดิม
นายสมพร เมืองโคตร
นายสมรักษ์ อานามวัฒน์
นายสัณหณัฐ สีจาปี
นายสันติ บุญเชิด
ร้อยตารวจโท สัพพัญญู อวิหิงสานนท์
นายสาคร สุขสวัสดิ์
จ่าสิบเอก สาเริง แสงโสด
นายสิฏฐกาญจน์ ไพศาลวรรณ
จ่าเอก สุดสาคร หุ่นดี
นายสุมาศ พนาลัย
นายสุรเดช น้าเต้าทอง
นายสุรสิทธิ์ นิลาส
นายสุรินธร ดาเปล่า
นายอคิน นิพัทธ์เจริญ
จ่าอากาศตรี อดุลรัชต์ นามกูล
นายอติเดช อินทนนท์
นายอธิน สิงห์ดง
นายอนันต์ กุลลูกอิน
นายอนันต์ สุวรรณสิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕

นายอนิวัฒน์ พากเพียร
นายอนุสรณ์ ไชยชานาญ
นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล
นายอภิวัฒน์ แจ่มเจริญ
นายอภิสิทธิ์ ฝอยทองพรมราช
นายอรุณ ทองมี
นายอัคราวัศ สุภาศรี
นายอาดีลัน เจ๊ะแมง
นายอานนท์ คาสิม
นายอิทธิชัย ขุนเขามณีแก้ว
นายอิทธิเชษฐ์ ธีเดชณรงค์ฤทธิ์
นายอุทัย จันทร์หนิ้ว
นายอุเทน กู้เขียว
นายเอกพงษ์ วงศ์อุ่นใจ
นายเอกพล สุขทอง
นางกนกลักษณ์ ชัยสุริยะเดชา
นางกมลชนก อานวยพล
พันจ่าอากาศเอกหญิง กรรณิกา
หลิมวานิช
นางสาวกฤษณา ขาวดี
นางสาวกัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน
นางสาวกัญญา ทาชื่นจิต
นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์
นางสาวกานต์รวี สมพันธ์
นางสาวเกตวลี ลี้โชติ

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวขวัญฤดี ศรีธรรมมา
นางสาวขาว ชาญเชี่ยว
นางสาวคุณากร จันทร์หอม
นางสาวจงกลพรรณ กิติธรากุล
นางสาวจรัสพิมพ์ ศรีบุญเรือง
นางสาวจันทิกา ใจสนุก
นางสาวจิรฐา จุฑานิชกานต์
นางสาวจิรนันท์ บุญวิเศษ
นางสาวจิราพรรณ นันทวงษ์
นางจุฑาทิพย์ บรรจงศิลป์
นางสาวเจนจิรา แจ่มดี
นางสาวชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม
นางสาวชิดชนก อยู่ศรี
นางสาวณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์
นางสาวณิชนันทน์ ทับไทร
นางดรุณี เห็นไพรวัลย์
นางสาวดวงกมล โพธิ์เงิน
นางสาวดาริกา เพียรภายลุน
นางสาวดุษรา ทองดี
นางสาวทอฝัน บุนนาค
นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง
จ่าอากาศเอกหญิง ทัดดาว พันธ์เดช
นางสาวทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย
นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
นางสาวธนัชพร ศรีจันทร์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕

นางสาวธนัญญา แซ่โง้ว
นางสาวธนิสรา เกษสุวรรณ์
นางสาวธภัทร ฉัตร์ยศกร
นางสาวธัญชนก สารีพันธุ์
นางสาวธันย์ชนก ศักดิ์ศรี
นางสาวนนฐภร สุขมีศรี
นางสาวนภาพร จรณวัต
นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล
นางสาวนฤภร วาทะยา
นางสาวนฤมล บ้านหมู่
นางสาวนันทรัตน์ นันทกิจโกศล
นางสาวนิชาภา ไหวไว
นางสาวนุจเรศ ฉิมบ้านไร่
นางสาวนูรีซัน ลอเซ็ง
นางสาวเนตรทราย กุดวิสัย
นางสาวบุศญา บุญรักษ์
นางสาวบุศนันทน์ อึ๊งบารุงพันธุ์
นางสาวเบญจพร ศรีพนมธร
นางสาวเบญญา ศรีคาภา
นางสาวประภาพัณ เต็มภักดี
นางสาวปริยาภัทร สาโถน
นางสาวปัทมาภรณ์ ทัพกิจ
นางสาวผกากานต์ ทองโคตร
นางสาวผไทมาส เหมือนวงศ์
นางสาวพรชนก ปลื้มจิตร

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
ร้อยตารวจเอกหญิง พรทิพย์ บุญเพชร
นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์
นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์
นางสาวพรรณฑิญากร พิมพิสาร
นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์
นางสาวพวงทิพย์ ขาวสาอางค์
นางสาวพิทยาภรณ์ ไชยวรรณ
นาวาโทหญิง พุทธรักษา นีกรี
นางสาวเพ็ญศรี ชัยฤกษ์
นางสาวฟ้าใส จากนอก
นางสาวฟิรดาวส์ ดุรอแม
นางสาวภาวิณี บุญเจริญ
นางสาวภาวิไล กอบเกื้อกูล
นางสาวมยุรา จริยภมรกุร
นางสาวมาริญา สะและโสะ
นางสาวมุกดา เรืองสุขสุด
นางสาวมุกตาภา ช้างหิน
นางสาวเมธินี ระรื่น
นางสาวรจนา รักเหล่า
นางสาวรพีภรณ์ รักที่พึ่ง
นางสาวรวินดา ประจงใจ
นางสาวรัชดากรณ์ นามงาม
นางสาวรัชนี ณ นคร
นางสาวรัตนวรรณ์ วามะลุน
นางสาววรภัสสร รดารงค์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณพัฒฌ์ดี คาทา
นางสาววิชญาพร อินทร์เพ็ง
นางสาววิภารัตน์ วิทูธีรศานต์
จ่าอากาศโทหญิง วิภาวี ดีคาบาเลส
นางสาววิยะดา สุระศร
นางสาวศศิประภา สุขเสน
นางสาวศิริผล ชัยสิทธิ์
นางสาวศิริภุช กุลน้อย
นางสาวศิริวรรณ ค้างคีรี
นางสาวศิวิตา ปงเมฆ
นางสาวศีรสินธุ์ ขากล่อม
นางสาวสโรชา พุ่มไพร
นางสาวสาลีนี มามุ
นางสาวสาวิตรี ไชยเสนา
นางสาวสิรัญญา ศรีมะณี
นางสาวสิรินดา พันสถา
นางสาวสุดา เหลืองอภิชาติกุล
นางสาวสุธาวดี กาเส็มส๊ะ

๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนิตรา พ่วงอยู่
นางสาวสุพัตรา แก้วคง
นางสาวสุวิชาดา พรุเพชรแก้ว
นางสาวเสาวลักษณ์ หอมกลิ่น
นางสาวโสภาพรรณ ลิขิตตระกูล
นางสาวอธีน่า ฟีโอน่า ซิมเม็น
นางสาวอมรทิพย์ ค้างคีรี
นางสาวอรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์
นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก
นางสาวอรอนงค์ แสงศิริโชค
นางสาวอรุณี พินิจวราภรณ์
นางสาวอลิษา ชวนสินธุ์
นางสาวอัจฉรา ทองนิ่ม
นางสาวอัจฉราพร คงยศ
นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว
นางสาวอัญญา ชาติพุก
นางสาวอาจารี แท่นทรัพย์
จ่าเอกหญิง อุไรวรรณ หิรัญวงค์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกฤตกานต์ นามจาปา
๗ นายกิตติชัย คาแสนราช
นายกฤษณัส เลิศสัตยาทร
๘ นายกิตติธัช วิมลวรรณ์
นายกฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
๙ นายกิตตินนท์ นามขุนทด
นายก้องภพ ศิรินันท์
๑๐ นายกิตติวินท์ วาทะวัฒนะ
นายกัมลาศ นาเมืองรักษ์
๑๑ นายกิตติศักดิ์ สมิธ
นายการันต์ แสงสิน
๑๒ นายกิม ยูฮานิ อาร์รอล่า

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นายเกิดเก้า เวชโชกิตติกร
นายโกเมธ สุขประเสริฐ
นายคมกฤษณ์ จริตสัจ
นายคุณานนต์ สุขแก้ว
นายเค็น เอ็ดวิน ชินเบอร์น
นายโคสุเก ฮามาโมโต้
นายจตุพร ทิมทอง
นายจักรพันธ์ จันสุปิน
นายจาย อังค์สุธาสาวิทย์
นายจิรกิตติ์ โสมนัส
นายจิรภัทร ริมประนาม
นายจิรศักดิ์ วิถีธรรม
นายเจนรบ สาเภาดี
นายเจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง
นายฉัตรชีวิน ดุราศวิน
นายชลวิทย์ ปรีดาศักดิ์
นายชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง
นายชัยวัฒน์ รัตนะ
นายชัยวัฒน์ อาชาทองคา
นายชาญชิต ศุภดิลกลักษณ์
นายชาญวิทย์ อุ่นใจ
จ่าโท ชานนท์ ภาทันณ์
นายชินพัฒน์ สุขจรรยา
นายโชติชนินท์ โคกกระชาย
นายญาณากร หมุนรอด

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายณทวรรษ เชาวกิจวรชิต
นายณัฐกร ภูภักดี
นายณัฐชนน กองพลพรหม
นายณัฐนนท์ สุภามณี
นายณัฐพงศ์ แสงพรมชารี
นายณัฐพัชร แก้วกัน
นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์
นายตุลธร โสสลาม
นายเตชณัฐธันยา สาระกุล
นายทักษ์ แก้วน้อย
นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง
นายธงไชย สมบัติเกิด
นายธนกฤต เผ่าพิน
นายธนปกรณ์ พงศ์ทัศนะธาดา
นายธนวัฒน์ รุ่งเรือง
นายธนุศาสตร์ ระวิโรจน์
นายธัญศิษฏ์ เชื้อชัยทัศน์
นายธิติสรรณ์ ปั้นโหมด
นายธิปธเนศ ศรีภา
นายธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
นายนนทวัฒน์ คงประเวศ
นายนพดล วรรณบวร
นายนวพรรษ วงค์เจริญ
สิบตารวจตรี นวุติ ลี้พงษ์อยู่
นายนัฐพงษ์ หาญนฤชัย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นายนาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์
นายนิยม นาชัย
นายนุชา วิชัยวงศ์
นายบรรพต เลิศไธสง
นายบรรพต ศิลปคง
จ่าอากาศตรี บัณฑิต ช่วงไชย
นายบุญเทพ เพ็ชรดี
นายบุญฤทธิ์ ไชยพูน
นายบุญฤทธิ์ พยุงสกุล
นายบุญศิริ สนิทหมื่นไวย
นายบุลากร ดีกระโทก
นายปฏิภาณ น่วมอนงค์
นายปฏิวัติ มณฑา
จ่าอากาศตรี ปฐมภพ พลอาจทัน
นายปฐวี มณเฑียร
นายปณิธิ นวสมิตวงศ์
นายปภาณ ธนเกริกเกียรติ
นายปรณต ภู่ระหงษ์
นายประครอง บัวใหญ่
นายประพันธ์ ไม้น้อย
นายประวิทย์ ชิลนาค
นายปรัชญา เทพรักษ์
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
นายปรีดิยาธร อบเชย
นายปิติ ภิรมย์ภักดี

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายปิยวัฒน์ สะอาดเอี่ยม
นายปิยะพงษ์ อานุนามัง
นายเปรม นามประเทือง
นายพงศกร แปยอ
นายพงศกร ศรีภิรมย์
นายพงศธร คล้ายดา
จ่าอากาศเอก พงษ์เทพ ท่าพิมาย
นายพชร จิระสินวณิช
นายพชร เพ็ชรแก้ว
นายพยุงศักดิ์ สิงห์ฉลาด
พันจ่าโท พรชัย ลบศรี
สิบตรี พรเทพ ถิ่นบางบน
นายพรอนันต์ ศรีสกุล
นายพร้อมรบ จันทิมา
นายพศิน ลาทูรัส
นายพิชยะ สุนทรท้วม
นายพิทยา มีบุญ
นายพิพัฒน์ ทองจะโปะ
นายพิษณุ ปิ่นทอง
นายพิสิษฐ์ หวังผลพัฒนศิริ
นายพีรพัฒน์ คล่องการพานิช
นายพีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน
นายพีรวิชญ์ โกวิทยา
นายพีระเชษฐ์ จันทรา
นายพีระพล หวาดบก

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

พันจ่าโท พูนลาภ ไหมเกิด
ร้อยเอก ภาคภูมิ ทองอร่าม
นายภิญโญ เกียรติพัฒนกุล
นายภูธเรศ คงรักษ์
นายภูยิน คานวน
นายภูริธัช อารีย์
นายมณฑล ฉัตร์เงิน
นายมนตรี พ่วงลิบ
นายมาซาโต คิตายามะ
นายมาซายูกิ เทราดะ
นายมานะ สัมชัยภูมิ
นายเมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์
นายเมธาสิทธิ์ พรมเพิ่ม
นายยศวัจน์ อุทัยจรูญศรี
นายยุทธกานต์ ชัยเดช
นายรชต งามอยู่
นายรักษ์ชัย สุขวิบูลย์
นายรัชตะ คาดี
นายรัชโยธิน โยธารักษ์
นายรัฐรุจน์ สุรศิริรัตนสิน
นายรัตนเจตน์ ชูอาไพ
นายรุ่งโรจน์ ไชยมั่น
นายฤทธิไกร สมสนุก
นายวชิรวิทย์ แสนคาวงศ์
นายวรานนท์ ตติยประภา

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
สิบตารวจตรี วันเฉลิม ศรีเมือง
นายวันชัย หลวงนิติกุล
นายวันพระ อังศุนาค
นายวิชญ์พล เดชมณี
จ่าอากาศตรี วิชาญ เต็มโคตร
นายวิทยา ทาว่อง
นายวิสา ศรีสุริยะ
นายวีรชัย ประเสริฐศรี
นายวีรพล หมั่นสิงห์
นายวีระ อันธิชัย
นายวีระพล จงจอหอ
นายวุฒิพงษ์ เสมสายันห์
นายศรราม ศิลปศร
นายศรัณวงค์ พูนพัฒน์
นายศรัท สุ่มประดิษฐ
สิบตรี ศรายุทธ คาลอย
นายศรายุทธ ชินพงศธร
จ่าตรี ศราวิน สุขประเสริฐ
นายศราวุฒิ สุขเทศ
นายศรีขรินทร์ วรรณสา
นายศวัส แสนเยีย
นายศิรภัทร ตันทะอธิพานิช
นายศิริชัย เต่าทอง
นายศิริพงษ์ เติมอารมณ์
สิบตารวจตรี ศิริพล พันธ์แพ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗

นายศุภ งามพึงพิศ
นายศุภกานต์ เนตรขา
นายสกนธิ์ สมหวัง
นายสดมภ์ แก้วกาญจนา
นายสมชัย ใบสมุทร
นายสมชาย จันทร์แก้ว
นายสรศักดิ์ เทาศิริ
นายสหรัฐ จันทร์เมือง
นายสหรัฐ พยุหนาวีชัย
นายสหัสวรรษ โทแก้ว
นายสิชล นครินทร์
นายสิทธิโชค แก้วสีขาว
นายสิทธิพล คุณอักษร
ว่าที่พันตารวจตรี สิรภพ สนิทไทย
นายสิริโรจน์ ศิลชัยทาน
นายสืบสกุล สุขจรรยา
นายสุขชีวิน ชมพัฒนา
จ่าอากาศตรี สุขณธี สุนทรา
นายสุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์
นายสุรศักดิ์ ดาชุม
นายสุรศักดิ์ มานุวงศ์
นายสุริยา แต้มจันทร์
นายสุริยา สิงห์มุ้ย
นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง
นายเสรีย์ แผนสมบูรณ์

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายหัสดี สินทา
นายอดิศร ภูพวก
นายอดิศร อิ้นมณี
นายอติรุจ วินัยเจริญชัย
นายอนึ่ง คัฒมารศรี
นายอนุชา อิ้นมณี
จ่าสิบเอก อนุรักษ์ รถมณี
จ่าโท อภิสิทธิ์ ชัยชนะ
นายอรรณพ อารมณ์สราญนนท์
นายอรรถพล โพธิ์ใฮ
นายอลงกรณ์ ราวกลาง
นายอเล็กซ์ซานดา อัลบอน อังศุสิงห์
นายอะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า
นายอันดรีอัส ธนพล เฮลเลเกเซน
นายอาทิตย์ พีรวรสกุล
นายอานนท์ งามขา
สิบเอก อุเทน อ้นทอง
นางสาวกนกพร เจนบรรจง
นางสาวกมลพร แย้มสี
นางสาวกมลวรรณ จารุไพโรจน์
นางสาวกรรณิกา มั่นหมาย
นางสาวกฤตพร เจียรธเนศ
นางสาวกฤติยา หริรักษ์
นางสาวกฤษณา พรมดิราช
สิบโทหญิง กัตติกา อร่ามโชติ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัลยกร หิรัญเพิ่ม
นางสาวกัลยา เกรียบกลาง
นางสาวกัลยาณี จาปาบุรี
นางสาวกัลยารัตน์ พลับวังกล่า
นางสาวกานต์ธิดา แสงสิน
นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีสุวรรณพัฒน์
นางสาวกุลวรรธน์ จรรยาจิรวงศ์
นางสาวขนิษฐา นิ่มดา
นางสาวขวัญชนก เฉยกลาง
นางสาวขวัญชนก สุขสิน
นางสาวจรัสพร บรรดาศักดิ์
นางจักรวาล ศิริโภคานนท์
นางสาวจันทิดา สุขาเขิน
นางสาวจารวี ศรีจานงค์
นางสาวจิระประภา นิ่มรัตนสิงห์
นางสาวจิราพร พาลาศรี
นางสาวจีระประภา ทับสุรีย์
นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์
นางสาวจุฑามาศ บุตรเกตุ
นางสาวจุฑามาส สุทธิสน
นางสาวจุฬานันท์ ขันติกุลานนท์
นางสาวเจนจิรา บุบผา
นางสาวเจนจิรา ศรีสอาด
นางสาวชญาณิศา ชมชื่นดี
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
จ่าอากาศเอกหญิง ชไมพร คชวงษ์
นางสาวชรินดา ยินดี
นางสาวชลธชา บุษยาวิภาธร
นางสาวชะวัลนุช สลับลึก
นางสาวชัชชุอร โมกศรี
นางสาวชิตพร กาลังมาก
นางสาวชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร
นางสาวเฌอมาศ แก้วเจริญ วิริยะวัฒนา
นางสาวฐิตาภัทร์ คงสุนทร
นางสาวณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์
นางสาวณัฎฐา นาชาญ
นางสาวณัฐกฤตตา สุธรรม
นางสาวณัฐกฤตา ถุงทรัพย์เจริญ
นางสาวณัฐฌา แก้วเดชะ
นางสาวณัฐธิดา ดีพรม
นางสาวณัฐนนท์ กัจฉปานันท์
นางสาวณัฐมน อาจกล้า
นางสาวณัฐรดา ใจกาแหง
นางสาวณิชากานต์ สีไส
นางสาวณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย
นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง
นางสาวเดือน นาคประสิทธิ์
นางสาวตรีรัชฎา บุญปลอด
นางสาวธนพร นาคมณี
นางสาวธนภรณ์ แจ่มสว่าง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ
นางสาวธนัชพร หวานดี
นางสาวธนาภรณ์ โตทอง
นางสาวธมจันทร์ มอมขุนทด
นางสาวธฤตชลธร ชดช้อย
นางสาวธัชนเรศ ประเสริฐพรรณ
นางสาวธัชพรรณ ศรีเสมอ
นางสาวธัชภร พรชัย
นางสาวธัญชนก มารุ่งเรือง
นางสาวธัญพิมล แก้วดี
นางสาวธัญวรัตน์ จงมี
นางสาวธันยาภรณ์ อ่วมประเสริฐ
นางสาวธิดาพร ไม้หอม
นางสาวธิดารัตน์ สวัสดิ์นา
นางสาวธิตินันท์ หาบุตรดี
นางสาวธิลาดา พิทักษ์เผ่าไทย
นางสาวนฤกร ธูปบูชา
พันจ่าอากาศเอกหญิง นันท์นภัส โตมาก
นางสาวนันธิดา กระจ่างแจ่ม
นางสาวนาตาลี ปัญญาวัน
นางสาวนิลดา มีคุณ
นางสาวนิสภินทร์ นีกรี
นางสาวนุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี
นางสาวนุชนาฎ สิงห์ฉลาด
นางสาวเบญญทิพย์ พุ่มทอง

๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวปพิชญา สกุลนนท์
นางสาวปภาวิณี เกื้อก่อบุญ
นางสาวประณิศา นิลกลัด
นางสาวประภาทิพย์ นาคราช
สิบตารวจตรีหญิง ปริญญา เฉื่อยมะเริง
นางสาวปรียาภรณ์ แก้วแจ่มจันทร์
นางสาวปัณพร อินทนนท์
นางสาวปานธิดา คาธาตุ
นางสาวปาริฉัตร เจริญสุข
นางสาวปาริษา แช่มพุดซา
นางสาวปิยะฉัตร ขาวล้วน
นางสาวปิยะมาศ ชมภูมี
นางสาวเปรมฤทัย หงษีทอง
นางสาวพรณิชา สุวัฒโนดม
นางสาวพรทิพย์ บัวป่า
นางสาวพรพรรณ เหิมฮึก
นางสาวพรพิชชา เชยกีวงศ์
นางสาวพรไพรินทร์ แป้นทอง
นางสาวพรไพลิน เอี่ยมจานงค์
นางสาวพรรณวิภา สุขศิริเวชรักษ์
นางสาวพรรนิภา กมลรัตน์
นางสาวพรสุดา ไวนิยมพงศ์
นางสาวพลอยมณี ตุนสมจิตต์
นางสาวพลอยลภัส ชัยประสิทธิ์
นางสาวพัชชา ชาติพาณิชย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗

นางสาวพัชรพร ศรีเมือง
นางสาวพัชรียา จาดสกุล
นางสาวพิชญา สระทองทา
นางสาวพิมพ์นภา พึ่งพาพงศ์
นางสาวพิมพ์อร คล้ายสุบรรณ
นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์
นางสาวเพียงขวัญ ปะวะโพตะโก
นางสาวภัทรธิดา มีพักตร
นางสาวภัทรสุดา ไชยวรรณ
นางสาวภัทราวดี จันทรบุตร
นางสาวภารดี จ้อยเพ็ง
นางสาวภูษณิศา แสงโพลง
นางสาวมนสิชา ธารารัตนากุล
นางสาวมนัญชยา ศรีประเสริฐ
นางสาวมานิตา เสถียรโชควิศาล
นางสาวมินตรา สายพรม
นางสาวมินสชา ทีฆธนสกุล
นางสาวยมลพร อรุณรัตน์
นางสาวเยาวเรศ จิตมาตย์
นางสาวเยาวเรศ ใจซื่อ
นางสาวเยาวลักษณ์ ใจซื่อ
นางสาวรตาทิพ นามศรี
นางสาวรัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง
นางสาวรัตนา เรืองเกิด
นางสาวรัตนาภรณ์ ธาตุทอง

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวรัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์
นางสาววรพรรณ นวลศรี
นางสาววรรณิตา สวัสดิ์เอื้อ
นางสาววรัชนันท์ บุญยุบล
นางสาววราพร ภูรีศรีศักดิ์
นางสาววริษฐา สาหร่ายกาญจน์
นางสาววาสนา ราชมณี
นางสาววิชยา แพงงา
นางสาววิภาดา สุขชิต
นางสาววิภาวรรณ ศิริพรเพิ่มศักดิ์
นางสาววิลดา พึ่งพรสวรรค์
นางสาววิลาสินี คามจังหาร
นางสาววิลาสินี รัตนนัย
นางสาวศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร
นางสาวศศิธร เจริญกุล
นางสาวศิรภัสสร ชาติกาเหนิด
นางสาวศิรามล ดีพุดซา
นางสาวศิริกาญจน์ จิตตรีศิลป์
นางสาวศิริโสภา ศิริศักดิ์
นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ
นางสาวศุภานิช พูลเกิด
นางสาวสรัญญา ชื่นใจ
นางสาวสโรชา ริ้วรุจิเรข
นางสาวสาวิตรี หม่ายะลี
นางสาวสาวิตรี หลักสูงเนิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสินีนาฏ สนธิภักดี
นางสาวสิริจิตร อ่อนน้อม
นางสาวสิริญ นันทวิทยา
นางสาวสุกัญญา พันธุ์ดงยาง
นางสาวสุชาดา มีศรี
นางสาวสุชาดา วาปีนา
นางสาวสุณีกา ปรีชาโปร่ง
นางสาวสุดาพร สีสอนดี
สิบตารวจตรีหญิง สุธาสินี เสวตรบุตร
นางสาวสุธิรา วาริชา
นางสาวสุนิสา โคตรสีเมือง
นางสาวสุพัตรา นาหนอง
นางสาวสุพัตรา ไพโรจน์
นางสาวสุภาวรรณ ธิปัตย์
นางสาวสุภิรา กลั่นบุศย์
นางสาวเสาวณี จันทรมุณี
นางสาวเสาวนีย์ บุญอาไพ
นางสาวหยาดรุ้ง เต๊ะหิรัญ

๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวหัตถยา บารุงสุข
นางสาวอภิชญา มิ่งขวัญ
นางสาวอรญา ชูสุวรรณ์
นางสาวอรอนงค์ อินทร์แก้ว
นางสาวอัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
นางสาวอัญชลี ค้างคีรี
นางสาวอัลวาณีย์ สถิตานนท์
นางสาวอาฒยา ฐิติกุล
นางสาวอาทิตยา ชูเกิด
นางสาวอาภาพร พูลเกิด
นางสาวอารยา วงษ์วาท
นางสาวอาริยา กฤษวงษ์
นางสาวอารีญา ศรีมงคล
นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารี
นางสาวอินทิรา ภารพิบูลย์
นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์
นางสาวไอริณ นีกรี

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกรธวัช สาราญ
๗ นายคณิศร ภู่พันธ์
นายกฤตพัฒน์ วิทิตเกษมโรจน์
๘ นายคทาวุธ หาญคาภา
นายกฤษนัยน์ ประทุมศรี
๙ นายคมกริช เขียดนิน
นายกสิณภพ ชมชะนัด
๑๐ นายคมกฤษดา ชัยมงคล
นายกันตพัฒน์ คูณมี
๑๑ นายคมชาญ งามทวีสุข
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณศรี
๑๒ นายคอนราด โยเซฟ เลแวนโคว์สกี้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นายคุณาธิป เยี่ยอ้น
นายเควิน ดีรมรัมย์
สิบตรี จตุรงค์ นิวันติ
นายจักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
นายจักรพงษ์ เชาว์รุ่งเมธี
นายจักรภพ แสงสี
นายจิรายุ ปลีนารัมย์
นายจุฑาวัฒน์ ศรีทอง
นายเจตพล อินทะกูล
นายเจตวีร์ ยงยืนนาน
นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์
นายชนินทร์ ศรีสมบูรณ์
นายชวรัชต์ กิตติโชควัฒนา
นายชัยวัฒน์ บุราญ
นายชินกร พงษ์สระพัง
นายชินภัทร์ ลีเอาะ
นายเชาว์วัตน์ วีระชาติ
นายซอบรี เจะนิ
นายณฉัตร เนตรมณีสุก
นายณรงค์ฤทธิ์ ยัสโร
นายณัฎฐพร กรรเจียง
นายณัฏพร โสรถาวร
นายณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ
นายณัฐพงษ์ คงกระพัน
นายณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายณัฐวุฒิ ทินาเทศ
นายณัฐวุฒิ สมบัติโยธา
นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม
นายเด่นภูมิ คชรังค์
สิบตารวจตรี ตรีพงศ์ ระวังภัย
นายตฤณภัส สันติบุตร
นายต่อสกุล ระบายเพ็ชร
นายไตรภพ ทองงาม
นายธนนชัย จันทร์รักษา
นายธนภัทร เหลืองเอี่ยม
นายธนัช มรรคมนตรี
นายธนาวุฒิ สุขแม้น
นายธนิก เหล่าเกษมสุข
นายธรรพ์ณธร ไกรยราช
นายธีรศักดิ์ รักสวย
นายธีระวัตร แก้ววิลัย
ว่าที่ร้อยตารวจโท ธุรกิจ บุญรัตนธนากร
นายนนท์ ม่วงงาม
นายนพก้าว ไกรเทพ
นายนพพล พลคา
นายนพรัตน์ ทะขุ่ย
นายนรุตม์ชัย เพิ่มพูนพัชรสุข
นายนวมินทร์ ดีน้อย
นายนิทัศน์ ยังจุ้ย
นายนุชิต รักญาติ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นายเน คาวงค์ษา
นายบรรณพล พันโนน
นายบริพัตร จงวิวัฒนธรรม
นายบีลา นาแว
นายปนพงษ์ ขจรฟุ้ง
นายปรีชา ขุนจัน
นายปรีชา สมศิริ
นายปัญญาวุฒิ คุพันธ์
นายปิยะบุตร แช่มช้อย
นายพงศกร จงใจรักษ์
นายพงศกร ชุมชัย
นายพงศกร อินภู่
นายพงศ์ศธร พูลเกตุ
นายพัชรพล กาวิน
นายพิชา อุทรา
นายพิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล
นายพิพัฒน์ ปิยศักดิ์สันติกุล
นายพีระพล สัตย์ซื่อ
นายพีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข
นายพีฬาวัช อรรคธรรม
นายภาณุกร ฤกษ์สนิท
นายภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล
นายภาสพงศ์ อ่าสาอาง
นายมงกุฎ ปรีชา
นายมนตรี พรมสวัสดิ์

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายมาวิน มณีวงษ์
นายมูฮัมหมัด อุสมานมูซา
นายเมธี เย็นควร
นายยอดชาย ผจญยุทธ
สิบตารวจตรี ยุทธนา มะโน
นายยุทธพงศ์ ทองดี
นายยุทธยา คงกระพันธุ์
นายโยธิน ยาประจันทร์
นายรณชัย จูงวงษ์สุข
นายรัตนากร ใหม่คามิ
นายรุตชการญ์ จันทร์ตรง
นายไรวินทร์ พิสิษฐธนากุล
นายวรชิต กนิตศรีบาเพ็ญ
นายวรมรรค์ แจ้งสว่าง
สิบตารวจตรี วรยุทธ คะปัญญา
นายวรวุฒิ นามเวช
นายวรุฒ หวังสะมาแอล
นายวัชรพล โชคอุทัยกุล
สิบตรี วัฒนชัย สอนทุ่ง
นายวิษณุ โพธิ์ศรี
นายศรธรรม วิยาภรณ์
จ่าอากาศโท ศรุต ต่ายธานี
นายศฤงคาร พรมสุภะ
นายศศลักษณ์ ไหประโคน
นายศิริชัย ดาวไธสง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

นายศิริพงษ์ ชัยวิชิตชลกุล
นายศิวกร วงค์พิณ
นายศุภรัตน์ พรมิ่งมาศ
นายสงบ ศศิพงศ์พรรณ
นายสรศักดิ์ พูนจังหรีด
นายสราวุฒิ สิริรณชัย
จ่าอากาศตรี สัจจกุล เสียงล้า
นายสัญชัย เชือนเชื้อ
นายสัญชัย นามเขต
พันจ่าเอก สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง
นายสิทธิชัย กลิ่นเจริญ
นายสิทธิโชค กันหนู
นายสุกิจ สามี
นายสุทธิชา รักเกิด
นายสุทัศน์ชัย ขาวสอาด
นายสุพรรณ สินธุสุวรรณ์
นายสุริยนต์ ถาแปง
นายไสว กล้างาม
นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา
นายอนุกูล ทานา
นายอนุชิต ภักดีแก้ว
นายอนุศิษฏ์ เติมมี
นายอภิวัฑฒก์ เสาวิชิต
นายอภิสิทธิ์ ฉ่าศรี
นายอภิสิทธิ์ ทาพรม

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายอัครวินท์ ปาณีสงค์
นายอัจฉริยะ เซ็ง
นายอานนท์ วงค์เงิน
นายเอกราช แจ่มจ้อย
นางสาวกชกร วรสีหะ
นางสาวกมนนัทธ์ ศรีหะจันทร์
นางสาวกมลชนก ขวัญเมือง
นางสาวกรกานต์ บึงพงศากุล
นางสาวกฤตติยา โลสันเทียะ
นางสาวกวินธิดา จันทร์จิตร
นางสาวกัญญา จันทเพ็ชร์
นางสาวกัญญาพร เบื้องบน
นางสาวกัญญารัตน์ หน่อแก้ว
นางสาวกัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา
นางสาวกายทิพย์ แซ่เตียว
นางสาวกิตติยา นามไพร
นางสาวกีรติกานต์ ศรีสกุล
นางสาวเขมสิริ สิริเวชชะพันธ์
นางสาวคชานันท์ พันธ์ไพศาล
นางจันตรี ลดาวรรษ์
นางสาวจีรภา คงทน
นางสาวเจษฎาพร ทองสั้น
นางสาวฉัตรดาว ชัยมาลา
นางสาวชนกชนม์ หวังสุข
นางสาวชนัญชิดา จูเจริญ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗

นางสาวชนิดา สุทธิเรือง
นางสาวชัยเนตร ศรีทอง
นางสาวเชษฐ์ธิดา ศรีศัย
นางสาวเฌออัญณ์ ลิ้มญาดา
นางสาวฐิตาภา จันทร์สุกปลั่ง
นางสาวฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล
นางสาวฐิติพร โตนะโพธิ์
นางสาวฐิติรัตน์ สมยศ
นางสาวฑิชาญา บุญเลิศ
นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์ธรรม
นางสาวณัฐธิดา เสริฐลือชา
นางสาวณัฐพร ลาโสภา
นางสาวณัฐริวรรณ นันไชย
นางสาวณิชา กิจคณากร
นางดิรินทิรา คลาร์ก
นางถนอม การงานดี
นางสาวทิฆัมพร สกุลพิทักษ์
นางสาวทิพย์อักษร สิงห์แก้ว
นางสาวธนัญญาณ์ แก้วมาก
นางสาวธนาภรณ์ ทองคา
นางสาวธนาภรณ์ หวลคิด
นางสาวธนาภา แซ่เล้า
นางสาวธวัลรัตน์ วงศ์ไพโรจน์
นางสาวธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
นางสาวธันย์ชนก ลาดับพังค์

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางธามนพรรณ ลาภเจริญพงษ์พร
นางสาวนพรัตน์ ทันบุตร
นางสาวนฤมล ใจไว
นางสาวนวนภัส สุรรัตน์รังษี
นางสาวนวพร ไทยแท้
นางสาวนวลจันทร์ พลศิลา
นางสาวนันท์นภัส คนเจริญไกร
นางสาวนาตยา บูชาธรรม
นางสาวน้าทิพย์ จรัลพรเลิศลิน
นางสาวนิราวัลย์ ชมภูพื้น
นางสาวนิลาวัลย์ เตชะสืบ
นางสาวเนตรนภา โพธิ์นิล
นางสาวเบญจมาศ บุรีวัน
นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญใจ
นางสาวเบญจรัตน์ อย่างตระกูล
นางสาวปนัดดา บูรณภวังค์
นางสาวประกายทิพย์ ไชยวงศ์
นางสาวประภัสสร คาแสง
นางสาวปรัชญาภรณ์ นุชอ่อง
นางสาวปวารตี จะลา
นางสาวปวีณา ซังยืนยง
นางสาวปวีณา สุขศรีทอง
นางสาวปาริฉัตร วรรณภักดี
นางสาวปาริชาต แย้มอรุณ
นางสาวปาลิกา พูนพัฒน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปุณฑริกา ธัญญะวานิช
นางสาวฝนปราย แย้มสรวล
นางสาวพรทิพย์ คะชุนรัมย์
นางสาวพรพิรุณ ชลาชัย
สิบตารวจตรีหญิง พรรณรายณ์ ราษีก
นางสาวพัชรินทร์ ชีพชาญเดช
นางสาวพิชาวี อยู่หลาย
นางสาวพิมพ์ชนก ยิ่งแย้ม
นางสาวเพชรดารินทร์ สมราช
นางสาวเพ็ญผกา สาระแสน
นางสาวเพียงธาร ผลิพืช
นางสาวภัคจิรา ธงภักดิ์
นางสาวภัทรา กรังพานิชย์
นางภัสสร ไบรอันท
นางสาวมนัสชยา ซีมากร
นางสาวมลฤดี เก่งพิลา
นางสาวมุทิตา เสนคราม
นางสาวยลธนันท์ พลกล้า
นางสาวยูวีตาร์ สมาเฮาะ
นางสาวรักษิณา นาวาแก้ว
นางสาวรัญชนา บุญเรือง
นางสาวรัตนา สังโสมา
นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงเลิศ
นางสาวรื่นฤดี สืบสิงห์
นางสาวรุจิวรรณ บุญสินพร้อม

๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวรูฮานา เจะอาบูลี
นางสาวโรจน์นรีย์ ทวีไชย
นางสาวโรสนานี กาโนะ
นางสาวลักษิกา ศรีนิติวรวงศ์
นางสาววงค์ผกา เลี้ยงประเสริฐ
นางสาววณิชชา โฉมทองดี
นางสาววนิธา อินทนิล
นางสาววรรษมนต์ บุตรโพธิ์
นางสาววรุณยุพา แก้วเงิน
นางสาววาทินี ลือขจร
นางสาววารุณี กิจรักษา
นางสาววิบูลย์สิริ เพชรประไพ
นางสาวศรนครินทร์ ทิพย์โภชน์
นางสาวศิริพร แซ่เล่า
นางสาวศุภรัตน์ สุขจันทร์
นางสาวศุลีพร เลามี่
นางสาวสายธาร สมจริง
นางสาวสายน้ามิ้น แสนยะ
นางสาวสายรุ้ง จูวงษ์
นางสาวสาลิณี ศรีสมบัติ
นางสาวสิรินทรา แสงสกาวรัตน์
นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์งาม
นางสาวสุชญา บัวหลวง
นางสาวสุธิดา พูนพัฒน์
นางสาวสุภาภรณ์ ซิ้มเทียม

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

นางสาวสุรจนา คาเบ้า
นางสาวเสาวภา เชื้อขาว
นางสาวโสรยา ลาเต๊ะ
นางสาวอนุรักษ์ ศิรินิกร
นางสาวอภสร อ่อนน่วม
นางสาวอภิชญา คุปตะวาณิช
นางสาวอภิษฎา บรรณกิจโศภน
นางสาวอรณิชา คาชมภู

๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวอรพินท์ แหวนเงิน
นางสาวอรสา สุขดงย่อ
นางสาวอลิสา เอื้อสีฬหะพันธ์
นางสาวอัมพวา ท้วมอ้น
นางสาวอัสมา เจ๊ะมะ
นางสาวอาริย์ณัฎฐา ชวตานนท์
นางสาวอารีรัตน์ อินทดิษฐ
นางสาวอิคุมิ โอเอะดะ

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายคณิต ธราพร
นายจอมพงศ์ มงคลวนิช
นายชัยพงษ์ ลิ้มวงศ์วัฒนา
นายชัยพร กิจมงคล
นายชิตวร ลีละผลิน
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
นายดนุพล สุนทรรัตน์
นายต่อศักดิ์ เฟื่องปัญญา
ว่าที่พันตรี ไตรธร เศรษฐีธร
นายทวีป เพชรเภรี
นายทศพร พรหมประกาย
นายทักดนัย เพชรเภรี
นายธนชิต กสิณธร
นายธนาชัย ภู่มาตร
นายนิกุล ชอุ่ม

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายนิวัฒน์ มั่นศิลป์
นายบุญเลิศ พนากิจกุล
นายประคอง ศักดิ์บริบูรณ์
นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายพรเทพ ชุปวา
นายไพศาล เชาวน์ดี
นายภูวนัย สุวรรณธารา
นายมารุต ศิริธร
นายรัตนะ อุทิศผล
นายราฆพ อ่อนนุช
นายวรเทพ ภูมิภักดีพรรณ
นายวราวุธ อังกุรัตน์
นายวาชิต รัตนเพียร
นายวิกร รัตนวิชัย
นายวิชัย ส่องแสง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

นายวิศิษฐ์ แสงหิรัญ
นายวุฒิพร วรประวัติ
นายศุภเสฎฐ์ คณากูล
นายสนธยา พาหุบุตร
นายสมโชค เลาหะจินดา
นายสมบัติ อภิธันยาศัย
นายสุขสกล ท้วมเพิ่มทรัพย์
นายสุชาติ วรมานะกุล
ว่าที่ร้อยตรี สุนัย สุขชัย
นายสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์
นายสุวัฒน์ หนองใหญ่
นายอภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น
นายอานวย อัครเดชเรืองศรี
นายอานาจ เกียรติสมชาย
นายเอกพล สุมานันทกุล
นางกนกวรรณ ศรีประยูร
นางกฤษฎ์กมล แต่งตั้ง
นางกอวัฒนา วัฒนธรรม
นางกัญญาวรรณ์ กองราช
นางกิ่งแก้ว หะซะนี
นางกิตติยา วรประวัติ
นางเกตุฉัตรภรณ์ นาเมืองรักษ์
นางสาวเกศินี วัฒนสมบัติ
นางจรวยพร ถาวรพงษ์
นางสาวจริน ปักษี

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางจารี ศรีไพโรจน์
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา
นางชญานี อภิพงศ์สถิตคุณ
นางสาวชลรัตน์ ชลมารค
นางสาวชลันธร เลี้ยงประเสริฐ
นางสาวแดงนุช กิตตะยานนท์
นางทิชาชิด ไพบูลย์
นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุล
นางนภัสสวรรณ โรจนวิภาต
นางสาวนิสาชล ลิ่มไพบูลย์
นางนุจรี จิระยิ่งเจริญ
นางเนาวรัตน์ สิทธิสินธุ์
นางบุญเรือน เพชรเภรี
นางสาวบุญส่ง จานสิบสี
นางบุญส่ง มาจิตต์ภาสกร
นางสาวบุษบา ชื่นชม
นางสาวปภัสสร โห้แจ่ม
นางสาวประณิชญา เปล่งอรุณ
นางประไพ คงนาวัง
นางปรานี เฉียงลิบ
นางสาวปิยกมล เปล่งอรุณ
นางสาวปิยนุช ด่านกุล
นางผณีศวร เลิศประดิษฐ์
นางพรพิมล สวัสดิ์พันธ์
นางเพชรชุดา เกษประยูร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๘๑ นางเพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร์

๑๐๕ นางสาวศิริพร เพชรเจริญ

๘๒ นางเพทาย ทรงวงษ์

๑๐๖ นางศิริลักษณ์ คงนาวัง

๘๓ นางสาวยศรินทร์ ลิ่มไพบูลย์

๑๐๗ นางสาวศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล

๘๔ นางยศวดี คุณพูล

๑๐๘ นางสนอง จันทร

๘๕ นางรวิวัลย์ แก้วใจ

๑๐๙ นางสมพร โพธิ์ดี

๘๖ นางรวีวรรณ ภูวัชร์วรานนท์

๑๑๐ นางสมร อุทานวรพจน์

๘๗ นางรานีนาถ ไชยวงค์

๑๑๑ นางสาราญ ศรพงษ์

๘๘ นางสาวลลิตา แซ่เอี้ยว

๑๑๒ นางสุจิตตพร ปูรณะพงษ์

๘๙ นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว

๑๑๓ นางสุชาดา สมบูรณ์ทรัพย์

๙๐ นางสาววรรณวิษา ไชชลาแสง

๑๑๔ นางสุทธาทิพ ไชยรัตนะ

๙๑ นางวรรณี ชูฉัตร์

๑๑๕ นางสาวสุนทรี นิระหานี

๙๒ นางวราพร จันทร์เดช

๑๑๖ นางสาวสุนทรี สังข์ทอง

๙๓ นางวราภรณ์ ประทีปชัชวาล

๑๑๗ นางสุพัตรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

๙๔ นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์

๑๑๘ นางสุภัทร วรรณกูล

๙๕ นางวันเพ็ญ เสรีพันธ์พานิช

๑๑๙ นางสาวสุมิตรา โจสรรค์นุสนธิ์

๙๖ นางสาววัลยา ภูมิภักดีพรรณ

๑๒๐ นางสุรีย์ สหวัฒน์

๙๗ นางสาววาม ดุลยากร

๑๒๑ นางเสาวลักษณ์ อัครเดชเรืองศรี

๙๘ นางวิภาดา แก้ววิเศษ

๑๒๒ นางสาวหญิง สุมน

๙๙ นางวิสาขา พุทธบูชา

๑๒๓ นางสาวอตินุช สุขสด

๑๐๐ นางเวียงวรรณ์ คากายปรง

๑๒๔ นางสาวอนงค์ เรืองจิตต์

๑๐๑ นางศรัณย์กร สิริปทุมรัตน์

๑๒๕ นางสาวอรษา เฮงธนารักษ์

๑๐๒ นางศรีไพร เข็มทอง

๑๒๖ นางอวยพร ท้วมเพิ่มทรัพย์

๑๐๓ นางศรีวนา ปานขาว

๑๒๗ นางอินทิรา เทพารักษ์

๑๐๔ นางศิริพร ไชยดิษฐ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายกมล ยุตรินทร์
๒๕ นายคมสันต์ เจริญสุข
นายกมล หวังชื่น
๒๖ นายคมสันติ์ สิงห์รักษ์
นายกมลเทพ ชังชู
๒๗ นายครรชิต ขอเจือกลาง
นายกฤชนนท์ เที่ยงศิริ
๒๘ นายคารณ กันทะวะ
นายกฤษฎา ดาวเรือง
๒๙ นายคุณานนท์ สุขเกษม
นายกฤษณ์ เกียรติมณีสุกมล
๓๐ นายจติพล แก้วคา
นายกฤษณ์ เข็มพรหมมา
๓๑ นายจตุพล ถนอมศักดิ์
นายกฤษณะ ไทยเอื้อ
๓๒ นายจรัญ ใหญ่โต
นายกศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์
๓๓ นายจรูญ ฤทธิภักดี
นายกัมปนาท บุญธานี
๓๔ นายจักรกฤษณ์ นามสมุทรานุกูล
นายกิตติพงษ์ ไกรวงศ์
๓๕ นายจักรกฤษณ์ รื่นเริงฤทธิ์
นายกิตติพงษ์ เทพพานิช
๓๖ นายจักรพันธ์ ถาวิกุล
นายกิตติพงษ์ สกุลคู
๓๗ นายจารุภัทร์ ไชยดิษฐ
นายกิตติภูมิ ควรแสวง
๓๘ นายจาลอง ปุกปินกาศ
นายเกรียงไกร ปวงสุข
๓๙ นายจิตณรงค์ เอี่ยมสาอางค์
นายเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว
๔๐ นายจิติวัฒน์ สืบเสนาะ
นายโกเมศ เล่าเขตการ
๔๑ นายจิรกิตต์ ฤทธิ์เทวา
นายโกวิทย์ เสวกทรัพย์
๔๒ นายจิรพงษ์ นามมงคล
นายโกสินธุ์ สมุทรกลาง
๔๓ นายจิรวัฒน์ ทิศหล้า
นายขนบ เทพธรรม
๔๔ นายจิรวัฒน์ สิงห์โต
พันตารวจโท คงศักดิ์ จรัสบุญประชา
๔๕ นายจิรัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์
นายคณาวุฒิ คามานิธิโชติ
๔๖ นายจีรเดช เลาคา
นายคมกฤช คงคลัง
๔๗ นายจีรศักดิ์ สุภา
นายคมกฤช วงค์ษา
๔๘ นายจุลนที สีสายชล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นายเจตน์กิตติ อยู่ยั่งยืน
นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ
นายเจริญ ทะศรีแก้ว
นายเจียมศักดิ์ คะหะวงศ์
นายฉัฐวัฒน์ ระงับภัย
นายฉัตรชัย นารอด
นายฉัตรชัย ม้วนทอง
นายฉัตรชัย หว้านเครือ
นายฉัตรชัย อ่อนรัศมี
นายเฉลิม ชูจันทร์
นายชนก ริมทอง
นายชเนนทร์ ศรีประเสริฐ
นายชยพล มีชัย
นายชยากร ฤกษ์นิมิตร
นายชยายส ขันโชค
นายชรัต หะหมาน
นายชลวิชช์ ศรีใส
นายชลอ พรหมกาเนิด
นายชัย ปักษา
นายชัยเดช อองกุลนะ
นายชัยพร ยอดเมือง
นายชัยรัตน์ ค้าไม้
นายชัยวัฒน์ ชนะกานนท์
นายชาญชัย ขาวสะอาด
นายชาญชัย คลังบุญวาสน์

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายชาติชาย สมวงษ์
นายชาวฤทธิ์ เมืองเดช
นายชุมพร แสวงกาญจน์
ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ มุทธเสน
นายเชิดชาย บุญจันทร์
นายเชิดชู เวฬุวนารักษ์
นายญาณพันธ์ สุขเกษม
นายฐปนวัฒน์ คามีทอง
นายณรงค์ ครุฑฒา
นายณรงค์ โตอยู่
นายณรงค์ ล้อมลิ้ม
นายณรงค์กร สีจันทร์
นายณรงค์ฤทธิ์ สังฆะศรี
นายณรงค์ศักดิ์ ผาสุก
นายณรงค์ศักดิ์ สุริยะโชติ
นายณัฏฐพงศ์ สุนทโรทก
นายณัฐกานต์ คล้ายกบิลท์
นายณัฐพงษ์ ชัยอุดมสิน
นายณัฐพงษ์ สุวรรณประสิทธิ์
นายณัฐวัฒน์ ภัคคะวราพันธุ์
นายณิพัฒน์ เลิศมงคล
นายดารงค์เดช ผาริโน
นายดิเรก ชิตพันธ์
นายเดชนิติธร อิ่มปรีดา
นายเดชา เสน่ห์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

นายเดชาชัย วรรณศิลป์
นายเด่นพงษ์ ไทยแป้น
นายแดนชัย เปาจีน
นายตะวัน สื่อกระแสร์
นายไตรภพ ศรีสุวรรณ
นายถนอมศักดิ์ โตยัง
นายถนอมศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายถวิล ผาโพธิ์
นายทนงศักดิ์ คุรุรัตน์
นายทรงราชย์ ศรีระหงษ์
นายทวี จารัส
นายทวีศักดิ์ ประสานเนตร
นายทศพล นาเครือ
นายทศพล บุญเผื่อน
นายทองทศ บุตทะยา
นายทัตพงษ์ กางกรณ์
นายทัศนชัย เหน็บบัว
นายทิฐิกร ลาเจียกหอม
นายทิวา แจ้งสุข
นายเทียนชัย ศรีรักษ์
นายธงชัย ภิรมย์
นายธนกร อั้งน้อย
นายธนกฤต พัฒนพงศ์
นายธนกฤต สะโรกุลธน
นายธนพัต สุลานาจ

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายธนวัฒน์ หมวกเหล็ก
นายธนะชาติ เชาวทัต
นายธนะพัฒน์ ปฐมธนินพัฒน์
นายธรรมนูญ คาสัตย์
นายธฤต อนันต์ไชย
นายธวัชชัย ชาญวิทยากุล
นายธวัชชัย สมหวัง
นายธวัชชัย เสนารถ
นายธัชธาริน หมวกทอง
นายธันวา พุ่มบัว
นายธานี เผ่าภู่
นายธิติโชติ เจริญผล
นายธีร์ สังขสัญญา
นายธีรเดช สายเส็น
นายธีร์รัฐ ศุภพงษ์เมธากรณ์
นายธีรศักดิ์ เซ่งสีส่ง
นายธีระ คู่ปิตุภูมิ
นายธีระยุทธ บุญตัน
นายนคร เทพพานิช
นายนคร สุขเจริญ
นายนครินทร์ บัวหลวง
นายนพฉัตร กิติยา
นายนพพร วัฒนสิทธิ์
นายนพสิทธิ์ ชัยพิบูลย์ชาติ
นายนเรศ พรมบุตร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓

นายนเรศ รักษาคม
นายนวพล บัลลังก์
นายนัฎฐจักร์ ปราโมช
นายนัฐวุฒิ โครตรนาวัง
นายนันทกร รติวรารัตน์
นายนันทพล มียิ่ง
นายนัยวัต อิสระภาพ
นายนิติภัทร มายขุนทด
นายนิธิวัชร์ แก้วยม
นายนิพนธ์ ปัญญาผล
นายนิพนธ์ มณีโรจน์
นายนิมิตร พุทธคุณพิทักษ์
นายนิรุตติ์ สาอุตม์
นายเนรมิต วาระสิทธิ์
นายเนรมิตร เจริญทรัพย์
นายบรรจง มณีวงษ์
นายบรรจง โสตถิวรนันท์
นายบัญชา สร้อยมาลา
นายบัญหยัด นามหนองปรือ
นายบัณฑิต สีอ่อน
นายบัณฑิต อุทิศผล
นายบัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย
นายบารุง แก้วจันดี
นายบุญเกิด พรภิญโญยิ่ง
นายบุญชัย ลือภักดีสกุล

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายบุญเชิด เสวกวรรณ์
นายบุญนา เขียวพอดี
นายบุญเนตร ห้องตรง
นายบุญมา นวลสวย
นายบุญมาก สาราญถิ่น
นายบุญมี ผ่องโสภา
นายบุญรอด ศรีขวัญ
นายบุญระวี นิ่มมา
นายบุญฤทธิ์ ทองเกลี้ยง
นายบุญฤทธิ์ มีคุณ
นายบุญเลิศ ชีวะอิสระกุล
นายบุญเศียร เดชดี
นายบุญเสริม ศึกษา
นายบุนยธร สุนทร
นายเบญจรงค์ ประเสริฐ
นายเบ็ญจรงค์ สัมมารส
นายปฏิรูป ศิลปรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ปณิธาน แสวงศิลปชัย
นายปรเมษฐ์ ฮานาฟี
นายประกายแก้ว ศิลาชัย
นายประคอง ทองขาว
นายประจวบ ทองอ้ม
นายประชา อาญาเมือง
นายประชารัฐ พงษ์ภิญโญ
นายประทีป วาดพันธ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

นายประพันธ์ แจ้งสว่าง
นายประมวล อ่วมจุก
นายประเมียด สมานพร้อม
นายประยุทธ ภาคบัว
นายประยูร สังกะเพศ
นายประโยชน์ นิยม
นายประวิทย์ มั่นปาน
นายประวิทย์ วงษ์สกุลพิน
นายประศาสตร์ วงษ์สนิท
นายประสบสุข อุดม
นายประเสริฐ ด้วงสุยะ
นายปรัชญา ประทุมปี
นายปรัชญา พุดดี
นายปรัชญา รักนุช
นายปริญญา นฤประชา
ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา วรคุณาลัย
นายปัณฑ์ธรรศ ปันแสง
นายปิติ เกี่ยวศรีกุล
นายปิยนนท์ แก้วบุตร
นายปิยะณัฐ บุญรอดรักษ์
นายปืนไทย พรหมสิทธิ์
นายปูรัณ ประโยชน์อุดมกิจ
นายพงษ์พันธ์ แทนเทือก
นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณอ่อน
นายพชร คุณยศยิ่ง

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายพรชัย แก้วมณี
นายพรชัย สายหยุด
นายพรพรต ชุปวา
นายพลชัย ศรีวุฒิเจริญ
นายพลังพล วารีวะนิช
นายพัทธกรณ์ มูลตามา
ว่าที่ร้อยตรี พัทธิกร วุฒิ
นายพันธ์วริศ จิตประพันธ์
นายพันศักดิ์ อุดหนุน
นายพิชาภพ ใจมั่น
นายพิชิต เอี่ยมวรนิรันดร์
นายพิชิตชัย แสวงพิทยารัตน์
นายพิเชษฐ์ โพธิ์ทอง
นายพิเชษฐ บินรามัน
นายพิทักษ์ บุษบา
นายพิมาน คุ้มวงษ์
นายพิศิษฐ กฤตยานวัช
นายพิสุทธิ์วัฒน์ ขอดคา
นายพีรพงษ์ พัชรพจนากรณ์
นายพีรพล นิตยสุภาภรณ์
นายพีรัชชัย ศรีสาลีกุลรัตน์
นายพูลศักดิ์ พลโกษฐ์
นายไพรัช สาริกา
นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี
นายไพโรจน์ วงษ์เสน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓

นายไพศาล ไกรวงศ์
นายไพศาล ภาโนมัย
นายภราดร เซ่งฉั่น
นายภักดี ฐานปัญญา
นายภาคภูมิ แพงจันทร์
นายภาคภูมิ มารีพิทักษ์
นายภาคิน กรวิศวยศ
นายภาวิน จันทราทิพย์
นายภิรมย์ ขาชื่น
นายภิสิทธิ์ เต็งประเสริฐ
นายภูมิพันธุ์ กิตติสุวรรณกุล
นายภูวดล เพ็ญนาดี
นายมงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง
นายมณฑพ สุขเพ็ชรี
นายมณเฑียร จุ้ยแตง
นายมณัฐ กอบุตร
นายมนตรี ดาวุฒิ
นายมนตรี ศรีอยู่ยงค์
นายมนูญ สนเจริญ
นายมหินทร์ จีรจิตต์
นายมานพ แก้วบุรี
นายมานิจ คงชื่น
นายมานิตย์ สัตนาโค
นายมีชัย เอื้ออรุณกิจ
นายมีศักดิ์ พิมพ์แก้ว

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายมุฮัมหมัด ยาเหม
นายไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์
นายไมตรี ณ พัทลุง
นายยงค์ยุทธ มวลชู
นายยงยุทธ เพ็ญไพบูลย์
นายรณพิบูล ไชยกูล
นายรมลี เรืองปราชญ์
นายรังสรรค์ บัวสีม่วง
นายรัฐวิทย์ ศรีดาวเรือง
นายรุ่งกฤษ สองธนิธร
นายรุ่งเรือง ทศวงศ์ชาย
นายรุ่งโรจน์ เจริญตัว
นายรุ่งโรจน์ ช้างขวัญยืน
นายรุ่งโรจน์ สุวรรณโณ
นายฤทธิกร ทิตาทร
ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิยา ศรีสวนจิก
นายฤทธิรงค์ เสนาจิตร
นายลิขิต ชูวงศ์
นายวรพจน์ กองสีหา
นายวรพจน์ แสงอิน
นายวรรณมงคล แย้มสุวรรณ์
นายวรรณวิทย์ ตั้งอารมณ์มั่น
นายวรวุฒิ เวฬุรัตนกูล
นายวรากร จิตเที่ยง
นายวศิน ปาลเดชพงศ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓

นายวสุพล วงษ์สกุลพิน
นายวัชระ อรุณสิงครัตน์
นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร
นายวัฒนชัย ไชยรัตนะ
นายวัฒนา สุวรรณรักษา
นายวันชัย จิรคุปการ
นายวันชัย ฉ่าช้าง
นายวันชาติ บารุงภักดี
นายวันธวัช เกิดสมบูรณ์
นายวัยวุฒิ อัศวะมหาศักดา
นายวัลลภ มารศรี
นายวิชัย ขวัญใจ
นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
นายวิโชติ กุลเกตุ
นายวิฑูรย์ ง่วนสน
นายวิทยา ชุมพู
นายวิทศณุกร ชื่นกลิ่น
นายวินัย ฤทธิ์เดช
นายวินัย ศรีสิทธิเดชารักษ์
นายวินิจ อินทชิต
นายวิมล บุญศรี
นายวิรัช หมวดประโคน
นายวิรัช หาญกล้า
นายวิรัตน์ ศรีแก้วณวรรณ
นายวิโรจน์ เด่นวานิช

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายวิลาศ ศิริพันธ์
นายวิวัฒน์ วิระกุล
นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล
นายวิษณุ เสนาะสาเนียง
นายวิสุทธิมรรค อานักมณี
นายวีรพงษ์ เคนผาพงษ์
นายวีรพันธ์ พึ่งพรพระ
นายวีรยุทธ สังข์คง
นายวีระพันธ์ ธรรมใจ
นายวีระพันธุ์ นาทอง
นายวุฒินันท์ เขิมขันธ์
นายศรชัย สุวรรณปากแพรก
นายศราวุธ บุญรอดรักษ์
นายศักดิ์ชัย เมืองมูล
นายศักดิ์ชาย ว่องไว
นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา
นายศักดิศรณ์ นกแก้ว
นายศักดิ์สดาพล เดชรักษา
นายศักดิ์โสภณ หาญเลิศฤทธิ์
นายศารทูล ชลมารค
นายศิระ ศิระวงษ์
นายศิริ นอกตาจั่น
นายศิริพันธุ์ พลอยหิน
นายศิริศักดิ์ ช่วยหลา
นายศุภชัย พลอยทรัพย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓

นายศุภชัย สมฤทธิ์
นายศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร
นายเศรษฐพงศ์ ทับพร
นายเศวต ชลวิริยะกุล
นายสงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล
นายสงกรานต์ ยาใจดี
นายสมเกียรติ ไชยพิบูรณ์
นายสมเกียรติ ธรรมวงค์
นายสมจิตร เวียงใต้
นายสมชัย ชนะวรรโณ
นายสมชาติ หมวกเหล็ก
นายสมชาย ขุนดาริ
นายสมชาย คงสมกัน
นายสมชาย คลับคล้าย
นายสมชาย บุญรินทร์
นายสมชาย เมืองพิล
นายสมชาย รอดเลี้ยง
นายสมชาย รุ่งเรือง
นายสมชาย ล่าทา
นายสมชาย เอี่ยมสอาด
นายสมบูรณ์ศักดิ์ อุดมดี
นายสมพงษ์ บัวทอง
นายสมพงษ์ มัจฉิม
นายสมพงษ์ อ่อนคา
นายสมพร ทองเทือก

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสมพร มันตะสูตร
นายสมพันธ์ เพ็ชรตระกูล
นายสมศักดิ์ เขียวกาจัด
นายสมศักดิ์ จิตโรจน์
นายสมศักดิ์ เชื้อผู้ดี
นายสมศักดิ์ สงเนียม
นายสมศักดิ์ สัจจรังสิตสกุล
นายสมหมาย สิงห์สาราญ
นายสรนะ นามวงษ์
นายสรรเสริญ จันทร์แดง
นายสรศิลป์ ปั้นแตง
นายสรสิช นวลศรี
นายสันติ เกิดมูล
นายสันติภาพ สว่างวงค์
นายสัมภาษณ์ สนั่นไทย
นายสายชล ชานาญรักษา
นายสารี โต๊ะหมิด
นายสิงหพันธุ์ สิงหตระกูล
นายสิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ
นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์สิตากร
นายสุกรา รื่นเริง
นายสุกิจ เหลาแก้ว
นายสุจินต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายสุชาครีย์ คงทน
นายสุชาติ คามูลเปี้ย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓

นายสุชาติ สมตน
นายสุชาย รอยกุลเจริญ
นายสุชิน เกตุแก้ว
นายสุดสยาม จันทรัศมี
นายสุเดช อุปการะ
นายสุทธิศักดิ์ โพธิ์เจริญ
นายสุทัศน์ แดงคงแก้ว
นายสุเทพ ทองเพ็งจันทร์
นายสุเทพ บุบผาคร
นายสุเทพ วรมิตร
นายสุธา เนียมเงิน
นายสุธาเทพ พันธ์รัตน์
นายสุธี พุ่มรอด
นายสุนทร ประโยชน์อุดมกิจ
นายสุนทร ผ่องแผ้ว
นายสุนทร เหมหอม
นายสุพจน์ คาใบ
นายสุพจน์ ดวงแก้ว
นายสุภัสสร ป้องประทุม
นายสุมนต์ จุลวานิช
นายสุรชัย ใจชุ่มชื่น
นายสุรชัย สุวรรณอ่อน
นายสุรชาติ สุขุม
นายสุรพล วรรณโสภณ
นายสุรรัช วงศ์เวทย์เสถียร

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสุรวุฒิ ธูปทอง
นายสุรศักดิ์ จักขุเนตร
นายสุรศักดิ์ ตับทอง
นายสุรสิทธิ์ อุดมเดช
นายสุรัช ทองแก้ว
นายสุรัตน์ ทองโคตร
นายสุวัฒน์ ปัตตังเว
นายสุวัฒน์ สุริยาวงศ์
นายสุวิน พิมศิริ
นายเสกสรร หมื่นแสน
นายเสถียร เจียนครบุรี
นายเสริฐศักดิ์ ทะสุวรรณ
นายแสง สอนบุญเกิด
นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต
นายอดิเรก หอมทรัพย์
นายอดุลย์ จันทพาล
นายอธินาถ ศิริเมฆา
นายอธิสุ พันธศรี
นายอนันต์ วงศ์ศรีใส
นายอนันต์ สัจจาศีล
นายอนันตศักดิ์ คาอาบ
ว่าที่ร้อยตรี อนิรุทธ์ กรูดไคร้
นายอนุพงษ์ มุ่งสมานกูล
นายอนุรัตน์ เกษตรสุนทร
นายอนุวรรตน์ อินทร์นารมย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓

นายอนุวัตร์ เอี่ยมสอาด
นายอภิชาติ ศรีอินทิวรเนตร
นายอภิวัฒน์ ศรีคุณ
นายอมร กิจเจริญ
นายอมรเทพ กอบกัยกิจ
นายอรรครพงษ์ มายขุนทด
นายอรรถพล ทาโทน
นายอรรถพล เทพพานิช
นายอรรถวิท ภูมณี
นายอรุณ ทนงศิลป์
นายอัครชัย ปัญญาคม
นายอังกูร จันทร์ชาวนา
นายอันวา ตาเห
นายอัษฎางค์ ลารินทา
นายอัษวเณศว์ ณ บางช้าง
นายอาคม ริมทอง
นายอาทิตย์ ทองโคตร
นายอาทิตย์ โพธิ์สวย
นายอาธร แสงคาคม
นายอานนท์ เรืองเวช
นายอานนท์ อินนันท์
นายอายุทธ กลิ่นจันทร์
นายอานวยพร เชยชื่นจิตร
นายอิมรอน เสมสายัณห์
นายอิศเรศร วงศ์สวัสดิ์

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายอิสระ เตชะเดช
นายอุดม คาพรรณ
นายอุทัย คงครบ
นายอุเทน มูลผดุง
นายเอกชัย ทองอันตัง
นายเอกชัย อาจหาญ
นายเอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ
นายเอกลักษณ์ จิตต์จานงค์
นายเอกสิทธิ์ เจียมสวัสดิ์
นายเอนก วงศ์วรรณ
นายโอภาส ดีเจริญ
นายโอฬาร กองจินดา
นางกชกร เสมาทอง
นางกฐิน ใบบุญ
นางกณิตา สอนใย
นางกตภร ประสารวรณ์
นางสาวกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน
นางสาวกนกกาญจน์ เติมทรัพย์
นางกนกพร โตจีน
นางกนกพร พันนาสี
นางสาวกนกพร มีอนันต์
นางกนกพร สุขแสงรัตน์
นางกนกภรณ์ พวงสวัสดิ์
นางกนกรัตน์ ชื่นสกุล
นางสาวกนกวรรณ ชัยภูมิ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓

นางสาวกนกวรรณ ทองมา
นางสาวกนกวรรณ ทองยัง
นางสาวกนกวรรณ ยาสระคู
นางกนกวรรณ ศรีเฉลิม
นางสาวกนกวรรณ ศรีชุมพวง
นางกนกวรรณ ศรีหล้า
นางสาวกนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
นางกนิษฐา อรรคสีวร
นางสาวกมลทิพย์ เมฆวงศาโรจน์
นางกมลพรรณ แก้วแดง
นางกมลรัตน์ สุวรรณ์
นางสาวกมลรัตน์ชนก ชูประดิษฐ์
นางสาวกมลวรรณ เขียนแป๊ะ
นางกมลวรรณ โดดนาดี
นางสาวกมลวรรณ ทะนัน
นางกมลวรรณ เฟื่องจันทร์
นางสาวกมลวรรณ ลูกอินทร์
นางสาวกมลวรรณ สาถีระเนตร
นางสาวกรกมล ทรงกรานต์
นางกรกานต์ เพชรนอก
นางสาวกรณิศ บุณยกะลิน
นางสาวกรนภา ดีนาน
นางกรรณพร จันทเวช
นางสาวกรรณิกา แก้วตา
นางกรรณิกา คารุณ

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางกรรณิกา คุณพูล
นางสาวกรรณิกา พิมพิรัตน์
นางสาวกรรณิกา พูลทรัพย์
นางกรรณิกา ศรีภักดี
นางกรรณิการ์ แสงชมภู
นางกฤชญา หิรัญเรือง
นางกฤตติกา รัตนโกสม
นางกฤตย์ภัสสร ณ สุวรรณ์
นางสาวกฤตยาภรณ์ ชูกาเนิด
นางกฤษฎาภรณ์ ยอดประเสริฐ
นางสาวกฤษณา แก้วเกษ
นางสาวกฤษณา ดาหริวงศ์
นางสาวกฤษณา ดิษฐรักษ์
นางกฤษณา ทวีเงิน
นางสาวกฤษณา ม่วงคา
นางสาวกลอยใจ วันใจ
นางกลิ่นสุคนธ์ พุฒกลั่น
นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
นางกสิณา ทองดี
นางก่อกูล ชาญสูงเนิน
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร
นางสาวกองสินธ์ ชมชน
นางกอบกูล ทรงเจริญ
นางกัญกร เรืองอรุณ
นางสาวกัญญมล เทียนประภา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญรัตน์ ทรงประโคน
นางกัญญา ตวงศิริวัฒน์
นางกัญญา อินเคน
นางสาวกัญญากรณ นุ่มอ่อน
นางกัญญาณี ทองดวง
นางสาวกัญญานันท์ สุขไสย
นางสาวกัญญานี รักยศ
นางกัญญาพิชญ์ ประดิษฐกาจรชัย
นางกัญญารัตน์ สุริอาจ
นางกัญญาวัลย์ สมวิชัย
นางสาวกัญภัสรมน สุนทร
นางกัณนิกา ทองโชติ
นางกัณหา ถิระพันธ์
นางสาวกันตนา เซ็นกลาง
นางสาวกันตินันท์ แสนทานา
นางกันยา พันธ์แน่น
นางกัลยกร สร้อยมะโน
นางกัลยรักข์ ทองคา
นางสาวกัลยา รัตน์แก้วมุณี
นางกัลยา หาที
นางกัลยาณี กุลกิ่ง
นางสาวกาญจน์ฏิมา อัครขจรพัฒน์
นางกาญจนา จันทร์ลามุณี
นางกาญจนา บรรณกิจ
นางสาวกาญจนา พรมมา

๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางกาญจนา พรหมรส
นางสาวกาญจนา ภูมิภูถาวร
นางสาวกาญจนา ยังน้อย
นางกาญจนา ระวีวงษ์
นางกาญจนา แสงจันทร์
นางสาวกาญจนา อยู่คง
นางสาวกาญจนา อินกาวี
นางสาวกาญจนาพร ชูธัญญะ
นางสาวกาญจนี จันทร์บารุง
นางสาวกาญน์ กาญจนมนตรี
นางกานดา ไกรแก้ว
นางสาวกานต์ชนา เหลือศรีจันทร์
นางสาวกิ่งกาญจน์ วงค์ทองดี
นางกิ่งแก้ว จันทร
นางสาวกิ่งอร สิทธิสาร
นางกิจฐาพร นารีพล
นางกิตติพร แยงส่อง
นางกิติมา กาญจนินทุ
นางสาวกีรติกา ตรีนภา
นางสาวกุญชรี บุญคุ้มครอง
นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร
นางสาวกุลนลิน คงเพ็ชรศักดิ์
นางกุหลาบ อุสุพานิช
นางเก็จฤดี มาตย์ปัญญา
นางสาวเกตธิดา รัตนประภา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกตน์สิรี สิงคิวิบูลย์
นางสาวเกศกัญญา วงศ์มา
นางสาวเกศสุดา คุ้มศรี
นางเกศสุดา จุลรังษี
นางสาวเกศอาภรณ์ เงินประเสริฐ
นางสาวเกศิณี กังวาฬ
นางเกศิณี เก็งทอง
นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์
นางสาวเกษณี แก้วรักษ์
นางเกษร ปลอดขา
นางเกษร รามะนา
นางเกษร วุฒิสินธ์
นางสาวเกษราภรณ์ เกิดเกษม
นางเกษศิรินทร์ เหมือนศิริ
นางสาวโกสุมภ์ ศรีมันตะ
นางสาวไกรประภา อ่วมเครือ
นางสาวขนิษฐา แซ่ลิ่ม
นางขนิษฐา พูลลาภ
นางขนิษฐา สว่างจิตร์
นางสาวขนิษฐา สิงหเพ็ชร์
นางสาวขนิษฐา อุทโท
นางสาวขวัญแก้ว หญ้าปล้อง
นางสาวขวัญใจ เกิดสุข
นางสาวขวัญณภัทร์ศร เนตรสุวรรณ์
นางขวัญดาว เลิศไกร

๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางขวัญตา ไชยโชค
นางสาวขวัญรัก สุขคา
นางสาวขวัญศิริ บัวลา
นางสาวเขมณัฏฐ เกษมโสม
นางคณิจถา รันศรี
นางคณิตตา ประสิทธิ์
นางคนิ บุญล้อม
นางคนิภา วรรณศิลป์
นางคนึง ผุยเต้า
นางคาปอง มรรคานิเวศน์
นางคินวารา หมื่นจิตร
นางคุณีนันท์ อังกูรทัศนียรัตน์
นางเครือวัลย์ คชศิริ
นางเครือวัลย์ เสรีรักษ์
นางสาวแคทรียา สถิตบรรจง
นางงามตา รัตนศรี
นางจงจิต มวลชู
นางสาวจงจิต อินทรชาติ
นางจงจิตต์ สุนทรารักษ์
นางสาวจงดี พฤฒิชัยวิบูลย์
นางสาวจงรัก เกียรติสกุลชาติ
นางจงรัก สันติภิญโญเลิศ
นางจตุพร หริ่งกัน
นางจรรยพร สัมพันธ์
นางสาวจรรยา วงษ์ธัญกรณ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓

นางจรัญญา บุญกมุติ
นางจรัลยารัตน์ ทัสสิมนต์
นางจริยา สุขสมนาค
นางจริยา อ่าทอง
นางจริยาภรณ์ นุ่นปุย
นางจริยาภรณ์ โสภณโพธิพงศ์
นางจรีย์ จาลอง
นางจรูญ พุ่มพวง
นางจันทนา นิ่มนวล
นางสาวจันทนี ปานการะเกตุ
นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
นางสาวจันทร์จิรา สังข์ทอง
นางสาวจันทร์จิรา สุทธวิชา
นางจันทรพิมพ์ แสวานี
นางจันทร์เพ็ญ กาญจนพรหม
นางจันทร์เพ็ญ เจตินัย
นางจันทร์เพ็ญ เตสะกุล
นางจันทร์เพ็ญ บุญชะตา
นางจันทร์แรม ศรีคุณ
นางสาวจันทิมา พระเดช
นางสาวจันทิมา พันสอน
นางจันทิมา รชตะวณิชย์
นางจันทิมา อ๋องเซ่ง
นางจันทิรา ภูวมโนนาถ
นางสาวจันทิราภรณ์ แก้วจานงค์

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางจารวี ขามกิ่ง
นางสาวจารึก จิตต์มั่น
นางจารึก ประพิณพงศ์
นางสาวจารุณี ขจรเกียรติเจริญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุณี ขาเขียว
นางสาวจารุรัศม์ ฉ่าจิตร
นางสาวจารุวรรณ วิริยะสมบัติ
นางสาวจารุวรรณ อินทร์พรหม
นางจานรรจ์ หลงกระจ่าง
นางจาเนียร ขุนภิบาล
นางจาเนียร นกพึ่ง
นางจาเนียร ปินตานา
นางจาเนียร สมัครการ
นางจารูญศรี สุวรรณมณี
นางสาวจาเรียง คล้ายสุริยา
นางจิณห์นิภา ชูใจ
นางจิณห์วรา ตู้ทรัพย์
นางจิดาภา ฉิมม่วง
นางสาวจิตตมาส พราหมเอม
นางจิตตานันท์ อธินนท์ธนากรณ์
นางสาวจิตตินิภา นวลมิ่ง
นางสาวจิตติมา บาเพ็ญศรี
นางจิตรลดา พุทธคุณรักษา
นางจิตรลัดดา ลาน้าคา
นางจิตรา วิไลลักษณ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓

นางจิตราพร นางหลาด
นางสาวจิตราพร บุญรี
นางสาวจิตราวดี แสงวงษ์
นางสาวจิตินันท์ พ่วงนาคพันธุ์
นางจินดามณี หิรัญพันธุ์
นางจินดารัตน์ มีพรหม
นางจินดาวรรณ วิรุณหะ
นางจินตนา กูบค้างพลู
นางสาวจินตนา ไชยเดช
นางจินตนา รอดเจริญ
นางสาวจินตนา ลีแสวงสุข
นางจินตนา ศรีโรจน์
นางจินตนา ศิริสุทธิ์
นางจินตนา สายสุวรรณ
นางจินตนา อมรวิริยะนนท์
นางจิรดา นิยมวิวัฒนกุล
นางสาวจิรปรียา ประชาสุข
นางสาวจิรวรรณ ไกรนรา
นางจิราพร เสงี่ยมวงศ์
นางจิราพร เหมนิล
นางจิราภรณ์ แก้วสด
นางสาวจิราภรณ์ จันทน์เทศ
นางจิราภรณ์ เทียนใส
นางสาวจิราภรณ์ น้าขาว
นางจิราภรณ์ สีคาทา

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวจิราภรณ์ สุทธิชัชวาลย์
นางสาวจิรารัตน์ จอมป้อ
นางจิราวรรณ วิเชียร
นางจิราวัลย์ กุเรค้า
นางจีรภา สุขกระโทก
นางจีรภิญญ์ ดวงภักดี
นางจีรมาตร ฤทธิ์เม้า
นางสาวจีรวัฒน์ สิรสุนทร
นางจีระพร สลางสิงห์
นางจีระวรรณ เดชสันเทียะ
นางจีราภรณ์ คาวิระ
นางจีราภรณ์ ทองวงศ์
นางจีราภรณ์ ผักกูด
นางจุฑามาศ ทองคา
นางสาวจุฑามาศ ยืนยง
นางจุฑามาศ สากุล
นางสาวจุฑารัตน์ พนมเชื้อ
นางสาวจุทาทิพย์ โรจน์บวรวิทยา
นางจุรีพร มิตรเมือง
นางจุไรรัตน์ พึ่งเมือง
นางจุไรรัตน์ เรืองพยุงศักดิ์
นางจุลีภรณ์ สุขาทิพย์
นางสาวจุฬาลักษณ์ องอาจ
นางสาวจูงใจ ภูอภิรมย์
นางจูมศรี ใจมนต์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓

นางเจริญ ขุนทอง
นางสาวเจริญศรี สิทธิพันธ์
นางสาวเจ๊ะอัน วังละ
นางสาวเจียมรัตน์ เจียมดี
นางเจียรไน บุญอุดหนุน
นางแจ่มจันทร์ บุญเก่า
นางสาวใจทิพย์ บัวรัตนกาญจน์
นางฉมาพันธ์ อ่อนสดทวีชัย
นางฉลวย อินทรศิริ
นางฉลองนาถ นานาผล
นางฉวีวรรณ กลิ่นชมแสง
นางฉวีวรรณ จรูญศักดิ์สิริ
นางสาวฉวีวรรณ มูลศรี
นางฉวีวรรณ วิยะบุญ
นางสาวฉันถนา ลาอ่อน
นางสาวฉันทนา ทามา
นางเฉลิมศรี กมล
นางชญาน์นัทช์ พึ่งบุญ
นางชญานิส รอดพลอย
นางชญาภรณ์ ชนะภัย
นางชฎาภา สามนคร
นางชณิญภัค ศรีวันทา
นางชนนิกานต์ ใจเมธา
นางชนัญญา ชินจักร
นางชนากานต์ เกตุแก้ว

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางชนากานต์ อุไรวาท
นางชนาพร ใจดี
นางชนาพร เอี่ยมสาอางค์
นางชนาภา แก้วโกศล
นางสาวชนิกานต์ บุญราศรี
นางชนิชา อินทร์รุ่ง
นางสาวชนิญญา ลีนาราช
นางชนิดา นนตะพันธ์
นางสาวชนิดาภา คุณาวิวัฒน์
นางสาวชนิตสิรี โยกทรัพย์
นางสาวชนิภรณ์ บุตรโสภา
นางสาวชนิสรา วิทยารมย์
นางสาวชมชื่น คาคานวล
นางชมพู ศรีมงคล
นางชมพูนุท ไข่สง
นางชมัยภรณ์ เจือกโว้น
นางชโรธร สาลี
นางชลดา ทบประดิษฐ์
นางสาวชลทิชา การะเกตุ
นางชลธิชา แก้วเกิด
นางสาวชลธิชา ณ บางช้าง
นางชลธิชา ทิพม่อม
นางชลธิชา หิรัญคา
นางชลธิชา เอื้อสัมฤทธิผล
นางชลธิดา กลิ่นสุคนธ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชลลดา คาศิริ
นางชลลดา เอี่ยมโสภณ
นางชลิดา ช่อดอกรัก
นางสาวชลิดา แดหวา
นางชลิดา ศรีสารคาม
นางสาวชลิดา สังขรัตน์
นางชลิษา ปาลือชา
นางชวนชม ปวีณขจรวงศ์
นางสาวชวัลลักษณ์ อักษรพันธ์
นางชวินดา ชัยยะ
นางชวิศา จิ๋วใหญ่
นางสาวช่อทิพย์ พัฒนวงศ์ปราการ
นางสาวช่อเพชร สงเคราะห์
นางชัชชม ทรัพย์สิน
นางชัชฎาพร ประสาทแก้ว
นางชัชฎาพร หาญพรหม
นางชัญญานุช ละออกอ
นางสาวชิโนรส กวางแก้ว
นางชีวรัตน์ ผ่องพุทธคุณ
นางสาวชีวารัตน์ ศรประสิทธิ์
นางชุติญา กุลกวีวุฒิ
นางสาวชุตินันท์ ศรีศร
นางชุติมา ลาภังยะวิทย์
นางชุติมา เศรษฐพันธ์
นางชุติมา อารีย์

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางชุลีกร แสวงผล
นางชูชีพ ปุยะติ
นางสาวชูศรี เพ็งสุข
นางชูศรี วงษ์นาค
นางโชติกา ผดุงพงษ์
นางสาวโชติกา ศรีสุวรรณ
นางซิติม่าเหรียม สายสลา
นางสาวซูรีนา เจะดอเลาะ
นางสาวญาณิศา สุวรรณชาตรี
นางญาณิศา อ่วมเมือง
นางญาณี ทองหล่อ
นางสาวญาดานุช โรจน์หิรัญกุล
นางสาวญาริดา พุทธิ
นางสาวฐะปะนีย์ ไตรญาณ
นางสาวฐานวีร์ อินทร์สมบัติ
นางฐานะพร แก้วผาบ
นางฐานิตา พิมพู
นางสาวฐานียา กาลจักร
นางสาวฐิตารีย์ จั่นเอี่ยม
นางฐิตารีย์ รัสดาดาน
นางสาวฐิติกาญจน์ภัทร หมู่พยัคฆ์
นางฐิติพร จิตจารูญ
นางสาวฐิติพร นิลฉายรัตน์
นางฐิติพร อาจหาญ
นางฐิติมา ชูทอง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิติมา ตอหิรัญ
นางฐิติรัตน์ กันทะวงค์
นางสาวฐิติรัตน์ ณ พัทลุง
นางสาวณฐมน เสวกานันท์
นางณณัฐพันธุ์ สัมภวคุปต์
นางณภัทร อินทร์สุวรรณ
นางณภาภัช ทัศวรรณ
นางสาวณยฎา พรพินิจวรคุณ
นางณฤดี จันทร์ถาวร
นางณสิกาญจน์ เจริญหิรัญธรณ์
นางสาวณสิกาญจน์ ดาริวัฒนเศรษฐ์
นางณสุข ศรีสุวรรณ
นางณัชชา จงรักวิทย์
นางณัชชา สะสม
นางณัฎฐณิชา คล้ายแก้ว
นางสาวณัฎฐณิชา รัตนกุญชร
นางณัฎฐณิชา เริงรื่น
นางณัฏฐณิชา กาฬภักดี
นางณัฏฐาภรณ์ นาคไร่ขิง
นางณัฏฐารัชต์ สุลานาจ
นางณัฐกมล เขจรลาภ
นางสาวณัฐกมล บุญศักดิ์
นางสาวณัฐกฤตา ทองใจ
นางณัฐกฤตา ทับทิมทอง
นางสาวณัฐกานต์ นนกระโทก

๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฐจิรา มาขา
นางณัฐชยา เนินกลาง
นางสาวณัฐชยา ไพรเลิศ
นางณัฐชราภรณ์ รัตนธรรม
นางณัฐฐา เจริญธนากิต
นางณัฐธิดา ม่อนมะขัน
นางสาวณัฐธิดาพร พุทธิษา
นางสาวณัฐนันท์ ภควัตศิตานนท์
นางสาวณัฐพัชร์ อินพรมมา
นางณัฐภรณ์ สร้อยสนธิ
นางสาวณัฐยา สุขประสาท
นางณัฐยา สุขหอม
นางสาวณัฐรดา กาฬภักดี
นางสาวณัฐวดี จันสมดี
นางณัฐสินี วงศ์จิระหิรัญ
นางสาวณัฐสุดา อ่วมเกิด
นางสาวณัฐิกา ตาริน
นางสาวณัฐิภา พุทธิมูล
นางณัฐิยาภรณ์ พานิชพงษ์
นางสาวณัทธมนกาญจน์ พัฒนวินิจ
นางสาวณิชกานต์ กิจเจริญ
นางสาวณิชกุล นุชธิสาร
นางณิชชารีย์ เต็มเปี่ยม
นางสาวณิชากร แก้วเฉิดโฉม
นางณิชากร พลไพร่ฟ้า

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓

นางณิชานันท์ วงศ์ศริ ิ
นางสาวณิชาพิชญ์ กลิ่นชื่น
นางณิชาภา พรมไชยา
นางณิชาภา ยังสว่าง
นางณิชาวี สุ่ยหาวงศ์
นางสาวดรุณา คาจันทร์
นางสาวดรุณี ชัยเขิน
นางสาวดรุณี ชาญเชี่ยว
นางดรุณี โชคชัยรัตนาพร
นางดรุณี ดาวเรือง
นางสาวดรุณี ตรีโชติ
นางดรุณี ทักษิณาจารี
นางสาวดรุณี ยอดคา
นางสาวดรุณี ยินดี
นางดรุณี โสภากัณฑ์
นางดลญพร น้อยโนนงิ้ว
นางดลภัช อรรคสุขโสภณ
นางสาวดลฤดี เพชรแก้ว
นางดวงกมล จีระดารงธัญญา
นางดวงกมล สวิง
นางดวงแข สุนทรัตน์
นางดวงจันทร์ สังข์แก้ว
นางดวงใจ ไกรวงศ์
นางสาวดวงใจ ชูเกียรติ
นางดวงใจ เพ็งเอม

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวดวงใจ วิโรจน์สกุลพร
นางดวงเดือน กาดีวงศ์
นางดวงเดือน วิภาหัสน์
นางดวงตา เจตน์จาลอง
นางสาวดวงตา ธรรมระโส
นางสาวดวงตา ปัญญสังข์
นางดวงธิดา ปุณญพร
นางดวงพร ฉ่าแสง
นางดวงพร รตะเสรี
นางสาวดวงพร ล้างภัย
นางสาวดวงพร หินลาภ
นางสาวดวงรัตน์ ชลศิริพงษ์
นางดวงรัตน์ แสงสว่าง
นางดวงสวรรค์ บุญเกื้อ
นางดวงอมร โปตะวัฒน์
นางสาวดอกเอื้อง ลาภเกิน
นางดอนนา กลมกลาง
นางดารนี สังข์วารี
นางดาราวรรณ ชูรักษ์
นางดารุณี เจริญสุข
นางดารุณี ดีวงศ์
นางสาวดาวใจ บัวประดิษฐ์
นางสาวดาวประกาย เลิศศรี
นางสาวดาวรุ่ง ตรีวิสูตร
นางสาวดาวัลย์ สงวนให้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓

นางดาหวัน ทิพย์สุข
นางสาวดี สังข์ศิริ
นางดุจดาว ธนบัตร
นางสาวดุฤษดี ยืดเนื้อ
นางดุษณี นิ่มมา
นางเดือนดารา คล้ายกบิลท์
นางเดือนเต็ม เล่าวณิชธนกร
นางสาวเดือนพิสุฐ เปลี่ยนพุ่ม
นางสาวตติยา แสงจันทร์
นางตติยาภรณ์ นิลเหม
นางตันติมา มณีฉาย
นางสาวเตือนใจ จาปาทอง
นางเตือนใจ นันทชมภู
นางเตือนใจ พิลาเกิด
นางสาวถนอมขวัญ เจือจารย์
นางถวิล ชูศรีโสม
นางสาวทรงลักษณ์ ชัยอมฤต
นางทรรศกร ปราณปรีชากุล
นางสาวทราภรณ์ สุนทรกะลัมพ์
นางสาวทฤตมน ธรรมนรภัทร
นางสาวทองดี ดีดิษฐ์
นางสาวทองไสย แสงกล้า
นางสาวทองหลี สิงห์คาน
นางทัศณีย์ พณิชยางกูร
นางสาวทัศนา นะบุญ

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวทัศนีย์ จ้อยลี
นางทัศนีย์ จันทร์กลาง
นางทัศนีย์ จันทร์ดีอนุภัทร
นางทัศนีย์ ยอดดาเนิน
นางทัศนีย์ ลิขิตวัฒนกิจ
นางสาวทัศนีย์ ศรีภุมมา
นางทัศนีย์ สังข์สาราญ
นางสาวทัศนีย์ หล่อทองคา
นางทัศพร สุขเจริญ
นางสาวทัศวรรณ เอี่ยมกาย
นางทานตะวัน นามทวย
นางทิชารัตน์ ชูเชิด
นางทิพพาภรณ์ ไชยพัฒน์
นางสาวทิพย์วรรณ คาเหลา
นางทิพวรรณ ฤกษ์วิชา
นางสาวทิพวรรณ ศรีเพ็ง
นางทิวาพร เถาว์ชาลี
นางสาวทิวาพร ราพรรณ์
นางทิวารัต บุญพิมพ์
นางทิษารัตน์ สูญราช
นางเทพรัตน์ เล็กน้อย
นางไทรงาม กระต่ายทอง
นางสาวธนกฤตา อ้นมี
นางสาวธนพร เกียรติไชยากร
นางธนพร เต็กสงวน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนพร เพ่งคุณ
นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล
นางสาวธนภร โกไศยกานนท์
นางสาวธนภรณ์ รอดพลอย
นางธนวรินทร์ พงษ์ภมร
นางสาวธนะศรี อรัญญิก
นางธนัญญา วิไลจิตต์
นางสาวธนันดา หนูโต
นางธนัสถา ศรีตะบุตร
นางสาวธนัสนันท์ อ่าปรีดา
นางธนาวดี จาปีแขก
นางสาวธนิดา รักศิลป์
นางสาวธมนต์ลักษ์ ข้อยุ่น
นางสาวธริดา ภิรธนาพงศ์
นางธวัลรัตน์ ใจบุญ
นางธัญชนก ศิริสงคราม
นางธัญญธร ภูวนัย
นางธัญญพัทธ์ วลัยอักษรลิขิต
นางสาวธัญญรัศม์ ปิยนุสรณ์
นางธัญญาพร เปลี่ยนอารุง
นางธัญญาภรณ์ สะใบ
นางธัญญาภรณ์ อนุชน
นางธัญญารัตน์ ทองแดง
นางสาวธัญญารัตน์ แปลงกลาง
นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ

๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางธัญญารัตน์ เลิศสงคราม
นางสาวธัญณภัทร์ ตรีเมต
นางธัญพร พลโกษฐ์
นางธัญพิชชา ถาดครบุรี
นางสาวธัญภา บุญภพสิริโชค
นางสาวธัญรัตน์ จาดเงิน
นางธัญรัศม์ โพธิตา
นางธันย์ณภัทร วรภัฎ
นางสาวธันยนันท์ พุกประยูร
นางธันยพร กลัดทรัพย์
นางสาวธันยรัตน์ กอสัมพันธ์
นางสาวธันยา สังข์ทอง
นางธิดา ครองราช์
นางธิดา จันทร
นางธิดาพร จันทร์ลอย
นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
นางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล
นางสาวธิดารัตน์ จงเสมอสิทธิ์
นางสาวธิดารัตน์ รอตมงคลดี
นางสาวธิติมา ทองลอย
นางสาวธิติมา ทัศนา
นางธีรพร โกษาเกต
นางธีราพร สามเจริญ
นางสาวนงค์เยาว์ นามโยธี
นางนงค์รัก พุ่มศรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓

นางสาวนงคราญ แก้ววิเศษ
นางนงคราญ บุญเดช
นางสาวนงนภัส แซ่ยิ้ว
นางสาวนงนภัส บุญก่อเกื้อ
นางนงนภัส วัฒนวรรณกุล
นางนงนาถ สีม่วง
นางนงนุช ขุนทอง
นางสาวนงนุช เชิดชู
นางสาวนงนุช พันธุ์อุดม
นางนงนุช โพธิดา
นางนงนุช รองเดช
นางนงนุช สร้อยจาปา
นางสาวนงนุช สุขเกษม
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นงนุช อบอุ่น
นางนงเยาว์ ขัดสี
นางสาวนงเยาว์ ทองขาว
นางนงเยาว์ ธรรมจันทร์
นางนงเยาว์ พยัพเมฆ
นางนงเยาว์ สิงห์คาป้อง
นางนงลักษณ์ ชูแก้ว
นางนงลักษณ์ พงษ์สุทธิรักษ์
นางนงลักษณ์ ภู่มณี
นางนพคุณ โอดสันเทียะ
นางนพมาศ วงษ์ราชา
นางสาวนพมาศ วิสพันธ์

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนพรรษ เดื่อเลี้ยง
นางนพวรรณ ชัยวีรพันธ์
นางสาวนพวรรณ ย้อยดี
นางนภา ศรีอ่อนคง
นางนภาพร แก่นจันทร์
นางนภาพร โค้วอุดมประเสริฐ
นางสาวนภาพร จิรรัชชกิจ
นางนภาพร โชติกลาง
นางนภาพร ธีรานุวรรตน์
นางนภาพร พิมพ์พรหม
นางสาวนภาพร เพียรสร้างสรร
นางนภาพร เหมทานนท์
นางสาวนภาพรรณ ม้วนทอง
นางสาวนภาภรณ์ ทองระดา
นางนภารัตน์ เทพภักดี
นางนภาวรรณ มุ่งดี
นางสาวนรกมล โค้วไล้
นางนราธิป ทองดี
นางนราพร หล้าหมอก
นางสาวนราภรณ์ มีสวัสดิ์
นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นางนรินทร์รัตน์ อยู่เย็น
นางสาวนริศรา จูแย้ม
นางสาวนริศรา ปัญจะมัง
นางสาวนฤทัย พรประสิทธิ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓

นางนฤทัย พิมพ์แก้ว
นางนฤนาฏ พงษ์วิลัย
นางนฤพร สุทธิศักดิ์
นางสาวนฤมล แก้ววิเศษ
นางนฤมล ไกรเพชร
นางนฤมล แจ่มสว่าง
นางนฤมล ชิณโคตร
นางนฤมล เดชค้า
นางสาวนฤมล ทองคารักษ์
นางนฤมล ประทีป
นางสาวนฤมล ภู่ห้อย
นางสาวนฤมล มากหมื่นไวย์
นางนฤมล วิริยมาโน
นางสาวนฤมล สิงห์ถม
นางสาวนฤมล สุขศิริ
นางนลินญา จุฑางกูร
นางนลินรัตน์ วรรณา
นางนวพร ไชยชนะ
นางสาวนวลแข สัมพันธ์
นางนวลจันทร์ วงษ์พรมมา
นางนวลจันทร์ อเนกะเวียง
นางนวลจันทร์ อ้วนไตร
นางนวลนิช รอดเนียม
นางนวลปราง พุ่มพฤกษ์
นางนวลพรรณ บุญรัตน์

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนวลเพ็ญ เหล่าจุมพล
นางนวลรัตน์ บุญสุขขัง
นางนวลรัตน์ แสวงกาญจน์
นางนวลละออง ดอกเดื่อ
นางสาวนัฏยา คีรินทร์
นางสาวนัดดา ชลมารค
นางสาวนัทกุญช์ญาณ์ ตันฏีร์ญาคา
นางสาวนัทธมน เกตุแก้ว
นางสาวนัทธมน ชอกหอม
นางนัทธ์หทัย ต้นแพง
นางสาวนันต์ทา เลิศวิไลนริศ
นางสาวนันทกา คันธารัตน์
นางสาวนันทกาญจน์ บุญแสง
นางนันท์ธร์พัชร ประมูลศรี
นางนันท์นภัส เฉลยถ้อย
นางสาวนันท์นภัส นพภารัมย์
นางสาวนันทนัช มีลาภสม
นางนันทนา ใจเอื้อ
นางสาวนันทนี ณ สงขลา
นางนันทพร ทูโคกกรวด
นางนันทพร บุญผุด
นางนันทพร สีระกา
นางนันทภัค บุญทัน
นางนันทวดี สาวะ
นางสาวนันทา ทั่งสุวรรณ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓

นางนันทา สนิทใจ
นางนันทิยา ก้านดอกไม้
นางสาวนันทิยา เสียงเพราะ
นางสาวนัยนา นาสูงเนิน
นางสาวนัยนา สุขวิมลพรรณ
นางนัยนา แสนทวีสุข
นางนาฏยา เจนแพทย์
นางนาฏระฎา ชูมิ่ง
นางสาวนาฏอนงค์ ชาวพะเยาว์
นางสาวนาตยา โรจน์เสรีสกุล
นางนาตยา ศรีสุข
นางนาตยา หนูโคกสูง
นางนาถลดา เดชะปัญญวัต
นางนารถนที กัสโป
นางนารีรัตน์ รักชัย
นางสาวน้าค้าง นงค์เยาว์
นางน้าทิพย์ โต๊ะถม
นางน้าทิพย์ ทะศรีแก้ว
นางน้าทิพย์ พันธ์รัตน์
นางน้าผึ้ง ชูสม
นางน้าผึ้ง วงษ์แย้ม
นางน้าฝน สารสุข
นางน้าฝน สุขพิมาย
นางน้าฝน สุ่นบุญนาค
นางน้าหวาน สุจริตพานิช

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนิกรรดา ยศปัญญา
นางสาวนิจกานต์ นิ่มมา
นางนิชกานต์ ชัยชนะ
นางนิชดา ไวอาภี
นางสาวนิชาภัทร ปานมี
นางสาวนิชาภา ภมรโชคประสพ
นางสาวนิดหน่อย จูอาภรณ์
นางนิตธยา คงบุตร
นางสาวนิตยา กลิ่นโกมุท
นางนิตยา คชพันธ์
นางนิตยา คาชุนห์
นางนิตยา ตุลา
นางนิตยา เต็งประเสริฐ
นางนิตยา โนนทะจันทร์
นางนิตยา บุญเมือง
นางสาวนิตยา เบ็ญเหล็บ
นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์
นางนิตยา มณีโชติ
นางนิตยา ลมพัฒนา
นางนิตยา วงค์เจริญ
นางนิตยา สิงห์แรง
นางนิตยา สุขวัฒนานุกูล
นางนิติยาภรณ์ บุญสุข
นางสาวนิทรา ใจสว่าง
นางนิธินาถ กิติเงิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓

นางนิพาภรณ์ ภูมิโคกรักษ์
นางสาวนิภา คงสมุทร
นางสาวนิภา เจนกสิสาท
นางนิภาพรรณี สุวรรณมณี
นางสาวนิภาภรณ์ ไวกระโทก
นางนิภารัตน์ เนตรบุตร
นางนิภาลัย ลูกศร
นางนิมล ไชยภักดี
นางสาวนิยดา ยังเหล็ก
นางสาวนิยตา สีกา
นางนิรชา ป้านศรี
นางสาวนิรมล ชัยหมื่น
นางนิรมล ไตยนา
นางสาวนิรมล มัทธวรัตน์
นางนิรมล ศรีสวัสดิ์
นางนิรากรณ์ บัวบุญ
นางสาวนิโลบล สมบูรณ์ศิริ
นางนิษฐ์ณญา เกิดผล
นางนิสาชล ขันติกูล
นางนุจรี แซ่ผ่ง
นางสาวนุจรี พรหมแก้ว
นางสาวนุจรี แสงศรี
นางนุชจรินทร์ พลจันทร
นางสาวนุชนาฏ สิทธิชัย
นางนุชนาถ ยิ่งยวด

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนุชนารถ โพธิ์พยอม
นางนุชรีภรณ์ อั้นอาไพ
นางนุชศรา อารยางกูร
นางสาวนุชสรา ร่มโพธิ์ตาล
นางนุศรา อนุตรวิรามกุล
นางนุสรา เง่อเขียว
นางเนตรนภา ไชยศิลป์
นางสาวเนตรนภา เพชรทองมา
นางเนตรนภา วงศ์ชารี
นางสาวเนตรบุญมี ธรรมสติ
นางเนาวรัตน์ ดิษฐ์เล็ก
นางสาวเนาวรัตน์ วันทูล
นางเนาวรัตน์ ไวกลาง
นางเนาวรัตน์ สารรักษ์
นางเนาวรัตน์ หงสกุล
นางสาวแน่งน้อย สาระสะ
นางแน่งน้อย สีแตง
นางบรรจง ริมทอง
นางสาวบรรเจิด บุตรหึง
นางบังอร จันทร์ดิษฐ์
นางบังอร แดงสูงเนิน
นางบังอร วรรณภาผล
นางสาวบัณฑิตา เรืองปิ่น
นางบัวจันทร์ ชาชุมวงศ์
นางบัวทอง พิมายนอก

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางบัวบาน ธูปทอง
นางบัวหลัน ณ วิเชียร
นางบัวหลัน ทวีทรัพย์
นางบารมี ศิลาโคตร
นางบุญงาม จ้อยแปลก
นางสาวบุญจันทร์ ไกรศาสตร์
นางสาวบุญชู บุตรรัตน์
นางสาวบุญญกานต์ สุวรรณเวียง
นางสาวบุญทอง มั่นคง
นางสาวบุญธรรม ชัชเวช
นางบุญนาค อ่ากลาง
นางสาวบุญภา ไข่มุกข์
นางสาวบุญยืน เม่งช่วย
นางบุญศิริ แสวงเงิน
นางบุญสร้าง ตันตินิจกุล
นางบุณฑริก หนูนวล
นางบุดสดี เสาะก่าน
นางสาวบุตรี ปานสินธุ
นางบุปผา แย้มชุติ
นางสาวบุศรา ตาละลักษณ์
นางสาวบุศรินทร์ มีใย
นางสาวบุษกร บุญตาระวะ
นางบุษกร พุฒนวล
นางบุษกร เวียงวิเศษ
นางบุษบา ประจวง

๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวบุษยมาศ คงอ่อน
นางบุษยรัตน์ บุษปฤกษ์
นางบุษรา งามขา
นางสาวเบญจพร บุญปก
นางเบญจภรณ์ รูปใหญ่
นางเบญจมาพร จันทร์ศรีบุตร
นางสาวเบญจมาศ ศีลา
นางเบ็ญจมาศ อุปพงษ์
นางสาวเบญจวรรณ ชูเชิด
นางสาวเบญจวรรณ ศรีวาลัย
นางเบญจา จาปาทอง
นางเบ็ญจา ตันตา
นางสาวปฏิภรณ์ พิทักษ์
นางปณิดา ยิ้มโต
นางสาวปณิตา เจนรักมาตุภูมิ
นางปณิตา รุ่งโรจน์
นางสาวปณิตา สงสัย
นางปณิตา สังข์วร
นางสาวปนัดดา เขียวชะอุ่ม
นางสาวปนัดดา ดีสดใส
นางสาวปนัดดา เดชเกาะเก่า
นางปนัดดา ถาวรพรม
นางสาวปนัดดา ประสงค์
นางสาวปภัทรดา ปิยวราวัชร์
นางสาวปภัสรา ขันธิกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓

นางปภา ทองสวัสดิ์
นางสาวปภาดา อรรครินทร์
นางปภาวรินท์ เพลียปลัด
นางสาวประกายแก้ว โคตา
นางประครอง มงคลเกิด
นางประครอง แสงจันทร์
นางประคอง สุวรรณเพ็ง
นางประคองทรัพย์ คัมภีระ
นางประจวบ แก้วอามาตย์
นางประชาพร ประสพศักดิ์
นางประณีต วานนท์วงศ์
นางประดับพร วิสุทธิวงส์
นางสาวประดิษฐ แสนสุข
นางสาวประทิน ฤทธิรงค์
นางประทีป ไชยเสน
นางสาวประทีป แดงฉ่า
นางประนอม จันทร์นวล
นางสาวประนอม นาคพล
นางประนอม ผ่านเสนา
นางสาวประนอม แสงพิรุณ
นางประพิมพรรณ ภุชงค์ชัย
นางประไพ นาคนวม
นางประไพพร เกษมคุณ
นางประไพย จินดาวงศ์
นางสาวประภัสสร แป้นหว่าง

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางประภัสสร พิลาภ
นางประภัสสร อรรถสงเคราะห์
นางสาวประภัสสรา เจษฎาจินดานุช
นางประภา แก้วทา
นางสาวประภา สายน้าผึ้ง
นางสาวประภาพร ขุนเพ็ชร
นางประภาพรรณ นิ่มละออ
นางสาวประภาพรรณ ประเทศ
นางประภาพันธ์ บุญไทย
นางสาวประภารัตน์ วนิชชาการ
นางประมวล น้อยสวรรค์
นางประยูร กันกูล
นางสาวประวีณ์นุช สุดถนอมภรณ์
นางประเสริฐทรง สองเมือง
นางปรัชญาภรณ์ ไกรสร
นางสาวปราญชลี โซตา
นางสาวปราณี กุณศรี
นางปราณี เก่งสกุล
นางปราณี แก้วเก็บ
นางสาวปราณี ทิพย์มะณี
นางปราณี นาคสิน
นางปราณี เรียนรู้
นางสาวปราณีต ชอบนา
นางปรานอม เรือนแก้ว
นางปรานี สอนมี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรารถนา กระแสสินธุ์
นางปรารถนา วิโสรัมย์
นางสาวปริชาติ คิดขยัน
นางปริญญา เหมเปา
นางปริญญาภรณ์ จงใจลาน
นางสาวปริศนา สัชนะกูล
นางปรีญา ตุลาพันธุ์
นางปรีดา ภู่ธนันชัย
นางสาวปรียนันท์ จันทร์พงษ์
นางสาวปรียาพร บุญศรี
นางปลินดา สุนทราญ
นางปลื้มจิตร เหมวัตร
นางปวริศา เสมศรี
นางสาวปวีณ์นุช พัดขุนดิษฐ์สกุล
นางปวีณา แก้ววิลา
นางสาวปวีณา โกศลานันท์
นางปวีณา คนคล่อง
นางปวีณา บุสทิพย์
นางปอขวัญ สว่างแจ้ง
นางสาวปัญจรัตน์ สมพร
นางปัญชดา ล้อมลิ้ม
นางสาวปัญญาทิพย์ ศรีแก้ว
นางปัญญาพร จันทร์จิตร
นางสาวปัทมา จูเจี่ย
นางปัทมา ปานผา

๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวปัทมาวดี พุ่มพวง
นางปาณิกาน์ ต่อโชติ
นางสาวปานแก้ว อักษรขา
นางสาวปานจิต ปินตา
นางสาวปารณีย์ วรสุทธิพิศิษฎ์
นางปาริชาต พุทธคุ้ม
นางสาวปาริชาติ เกื้อกูล
นางปาริชาติ คาพานิช
นางปาหนัน จันทร์เมือง
นางปิณฑิรา สวนศิริ
นางสาวปิยนันท์ กั่วพานิช
นางปิยนุช ชูชาย
นางสาวปิยรัตน์ ครองชื่น
นางสาวปิยรัตน์ เจียรสวัสดิ์วัฒนา
นางสาวปิยรัตน์ แจ่มใส
นางสาวปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์
นางสาวปิยวัน เครือนาค
นางปิยะฉัตร ขาวนอก
นางสาวปิยะฉัตร วิริยสถิตย์กุล
นางสาวปิยะฉัตร สุวรรณวัฒน์
นางสาวปิยะนาถ ด่านกุล
นางสาวปิยะนุช แก้วฤทธิ์
นางปิยะนุช พรหมมี
นางสาวปิยะมาศ รักษาราษฎร์
นางสาวปิยะวดี ปิติคาม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางปิยะวรรณ เจียวยี่
นางปุณยวีร์ สุขตระกูล
นางสาวปุริมปรัชญ์ ไพบูลย์สุข
นางปุริมพรรษ์ ม่วงสุวรรณ์
นางผกาพรรณ ประสานจิตร
นางผกามาศ อนุสัย
นางสาวผกายมาส คงคาเขตร
นางผดุงกาญจน์ เภรีภาศ
นางสาวผุสดี คีตวรนาฎ
นางผุสดี อสิพงษ์
นางฝันมงคล จันทร์จับเมฆ
นางพงศ์ลัดดา มีลาภ
นางสาวพงษ์ศิริ เคยอาษา
นางสาวพจณี อาสนามิ
นางพจนีย์ พลับพลี
นางสาวพจนีย์ ภุมรินทร์
นางสาวพชรภรณ์ ด้วงประเสริฐ
นางพนาวัลย์ มหาวัน
นางพนิดา ธานีรัตน์
นางสาวพนิดา บุญญะระตานนท์
นางพนิตตา เกิดสมุทร
นางพยอม ชูบัณฑิต
นางพเยาว์ ไชยชนะ
นางพเยาว์ ภาคีพันธ์
นางสาวพรชนก ส่งแสง

๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวพรชนก สราญเลิศ
นางพรทิพย์ จิตตชุ่ม
นางพรทิพย์ ช่วยดี
นางพรทิพย์ พรมภักดี
นางพรทิพย์ ไพรัตน์
นางสาวพรทิพย์ ภูเดช
นางพรทิพย์ มีมิ่งขวัญ
นางพรทิพย์ รัศมีทัต
นางพรทิพย์ วิริยะพันธ์
นางสาวพรทิพย์ สุวรรณ
นางสาวพรทิพย์ อินขลิบ
นางพรทิพย์ อุทัยธรรม
นางพรธิตา นุพล
นางสาวพรธิพา จอมเกาะ
นางพรปวีณ์ หยกฟ้าวิจิตร
นางพรพักตร์ จาตุพรประเสริฐ
นางสาวพรพิมล ระสิตานนท์
นางพรพิมล อุตบัววงศ์
นางพรเพ็ญ ป้อมบุญมี
นางพรเพ็ญ ยศเรือง
นางพรรณทิพย์ พาใจธรรม
นางพรรณมณี เหลือรักษ์
นางพรรณราย ยอดรัก
นางพรรณวิไล ศรีระธุ
นางสาวพรรณิภา ถิ่นขนอน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓

นางพรรณี ปาลเดชพงศ์
นางสาวพรรณี ผดุงศิริกุล
นางสาวพรรณี พงค์ดา
นางพรรนิภา ชมโคกกรวด
นางสาวพรรวินท์ ทรัพย์มั่งมี
นางสาวพรรัตน์ มุขแก้ว
นางสาวพรสุฎา ชาลีวรรณ
นางพรสุดา หอมอ่อน
นางสาวพร้อมพร รังสิยานนท์
นางสาวพรอุษา ศรีเมือง
นางสาวพวงทอง กนกการ
นางพวงเพชร เพ็ญไพบูลย์
นางสาวพวงรัตน์ กุศลรักษ์
นางสาวพัชณีย์ บุญพัฒน์
นางพัชราภรณ์ เพ็ชรใจศักดิ์
นางพัชรินทร์ เครือเทพ
นางสาวพัชรินทร์ ทองลิ้นจี่
นางสาวพัชรินทร์ ทาลุมพุก
นางพัชรินทร์ เทพเภา
นางสาวพัชรินทร์ ธารหาญ
นางสาวพัชรินทร์ อ้วนซิน
นางสาวพัชรี กังวาลไกล
นางสาวพัชรี เนินผล
นางพัชรี บุญพิทักษ์สกุล
นางสาวพัชรี ประสมพงศ์

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางพัชรี ภาโสม
นางพัชรีพร ทรงคุณ
นางสาวพัชรีรัตน์ เอี่ยมบรรจง
นางพัฒน์ มาศนิยม
นางพัฒน์นรี ชุติพันธ์
นางพัฒนา คะศรีทอง
นางพัฒนา ช่วยกูล
นางสาวพัฒนา พูลเขตกิจ
นางสาวพัณณ์ชิตา ฉ่าจิตร
นางสาวพัทธ์ ชอบผล
นางสาวพัทธนันท์ ใจเด็ด
นางสาวพัทธนันท์ นฤภัย
นางพันทิวา เชิดชู
นางพันธ์พิศ โสทะ
นางสาวพันธุ์นี พันธุ์ดี
นางพันนิพา บุญทักษ์
นางพานิช แสนกล้า
นางพิกุล ชานาญจันทร์
นางสาวพิกุลทอง ตังทนาน
นางสาวพิชชญามญช์ ชันแสง
นางพิชชารัตน์ ศิริธรรมพัชร์
นางพิชดาภรณ์ ต่างสี
นางสาวพิมพ์ใจ ณรงค์ฤทธิ์
นางพิมพ์ใจ สาระสนธิ
นางพิมพ์ณัฐดา เปี่ยมประเสริฐ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓

นางสาวพิมพ์ณารา ชัยฐณวัฒน์
นางพิมพ์นารา มิ่งมาลี
นางพิมพ์นิภา สิทธิพันธ์
นางพิมพ์ผกา บุญมั่น
นางพิมพ์พจี เด่นประกายเพชร
นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์
นางพิมพร กาโน
นางพิมพรรณ อิสระบุตร
นางพิมรา ศรีสุกใส
นางสาวพิมลพร เชื้อประยูร
นางสาวพิมลพรรณ พงษ์สุวรรณ
นางพิมลพรรณ พื้นผา
นางพิมุกต์ ทองคาบุตร
นางสาวพิลาสินี กิจท้าย
นางสาวพิไลภรณ์ หะธรรมวงษ์
นางพิศมัย สาวิสิทธิ์
นางพิศมัย เหมือนคา
นางพิศมัย อาแพงพันธ์
นางพิสมัย เทย์เลอร์
นางพีรจิตตา วิงเวียน
นางสาวพีรญา ศิริชาญ
นางสาวพีรภาว์ พุทธงชัย
นางพีริยา สุขจิตร
นางสาวพุทธศิริ วงศ์ศรุตานันท์
นางสาวพูนธิวา ลาปะ

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางพูมสิริ แต้มทอง
นางพูลทรัพย์ ศิริสุทธิ์
นางพูลทรัพย์ สื่อสุวรรณ์
นางพูลสุข วะสีคง
นางสาวเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์
นางเพชรรัตน์ จีนกลั่น
นางเพชรรัตน์ แสนพิลา
นางสาวเพ็ชรรัตน์ รัตนปัญญาชน
นางเพชรลัดดา วงษ์มาลี
นางสาวเพชรา ใจตรง
นางสาวเพชรา ทองดี
นางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์
นางเพ็ญนภา ญาณฤกษ์
นางเพ็ญนภา มะโนคา
นางสาวเพ็ญนภาพรณ์ ตู้ที
นางเพ็ญประภา ชินอ่อน
นางสาวเพ็ญพันธุ์ กาบมาลา
นางเพ็ญมณี บัวยิ้ม
นางเพ็ญศรี ไชยสลี
นางเพ็ญศรี นิติพนากุล
นางเพ็ญศรี พิมพวง
นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์
นางสาวเพ็ญศรี ศานติธนสาร
นางเพ็ญศรี ศิริสวัสดิ์
นางเพ็ญศิริ นุชอ่อง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพียงพร สุนทโรทก
นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์
นางเพียรพร ศรีดวงดี
นางเพียราดา หนูแก้ว
นางแพรวพรรณ ยิ้มแย้ม
นางไพฑูรย์ สิงสีทา
นางไพรจิตร ลาจ้อย
นางสาวไพรัตน์ บุญแจ้ง
นางไพรินทร์ จันทร์แดง
นางสาวไพรินทร์ ทรัพย์สุข
นางไพวัลย์ อินธิเสน
นางฟองคา พุ่มพวง
นางสาวภควรรณ โพธิญาณ
นางภณิณอาภา ยามี
นางภรณ์ศรี ทาทอง
นางภัคจิรา ปันทิพย์
นางภัควลัญชญ์ เครือวงค์แก้ว
นางสาวภัชรี สุมามาลย์
นางภัณฑิตา แท่งทอง
นางสาวภัทรนิษฐ์ วีระบรรลือโชติ
นางภัทรพร กะจะวงษ์
นางภัทรพร วัชรเสถียร
นางสาวภัทรวรรณ ถาวร
นางภัทรา หน่ายทุกข์
นางภัทราภรณ์ ศรีวสุทธิ์

๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางภัทราวรรณ สอนสา
นางภัทริยา บริบาล
นางสาวภัทริยา ภักดี
นางภัสพร เพียงงาม
นางสาวภัสพร มิตศิริ
นางสาวภัสรารัตน์ กีรติชัยชนินทร์
นางภาณี พงษ์ไพร
นางภาณี สุวรรณสินธุ์
นางภานุพร อินต๊ะ
นางสาวภารดี ศรีพุทธิรัตน์
นางภารวี ผิวอ่อน
นางภาวดี ใจตรง
นางภาวนา ประสิทธิ์แพทย์
นางสาวภาวรรณา เพ็ชรชงค์
นางสาวภาวิณี วงศ์สลับสี
นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
นางสาวภาวิดา เกิดศิริ
นางภาวิตา รุ่งรักษา
นางสาวภาวินี บุญสนอง
นางภาวินี พิมพา
นางสาวภาวินี อั้งน้อย
นางสาวภาวิสรา ใสศรี
นางสาวภาวีพร บุญปลูก
นางภาสินี อยู่เย็น
นางภิญญดา บัวทอง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภิญญดา ลีลาเชาว์
นางภิรมย์ เวหะ
นางภิรมย์รักษ์ วรรณวงศ์
นางสาวภูรดา พิมพ์งาม
นางสาวภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร
นางสาวภูษณิศา บ่อทอง
นางมณฑวรรณ แสนมงคล
นางมณฑา ธนคุณมั่นคง
นางมณฑิรา พุ่มรัตน์
นางมณธิญา หาญสุริย์
นางมณี โคมไฟเพชร
นางมณี ตะกรุดแก้ว
นางสาวมณีจันทร์ ซอนอินทร์
นางมณีพรรณ อู่ทอง
นางมณีรัตน์ กาดีวงศ์
นางสาวมณีรัตน์ จันทร์สูงเนิน
นางมณีรัตน์ ศรจันทร์
นางสาวมณีรัตน์ สินธุยศ
นางสาวมณีสุวรรณ์ ประเสริฐธรรม
นางสาวมติกาญจน์ จิตกระโชติ
นางมนต์ฤดี รุ่งศิริรัตน์
นางมนฤดี ชมภูแก้ว
นางสาวมนัสสวาท ศรพงษ์
นางมยุรพงศ์ พรหมสิทธิ์
นางมยุรี เกตุเอี่ยม

๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางมยุรี ทรัพย์มี
นางมยุรี นามมหานวล
นางมยุรี พืมขุนทด
นางมยุรี สุนทรพฤกษ์
นางมยุรี อัฐทอง
นางสาวมยุรี อินทะสะระ
นางมยุรีย์ คงชีพ
นางมยุรีย์ ทิพย์ญาณ
นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์
นางมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง
นางมรกต ปานเทศ
นางสาวมรกต วัฒนศักดิ์
นางสาวมลชิรา ตีแก้ว
นางมลทิพย์ คาหวาน
นางมลทิรา สวัสดี
นางสาวมลฤดี เทพธีระชัย
นางมลฤดี ปันฉาย
นางสาวมลฤดี ปานโพธิ์
นางมลฤดี อังสุโวทัย
นางมลลักค์ บุญคง
นางสาวมลวิภา พืชพงค์
นางมลิวัลย์ คงทอง
นางสาวมลิวัลย์ ดารงค์ฤทธิ์
นางสาวม่วย แซ่ยี่
นางสาวมะธิดา ดอนสกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางมะลิ ทับอุไร
นางมะลิ มัจฉิม
นางมะลิ วาปีโส
นางสาวมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
นางมะลิวรรณ เบญมาตย์
นางมัญชุพัฒน์ ปัตเมฆ
นางมัยสุวัยริย๊ะ เสนหมาด
นางมัลลิกา จันตะบุตร
นางมาลัย จันทรนิล
นางมาลัย มอบกระโทก
นางสาวมาลัยทิพย์ แกมชัยภูมิ
นางมาลา ทับผดุง
นางมาลินี ษัฎเสน
นางมาลี งามกระจ่าง
นางมาลี นิลแนม
นางมาลี ปลั่งดี
นางมาลี พชระวรางกูร
นางสาวมาลี ศรีวิริยไชย
นางมาเลียม อรรถพันธุ์
นางมิ่งขวัญ เทิดกวินกานต์
นางสาวมินท์มันตา จิรภิรมย์ฐากุล
นางสาวมินทร์ลดา ทรงกลด
นางมุกดา ขาวขวงศ์
นางสาวเมตตา อิ่มประเสริฐ
นางสาวยอดขวัญ น้อยมะหาไว

๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางยุพดี จีรจิตต์
นางยุพเรศ ลุนเวลา
นางยุพา คงรักษาเกียรติ
นางยุพา พานเมือง
นางสาวยุพิน ก้อนศิลา
นางยุพิน เกิดน้อย
นางสาวยุพิน โกสุม
นางยุพิน พรมเมืองเก่า
นางสาวยุพิศ จันทวี
นางยุภาภัติ พิมพะวงค์
นางสาวยุรนันท์ พลายละหาร
นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว
นางสาวยุวันวรี อ้นแก้ว
นางสาวเย็นฤดี โพธิมาศ
นางเยาว์พา ชุ่มเกตุ
นางเยาวภา บุญฤทธิ์
นางสาวเยาวรัตน์ ชมวนา
นางสาวเยาวเรศ หวานคม
นางสาวเยาวลักษณ์ สนประเสริฐ
นางโยวดี ชาวพรอน
นางรจรินทร์ อ่วมแดง
นางรณิดา พึ่งโคกสูง
นางสาวรติรัตน์ สังขรัตน์
นางรพิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์
นางรพีพร มีสุข

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรพีพร วะลัยพันธ์
นางสาวรพีพร อุทโท
นางรวิสรา องอาจ
นางรสกร เสนารักษ์
นางสาวรสริน บัวดวง
นางสาวรสสุคนธ์ เชี่ยวปัญญานันท์
นางรสสุคนธ์ พูลสวัสดิ์
นางสาวรสสุคนธ์ เย็นหน้า
นางสาวระเบียบ ปัญญาณีย์
นางระพีพร หนูยิ้มซ้าย
นางสาวระฟ้า แก้วโคมทอง
นางระวิวรรณ ร่มลาดวน
นางรักคณา สมพร
นางรักชนก เนียมเงิน
นางรักษ์นันท์ ภีระคัม
นางสาวรักษิตณา ทองพราว
นางสาวรังสิมา ภิญโญ
นางรัชฎาภรณ์ หิรัญสุข
นางรัชฏาพร คุณละ
นางรัชดาวรรณ ธีรานุวรรตน์
นางสาวรัชนก อ่อนละเอียด
นางรัชนี ไชยแสน
นางสาวรัชนี นาโควงค์
นางสาวรัชนี ฤทธิศาสตร์
นางสาวรัชนี วิสูงเร

๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชนี สุขประเสริฐ
นางรัชนีภรณ์ อินท์นุพัฒน์
นางรัชนีย์ ตรีเนตร์
นางรัชนีวรรณ เจริญโชคมณี
นางรัชนีวรรณ มณีสุวรรณ
นางรัฐชนพร แก้วลังกา
นางสาวรัฐพร ศรีแสน
นางรัตติกร จิติมา
นางรัตติกร เสาร์อิน
นางรัตติยา ช่วยค้า
นางสาวรัตน บุญอาจ
นางรัตน์ฐาน์อร แจ้งจิตร์
นางรัตน์ปราณี วงศ์นุกูล
นางรัตนา ชาตรูประมัย
นางรัตนา ทรัพย์สิน
นางรัตนา มาป้อ
นางรัตนา เรืองเวช
นางรัตนา วงษ์มาก
นางรัตนาพร พันธนะสุวรรณ
นางรัตนาภรณ์ คาวังพฤกษ์
นางสาวรันทม ชูเมือง
นางรัศมี โสภาลุน
นางรัสริน ประกิระสา
นางราตรี เทวาฤทธิ์
นางสาวราตรี บุรงค์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓

นางราตรี ลิยงค์
นางราตรี แสงเอี่ยม
นางราตรี อักษรคง
นางสาวรารัตน์ โตล่า
นางราพวน หมุกหมาก
นางราพัน ปุณขันธุ์
นางราเพย นาคโคกสูง
นางราไพ สัมพันธ์พร
นางรินทิพย์ ศิริพันธ์
นางสาวรินรดา ยอดกันตี
นางรุ่งกานต์ พัทยาพล
นางรุ้งตะวัน คานุช
นางสาวรุ่งทิพย์ จันโท
นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์
นางรุ่งทิพย์ อิ่มพูล
นางรุ่งทิวา เจือจา
นางสาวรุ่งนภา แซ่ลิ้ม
นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด
นางรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม
นางรุ่งนภา เพชรรัตน์
นางรุ่งระวี นาคตระกูล
นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล
นางสาวรุ่งรัตน์ มงคลวิสุทธิ์
นางรุ่งรัตน์ รัตนเศรษฐ
นางรุ่งฤดี แก่นจันทร์

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางรุ่งสุริยา มีฤทธิ์
นางรุ่งอรุณ มุกดากิจ
นางรุ่งอรุณ สวนสอง
นางสาวรุ่งอรุณ อนุชาติ
นางสาวรุจินันทน์ ภาศักดี
นางสาวรุจิรา โกเนตร์สุวรรณ
นางสาวรุจิรา เจริญรัตน์
นางสาวรุจิรา ฉิมมากูร
นางเรณู กุมภรัตน์
นางสาวเรณู เล็กดี
นางเรณู วรรณสวัสดิ์
นางเรณู สอนสาโรง
นางเรวดี บุญวิทย์
นางเรวดี วาระเพียง
นางเรวดี สาแดง
นางเรือนแก้ว อินทมาตร์
นางฤทัย สุวรรณผ่อง
นางลดาวัลย์ จันทะคัต
นางสาวลภัสรดา โกกิลารัตน์
นางลลิตา ลือชา
นางลออศรี สังพรหม
นางสาวละม่อม แช่มช้อย
นางละมัย รัตนบุรี
นางละมัย สง่าแรง
นางละออง บุญสุข

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางละออง ลั่นซ้าย
นางละออง แว่นศิลา
นางละอองดาว พงศ์พฤกษทล
นางสาวละอองศรี สุขทวี
นางลักขณา กองอุดม
นางสาวลักขณา ดีเจริญ
นางลักขณา นามะณีวรรณ
นางสาวลักขณานุกูล พรหมพันธ์
นางลักษณา ไชยช่อฟ้า
นางลักษิกา กลิ่นโพธิ์กลับ
นางลักษิณา อาคมเวช
นางสาวลัดดา กล่าชัย
นางลัดดา กองบุญ
นางลัดดา พันชนัง
นางลัดดาวัลย์ บุญมีมาก
นางลัดดาวัลย์ โยธาแข็ง
นางสาวลัดดาวัลย์ รุ่งเรือง
นางสาวลัทธพรรณ แท่นงาม
นางลาพอง สุขช่วย
นางลาเพย สุวรรณทิพย์
นางลินดา ลีเลิศปัญญา
นางสาววงเดือน เจริญดี
นางวชิราภรณ์ จึงสมศักดิ์
นางสาววนิดา ผริตะโกมล
นางสาววนิดา ผาสุข

๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางวนิดา วรรณกาญจน์
นางวนิดา เศษโพธิ์
นางวนิดา สุภารัตน์
นางสาววรญาภัทธนนท์ วรรณา
นางสาววรณัน สมภาร
นางวรดา โสรัจจ์
นางวรนัน โสวรรณ์
นางวรนุช อาศน์สุวรรณ
นางสาววรพร สิรกุล
นางวรรณดี ดาอาภัย
นางสาววรรณนิภา ขัติรัตน์
นางวรรณนี ศรีบุญคง
นางสาววรรณภร คาภูศิริ
นางวรรณภา อภิรมยานนท์
นางสาววรรณรักษ์ ธีระวรรณสาร
นางสาววรรณริษา บุญนันท์
นางสาววรรณวิสา เก่งธัญการ
นางวรรณา ครุฑางคะ
นางสาววรรณา จรัลเวชสุทธิ
นางสาววรรณา จูสวย
นางวรรณา ณ พัทลุง
นางวรรณา ดาศรี
นางสาววรรณา ตระกรุดทอง
นางวรรณา ทองมี
นางสาววรรณา ศรีทองเทศ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓

นางสาววรรณา โสอุดร
นางวรรณิดา สุวรรณสิริเมธี
นางวรรณิภา ช่างเหล็ก
นางสาววรรณิภา นกแก้ว
นางวรรณิภา อุปถัมภานนท์
นางสาววรรณิสา พูลสุข
นางสาววรรพิสา อาจลุน
นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์
นางวรวรรณ คาหนาหนัก
นางวรวรรณ ลานทอง
นางสาววรวรรณ อิ่มเจริญ
นางวรวลัญช์ ลิ้นทองคา
นางสาววรวีร์ เภกะสุต
นางวรหทัยพันธน์ พรหมบุตร
นางวรางคณา ทองขาว
นางวราพร ชุกะวัฒน์
นางวราพร เลิศไกร
นางสาววราพันธ์ สภาพักตร์
นางวราภรณ์ เจนใจ
นางสาววราภรณ์ ช่วยชาติ
นางสาววราภรณ์ ไชยากรกิจ
นางสาววราภรณ์ โตจันทร์
นางสาววราภรณ์ ทิมาสาร
นางสาววราภรณ์ เนตรใหญ่
นางวราภรณ์ แนวศรีนาค

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางวราภรณ์ พิมราช
นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ
นางสาววราภรณ์ แสงเมฆ
นางวรายุภัสร์ ปานอาพันธ์
นางสาววรารัตน์ พานิชกุล
นางสาววริฎฐา อุ่นเสนีย์
นางวรินทร เอิบอิ่ม
นางสาววรินธร งามประเทืองโสภา
นางวลัยพร เชี่ยวชาญ
นางวลัยพร ปัญญา
นางวลัยพร ยะอนันต์
นางสาววลัยพร วงษ์ทองดี
นางวลี เขตต์กรณ์
นางวลี จินดาวงศ์
นางสาววัชชรีย์ ร่มโพธิ์ทอง
นางวัชรา วาระสิทธิ์
นางวัชราภรณ์ แก้วเนตร
นางวัชราภรณ์ คาสอาด
นางวัชราภรณ์ ศรีบุศราคัม
นางวัชรินทร์ หัตถกรี
นางสาววัชรินทร์ อิ่มจิต
นางสาววัชรี สุวรรณทัพ
นางสาววัชรีกร จันพิศาล
นางวัณณา เผ่าน้อย
นางวัณทณี มูลผดุง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓

นางสาววัณลัดฎา ม่องคาหมื่น
นางสาววันดี ขุนชิต
นางวันดี จูเปี่ยม
นางสาววันดี มีแสงจันทร์
นางวันทนา ช่วงวิไล
นางสาววันทนา ผ่องอาไพ
นางสาววันทนา ศรีอภัย
นางวันทนีย์ รายะรัตนกาญจน์
นางวันทนีย์ วานิชกุลจงเจริญ
นางวันนา พยนต์
นางสาววันเพ็ญ คงเกษม
นางสาววันเพ็ญ ชุมคง
นางสาววันเพ็ญ โตมอญ
นางวันเพ็ญ โพธิ์นคร
นางวันเพ็ญ วาทิน
นางสาววันเพ็ญ ศรีสุภา
นางวันเพ็ญ สงคะมัย
นางวันเพ็ญ สระเอี่ยม
นางวันรวี หิมวงศ์
นางสาววันวิสาข์ ฉันเจริญธรรม
นางสาววันวิสาข์ ศรีทอง
นางวัลภา ทองเหมาะ
นางวัลย์ลดา พาหูถิต
นางสาววัลยา แซ่แต้
นางวัลลา ธรรมรงรักษ์

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางวัลลีย์ กามะหยี่
นางสาววารินทร์ งามละออ
นางสาววารินทร์ ลุยสุข
นางวารี กิจอินทรีย์
นางวารี เปรมวิศิษฐ
นางสาววารี มะโนวงค์
นางวารุณี จุ่มเขียว
นางวารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล
นางสาววารุณี ซุ้นสุวรรณ
นางสาววารุณี ถนอมมานะกิจ
นางวารุณี ผิวขาว
นางวาสนา เกิดดอนแฝก
นางวาสนา ตังคุปานันท์
นางวาสนา มหาชานนท์
นางวาสนา แยบภายคา
นางวาสนา วิลาวงค์
นางสาววาสนา ศรีมาศ
นางสาววาสนา สกุลเดช
นางวาสนา สายเส็น
นางวาสนา สุทธิสะโร
นางวาสนา สุมาระสิงห์
นางวาสนา อุตสาหะ
นางวิจิตร อาสาสุข
นางสาววิจิตรา แซ่ฮ้อ
นางวิจิตรา เรือนแก้ว

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์
นางวิชชุตา สุวรรณเลิศ
นางสาววิชวิภา ดวงจินดา
นางวิชุดา พงษ์สุขเวชกุล
นางวิดาวรรณ พินธุแก้ว
นางวิพา เครือกล้วย
นางสาววิพีระพรรณ วิพัฒนการกุล
นางสาววิภา พุ่มพิทักษ์
นางสาววิภาชา ดอนมุ่งคุณ
นางวิภาดา สิงห์สม
นางสาววิภาพร บุญก้อน
นางวิภาพรรณ บุญถาวร
นางสาววิภาวดี การะยะ
นางวิภาวรรณ พงศ์สุวรรณ
นางวิมพ์วิภา ขาขม
นางสาววิมล นิราพาธ
นางวิมล ลือวิสุทธิชาติ
นางสาววิมล อยู่ยง
นางสาววิมล อิสสระสุขยิ่งยง
นางสาววิมลมาลย์ วัฒนสมบัติ
นางวิมลรัตน์ ยิ้มประเสริฐ
นางวิมลรัตน์ แสงเกิด
นางวิยดา จาปามูล
นางสาววิยะดา ชามีรส
นางวิรญา แก้วคา

๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางวิระยา รวิโสภิตยิ่ง
นางสาววิรัตน์ ศรีธระชิยานนท์
นางสาววิลาวรรณ กาลังเหลือ
นางสาววิลาวรรณ ผลสุทธิ์
นางสาววิลาวัณย์ แสงมณี
นางสาววิลาวัลย์ วชิรกุลสิริพร
นางวิลาสินี ทัดไธสงค์
นางวิไล ขุทรานนท์
นางวิไล ปราณโสภณ
นางสาววิไลพร ขาวขา
นางสาววิไลพร ทองพีระ
นางสาววิไลพร ศรีอนันต์
นางวิไลรัตน์ มีล้อมศักดา
นางวิไลลักษณ์ มณีรัตน์
นางวิไลวรรณ์ พรพิพัฒน์
นางวิไลวรรณ ใครอุบล
นางวิไลวรรณ ปักใคหัง
นางวิไลวรรณ พงษ์พันธุ์
นางวิไลวรรณ พิชวงค์
นางสาววิไลวรรณ ศิริธรรม
นางวิไลวรรณ สุคันโธ
นางวิไลวรรณ อาจหาญ
นางวิวรรณ ไทยถนอม
นางวิวาห์ เขมะกนก
นางสาววิศลั ยา อุตสาหมงคลชัย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓

นางวิสาข์ คู่ปิตุภูมิ
นางสาววิสาขา อุเทนะพันธุ์
นางวีณา ฉายรุ้ง
นางสาววีณา ช่วงเจริญ
นางวีรวรรณ ธาราวร
นางเวฬุลิยา เทพพานิช
นางสาวเวียงทอง สุปัญญา
นางสาวแววดาว ทองทวี
นางแวววรรณ พงษ์สะอาด
นางสาวศจีรัชต์ นาจันทร์
นางศรสวรรค์ บัวใบ
นางศรัญญา กาเนิดเรือง
นางศรัณญา ศาสนวงศ์
นางศราวดี สิงหนิก
นางศริญญา แจ่มเรือน
นางศริญญา หมื่นรักษา
นางสาวศรีนภา ยนปลัดยศ
นางสาวศรีนวล ไต่ตาม
นางสาวศรีนวล ผลโพธิ์
นางศรีประเสริฐ รุ่งจรูญ
นางศรีไพร โคตะวงษ์
นางศรีภาวิภา สินธุไชย
นางศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์
นางศรีฤทัย ชูขุนทด
นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางศรีวรรณา ธรรมใจ
นางศรีวรินทร์ ลีละผลิน
นางสาวศรีสมพร งามวงศ์
นางสาวศรีสมร เจนวุฒาจุฬานนท์
นางศรีสุดา ธราพร
นางสาวศรีสุดา ยุทธโกศา
นางสาวศรีสุดา รักสกุล
นางศรีสุดา เลิศไกร
นางสาวศรีสุดา ศรีอ่วม
นางศรีสุภรณ์ มงคลชาญศักดิ์
นางศรุดา อนามพงษ์
นางสาวศศิกาญจน์ เพ็ชรประสิทธิ์
นางสาวศศิณา เพ็ชรจินดา
นางสาวศศิธร ปั้นบัว
นางศศิธร รอดเจริญ
นางสาวศศิธร ศรีพัฒนพงศ์
นางศศิธร แสงวิมาน
นางสาวศศินภา ศรีพูลพันธ์
นางศศิมา จุเรศร์
นางศศิมา มรกต
นางศศิมา มาสบดี
นางศศิวรรณ น้อยพงษ์
นางศศิวิมล ปันติ
นางศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล
นางสาวศิญาภัสร์ ปิติอารีย์ยศ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓

นางศิตา ทองชุมนุม
นางศิราณี วงศ์จันทร์
นางศิริกาญจน์ แดงเปียน
นางศิริกุล ตั้งอารมณ์มั่น
นางสาวศิริกุล ยวนยี
นางสาวศิริขวัญ ใสแสง
นางศิริธร คาแสงดี
นางศิริธร ประสานโชค
นางศิริธร เหลาแก้ว
นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ
นางสาวศิรินิรันดร์ บุญมา
นางศิรินุช เริ่มรักษ์
นางสาวศิริพร จันทร์สืบ
นางศิริพร เพชรรัตน์
นางศิริพร สวัสดี
นางสาวศิริพร สารแดง
นางสาวศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ
นางศิริพร แสนทวีสุข
นางสาวศิริพร อยู่มั่น
นางสาวศิริพร โอ้เหรียญ
นางศิริพรรณ มูสิกะ
นางสาวศิริพันธ์ ดอนผิวไพร
นางศิริพันธุ์ ศรีไพร
นางศิริเพ็ญ กันจนาธิมาศ
นางสาวศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางศิริรัก อุตม์อ่าง
นางศิริรักษ์ เหมะสุทธินันท์
นางศิริรัตน์ เกตุประสิทธิ์
นางศิริรัตน์ คล้ายสุบรรณ์
นางสาวศิริรัตน์ ศรีธรณ์
นางสาวศิริรัตน์ อินจิ๋ว
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
นางสาวศิริลักษณ์ สังข์ทอง
นางศิริวรรณ จันทรัศมี
นางสาวศิริวรรณ เชื้อแก้ว
นางศิริวรรณ นิลเจียระไน
นางศิริวรรณ วงษ์ขา
นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ์
นางสาวศิริวรรณ สวัสดี
นางสาวศิริวรรณ สายยศ
นางศิริวิยะดา เสน่ห์
นางสาวศิริโสภาพันธ์ สันทนาประสิทธิ์
นางศิริอร ทองอ้ม
นางศิวเนตร การกล้า
นางศิวพร พันธวาวงษ์
นางสาวศิวาพัชร์ บอกสันเทียะ
นางสาวศุพศร แก้วเกาะ
นางสาวศุภกานต์ ปุญญสิทธิรัมย์
นางศุภธิดา ชูศรี
นางสาวศุภลักษณ์ ทรัพย์ประเสริฐ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓

นางศุภลักษณ์ สิทธิเวช
นางสาวศุภวรรณ กันไชย
นางศุภานน จึงพัชรกุล
นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์
นางสาวสกาวเดือน เพ็ชรรุ่ง
นางสกาวรัตน์ คืนตัก
นางสกุนฑี ธุระพัฒน์
นางสาวสงกรานต์ กันอุปัทว์
นางสจีรัตน์ แจ้งสุข
นางสนทิพย์ สุทธิชัยสิทธิ์
นางสาวสนธยา คงสิน
นางสาวสนธยา รวยลาภ
นางสาวสนิ ศรีใส
นางสมควร ชนะเลิศ
นางสมคิด ถนอมบุญ
นางสมคิด ศรไชย
นางสาวสมคิด เส็นฤทธิ์
นางสมคิด อุ่มเอิบ
นางสมจิตต์ แสงคาคม
นางสมจิตต์ เหมสุทธิ์
นางสาวสมจิตนา คาพินิจ
นางสมจิตร ผลกล่า
นางสาวสมจิตร ละออเอี่ยม
นางสาวสมจินดา มาชมสมบูรณ์
นางสมเจตน์ ทิพย์รักษ์

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสมใจ รัตนอุทัยกูล
นางสมใจ วงศ์จร
นางสมใจ วิสุทธิเมธี
นางสมชัย หาญณรงค์
นางสมดา จันทะพิงค์
นางสมถวิล เอี่ยมสาอางค์
นางสมทรง บุตรโคตร
นางสมทรง สารธิยากุล
นางสมนึก ม่วงคง
นางสมนึก มุณีแนม
นางสาวสมนึก ไลลักษ์
นางสาวสมบัติ บุญรอด
นางสาวสมบัติ สาระชาติ
นางสมบูรณ์ บุญคล้าย
นางสาวสมพร ใจอารีย์
นางสมพร ไตรธรรม
นางสมพร บุญช่วย
นางสมพร ยอดดาเนิน
นางสาวสมพร วงศ์ประไพโรจน์
นางสมพิศ ไชยราช
นางสมพิศ ประดิษฐ์นวกุล
นางสมพิศ ศิริโภคานนท์
นางสาวสมพิศ สายสมคุณ
นางสมพิศ หมวดประโคน
นางสมร ทับทิม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓

นางสาวสมฤทัย จันทร์ก้าน
นางสาวสมลักษณ์ มุลม่อม
นางสมลักษณ์ สุรกาจรโรจน์
นางสมศรี ทัศมาลี
นางสมหมาย แตงอ่อน
นางสาวสมหมาย ปรางเปรมปรี
นางสาวสมัตรา กันทะมา
นางสมัย โยทะคง
นางสาวสมัยพร สุระเสน
นางสมานใจ อ้ายจุ้ม
นางสมิตา ศรีทอง
นางสาวสรณฑัยห์ จาปาเทศ
นางสรัญญา สัญชญาภัทร
นางสรินรัตน์ จิตประพันธ์
นางสลวย เสาะก่าน
นางสลักจิต แจ้งจันทร์
นางสาวสวนิต กอแก้วปฐมกุล
นางสวนีย์ อยู่ภู
นางสวรส พิทักษ์ภูเบนทร์
นางสวาท เรืองเจริญ
นางสวิตตา ชูเฉลิม
นางสาวสองขวัญ แซ่อุ่ย
นางสอาด แจ่มจันทา
นางสังวร แข็งขัน
นางสาคร ปานแดง

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาคร เปร่งศรี
นางสาธิต นุชนาฎ์
นางสาธินี ม่วงนุ่ม
นางสายชล เศรษฐศิรินทร์
นางสายฝน หาขุนทด
นางสายพิณ ฉ่าสูงเนิน
นางสายพิณ ทิมทอง
นางสายพิณ เมฆนิวัตน์
นางสาวสายพิน เผือกฟัก
นางสายพิน สุภาแสน
นางสายพิน แสนเรือน
นางสาวสายยนต์ นารอง
นางสาวสายรุ้ง ปรีชาธีรศาสตร์
นางสายรุ้ง แสนละมูล
นางสาวสายวรินทร์ พลับนิ่ม
นางสายวรุณ ยาทองทิพย์
นางสาวสายสมร โลหะกิจ
นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ
นางสารินี แสงสุริยา
นางสาเร๊าะ ขันธวิธิ
นางสาลิกา เชื้อบุญมี
นางสาลีทิพย์ ยะนาย
นางสาวสาวิกา ศิริสวัสดิ์
นางสาวิตตรี รุ่งอรุณ
นางสาวิตรี คงเทพ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓

นางสาวิตรี มิ่งกลิ่น
นางสาวสาวิตรี แสนสุข
นางสารวย พันธุเสน
นางสาราญ ชูวงศ์
นางสาวสาลี ภาษี
นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร์
นางสิชา ศรีปริวาทิน
นางสิริกร หุ่นโพธิ์
นางสาวสิริชญา ทวีภัทรวงศ์
นางสาวสิรินดา เจียรบุตร
นางสิริพร ฉัตรบรรยงค์
นางสิริพร สมบัติ
นางสิริมา พยัพตรี
นางสาวสิริมา พิมพาภัย
นางสิริลักษณ์ เกื้อกูล
นางสิริลักษณ์ ประดับมุข
นางสิริวรรณเฉลิม ดาสุข
นางสาวสิริอาภา หลอดบุญ
นางสาวสิรีธร พ้องงูเหลือม
นางสาวสุกัญญา กันศิริ
นางสุกัญญา จันทร์สวน
นางสาวสุกัญญา จันที
นางสุกัญญา ต่อสติ
นางสาวสุกัญญา ทองคา
นางสาวสุกัญญา ทองอ่วม

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสุกัญญา พวงพันธุ์
นางสาวสุกัญญา มั่งคั่ง
นางสาวสุกัญญา ร่วมรักษ์
นางสุกัญญา รัตนภรณ์
นางสุกัญญา ศรีคช
นางสุกัญญา ศรีนาล
นางสุกัญญา สิงหะครุฑ
นางสาวสุกัญญา เสมา
นางสุกัญญา หวลลาพึง
นางสุกุมา ทรัพย์ทิพย์
นางสุขแก้ว อินปาน
นางสุขจิตต์ วีระภักดี
นางสุขราตรี แหมะหวัง
นางสาวสุขฤทัย ศิริจันทร์เพ็ญ
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
นางสุจารี จิตรเย็น
นางสุจารี ศรีพิทักษ์
นางสุจารีย์ ชูสิทธิ์
นางสุจิตตรา โอสวัสดิ์
นางสุจิตรา พวงแก้ว
นางสุจิตรา สีดาหัวดี
นางสาวสุจิตรา อ่วมสุขโข
นางสาวสุจิตรา อัศวจันทรากุล
นางสุจินดา ภิมุขมาตยา
นางสาวสุจินต์ ยอดสร้อย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓

นางสาวสุจินันท์ ชัยมงคล
นางสุชาดา แซ่ตง
นางสุชาดา นวรัตนาภรณ์
นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
นางสุชาดา ฟักทอง
นางสุชาดา สะคาน
นางสาวสุชาดา สุเหร็น
นางสุชาดา เส้งเจียว
นางสุณี เชื้อพรหม
นางสาวสุดเฉลียว วงค์คม
นางสุดสวาท นิ่มนุช
นางสุดสาคร ฉายเนตร
นางสุดา สีหะไตร
นางสุดารัตน์ ชุมภูแสง
นางสาวสุดารัตน์ โชคชัย
นางสุดารัตน์ พัฒนสิงห์
นางสุดารัตน์ โพธิพงศ์ไพบูลย์
นางสุดารัตน์ หยัดเรียน
นางสาวสุดารัตน์ อินทวงค์
นางสาวสุดาวดี การชนไชย
นางสุทธจิรา หลวงพันเทา
นางสาวสุทธิดา สุภาชัยวัฒน์
นางสุทธิพร บวรวุฒิภัทร
นางสุทธิยา สัญญะเขตต์
นางสุทธิวัลย์ สีเหลือง

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสุธาทิพย์ เปี่ยมระลึก
นางสาวสุธาทิพย์ สุขศรี
นางสาวสุธารส ลอยถาวร
นางสาวสุธิชา ดังสท้าน
นางสาวสุธิดา นิ่มมา
นางสาวสุธิศา ราพึงกิจ
นางสาวสุธี ช่วยสถิตย์
นางสุธีรา สวนสุข
นางสุนทรานี คาสุข
นางสาวสุนทรี แก้วเกตุ
นางสาวสุนทรี จันทา
นางสาวสุนทรี ทองเภา
นางสุนทรี เพชรอ่อน
นางสุนทรี รุ่งเรืองศรี
นางสุนทรี วงษ์เดอรี
นางสาวสุนทรี เอี่ยวสกุล
นางสาวสุนธิรา ทรัพย์ประสานสุข
นางสุนัน รุ่งอยู่ทอง
นางสุนันทพร บัวหลวง
นางสุนันทา เมฆคราม
นางสุนันทา หงษาพล
นางสุนิตรา สุขขุม
นางสุนิธ พิทักษ์กรณ์
นางสาวสุนิสา ทองจันทร์
นางสุนิสา สก๊อต

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนิสา สวนจันทร์
นางสุนิสา สาสดีอ่อง
นางสาวสุนิสา อนันตกุล
นางสาวสุนี คงคา
นางสาวสุนีย์ เป้าทอง
นางสุนีย์ อายุโย
นางสุนีย์รัตน์ อินทร์ทูน
นางสุเนตร ภิรมย์
นางสุบิน สุขสิงห์
นางสาวสุปราณี สุขชู
นางสุปราณีย์ บุญโยดม
นางสาวสุปรียา เอกอินทร์
นางสุพร คชสาร
นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ
นางสาวสุพรรณา แก่นแก้ว
นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ
นางสุพรรณี พรศิริเจริญพันธ์
นางสาวสุพรรณี อินค้า
นางสุพรรณี อินทจักร์
นางสาวสุพรรษา วงโคคุ้ม
นางสาวสุพรรษา อดทน
นางสาวสุพรรัตน์ รูปโอ
นางสุพัฒสินี คุณมี
นางสาวสุพัตรา กองเป็ง
นางสุพัตรา กิตติธารยังกูร

๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุพัตรา ขามิน
นางสาวสุพัตรา ทองมา
นางสาวสุพัตรา โพธิราช
นางสาวสุพัตรา มุกดา
นางสุพัสตรา โฆษิตตารักษ์
นางสุพิชญา ฐานสมบัติ
นางสุพิญช์ญา อินนันต์
นางสาวสุพิศ ทะแพงพันธ์
นางสุพิศ มอกมา
นางสุพิศ รอดทอง
นางสุพิศ ศรีพอ
นางสาวสุพิศ สิงสาทร
นางสาวสุภัค ขาวสบาย
นางสุภัทรา เพชรชนะ
นางสาวสุภา บุญทองอ่อน
นางสุภา ยิ่งขจร
นางสาวสุภาณิน วงค์ศิริ
นางสาวสุภาณี นิลเวช
นางสุภาณี เสนขา
นางสาวสุภาพ จาปาศรี
นางสาวสุภาพร กลัดจันทร์
นางสุภาพร กล้าหาญ
นางสุภาพร วงศ์เชียงศรี
นางสาวสุภาพร สุริโย
นางสุภาพร อมริต

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓

นางสาวสุภาพรรณ พลายนุกูล
นางสุภาพรรณ วันโส
นางสุภาภรณ์ เฉลิมพงษ์
นางสุภาภรณ์ เต่าไธสง
นางสุภาภรณ์ เสือนาค
นางสุภามาศ ค้วนเครือ
นางสาวสุภารัตน์ ชนะภัย
นางสาวสุภารัตน์ หน่อชัชวาล
นางสุภาวดี จีรัง
นางสุภาวดี มงคลคานวณเขตต์
นางสาวสุภาวดี สังขรัตน์
นางสาวสุมล สุวรรณสุข
นางสุมาลา สังข์ทอง
นางสุมาลี ขจรบุญ
นางสาวสุมาลี ขามินทร์
นางสุมาลี พิสัยพันธ์
นางสุมาลี มั่นกันนาน
นางสาวสุมาลี โสเจยยะ
นางสุมิตรา ฉัตรศรีวงศ์
นางสุมิตรา ชาพรมมา
นางสุรัชนา แสนสะบาย
นางสุรัชภรณ์ เพิ่มสิน
นางสาวสุรัตติกานต์ ภานุรักษ์
นางสุรัสวดี เจริญผ่อง
นางสาวสุรัสวดี องคะลอย

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุริกิจ ส่งฆ่อง
นางสุริชา วงษ์ปลั่ง
นางสาวสุรินพร เกียรตินันท์
นางสาวสุริยา ศรีสวัสดิ์
นางสุริยาตี วิทยานนท์
นางสุรีพร มีสุข
นางสุรีย์ ภู่มี
นางสุรีย์พร จาระนัย
นางสุรีย์พร ศรีจารัส
นางสาวสุรีย์พร อารมณ์เย็น
นางสุรีย์ภรณ์ อินทร์ยังดี
นางสุรีย์รัตน์ กิ่งจันทร์
นางสุรีรัตน์ ไชยเรืองศิริกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีษา ฑีฆะบุตร
นางสุวคนธ์ รังษี
นางสุวดี ผาตะพงษ์
นางสุวนิดา ใจการณ์
นางสุวภา บัวแก้ว
นางสุวรรณ บุญช่วย
นางสาวสุวรรณ มะลิทอง
นางสุวรรณา ดวงจินดา
นางสาวสุวรรณา พลอยบ้านแพ้ว
นางสาวสุวรรณี สอาดเอี่ยม
นางสุวรินทร์ แดงขาว
นางสุวลักษณ์ คชสีห์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวลักษณ์ พวงผะกา
นางสุวิมล จันทร์แดง
นางสุวิมล ทิพย์ชัย
นางสุวิมล เภกะนันทน์
นางสุวิมล สุขศรี
นางสาวสุวิมล อิทธิกุสุมาลย์
นางสุวิมลรัตน์ แซ่จุ้ง
นางสาวเสถียร หาสิโน
นางเสาร์แก้ว ธรรมปัญโญ
นางเสาวคนธ์ คล่องการยิง
นางสาวเสาวคนธ์ รอดกวี
นางเสาวณีย์ เพ็ญจันทร์
นางสาวเสาวณีย์ วิเชียรชาติ
นางสาวเสาวนา วงศ์นิล
นางเสาวนีย์ ทองเกลี้ยง
นางสาวเสาวนีย์ ทองถนอม
นางเสาวนีย์ ทองลิ่ม
นางสาวเสาวภา คีรีรัตน์
นางเสาวลักษณ์ เกาสุรัตน์
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองนาป่า
นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์ชัยไกรกิติ
นางเสาวลักษณ์ มะลิทอง
นางแสงจันทร์ ข้อสังข์
นางสาวแสงเดือน ตันกูล
นางสาวแสงเดือน ม่วงคลองใหม่

๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางแสงเดือน อินทร์ลือ
นางแสงอรุณ สวาสุ
นางโสพี รอเซ็น
นางโสภา สนประเสริฐ
นางสาวโสภา สอนจันทร์
นางโสภา สุขตระกูล
นางโสภิดา ศีลสังวรณ์
นางสาวโสมพร วงษ์พรหม
นางสาวหงสมนต์ ป้องโรจน์ไชย
นางหทยากาญจน์ ดุจดา
นางสาวหทัยรัตน์ กลีบกมล
นางหทัยรัตน์ แสงเดือน
นางหนึ่งฤทัย เขียวปัด
นางสาวหฤทัย ชูเวชวงศ์
นางสาวหัสยา สลุงโครพ
นางหัสฤพร สอนสุข
นางสาวหิรัญญา จิตตะ
นางสาวอโณทัย ก้อนเครือ
นางสาวอติวัณย์ ชื่นชอบศักดิโชติ
นางสาวอธิศา รัตนภูมิ
นางสาวอธิษฐาน ริมทอง
นางอนงค์ ถวิลหวัง
นางสาวอนงค์ เรือนติ๊บ
นางสาวอนงค์รัตน์ อินทะวงศ์
นางอนัญญา สิงห์เส

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓

นางสาวอนันตา ธรังสฤษติกุล
นางอนันตา พาที
นางอนุทิน พันธ์ภูทอง
นางอนุสรณ์ ธัญญศรี
นางอภันตรี พลายโถ
นางอภิชญา ปัญญาผล
นางสาวอภิชญา โรจน์วรกุล
นางอภิญญา ชมภูพล
นางสาวอภิรดี ศรีภูมิ
นางสาวอภิรดี อั๋นประเสริฐ
นางสาวอภิรมย์ ลานทอง
นางอภิวันท์ เรือนฝายกาศ
นางอมร แพทย์นาดี
นางอมรรัตน์ โชยองค์การ
นางสาวอมรรัตน์ เที่ยงธรรม
นางอมรรัตน์ ธัญชัยพงศ์
นางอมรรัตน์ นามเนียม
นางสาวอมรรัตน์ เผือกผ่อง
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มอรุณ
นางสาวอมรรัตน์ มอมขุนทด
นางอมรฤทธิ์ ลาดวง
นางสาวอมรา ขุนอินทร์
นางสาวอมรินทร์ แดงดอนไพร
นางสาวอมลวรรณ วันทอง
นางอรจิตร แซ่เจีย

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางอรณีวัลย์ ราชสัณห์
นางอรดา รามะพต
นางอรทัย แกล้วทนงค์
นางสาวอรทัย จันทร์แนม
นางอรทัย จิตจา
นางอรทัย ธารีเกษ
นางสาวอรทัย ยะสง่า
นางสาวอรทัย อินต๊ะสาร
นางอรนุช รัมกร
นางสาวอรนุช เลิศภูษิต
นางอรพรรณ ตรีเนตร
นางอรพรรณ พัชรพิสุทธิ์
นางอรพรรณ พุ่มคง
นางสาวอรพิน ศรีพรหม
นางสาวอรพินทร์ ขาฉา
นางสาวอรริภา เพ็งสุวรรณ
นางอรวรรณ จันทร์ตรี
นางสาวอรวรรณ จินดานิล
นางสาวอรวรรณ ดารงคดี
นางสาวอรวรรณ ประดิษฐ
นางสาวอรวรรณ สายยศ
นางอรสา จันทร์สาเภา
นางอรสา ไม้ไหว
นางอรสา วงศ์เล็ก
นางสาวอรสุรางค์ ไชยเดช

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓

นางสาวอรอนงค์ ชลาชีพ
นางสาวอรอุมา แก้วบุดดา
นางอรอุมา แซ่โหง่
นางอรอุมา ทองดี
นางสาวอรอุษา คชประภา
นางอรัญญา กองเงิน
นางอรัญญา ทองชู
นางอรัญญา เปาะทองคา
นางอรัญญา หาญสกุล
นางสาวอรัฐธร สุภาแก้ว
นางอรุณ คุ้มชุ่ม
นางสาวอรุณลักษณ์ กลิ่นพยอม
นางอรุณศรี ปัญญาแปง
นางสาวอรุณศรี มีฉลาด
นางอรุณี คงโนนกอก
นางอรุณี จีนขี
นางสาวอรุณี เจริญภักดี
นางสาวอรุณี มงคล
นางสาวอรุณี มโนภิรมย์กุล
นางสาวอรุณี มูลศรี
นางสาวอรุณี สนหมื่นไวย
นางอรุณี สายสังข์
นางอลิษา นิตยสุภาภรณ์
นางสาวอลิสา แย้มสร้อย
นางอวยพร ฉิมบ้านไร่

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางอวยพร รัตนหิรัญ
นางสาวออน สิงห์ฆาฬะ
นางอ่อนจันทร์ วังวงษ์
นางอ่อนสี ปาสาบุตร
นางสาวอ้อมจันทร์ อังกาบ
นางสาวอะมิหน๊ะ เหรียนนุ้ย
นางอัคราภา ใจเย็น
นางสาวอังคณา จานงค์
นางสาวอังคณา ชิณศรี
นางอังคณา ทองหล่อ
นางอังคณา สิงห์ขุนทด
นางสาวอังคณารัตน์ สุขมี
นางอังคนา ชาติไทย
นางสาวอังศุมา ศรีวัชรินทร์
นางสาวอังศุมาลิน ศรีสงคราม
นางอัจจิมา สุภักดี
นางอัจฉรา โตสาเภา
นางสาวอัจฉรา ฝั่งชลจิตต์
นางสาวอัจฉรา ภักดีจิตร
นางสาวอัจฉรา มณีทอง
นางสาวอัจฉรา เสือสุวรรณ
นางอัจฉราภรณ์ เกตุถิน
นางอัจฉราภรณ์ พึ่งรอด
นางอัจติมา ศักดิ์ชัยนันท์
นางอัญชนา ผกามาศ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัญชลี กุลวงค์
นางอัญชลี เข็มทอง
นางสาวอัญชลี คาเมลี
นางสาวอัญชลี จั่นแก้ว
นางสาวอัญชลี ไทยใจอุ่น
นางอัญชลี มุ่งหมาย
นางสาวอัญชลี เรียงหา
นางสาวอัญชลี แสงประพาฬ
นางสาวอัญชัญ คุ้งพรประเสริฐ
นางอัญชิสา ยืนยง
นางอัญญากร อินทร์นารมย์
นางอัญธิกา สุวรรณประสิทธิ์
นางสาวอัญรัตน์ อินทบุตร
นางสาวอัณกาญจน์ กุลจิตติพิเชียร
นางสาวอัมพร พิมพิสาร
นางอัมพร ภักดี
นางอัมพร สุทธิกลม
นางสาวอัมพร โสภา
นางสาวอัมภาพร แก้วประดิษฐ์
นางสาวอัมภิกา ภูมิรัตน์
นางอัมรินทร์ ปินกันทา
นางอัศธญาภรณ์ เพียรพิทักษ์
นางอาจรีย์ แปงการิยา
นางอาทิตยา ไชยช่วย
นางสาวอาทิตยา ศรีมณฑก

๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวอาทิตยา อ้นขวัญเมือง
นางอาทิตยาภรณ์ คาเผ่า
นางอาธิติยา กฤตสัมพันธ์
นางอาภรณ์ แซ่ตั้ง
นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง
นางอาภรณ์ พิกุลทอง
นางสาวอาภาภรณ์ คงประเสริฐ
นางสาวอารมย์ จุลนิล
นางอารมย์ ด้วงแก้ว
นางอารมย์ พรหมอินจันทร์
นางอารยา วงค์ษา
นางอารีย์ กาบคา
นางอารีย์ คงฆะ
นางอารีย์ ใจมา
นางสาวอารีย์ ฉ้วนกลิ่น
นางอารีย์ เพชรสละ
นางสาวอารีย์รัตน์ นฤมลต์
นางอารีรักษ์ เขียวทอง
นางสาวอารีรัตน์ มานะกุล
นางอารีรัตน์ มีศรีดี
นางอารีรัตน์ แอบอิง
นางอาพร เฉลยชัย
นางอาพร ทมโยธา
นางอาพร ปรีเปรม
นางอาพร หลีหมัด

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐

นางสาวอาพรรณ์ นันต๊ะคามี
นางสาวอาไพ ปัญญายาว
นางสาวอาไพ ลาดวน
นางอาภา แก้วกูล
นางอามรรัตน์ มากชิต
นางสาวอิสรา แสงพร
นางสาวอิสริยา คณะพันธ์
นางสาวอุ๊จิรา งามแม้น
นางอุดม ด้วงเนียม
นางอุดมศรี พันทองหล่อ
นางอุทัย ประจงค์
นางอุธิรา ไชยมล
นางอุบล ชมรุ่ง
นางอุบล ทองคา
นางอุบล สงเนียม
นางสาวอุบลรัตน์ ประสานทอง
นางอุบลวดี เกษรบัวทอง
นางอุบลวรรณ พลสวัสดิ์
นางสาวอุมาพร เทียมทัด
นางสาวอุมาพร มีสิทธิ์
นางอุมาพร สิงหภูมิ
นางอุมาพร เสริมพงษ์

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒

นางอุราพร หยู่ทองอินทร์
นางอุรุพรรณ ทองนาค
นางอุไร ขุนฤทธิ์สง
นางอุไร อินธรรมขันธ์
นางสาวอุไรพร ฤาแรง
นางสาวอุไรวรรณ ไทรงาม
นางอุไรวรรณ บุระผากา
นางอุไรวรรณ เปลี้องกลาง
นางอุไรวรรณ สายศร
นางอุไรวรรณ สิทธิเกษร
นางสาวอุษนีย์ สาลีทอง
นางสาวอุษา แก้วมนิส
นางสาวอุษา จาปาเทศ
นางสาวอุษา นันทพิลาส
นางอุษา ศรีวิเศษ
นางอุษา แสงไพโรจน์
นางสาวเอ็นดู หิระเดช
นางเอมอร วิเศษหลง
นางเอื้อมพร เปรมปรีดิ์
นางเอื้อมพร พิบูลย์ผล
นางสาวไอยรา ดวงแก้ว
นางฮากีมะ บูจิ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกมล ชูเฉลิม
๒ นายกรกฎ ยองทอง

๓ นายกรกต นิ่มเมือง
๔ นายกริช อัสมิมานะ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายกฤษฎา เขมะสิงคิ
นายกฤษฎา ธนูทอง
นายกฤษฎา มาปรีดา
นายกฤษฎา วัฒนศักดิ์
นายกฤษณพงษ์ ควรเกิด
นายกฤษณะ กิติจิตร์
ว่าที่ร้อยโท กฤษดากรณ์ จันทะพฤกษ์
นายกฤษปุณญะ คาแหงไทย
นายกวี สานนท์
นายก้องใจ พรสวัสดิ์
นายก้องพิภพ เปล่งขา
นายกันต์กนิษฐ์ วีระจินตนา
นายกันตภณ เสาวลักษณ์
นายกันต์อเนก ศิริแสงเพ็ชร
นายกัมปนาท อินอ่อน
นายการุณ แก้ววิเชียร
นายกาพล ตั้งเอกชัย
นายกาพล สงคราม
นายกิจติพงษ์ สุขารมย์
นายกิตฐิพงษ์ สุทธิสังข์
นายกิตติ บุญประสิทธิ์
นายกิตติคุณ แลกระสินธุ์
นายกิตตินภา วัฒนศักดิ์
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายกิตติพงษ์ กรวิทยโยธิน
นายกิตติพงษ์ พัดพ่วง
นายกิตติพร กาลมุล
นายกิตติพัฒน์ ผลเจริญ
นายกิตติพันธ์ สีลาดหา
นายกิตติพันธุ์ มิตรเจริญ
นายกิตติศักดิ์ สิริมงคล
นายกิตติศักดิ์ อัครโสภณ
นายกิติกรณ์ เจะหลา
นายกิติมศักดิ์ คุณแสน
นายกีรติ ดุกทอง
นายกีรติ ม่วงมณี
นายกุลภาค วิชาอัครวิทย์
นายกุศล อุ่นสอน
นายเกรียงไกร โกการัตน์
นายเกรียงไกร ไชยเสนา
นายเกรียงไกร ปฏิเตนัง
นายเกรียงไกร ยอดแก้ว
นายเกรียงไกร สุพรรณ
นายเกรียงศักดิ์ พิรุณรัมย์
นายเกรียงศักดิ์ สุขเทพ
นายเกษมพันธ์ ปรีดากมลเลิศ
นายเกษมสันต์ พลงิ้ว
นายเกษมสันติ์ ครุฑกษัตริย์ไทย
นายเกียรติศักดิ์ บุญเพ็ง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นายเกียรติศักดิ์ รัตนชัย
นายเกียรติศักดิ์ วรรณผ่องใส
นายเกียรติศักดิ์ สีขาว
นายเกียรติศักดิ์ หมื่นจร
นายโกมินทร์ สิมดี
นายโกวิท โสโท
นายโกวิทย์ จันทรวงศ์
นายโกวิทย์ เจริญพงศ์
นายโกษิต เกตุมณี
นายไกรศร จันดี
นายไกรสร เวียงคามา
นายขจรยศ คาทอง
นายขวัญชัย รัตนพันธ์
นายขวัญทอง ศรีเชียงหา
นายขาน ปุราเต
นายเขมพาสน์ จาดก้อน
นายคณิต ทัพพลี
นายคณิต วิเศษศิลป์
นายคมกฤต สุขสาราญ
นายคมสัน ทิวกระโทก
นายคมสันต์ ป้องศรี
นายคมสันต์ ศรีรักษ์
นายคมสิทธิ์ คณากูล
นายครรชิต หัสเกิด
นายครองศักดิ์ ยาสาไชย

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายคาณพ พรมมา
นายจงรักษ์ ศิริเทศ
ว่าที่เรือตรี จตุรงค์ เปรมเสถียร
นายจตุรงค์ สุขวิวัฒน์
นายจรัญ ตาเต็บ
นายจรัญ แสงอาทิตย์
นายจรัญชัย พลเยี่ยม
นายจรัล กุลอุปฮาด
นายจักรกฤษณ์ กลางแก้ว
นายจักรกฤษณ์ ลักษณกิจ
นายจักรพันธ์ ศรีธนัญชัย
ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธ์ เหล็กสิงห์
นายจักราวุธ ศรีเกตุ
นายจักรินทร์ เต้าแก้ว
นายจักรินทร์ ห้วยไผ่
นายจักษ์กฤษณ์ พลอยบูรณินทร์
นายจันทร์แก้ว ชาปิน
นายจาตุรนต์ กัลศรี
นายจาริน สุขลิ้ม
นายจารึก บุญยัง
นายจารุบุตร ทะสุวรรณ
นายจาเนียร ทุมโยมา
นายจารัส โสแสนน้อย
นายจิตกร ดิษโสภา
นายจิตพงษ์ ปินตาปวง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

นายจิตรกร พลไพร่ฟ้า
นายจินดา ทองรักษ์
นายจินดา ยนต์พันธุ์
นายจิรกฤต รุมรัตน์
นายจิรวัฒน์ อามาตย์
นายจิระพงษ์ คุ้มวิริยะ
นายจิรัฏฐ์ มหัทธนานนท์
นายจีรวัฒน์ ศรีธาวัชร
นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืน
นายจีระ บุราคร
นายจีระ สังเกตกิจ
นายจีระศักดิ์ ผงชานัน
นายเจริญ รักแก้ว
นายเจษฎา แสนสุภา
นายเจษฎากร เชิดฉาย
นายฉัตรชัย บุญจฑิตย์
ว่าที่ร้อยตรี เฉลย อ้วนพลี
นายเฉลิมชัย ทองดอนแอ
นายเฉลิมชัย เปรยรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชัย มีหิรัญ
นายเฉลิมพล จาปาวงษ์
นายเฉลิมพล ดวงทาวัง
นายเฉลิมพันธ์ รองสวัสดิ์
นายเฉลิมศักดิ์ แสนองอาจ
นายเฉลิมศักดิ์ หวังอีน

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายชล มะลิงาม
นายชลพต เดชบุรัมย์
นายชวลิต ไชยพันธ์
นายชัชกร คาแสนราช
นายชัชชา เอ็นดู
นายชัชพงศ์ อินทแพทย์
นายชัชวาลย์ ชมฤทธิ์
นายชัยชาติ บูรพาชีพ
นายชัยธร เกิดลาเจียก
นายชัยพร จันทรา
นายชัยยศ กันตังกุล
นายชัยยา อยู่ไว
นายชัยยุทธ จันทสุรี
นายชัยรัตน์ มีสมวัฒน์
นายชัยฤทธิ์ งกประโคน
นายชัยวัฒน์ ใจกระจ่าง
นายชัยวัฒน์ อ่อนทา
นายชัยสิทธิ์ มีชัย
นายชากฤช สอนทรัพย์
นายชาญชัย บุญเจริญ
นายชาญชัย สายจันทร์
นายชาญณรงค์ ฉ่องสวนอ้อย
นายชาญณรงค์ สายัญท้วม
นายชาญวุฒิ หวานสนิท
นายชาตรี แข่งขัน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

นายชาติชาย เวฬุรัตนกูล
นายชานน จันทะคัด
นายชานนท์ เทพคา
นายชานนท์ พรชัยเทพินทร์
นายชานิ ขีดเข้ม
นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ชิษณุพงศ์ พิลารักษ์
นายชุติมันต์ บุญส่ง
นายชุมพล ใจศิลป์
นายชูเกียรติ ใจเพชร
นายชูวิทย์ พลเยี่ยม
นายเชรษฐา น้อยเชียงคูณ
นายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล
นายเชาวลิต กลไกร
นายเชิดชาย มรกต
นายเชิดศักดิ์ พรหมพิทักษ์
นายโชคชัย อุ่นเรือน
นายไชยวัฒน์ ไชยาทรัพย์
นายซัมรี แวดราแม
นายญาณเสษฐ์ อติโสภณพงศ์
นายฐานันดร วิชาสอน
นายฐาปน ทับไมตรี
นายฐิญศักดิ์ จานงค์กิจ
นายฐิติวัจน์ บุญญะโกศล
นายณ ภัทร์ ภาระจริง

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายณฐดนสกล ไชยปราบ
นายณฐพงศ์ รามะนา
นายณธกร ศรีวงศ์กรฤต
นายณรงค์ งามภาษีเจริญกุล
นายณรงค์ จาปาทอง
นายณรงค์ ชูจันทร์
นายณรงค์ ไชยมงคล
นายณรงค์ นามวงศ์
นายณรงค์ บัวโทน
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ อดทน
นายณรงค์เดช พิมพา
นายณรงค์ฤทธิ์ แสงดี
นายณรงค์ศักดิ์ ไชยชนะ
นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์คงสัน
นายณัฐกานต์ เนตรเหมือนทิพย์
นายณัฐนนท์ วงษ์ธัญญกิจ
นายณัฐนนท์ เสาร์จันทร์
นายณัฐปฏิพัทธ์ เสนารินทร์
นายณัฐพงศ์ พัวพันธ์
นายณัฐพงษ์ บุญเจริญ
นายณัฐพงษ์ อาทิ
นายณัฐพร มาประชา
นายณัฐภูมิ จาระธรรม
นายณัฐวัชต์ บุญมา
นายณัฐวัฒน์ สว่างทุกข์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙

นายณัฐวุฒิ จิตแหลม
นายณัฐวุฒิ ชานาญ
นายณัฐวุฒิ ภารพบ
นายณัฐศาสตร์ โสภา
นายณัติ ก่อส้าย
นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ
นายดนัย ตันตระกูล
นายดารง ขอนยาง
นายดารงค์ หวังเกษม
นายดารงค์กิจ เกษมพันธ์กุล
นายดิเรก ขวยเขิน
นายดิษนันท์ อินต๊ะปัญญา
นายดุษิต บุญจันทร์
นายเดชา กลัดแกล้วกล้า
นายเดชา ภูมิทัต
นายเดชาธร พิมพิค่อ
นายเด่นศักดิ์ หนูตอ
นายตรองตริ คงตระกูล
นายต่อเกียรติ์ นพวรรณวงศ์
นายตะวัน เอี่ยมสกุล
นายเติมพงศ์ ขันธ์ทอง
ว่าที่ร้อยตรี ไตรเทพ ธรรมจริยา
นายไตรภพ ศรีชมภู
นายถนอม อารีสุก
นายถนอมศักดิ์ สุทา

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายถวัลย์ มานะทน
นายถวิล ปัญญาแก่นกล้า
นายถาวร กิจผดุง
นายถิรวัฒน์ บุญรัตน์
นายทนง ตันติวงค์
นายทนง ปันธะสิงห์
นายทนงศักดิ์ ชาวคาเขต
นายทรงพล บุญธรรม
นายทรงพล พ่วงพี
นายทรงพล มณีทอง
นายทรงศักดิ์ ทัศมี
นายทวิช โป๊ะแสง
นายทวิชากรณ์ จอมวงศ์
นายทวี กันธะวงศ์
นายทวี โภคากร
นายทวี รุผักชี
นายทวีศักดิ์ บุญศิลป์
นายทวีศักดิ์ วิชาชิต
นายทวีสิทธิ์ ฉิมฉลาด
นายทองคา ยิ่งใหญ่
นายทองดี จาปาบาล
นายทองสุข สอาดปรุ
นายทัศน์พัสกร โตมร
นายทินกร จันทะผล
นายทีคัมพร ไชยณรงค์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙

นายเทวฤทธิ์ ทุมพร
นายเทวินทร์ สินธุมัด
นายเทอดเกียรติ สถานสุข
นายเทิดพล วงษ์รักษา
นายเทิดศักดิ์ จันทร์ดี
นายไทยศักดิ์ สุกันทา
นายธกร ภูถาวร
นายธงชัย นาคโสภา
นายธงชัย แนบเนียน
นายธงธรรม เกตุพิชัย
นายธนกร ภัทรานุพันธุ์
นายธนกฤต ชัยหมก
นายธนงศักดิ์ จันทมาศ
นายธนโชติ รัตนะพรไพศาล
นายธนธรณ บุตรสิงห์
นายธนภัทร มั่นคง
นายธนวัฒน์ สนธิยา
นายธนัช แก้วเนตร
นายธนัตถ์ ซื่อกิจธนโภคิน
นายธนา ดุจเพ็ญ
นายธนา ปัญญาคา
นายธนาณัติ กันสัย
นายธนาเทพ สุขจิตร
นายธนาธร สระบัว
นายธนาธรณ์ ศรีประเสริฐ

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายธนาธิป มาปรีดา
นายธนายุทธ อินทวงษ์
นายธนาลักษณ์ รัตนวงศ์
นายธนาวัฒน์ แก้วเลี้ยง
นายธนาวุฒิ วิชัย
นายธนาวุธ นามวงศ์
นายธนิต ตาปนานนท์
นายธนิตสรณ์ อินทรภาษิต
นายธเนศ ขจรสุวรรณ์
นายธรรมการ รบไพรี
นายธรรมรัฐ ทองดี
นายธรรมวรรธน์ สุตวรรธนวัตร
นายธราพงษ์ ฤทธิลัน
นายธวัชชัย กันทา
นายธวัชชัย เมฆสุวรรณ
นายธวัชชัย อินอ่อน
นายธิติพันธ์ อนันต์รักษ์
นายธีรพงศ์ วีระเจริญผล
นายธีรพล มกรสิริพัชร์
นายธีรพันธ์ ขาวพรมรินทร์
นายธีรภัทร พึ่งเนตร
นายธีรยุทธ์ มุสตอฟาดี
นายธีรยุทธ จันทร
นายธีรยุทธ บุตรจันทร์
นายธีรวัฒน์ ธนาสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙

นายธีร์วิเทศ หันสัง
นายธีรศักดิ์ วีรณะ
นายธีระ กลมเกลา
นายธีระพงษ์ ทองปลิว
นายธีระพล คุปกุลกานท์
นายธีระวิทย์ ดีเลิศ
สิบเอก นคร จันทร์สอน
นายนที ชัยชน
นายนนทพัทธ์ วงศ์สุพรหม
นายนพชัย โยธินะเวคิน
นายนพดล จวนแจ้ง
นายนพดล เฉลียวรัมย์
นายนพดล ไชยวัง
นายนพประดา บุญสิงห์
นายนพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
นายนพพร เปรมเทียนหอม
นายนพพร ยอแซฟ
นายนพพร รุณยุธะ
นายนพรัตน์ อนุสนธิ์
นายนพโรจน์ พุฒิสวัสดิพัชร
นายนรพนธ์ สมพร
นายนราทิพย์ ใจดี
ว่าที่ร้อยตรี นราวุฒิ หมีนหวัง
ว่าที่ร้อยโท นรินทร์ ดารุณศิลป์
นายนรินทร์ ลาดแก้ว

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายนรินทร์ วาระสิทธิ์
นายนรินทร์ ศรีเรืองทอง
นายนรินทร์ ศรีสุข
นายนฤมิตร อุดมไร่
นายนวดล กระแสศัพท์
นายน้อย สร้อยพูล
นายนัฐวุฒิ ผัดเรือน
นายนัฐวุฒิ ศรีวิเชียร
นายนัทที ทัศกลิ่น
นายนัทธ์ชนัน บุราณรมย์
นายนันทิพัฒน์ น้อยไธสง
นายนัยวุฒิ สระเกตุ
นายนาธร สุวนิชย์
นายนาวี พลเจริญ
นายนิกร จันธิมา
นายนิกรณ์ ศรีสกุล
นายนิติธร กุลโอฬารโชติ
นายนิธิกร เกล็ดสุวรรณ
นายนิพนธ์ ถนอมสุข
นายนิพนธ์ เนียมนิยม
นายนิพบ ก่าจาปา
นายนิพัฒน์ จีนพ่วง
นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์
สิบเอก นิรันดิ์ เหง่าลา
นายนิรุตติ์ สุภาพการ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙

นายนิรุตย์ ฟูเทพ
นายนิรุธ จอมพุก
นายนิโรจน์ กุมภา
นายนุกุล ศรีธรรม
นายเนติพัฒน์ ประทุมวัลย์
นายบดินทร์ ครูเอิน
นายบรรเจิด ประเปรียว
นายบรรพต บางโพธิ์ทอง
นายบรรพต บุญจู
นายบรรพต พลยุทธภูมิ
นายบวร ติวิธมไหศูรย์
นายบัญชา ชัยรัตน์
นายบัญชา เทพหนู
นายบัญชา สุขประสาท
นายบัณฑิต ใจวนะ
นายบัณฑิต โพธิดะนุช
นายบันเชิงชาย นันต๊ะคามา
นายบัวเรียน จันทภา
นายบุญช่วย ช่วยบารุง
นายบุญญฤทธิ์ มีแก้ว
นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล
ว่าที่ร้อยตรี บุญไทย ทองอิ่ม
นายบุญร่วม วิมาละ
นายบุญล้น บุญทวี
นายบุญเลิศ เกียรติเอี่ยม

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายบูรพา จินดาน้อย
นายปกรณ์ งาคม
นายปกรณ์ ชูบัว
นายปกรณ์ เอี่ยมสมบูรณ์
นายปกรณ์วิท เชาวลิต
นายปฏิภาณ หวังล้อม
นายปณิธาน เปียทอง
นายปณิธิ แก้วไพรวัลย์
นายปนิธิ พานทอง
นายปรเมษฐ ถวิลการ
นายประกอบ สาธุชาติ
นายประกิต จตุพรทวีทรัพย์
นายประจักษ์ สุทธรินทร์
นายประจัญ เดชสุภา
นายประชิด มีสี
นายประดิษฐ พุทธานุ
นายประทีป สัจจตระกูล
นายประพนธ์ เกษร
นายประพัตรพงศ์ มหาไม้
นายประพันธ์ จินตกสิกรรม
นายประพันธ์ แสงปัน
นายประภัสร์ ยู่กี่
นายประมวล บุญมา
นายประยุทธ์ สว่างวงษ์
นายประยุทธ บุษบง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙

นายประยูร ด่วนแสง
นายประยูร เทียบหมั่ง
นายประลองพล กิตติถนอม
นายประวัติ เจือจันทร์
นายประสงค์ ศรเพชร
นายประสาทพร พวกแสน
นายประสิทธิ์ จันทร์ลิ้ม
นายประสิทธิ์ วีระโห
นายประเสริฐ ใจบุญ
นายประเสริฐ เพ็งเพชร
นายประเสริฐ ลิ้นฤาษี
นายประเสริฐ สิริโรจน์ธรรม
นายประเสริฐ เสือสิงห์
นายประหยัด ทุมสา
นายปรัชญา แก้วเสถียร
นายปรัชญา โพธิขา
นายปรัชญา สายไฮคา
นายปราโมทย์ ศรีเลิศ
ว่าที่ร้อยเอก ปริภัทร ชาญชวพันธ์
นายปรีชา กัณทะพันธ์
นายปรีชา จันทร์ใหม่
นายปรีชา โตคาแหง
นายปรีชา บุญประเสริฐ
นายปรีชา พิศรี
นายปรีชา อุปการะ

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายปรีดา ผดุงรัตน์
นายปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล
นายปวริศร์ ดารงพุฒิเมธา
นายปัจฉิม ศิริโท
นายปัญญวัฒน์ มีสุโข
นายปัญญา ประวรรณะ
นายปัณณวิชญ์ แก้วเกียรติชัย
นายปิติพงษ์ นิลพัน
นายปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
นายปิยะณัฐ ปันนาง
นายปิยะทัศน์ วิชิตแย้ม
นายปิยะพงษ์ สงสอาด
นายปิยะวัฒน์ พันธมาศ
นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง
นายเป็นหนึ่ง อุปการะ
นายเปรมชัย เยาวโภชน์
นายผดุงศักดิ์ ถ้วยทอง
นายเผดิมเกียรติ์ จันทร์ลาภู
นายพงศ์พัฒน์ พลเรืองทอง
นายพงศ์พันธ์ พุ่มตระกูล
นายพงศ์ศรณ์ ถนอมวงศ์
นายพงศ์ศักดิ์ วาจาสัตย์
นายพงศ์สยาม วรรณสุคนธ์
นายพงษ์ชัย บุญคง
นายพงษ์ปกรณ์ มั่งสิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙

นายพงษ์พันธ์ ชานาญกิจ
นายพงษ์พันธุ์ แดงจีน
นายพงษ์ศักดิ์ เพียผิว
นายพจนาถ อินทะสิทธิ์
สิบเอก พชร เทพปัน
นายพชรพล ชินคา
นายพเนตร ยอดบุญเฮียง
นายพยงศักดิ์ โชมขุนทด
นายพยนต์ วาณิกบุตร
นายพรชัย สุขเจริญ
นายพรพิพัฒน์ กุลีน้อย
นายพรภิรมย์ เหรียญคา
นายพรศ ทิวารัศชัย
นายพฤทธิ์ พรหมเต็ม
นายพลปกรณ์ แจ่มเหมือน
นายพลวัต ทองรอด
นายพลากร อารีศรีสม
นายพัฒน์ นรดี
นายพัฒนะ สวนบุญ
นายพาสพล ศรีกล่า
นายพิชญ์ภพ ชานิจ
นายพิชญุตม์ พุฒธรรม
นายพิชิต สภาพโชติ
นายพิเชษฐ ธรรมจักร
นายพิทยา สิทธิพูล

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายพิทยากรณ์ ก้อนเงิน
นายพินัย เมืองแก้ว
นายพิบูล สาคร
นายพิบูลย์ เกตุทัต
นายพิพัฒน์ ดวงแพงมาตร
นายพิพัฒน์ วุฒิพงศ์ภัคภิญญา
นายพิภู ผ่องสุวรรณ
นายพิมล โยธายุทธ
นายพิมุข กล้าหาญ
นายพิรยะ ศรีสมพร
นายพิรวัต นาคแกมทอง
นายพิศาล ทองแก้ว
นายพิศาล ทองปัสโน
นายพิศุทธิ์ นามบุตร
นายพิษณุ ภิรมย์
นายพิสิษฐ์ พรหมแก้ว
นายพีรกร ไชยภักดี
นายพีรช เสมวิโรช
นายพีรณัฐ หมัดประสิทธิ์
นายพีรพงศ์ หิริโกกุล
นายพีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
นายพีรภัทร โพธิกลิ่น
นายพีรวัฒน์ สุวรรณโรจน์
นายพีรวัตร นาคทองแก้ว
นายพีรวัส นาทอง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายพีระ พุฒหอม
นายพีระศักดิ์ กิสูงเนิน
นายพุฒิพงศ์ มานะกิตติชัยกุล
นายพุทธิพงศ์ แสงรุ้งเพชร
ว่าที่ร้อยตรี เพชรมณี แทวกระโทก
นายเพิ่มศักดิ์ เกษกุล
นายไพฑูรย์ เก่งเขตรกรณ์
นายไพฑูรย์ บัวแดง
นายไพบูลย์ เต็มรัมย์
นายไพรรัตน์ มงคลวัจน์
นายไพรวัลย์ รัตนานิพนธ์
นายไพโรจน์ สายทอง
นายไพโรจน์ สุพรรณ
นายไพศาล ณ ลาปาง
ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ศรีกิ้ม
นายไฟซอล เลาะวิถี
นายภชภณ พรมริ้ว
นายภณสุภัค พรมวิเศษ
นายภักดี พันธ์เดช
นายภัทธาวุธ อุณหะชาติ
นายภัทราวุฒิ คาโฮง
นายภัสฑรัช สายเส็น
นายภาคภูมิ เพชรรัตน์
นายภาคภูมิ ศรีจันทวงศ์
นายภาคิน คุณยศยิ่ง

๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายภาคิน อ้นไชยะ
นายภาณุ ธราวรรณ
นายภาณุพงศ์ จีรัง
นายภาณุพงษ์ จันระมาด
นายภานุ กรานต์พรมมา
นายภานุพงศ์ คาแผ่น
นายภานุพันธุ์ บุณยะวรรธนะ
นายภานุมาศ อานุภาพบรรยง
นายภานุมาส มาลา
นายภาสกรณ์ แก้วนอก
นายภาสพงศ์ วิสุทธิวงศ์
นายภิรมย์ พันธพัฒน์
นายภิรายุ โรจน์เจริญสุข
นายภุชงค์ ศรีหิรัญ
นายภุมรินทร์ รอสูงเนิน
นายภูดิศ ศีตะปันย์
นายภูมิ มานะเจริญดี
นายภูวเดช สัมภวะผล
นายภูวนัย ปฏิราช
นายภูวฤทธิ์ ปุนปัน
นายภูวสิษฎ์ พิมพ์เสน
นายภูสิทธิ์ เติมประยูร
นายมงคลชัย คงคาชาติ
นายมณฑล เกาเทียน
นายมนต์ชัย กันทะ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙

นายมนต์ชัย ศรีทน
นายมนต์มนัส บุญชู
นายมนตรี ตุ่มน้า
นายมนตรี ทองพรม
นายมนตรี เบ้าคา
นายมนตรี โพธิ์ขาว
นายมนตรี เมาะศรี
นายมนตรี แสงภู่
นายมรกต ด่านทองหลาง
นายมรกต แสงรักษา
นายมานะ โสรัสสะ
นายมานัส ปุสสะรังษี
นายมานิตย์ จันทร์งาม
นายมาโนช เมาลีทอง
นายมารุต คูปฏิพันธ์นุกูล
นายมารุต ใจรื่น
นายมาวิน วงศ์จันทร์
นายมุนี เฮงยศมาก
นายเมธี อินาลา
นายไมตรี ชานาญสินธุ์
นายไมตรี เย็นวัฒนา
นายยงยุทธ แก้วจันทร์
นายยศ สามเมือง
นายยอดชาย คาเพียง
นายยะหริด ยุติกา

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายยุทธการ ยนปลัดยศ
นายยุทธการท์ นฤพันธ์
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา พูนสูงเนิน
นายยุทธพงค์ พลเดช
นายยุทธศักดิ์ บุญสุข
นายยูนัยดี วาบา
นายโยทิน จันทะไหม
นายโยธิน จูสนิท
นายโยฮัน แสนแขก
นายรชต กฤตธรรมวรรณ
นายรณชัย บุญเลิศ
นายรณรงค์ แวววรรณจิตร
นายรณฤทธิ์ กิตติกรสกุล
นายรติพงษ์ ผลทิพย์
นายรพีพล เลิศเมธากุล
นายรังสรรค์ วัฒนพันธ์
นายรัชชัย ภิรมศรี
นายรัชภูมิ เจริญเตีย
นายรัชวุฒิ วิเศษเกื้อกูล
นายรัฐเขต นิลรัตนบรรพต
นายรัฐพงษ์ ยาวิไชย
นายรัตนชัย ทุมประสิทธิ์
นายรัตน์ติเขต จันทร์หอม
นายราชดิศ เพชรพลอย
นายรุ่งโรจน์ พวงสุวรรณ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙

นายรุ่งโรจน์ แสนเถิน
นายเริงศักดิ์ วิเศษ
นายเรือง กองเทียม
นายเรืองฤทธิ์ เวชกามา
นายโรจนินทร์ โพธิวงศ์บารมี
นายลภัสวรรธน์ อารยะสกุล
ว่าที่ร้อยตรี เลอศักดิ์ เกตุอุไร
นายเลอศักดิ์ เสแสวง
นายเลิศชาย สุขไพศาล
นายวงค์สุวรรณ ไชยรบ
นายวงศกร แน่นหนา
นายวงษายา เสนเพ็ง
นายวชิรวิทย์ มาลาทอง
นายวชิระ ศักดิ์ติมงคล
นายวชิราวิทย์ วงศ์กมลาไสย
นายวทัญญู ประสมสวย
นายวรชาติ ดาวเมฆรับ
นายวรทัต สุขาทิพย์
นายวรพงษ์ พลายเผือก
นายวรพล แร่นาค
นายวรรณลภ ชังดี
นายวรรธนะ รัตนชล
นายวรวุฒิ ตั้งสกุลวิจิตร
นายวรวุฒิ พิทักษ์
ว่าที่ร้อยตรี วรวุธ ประวะพรหม

หน้า ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายวรินทธ์พล บุญยเดชาวรรธน์
นายวสันต์ มูลฟู
นายวสุธร สี่แสน
นายวัชรินทร์ พาอ่อน
นายวัฒนา ปาละวงษ์
นายวัฒนา รอดธานี
นายวันชัย สระแก้ว
นายวันชัย สามสุวรรณ
นายวันชัย สิงห์โตขา
นายวาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ
นายวิจิตต์ วิมลศิลปิน
นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล
นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล
นายวิชาญ ศรีลากูล
นายวิชิต พงษ์นาม
นายวิชิต มารศรี
นายวิชิต แมนไธสง
นายวิเชียร ปัสสี
นายวิเชียร สุวรรณศร
นายวิฑูรย์ ใจกว้าง
นายวิฑูรย์ ด่านไธสง
นายวิฑูรย์ ปราบพล
นายวิทยา ทินวรรณ
นายวิทยา อัคคี
นายวิทูร ศรีจันทร์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙

นายวินทกร กันทะกะ
นายวินัย แก้วลอย
นายวินัย ใจยอด
นายวิบูลย์ ถิ่นวนาศิริ
นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง
นายวิรัช พวงมะลิ
นายวิลาศ พวงเครือ
นายวิวัฒน์ โคตรชมภู
นายวิศรุต พรประเสริฐชัย
นายวิเศษ ตติยะรัตน์
นายวิษณุ แดงน้อย
นายวิษณุ อ๋องสกุล
นายวิสิทธิ์ สหัสโชติ
นายวีรพงศ์ ไก่แก้ว
นายวีรพงศ์ ไชยสาลี
นายวีรยุทธ วงษ์เขียว
นายวีรวัฒน์ ประทุมวัน
นายวีรวัฒน์ ภัทรขจี
นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์
นายวีรศักดิ์ บุญเพชร
นายวีระ ธีระศิลป์
นายวีระ เรืองประโคก
นายวีระชาติ บุญหนัก
นายวีระพงษ์ อภิรมย์เดช
นายวีระพงษ์ อรพันธุ์เศรษฐ์

หน้า ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายวีระพล กลับกลาย
นายวีระพล พิมพ์พิลึก
นายวีระพล แสวงกิจ
นายวีระยุทธ ประชาตรี
ร้อยตารวจตรี วีระวัฒน์ พิณโท
นายวีระวัฒน์ อ่อนทา
นายวีระศักดิ์ เกิดวิริยสกุล
นายวีระศักดิ์ ศรีชาย
นายวุฒิไกร อิ่มทรัพย์
นายวุฒิชัย แก้วจันทึก
นายวุฒิชัย พิมช่างไม้
นายวุฒิชัย วงษ์คาภู
นายวุฒิชัย วิชัยศรี
นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ
นายวุฒิศักดิ์ บุญมาก
นายเวคินทร์ ใจมา
นายเวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุล
ว่าที่ร้อยตรี เวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์
นายศตวรรษ คันธจันทร์
นายศรชัย ผาสุกหัช
นายศรชัย สร้อยสูงเนิน
นายศรัญญู พรหมปาลิต
นายศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
นายศรายุ สุกนุ่ม
นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙

นายศราวุธ วิกาสอน
นายศราวุธ แสนดวง
นายศักดิ์ชัย จิตตมา
ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ดา น้อมระวี
นายศักดิ์นรินทร์ ปันธง
นายศักดิ์นรินทร์ ส่งศรี
นายศักดิ์ระพี คู่ปิตุภูมิ
นายศักดิ์ศิริ ภักดีศรี
นายศักดิ์สิทธิ์ เกษวงษา
นายศักดิ์สิทธิ์ สุปัน
นายศักรินทร์ มีบุญ
นายศิระ วนเวชกุลย์ภักดี
นายศิริเทพ หาญสู้
นายศิริพงษ์ วิทยานนท์
นายศิริพจน์ พึ่งฮั้ว
นายศิริศักดิ์ แก่นสารี
นายศิลป์ชัย เนยคา
นายศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส
นายศิวะกร โภโสภา
นายศิวะนาถ สายนาโก
นายศุภกฤต วรโชติจิรกุล
นายศุภกิจ รั้งแท้
นายศุภกิจ ศุภเลิศ
นายศุภชัย รุ่งเรือง
นายศุภชัย โรจน์บวรวิทยา

หน้า ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายศุภชัย เหมือนดอกไม้
นายศุภโชติ เสือทอง
นายศุภฤกษ์ รวงผึ้งหลวง
นายศุภวัฒน์ เหล่าเขตกิจ
นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
นายศุภวิชญ์ ศิริผลวุฒิชัย
นายศุภสิทธิ์ ดาลัดจรัสแสง
นายเศวต สุวรรณสนธ์
นายสงบ พูลผล
นายสง่า จาระนัย
นายสง่า อามินเซ็น
นายสง่า อินลวง
นายสถาพร ยิ้มประเสริฐ
นายสถาพร วิลัยสูงเนิน
นายสถาพร สุขสมสิน
นายสน เจะหมีน
นายสนธยา กุหลาบ
นายสนธยา ชาภักดี
นายสนธยา ไทยสนธิ
นายสมคิด เพชรสุวรรณ์
นายสมจิตร ฉลาดธัญญกรณ์
นายสมจิตร วรศิริ
นายสมชาย มุตตระ
นายสมดุล วาปีทะ
นายสมบัติ แก้วกลาง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙

นายสมบัติ ถาวรสิริทรัพย์
นายสมบุญ จันทร์งาม
นายสมบูรณ์ เขียวเอม
นายสมบูรณ์ บัวงิ้วใหญ่
นายสมบูรณ์ พุทธา
นายสมพงษ์ ผลสุข
นายสมพร บวรวงศ์พิทักษ์
นายสมภพ จุลถาวรทรัพย์
นายสมภพ ยวงใย
นายสมโภชน์ แก่นพุทรา
นายสมมารถ การแดง
นายสมยศ พิมพ์แพทย์
นายสมรัตน์ อามาตร์
นายสมศักดิ์ ตรีอินทอง
นายสมศักดิ์ อินไผ่
นายสมศิริ ทับทิมแก้ว
นายสมัย ทองมวน
นายสมัย สิทธิโท
นายสยาม แก้วประสิทธิ์
นายสยาม นวนอาสา
นายสรรเสริญ พุทธิจุณ
นายสรวิศ เยี่ยมสถาน
นายสราวุฒิ หงษ์ฟ้อน
นายสราวุธ มานะวงศ์
นายสฤษดิ์ ทรงอาจ

หน้า ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสวัสดิ์ ศรีบรรยงค์
นายสวาย โรจนวัน
นายสอาด จันทร์กฤษ
นายสอาด สัญญลักษณ์
นายสัญชัย รักชาติ
นายสัญญา จาปาขอม
นายสัญญา แสนจิตร์
นายสันติ กิจลือเกียรติ
นายสันติ บุตรน้าเพ็ชร
นายสัมพันธ์ ไพรเลิศ
นายสัมฤทธิ์ พิระภาค
นายสัมฤทธิ์ แสงทอง
นายสาทิตย์ ถาวรสาลี
นายสายชล เกิดช้าง
นายสาริศ จริตงาม
นายสาโรจน์ วงศ์เถียร
นายสาและ พงหลง
นายสาราญ เพ็ชร์ดี
นายสาราญ รอดเพชร
นายสิขเรศ พยอมพันธ์
นายสิงขร พุ่มชะเอม
นายสิทธิชัย จรรยารักษ์
นายสิทธิชัย พูลผล
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์
นายสิทธิโชค สรรค์นิกร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙

นายสิทธิพงษ์ แก้วมาราช
นายสิทธิพงษ์ ชุยมาเมือง
นายสิทธิพงษ์ ชูนราทิพย์
นายสิทธิพงษ์ เอี่ยมทอง
ว่าที่ร้อยตรี สินณุวัต ชนะภัย
นายสิริวุฒิ พวงมาลัย
นายสืบพงศ์ กุศลพิทักษ์พงศ์
นายสุขม มณีมาส
นายสุจินต์ สิงห์โต
นายสุจินต์ อินต๊ะสงค์
นายสุชาติ ทองเอม
นายสุชาติ ประวัติ
นายสุชาติ มธุรสปรีชากุล
ว่าที่ร้อยตรี สุทธวิท นิลกาเนิด
นายสุทธิชัย จักรเกาะ
นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญ
นายสุทิน ศิริเกตุ
นายสุทิน สุขกาย
นายสุเทน คุ้มพะเนียด
นายสุธน ราชเมืองขวาง
นายสุธารา กาญจนาทิพย์
นายสุนทร ตรีสุขี
นายสุนทร เอี่ยมอาไพ
นายสุนันท์ ลาโยธี
นายสุปรีดี เกตุพิชัย

หน้า ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสุพจน์ มิทิน
นายสุพร แก้วมีชัย
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ สุยะลังกา
นายสุรชัย ภูนา
นายสุรชัย ศรีอัมพร
นายสุรชาติ ดาราโชติ
นายสุรเชษฐ์ กฤชแสงโชติ
นายสุรเชษฐ์ นาหมั่นคง
นายสุรเชษฐ์ สะตาปอ
นายสุรเชษฐ์ เหล่าจันตา
นายสุรเดช ประเสริฐสม
นายสุรพงศ์ ล้านแปง
นายสุรพงษ์ แก้วกล่า
นายสุรพงษ์ รัตนารักษ์
นายสุรยุทธ อุทัยมงคล
นายสุรศักดิ์ ผันศิริ
นายสุรสรรค์ แพ่งศรีสาร
นายสุรสิทธิ์ ลอย
นายสุระชัย วงค์ขันธ์
นายสุรินทร์ เอี่ยมผึ้ง
นายสุริยนต์ ศรีชมภู
นายสุริยนต์ ศิริบุญ
นายสุริยา สีสัตย์ซื่อ
นายสุริโย วดีศิริศักดิ์
นายสุวรรณ จาเนียรกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙

นายสุวัฒน์ สุทธพจนารักษ์
นายสุวิจักขณ์ นาใจ
นายสุวิศิษฎ์ คลายมนต์
นายเสกสรร สาราญมน
นายเสกสันต์ แซมกระโทก
นายเสนีย์ ศิริสวัสดิ์
นายเสมอ พาโนราช
นายเสรีย์ ตันตะวาโย
นายโสพล ชูรักษ์
นายโสภณ โสภณะกาญจน์
นายโสภณวิชญ์ เชื้อสกล
นายโสมนัส ทองประกอบ
นายเหนือสิงห์ ไชยยงค์
นายอดิเทพ เรืองสม
นายอดิราช วุฒิ
นายอดิเรก อุดมใหม่
นายอดิศร ชัยชาญ
ว่าที่ร้อยเอก อดิศักดิ์ แก้วมะ
นายอดิศักดิ์ จูไธสง
นายอดิสรณ์ จันทร์ศรี
นายอดุลย์ เบี้ยกระโทก
นายอดุลย์ สงศรี
นายอติฌาน แสงคา
นายอติพงศ์ สุวรรณกาญจน์
นายอธิกานต์นิทะบดี พันชัย

หน้า ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายอธิชาติ ไชยาแจ่ม
นายอธิป แจ้งโรจน์
นายอธิราช จันแสนตอ
นายอนวัช ขันธวิธิ
นายอนัตร เรืองสม
นายอนันต์ บุตราษี
นายอนิรุธ ป้อมกระสันต์
นายอนุชาติ เอียนสี
นายอนุชิต กองกะมุด
นายอนุชิต แข้โส
นายอนุชิต พรมคา
นายอนุพงษ์ สีวันคา
นายอนุโพธิ์ ชุมศรี
นายอนุมัติ โต๊ะเด
นายอนุรักษ์ โพธิ์โพ้น
นายอนุรักษ์ แย้มหงษ์
นายอภัย แงวกุดเรือ
นายอภิชา ไชยช่วย
นายอภิชาติ เกตุภูเขียว
นายอภิชาติ เกตุเรือง
นายอภิชาติ จิตประสาท
นายอภิชาติ ยอดมงคล
นายอภิชาติ สมัครธัญญกิจ
นายอภิชาติ สร้างนอก
นายอภิชาติ เอี่ยมอ่อน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙

หน้า ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอภิญชิต แก้วเรือง
นายอภิรักษ์ ชัยหมก
นายอภิรักษ์ อ่องสันเทียะ
นายอภิวัฒน์ เทพศาสตรา
นายอภิสิทธิ์ เนื้อไม้หอม
นายอภิสิทธิ์ สุมาลี
นายอภิสิทธิ์ โสประดิษฐ์
นายอมรศิลป์ ธีรานุวรรตน์
นายอรรณพนะอินทร์ เอียงกระโทก
นายอรรถพร นาควงศ์วาลย์
นายอรรถพล เปริบรัมย์
นายอรรถพล สร้อยจอม
นายอรรถพล สอนนุช
นายอรรถพล สุขศิริ
นายอรุณรุ่ง อับดุลเลาะฮ์
นายอรุณโรจน์ นุ้ยขาว
นายอลงกรณ์ ยาศรี
นายอัครเดช อินทรสถาพร
นายอัครพล ธรรมรังสี
นายอัครรัสมิ์ พัฒนวินิจ
นายอัคเรศ ทองคาชุม
นายอัคเรศ มโนมัยเพิ่มพูน
นายอัฐพงษ์ ลิ่มจู้หมึง
นายอัมพร นามมุงคุณ
นายอัศวิน กรรณิกา

๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายอัศวิน แปพิมพา
นายอาคม กองลี
นายอาคม เมสังข์
นายอาคม ศรีเทพ
นายอาณัติ เหล่าโก้ก
นายอาทิตย์ เงกสูงเนิน
นายอาทิตย์ นันทชัย
นายอาทิตย์ พานิชย์
นายอานนท์ โสฬสพรหม
นายอานนท์ณัฏฐ์ เปรม์ฤทัย
นายอานันต์ สังข์ทอง
นายอาริส มูซอ
ว่าที่ร้อยตรี อานวย เอี่ยมเหมือน
นายอานาจ เขียนสาโรง
นายอานาจ จันดี
นายอานาจ สุทธิรอด
นายอานาจ สุปัฐ
นายอาพล อุตสาครู
นายอิทธิเดช สิทธิทองศรี
นายอิทธิพร สุขเกษม
นายอิทธิพล จันสนิท
นายอิทธิพล นาใจตรึก
นายอิทธิพล พรมชัย
นายอิทธิศักดิ์ โชติทอง
นายอิศราวุฒิ บุญแก้ว

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙

นายอิศวพัฒน์ อุปพงษ์
นายอิสระ คนฉลาด
นายอิสระ สุธีมีชัยกุล
นายอุดม นุพันธ์
นายอุดมศักดิ์ คามา
นายอุดร นันทา
นายอุบล ศรีระวัน
นายอุสมาน อารง
นายเอกชัย โภคินวัฒนะ
นายเอกชัย สืบมี
นายเอกชัย สุขขี
นายเอกชัย โสพันธ์
นายเอกพล แผ่นสาริด
นายเอกพล วงศ์ประจันต์
นายเอกพล ศรีสุวรรณ
นายเอกราช หวังชัง
นายเอกรินทร์ สุภาวงค์
นายเอกลักษณ์ กฤษสุริยา
นายเอกลักษณ์ สุ่ประโคน
นายเอกวิทย์ อักษรเสือ
นายเอนก นครรัตน์
นายโอภาส มโนสงฆ์
นายฮัสสัน ฮาแว
นางสาวกชกร ชมพูราช
นางกชกร พันสอน

หน้า ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางกชกร ยศติวงศ์
นางสาวกชกร อัสมิมานะ
นางสาวกชกร อึ้งเจริญ
นางสาวกชณิภา ประสิทธิ์พร
นางกชพร สัมมาสติ
นางกชพรรณ กล้าจริง
นางกชพรรณ อมแย้ม
นางกชภัส ทุมาโต
นางกชวรรณ อรุณศรี
นางสาวกชามาส เจริญราษฎร์
นางสาวกนกกาญจน์ ลิขชัย
นางกนกจิตต์ หลาบนอก
นางกนกทิพย์ ธนะหิรัญญา
นางกนกเนตร พึ่งแก้ว
นางกนกพร บุญมี
นางสาวกนกพร บุตรเสน
นางสาวกนกรดา นิ่มละมูล
นางสาวกนกรดา โพธิกนิษฐ
นางสาวกนกลดา อรศรี
นางสาวกนกวรรณ ชัยมา
นางสาวกนกวรรณ ชูช่อ
นางกนกวรรณ นาราสิทธินนท์
นางกนกวรรณ บางโม
นางสาวกนกวรรณ ปลิ่มกมล
นางกนกวรรณ มัณฑนาสุวรรณ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙

หน้า ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกวรรณ ฤทธิ์ไธสง
นางสาวกนกวรรณ วงช้าง
นางกนกวรรณ สาทิพย์จันทร์
นางสาวกนกวรรณ สุกดิบ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนกวรรณ สุขแก้ว
นางสาวกนกวรรณ โอบชลานุเคราะห์
นางสาวกนกอร ตระการจันทร์
นางกนกอร แป้นคล้าย
นางสาวกนิษฐา เทียนเงิน
นางสาวกนิษฐา ประโยชน์ยิ่ง
นางกนิษฐา ภัทรางกูน
นางสาวกมล หริกุลรักษ์
นางสาวกมลชนก ทองขาว
นางสาวกมลทิพย์ คล้ายเมือง
นางสาวกมลพัชร หินแก้ว
นางกมลมาลย์ ช้อยแสง
นางสาวกมลรส นาคศรีสุก
นางกมลรัตน์ ทักษ์แก้ว
นางสาวกมลรัตน์ รัตนะ
นางสาวกมลรัตน์ หนูนุ่ม
นางกมลรัตน์ อินทรจันทร์
นางกมลลักษณ์ นามวิจิตร
นางสาวกมลวรรณ คุณาสวัสดิ์
นางกมลวรรณ นวลประดิษฐ์
นางกมลวรรณ บางประเสริฐ

๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด
นางสาวกมลวรรณ พรพุทธศาสตร์
นางสาวกมลวรรณ มาลา
นางสาวกมลวัลย์ บุกรุก
นางกรกนก กิติคุณ
นางสาวกรกนก ศรีมันตะ
นางกรกมล ศรีอักษร วงศ์คา
นางสาวกรกันยา หิรัญรุ่ง
นางกรแก้ว หมานหมิด
นางกรจักร สุขลิ้ม
นางสาวกรณษา แสนสน
นางกรปรียา บุญโพธิ์ทอง
นางสาวกรรณานุช มะยมหิน
นางกรรณิกา กสิการ
นางสาวกรรณิกา คุชิตา
นางสาวกรรณิกา ญาณปัญญา
นางกรรณิกา พิมุขกรพงศ์
นางสาวกรรณิการ์ กันธิมา
นางกรรณิการ์ แก้วกก
นางกรรณิการ์ คงสืบเสาะ
นางสาวกรรณิการ์ ไชยตะมาตย์
นางกรรณิการ์ โพธิ์วงศ์
นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง
นางสาวกรรณิการ์ สว่างประเสริฐ
นางสาวกรรณิการ์ สุภารักษ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖

หน้า ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรรรวีกรณ์ ภู่จีนาพันธุ์
นางกรวรรณ นามวงศ์
นางกรวิภา จังพล
นางสาวกรษิรักษ์ พันธุ์นวล
นางสาวกริณรฎา บุญเมือง
นางสาวกรุณา เหมะธุลิน
นางกฤตพร สีสมัย
นางสาวกฤตพร อ่อนพุทธา
นางสาวกฤตรัตน์ กิตติพัชรวรโชติ
นางสาวกฤติกา จักษุกิจ
นางสาวกฤติญา แก้วกาเนิดอนุกุล
นางสาวกฤติมา ทิพวัง
นางกฤติยา แบบกลาง
นางกฤษณา วงศ์สารสิน
นางกฤษณา วันทา
นางสาวกฤษณา วิชา
นางกฤษณา สมณี
นางสาวกฤษติภรณ์ เกตุพล
นางสาวกฤษติยา อุตรอินทร์
นางสาวกลอยใจ บุญมี
นางสาวกลันทิกา แพทย์สิทธิ์
นางก่องกาญจน์ เกตุพระนิมิตร
ไกรทองสุข
๑๐๗๗ นางสาวก่องกาญจน์ คงศรี
๑๐๗๘ นางสาวกอบกัลยา พ่อยันต์

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวกอบแก้ว จิตรค้าคูณ
นางสาวกอบแก้ว มงคลนิมิตร
นางสาวกัญจน์ชญาน์ นุ่มแสง
นางสาวกัญจน์ทิภา บุญเฟื่อง
นางสาวกัญจน์รัศน์ ถาวจัตุรัส
นางสาวกัญจนา เหมมะวัน
นางสาวกัญญ์รัชการย์ โสวงษ์โชติ
นางกัญญ์ศิริ ชมภู
นางกัญญา แก้วประทุม
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
นางกัญญา ทองพันธ์
นางสาวกัญญา ปริญญาสุจิต
นางสาวกัญญา สมจิตรนา
นางสาวกัญญา อาทิ
นางกัญญาณัฐ นิ่มนวล
นางกัญญาณัฐ พงษ์ศรี
นางกัญญาณัฐ วงศ์ฉิ่ม
นางกัญญาณัฐ ศรีบุตรทอง
นางสาวกัญญานัฐ กงซุย
นางกัญญานัฐ แก้วกล่า
นางกัญญานันท์ สร้อยวิเชียร
นางสาวกัญญาภัทร สุรพล
นางสาวกัญญารัตน์ กิ่งดอกไม้
นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว
นางกัญญาวีร์ กึ่งสาโรง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘

หน้า ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญญาวีร์ พ่วงลาภ
นางสาวกัญฎ์ดา หาญณรงค์
นางกัญนจ์ชญา นันท์ธราพงศ์
นางกัญยา คงเอียด
นางกัญวรา ทาหาญ
นางกัณติยา รักดี
นางสาวกันต์ฤทัย ภูมิวัน
นางสาวกันทิมา ทนยิ้ม
นางกันยกร ดีกาญจน์กล
นางกันยา ศรีสิริ
นางสาวกันยากรณ์ เนตรถาวร
นางกันยารัตน์ มิทิน
นางสาวกัลย์ญาณินท์ ศรีเจริญ
นางสาวกัลย์ฐิตา ชวนะพาณิชย์
นางสาวกัลยา ชัยทอง
นางกัลยา นิลจันทร์
นางกัลยา ผูกพัทธิ์
นางสาวกัลยา พรประเสริฐ
นางสาวกัลยา เพชรบุรี
นางสาวกัลยา สิราซาง
นางกัลยา สุขกระจ่าง
นางกัลยาณี ทสามนต์
นางกัลยาณี เรียบร้อย
นางสาวกัลยานี จองคา
นางสาวกัลยาภัสร์ อนนตชุติกาญจน์

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนธัช วังสุข
นางกาญจนธัช สวัสดี
นางกาญจนา เกตุเรือง
นางกาญจนา แก่นจันทร์
นางสาวกาญจนา ขวัญยืน
นางสาวกาญจนา คูณสว่าง
นางสาวกาญจนา จูงใจ
นางสาวกาญจนา ทรงกฤษ
นางสาวกาญจนา นนทวรรธนะ
นางกาญจนา ประทุมวัลย์
นางกาญจนา ผลบุญเรือง
นางสาวกาญจนา พืชผล
นางกาญจนา มิลินทจินดา
นางสาวกาญจนา ยกถาวร
นางสาวกาญจนา รอดแข็ง
นางสาวกาญจนา เลิศรุ่งรัศมี
นางกาญจนา เวชการ
นางกาญจนา ศรีกิ้ม
นางกาญจนา ศรีผักหอม
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์
นางกาญจนา สีถาหล้า
นางสาวกาญจนา สุวรรณลา
นางสาวกาญจนา หนูวงค์
นางกาญจนา อ้อมแคล้ว
นางสาวกาญจนา อาการส

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘

นางสาวกาญจนาวดี มาตรภูธร
นางสาวกาญจนี ขวัญยืน
นางสาวกาญจะนา ปะสังคะเต
นางกานดา โพธิ์สุวรรณ
นางสาวกานดา สมุทรรัตน์
นางกานดาวดี มหาอุฬาร
นางกานต์พิชชา พรหมมา
นางกานต์รวี แก้ววี
นางสาวกานท์ชญา นิยมธรรม
นางสาวการุณี การุญบริรักษ์
นางสาวกาหลง คาภีระ
นางกาไร ฉิมนาค
นางสาวกิ่งกาญจน์ ราไพ
นางกิ่งกาญจน์ เหลืองสุรรังษี
นางสาวกิ่งเพชร วัฒนะ
นางกิจฤทัย บดีรัฐ
นางสาวกิดาการ ศิริ
นางสาวกิตติกา วามะลุน
นางสาวกิตติกานต์ ไขว้คา
นางกิตติ์ชญาห์ โสภา
นางกิตติญา อนันต์เจริญวงศ์
นางสาวกิตติ์ธัญชัย กันทะยนต์
นางสาวกิตติภรณ์ ธันยภัทร
นางสาวกิตติมา คงมณี
นางสาวกิตติยา ทับทิมศรี

หน้า ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวกิตติยา บ่อชน
นางสาวกิตติยา พินิจมนตรี
นางกิตติยา สีหาพงษ์
นางกิตติวรรณ หมีนาค
นางสาวกิติมาภรณ์ ดวงเนตร
นางสาวกิรณา ชูเลิศบุญคง
นางกุญช์สิริ เฮงสุโข
นางสาวกุณรศาภร จะชาลี
นางสาวกุนที จันทร์ตรี
นางกุลชฎา จันเตือม
นางสาวกุลญา คาแปง
นางสาวกุลธิดา จันทร์มีศรี
นางสาวกุลธิดา พูลเพิ่ม
นางสาวกุลธิดา แย้มอรุณ
นางสาวกุลธิดา ศรีสอาด
นางสาวกุลปรียา วรรณดี
นางสาวกุลภัทรา ขัดผาบ
นางสาวกุลรภัส มีชัย
นางสาวกุลรัศมิ์ ตุงคนาคร
นางกุลฤดี คงเจริญ
นางสาวกุลิสรา ใคร่ครวญ
นางกุศล คาแก้ว
นางสาวกุศล ด้วงเอียด
นางกุศล ธนกิตติวัฒน์
นางกุศิรา รักไทย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘

นางสาวกุสุมา โกษาพงษ์
นางสาวกุสุมา เรืองพุ่ม
นางกุสุมาลย์ ตลึงจิตร
นางสาวกุหลาบ ไกรปุย
นางสาวกูฮัสนี ตูแวกะจิ
นางสาวเกณิกา ใจหลัก
นางสาวเกตุดาว คาภินวน
นางเกยูร จาปาเทศ
นางสาวเกวลิน หีบแก้ว
นางสาวเกศกานดา ดวงใจ
นางเกศแก้ว เพ็งพริ้ง
นางสาวเกศนรินทร์ เปรมนิ่ม
นางเกศนีย์ สุกแสก
นางเกศพิจิต ศรีพระราม
นางสาวเกศรินทร์ บุดดา
นางสาวเกศรินทร์ เรืองแสง
นางสาวเกศรินทร์ สุนทรรส
นางเกศินี ท้าวแก่นจันทร์
นางเกศินี ไม้มะตาม
นางสาวเกศินี รัตน์นนท์
นางสาวเกศินี สงวนหงษ์
นางเกษณีย์ สุขรมย์
นางสาวเกษร แก้วแก่นจันทร์
นางเกษร พร้อมมูล
นางสาวเกษรา คทาวุธวัฒน์

หน้า ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๑๒๒๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เกษศรินทร์
คล้ายบุญมี
๑๒๓๐ นางสาวเกษสุดา ปัดทา
๑๒๓๑ นางเกษสุดา อินทชัย
๑๒๓๒ นางเกียรติสุดา เสือทอง
๑๒๓๓ นางแก้วตา รัตนรัตน์
๑๒๓๔ นางแก้วมณี หว่าหลา
๑๒๓๕ นางสาวใกล้รุ่ง คุ้มสัก
๑๒๓๖ นางสาวขนิษฐา จูปรางค์
๑๒๓๗ นางสาวขนิษฐา ชัยเดช
๑๒๓๘ นางขนิษฐา แซ่ตั้น
๑๒๓๙ นางขนิษฐา ทองโฉม
๑๒๔๐ นางขนิษฐา ทองอิ่ม
๑๒๔๑ นางสาวขนิษฐา บานชื่น
๑๒๔๒ นางสาวขนิษฐา บารุงศรี
๑๒๔๓ นางสาวขนิษฐา สร้อยทิพย์
๑๒๔๔ นางสาวขนิษฐา สวัสดิ์
๑๒๔๕ นางสาวขวัญกมล ทองดอนใหม่
๑๒๔๖ นางสาวขวัญจิตร ภูมิแสนโคตร
๑๒๔๗ นางสาวขวัญใจ เกษตรสุนทร
๑๒๔๘ นางขวัญใจ ขาสกล
๑๒๔๙ นางสาวขวัญใจ อธิปัญญาวงศ์
๑๒๕๐ นางสาวขวัญชนก ชาลีวรรณ
๑๒๕๑ นางขวัญชนก นันปลิว
๑๒๕๒ นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗

นางสาวขวัญชีวา เดชะผล
นางขวัญดาว หงษ์โต
นางขวัญตา กาลังรูป
นางขวัญตา คนรา
นางขวัญตา คาเบิด
นางสาวขวัญตา ทุมวงษ์
นางสาวขวัญตา มากเจริญ
นางสาวขวัญทิชา ถากันหา
นางสาวขวัญธนา จันทร์ชื่น
นางขวัญธิดา เค้าเหลือง
นางขวัญนิกกุญ บาลี
นางขวัญยืน ช่างเหลา
นางขวัญเรือน ณ บ้านเบิก
นางสาวขวัญเรือน เทพแก้ว
นางสาวขวัญเรือน ศรีทิพย์
นางสาวขวัญฤดี วันดี
นางขวัญฤทัย ใจการ
นางสาวขวัญหทัย ถนอมกาย
นางสาวขวัญอุษา จาปาเฟื่อง
นางสาวเข็มพร พรมลี
นางสาวเขมฤทัย ล่าประไพ
นางสาวเขมิกา วิริยาการย์
นางสาวคชาภรณ์ สมตระกูล
นางสาวคณินญา สุขะวัลลิ
นางสาวคณิศร เลี่ยนกิ้ม

หน้า ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวคนางค์ รอดเกลี้ยง
นางคนึงนิจ อุทธสิงห์
นางคนึงนิจ เอื้อเฟื้อ
นางสาวคนึงนิต บุญเป็ง
นางสาวคนึงนิตย์ เมฆอากาศ
นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว
นางคนึงนุช หะยียูโซะ
นางคมขา ปองนาน
นางสาวควรพิศ กันทะสีมา
นางสาวคันธนา สังขรัตน์
นางสาวคิมิลิน ลันดี้
นางสาวคุณภัทร สุขลิ้ม
นางคุณัญญา ฟ้าประทานชัย
นางเครือทิพย์ สุขะมงคล
นางงามฉวี พูนมั่น
นางงามชื่น ทองมูล
นางสาวจงกลนี จิตวิขาม
นางสาวจงจิต ชูไพฑูรย์
นางสาวจงนิตย์ มูลอินทร์
นางจงรักษ์ แก้วเมฆ
นางสาวจงรักษ์ ช้างเที่ยง
นางสาวจตุรพร เชิดสกุลวงค์
นางสาวจนัสวรรณ เทียนสันต์
นางสาวจรรจิรา เส็นหละ
นางจรรยพร เพียรมณี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗

นางสาวจรรยมณพน์ รัตพันธ์
นางสาวจรรยา จอมภา
นางจรรยา ชาติเรืองศักดิ์
นางสาวจรรยา แซ้ก้วย
นางจรรยา ธรรมบารุง
นางสาวจรรยา ปิ่นเกตุ
นางจรรยา เลี่ยมวิริยะกุล
นางจรรยา วงศ์สุวัฒน์
นางจรรยาณี สงวนทรัพย์
นางสาวจรัญญา พันธุรัตน์
นางสาวจรัลญา จันทรอด
นางสาวจรัสศรี วุฒิจินดาศรี
นางจริญญา ไชยมาตร
นางสาวจริญญา ต้นศรี
นางจรินทร์ เพชรเสนา
นางจรินทร เรืองทับ
นางสาวจริยา แซ่หลี
นางสาวจริยา เนตร์นนท์
นางสาวจริยา มีแสง
นางจริยา รองสวัสดิ์
นางสาวจริยา สาระมี
นางจริยา สุทธิประภา
นางสาวจริยา แหวนวงศ์
นางสาวจริยาพร โตกุล
นางจรี พะยัติ

หน้า ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ
นางจรุงศรี ศรีสัมพันธ์
นางสาวจอมขวัญ แสนสะอาด
นางจอมใจ โยตะสิงห์
นางสาวจอมศรี วงค์ชมภู
นางจันจิรา ขาวิจิตร
นางจันจิรา เตะหนอน
นางจันจิรา ไตรจันแดง
นางสาวจันทนา เดชพิชัย
นางสาวจันทนา ธนูน้อย
นางสาวจันทนา วงค์ไชย
นางจันทนีย์ กิ่งจาปา
นางจันทพร แสนโพธิ์
นางสาวจันทร์แก้ว จินดา
นางสาวจันทร์จิรา คานนิม
นางสาวจันทร์จิรา ทักหลา
นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิ์เทวา
นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์
นางจันทร์จิรา แสงดารา
นางสาวจันทร์จุรี สุวรรณชัยรบ
นางจันทร์ฉาย ขมินธกูล
นางสาวจันทร์ฉาย ประกอบผล
นางสาวจันทร์ฉาย เลิศไกร
นางจันทร์พิมพ์ สุวรรณบารุง
นางจันทร์เพ็ญ กองกิจ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗

นางจันทร์เพ็ญ คาหงษา
นางจันทร์เพ็ญ เมืองน้อย
นางจันทรรัตน์ ดาหริวงศ์
นางจันทรรัตน์ บุญพันธุ์
นางสาวจันทร์แรม มณี
นางสาวจันทร์สุดา ดีถาวงค์
นางสาวจันทิมา บุญเรือง
นางสาวจันทิมา ปุ๊กหมื่นไวย์
นางจันทิมา พรหมศร
นางจันทิรา สุภกรรม
นางจันธิมา ทองสุลิตร
นางสาวจารวี จานงค์พรต
นางสาวจารุจิตร์ บุญญานุสนธิ์
นางจารุชา แสนยะบุตร
นางจารุณี ปู่ย่า
นางสาวจารุณี พูนวศินมงคล
นางจารุณี มณีใส
นางสาวจารุณี สุดใจ
นางสาวจารุณี อยู่แย้ม
นางจารุณีย์ ใจกระจ่าง
นางจารุณีย์ นันศรีเกตุ
นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ
นางสาวจารุวรรณ คาสุวรรณ
นางจารุวรรณ เชื้อแสง
นางจารุวรรณ ท้าวนอก

หน้า ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวจารุวรรณ บุญนิยม
นางสาวจารุวรรณ ปันเปอร์
นางจารุวรรณ รัตนสุภา
นางสาวจารุวรรณ ลาโสภา
นางสาวจารุวรรณ ศักดา
นางจารุวรรณ สิงห์คา
นางสาวจารุวรรณ แสงแก้ว
นางสาวจารุสิริ ทองเกตุแก้ว
นางสาวจารุหทัย ผงทอง
นางสาวจานงค์ สันติเพ็ชร
นางสาวจานงค์ อุ่นอิน
นางจาเนียน เขาหลวง
นางจาเนียน หนูสลุง
นางจาเนียร รุ่งแจ้ง
นางจารัส พันธุ์ยางน้อย
นางสาวจาเรียง แสนคา
นางจาลอง พิลึก
นางจิณห์วรา ใจสว่าง
นางสาวจิดาภา มะณะเปรม
นางจิดาภา เรืองศิลป์ประเสริฐ
นางสาวจิดาภา วงษ์พูล
นางจิดาภา สุนทรธนากุล
นางสาวจิดาภา ฮวดตี๋
นางจิตติกาล วิจารย์วงศ์
นางสาวจิตติญา แสงสว่าง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗

หน้า ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิตติมา สารยศ
นางสาวจิตรพร สมสร้าง
นางจิตรลดา ซาเตา
นางสาวจิตรลดา ทรัพย์อัประไมย
นางสาวจิตรลดา นพคุณ
นางสาวจิตรา นิลวงศ์
นางสาวจิตรา มูโดด
นางจิตรา ยังปากน้า
นางสาวจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ
นางสาวจิติมาพร หลักทอง
นางจินดา จันทร์อับ
นางจินดา พลเดช
นางจินดา ยุทธโกศา
นางสาวจินดาพร จงใจ
นางจินดาภรณ์ อุปการ
นางจินต์ ศิริอักษร
นางจินตนา แก้วเก็บ
นางจินตนา จตุราวิชานันท์
นางจินตนา ทองเกิด
นางจินตนา น้อยจีน
นางสาวจินตนา นาคเกิด
นางจินตนา ประภารัตน์
นางจินตนา โภคากร
นางสาวจินตนา ลาไธสง
นางจินตนา ศรีนาค

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวจินตนา สุขนวล
นางสาวจินตนา สุนธนนท์
นางจินตนา เสาแก้ว
นางสาวจินตนา แสนเพชร
นางจินตนา อรุณเรือง
นางจินตนา อินทร์จันทร์
นางจินตนา อินทรประเสริฐ
นางจินตรัตน์ มงคล
นางสาวจินาวร ศรีสมยา
นางสาวจิรชยา ทองดี
นางจิรฐา กฤตรัชตนันต์
นางสาวจิรฐา ปานิเสน
นางจิรนันท์ พรหมมา
นางสาวจิรัชญา คาวังเงี้ยว
นางจิรัชญา สิทธิตัน
นางจิรัชยา เจริญฤทธ์
นางจิรัชยา เทพเสนา
นางจิรัญญา ถิตย์วิลาศ
นางสาวจิราพร เขียวดา
นางสาวจิราพร คุณสุทธิ์
นางจิราพร จันทร์โฮง
นางสาวจิราพร เทพพิทักษ์
นางจิราพร นาคขา
นางจิราพร บุตรศรี
นางสาวจิราพร ปลื่มถนอม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗

นางสาวจิราพร อ่าลอย
นางจิราพรรณ สนองทิพากร
นางสาวจิราพัชร บัวทอง
นางสาวจิราภร แสนคา
นางสาวจิราภรณ์ โกวิท
นางสาวจิราภรณ์ ใจกล้า
นางสาวจิราภรณ์ ฉวยกระโทก
นางจิราภรณ์ ทวีโชคไพศาล
นางสาวจิราภรณ์ ทองต้น
นางสาวจิราภรณ์ บุญมาตา
นางสาวจิราภรณ์ ผดุง
นางสาวจิราภรณ์ พรหมสิทธิ์
นางจิราภรณ์ สินทะสุทธิ์
นางจิรายุ ภู่กลาง
นางสาวจิรารัตน์ ไหมสวัสดิ์
นางสาวจิราวรรณ เนื่องไชยศ
นางจิราวรรณ รอดแก้ว
นางสาวจิราวัฒน์ แก่นพรหมมา
นางจีรติ ศิริวัฒน์
นางสาวจีรนันท์ ผลนา
นางสาวจีรนุช ทาคา
นางจีรพร หัสเกิด
นางจีรภิญญา ยอดรัก
นางสาวจีรวรรณ เรืองสุวรรณ
นางสาวจีรวรรณ เวศกิจกุล

หน้า ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางจีระยุ นาหมั่นคง
นางสาวจีราภา สินปักษา
นางจีราวดี เอี่ยมสะอาด
นางจีราวัฒน์ อุปัตวงค์
นางสาวจุฑาทิพ ฟ้าอรุณ
นางสาวจุฑาทิพย์ ก่อเกียรติอาภา
นางจุฑาทิพย์ ขอดทอง
นางจุฑาทิพย์ จุมรี
นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่อั้ง
นางสาวจุฑาทิพย์ วิลัยลักษณ์
นางสาวจุฑาทิพย์ อังกุลดี
นางจุฑาพร ชูสุวรรณ
นางสาวจุฑามณี คุ้มตลอด
นางสาวจุฑามาศ กระแสลม
นางสาวจุฑามาศ ก่อเกียรติอาภา
นางจุฑามาศ แป้นนางรอง
นางสาวจุฑามาศ พลสันต์
นางจุฑามาศ เพ็ญจันทร์
นางสาวจุฑามาศ มีภู่
นางจุฑามาศ วรรณโอทอง
นางสาวจุฑามาศ หัตถกรรม
นางสาวจุฑารัตน์ จีบกล่า
นางสาวจุฑารัตน์ โตแทน
นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
นางสาวจุฑารัตน์ เพทาย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗

หน้า ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑารัตน์ สุขกระจ่าง
นางจุฑารัตน์ แสนสาราญ
นางสาวจุฑาลักษณ์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์
นางจุตินันท์ ศรีสารคาม
นางสาวจุรีพร คาพันธุ์
นางจุรีรัตน์ ชังกลิ่น
นางจุรีรัตน์ ดวงเพ็ชร
นางสาวจุรีรัตน์ ทองขาว
นางจุรีรัตน์ นาบารุง
นางจุรีรัตน์ ภู่งาม
นางจุรีรัตน์ โวหาญ
นางสาวจุรีรัตน์ สุริยะวงค์
นางจุไร ทับเที่ยง
นางจุไร อินทร์ทอง
นางจุไรพร ทองกอบ
นางจุไรรัตน์ บัวงาม
นางจุไรรัตน์ ศรีนาดี
นางสาวจุฬา พุตติ
นางสาวจุฬาภรณ์ จันทโชติ
นางจุฬารัตน์ ฝาชัยภูมิ
นางสาวจุฬารัตน์ สมทอง
นางสาวจุฬาลักษณ์ จูอ๊อด
นางสาวเจน กาบคาบา
นางสาวเจนจิรา ขาปาง
นางสาวเจนจิรา อนันต์สิงห์

๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวเจนจีรา ปลอดภัย
นางเจริญรัตน์ กนกฟ้า
นางเจริญรัตน์ ภาสาราญ
นางสาวเจริญรัตน์ ฮ้อแสงชัย
นางเจษฎาพร ใจชุ่มชื่น
นางเจษฎาภรณ์ บุญเรือง
นางเจาะจง ติคะ
นางเจี๊ยบ พิมาทัย
นางสาวเจียรพรรณนีย์ เทพวงศ์
นางสาวแจ่มจันทร์ ทรงคาศรี
นางสาวแจ่มศรี ไชยฮาด
นางใจทิพย์ แสงสีเขียว
นางฉลาด สอนศรี
นางสาวฉวีวรรณ เกษทองมา
นางฉวีวรรณ คาเป๊ก
นางฉวีวรรณ ชัยศิริพัฒนากร
นางฉวีวรรณ ทองแจ่ม
นางสาวฉวีวรรณ ทองวิเศษ
นางสาวฉวีวรรณ บุญมานัส
นางสาวฉวีวรรณ ป้อมยุคล
นางฉัตรพร ฉัตรมณี
นางสาวฉัตรสิริ ตั้งกาญจนศรี
นางสาวฉัตรา ดีศรีศักดิ์
นางสาวฉันทพิชญ์ อาริยโรจน์กุล
นางสาวเฉลิมพร แสงสี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗

นางสาวเฉลิมสิริ พุ่มไสว
นางเฉลียว ปิ่นทองคา
นางสาวชญานุช แววกระโทก
นางชญาภา หงษ์ทองนพนิธิ
นางชญาภา หมอเล็ก
นางชฎากาญจน์ กองนิล
นางชฎาธาร ประกาศสอน
นางชฎาพร ประสวนศรี
นางชฎารัตน์ เหรียญสกุล
นางสาวชณิตา หงษ์ทอง
นางสาวชนม์นิภา ฉลอง
นางชนม์นิภา หงษ์คา
นางสาวชนรดี โรจนศิลป์
นางสาวชนษร คงประสิทธิ์
นางสาวชนัญชิดา กล่อมจิตร
นางสาวชนัญชิดา แก้วสง่า
นางสาวชนัญชิดา ประมูลเชื้อ
นางสาวชนัญชิดา เสมสีสม
นางสาวชนัญญา กุนมล
นางสาวชนัญญา ประจงบัว
นางชนัดดา จริงจังธนังกูล
นางชนัดดา รู้แผน
นางสาวชนัดดา สุนทรวุฒิ
นางชนากานต์ อินทะวัน
นางสาวชนาธิป จิตเขม้น

หน้า ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางชนานิศ รักษาชนม์
นางชนาภา นาดี
นางสาวชนิดา จันทบุตร
นางสาวชนิดา มีชูนึก
นางชนิดา อุตรโส
นางชนิดาภา คาสิม
นางสาวชนิดาภา เรือนมา
นางชนิดาภา อัศวเวชกุล
นางสาวชนิตา ชูด้วง
นางสาวชนินดา ชานาญดง
นางชนิษฐา เสนาใหญ่
นางสาวชนิสรา ขัติยศ
นางสาวชนิสรา ขุนวิเศษ
นางสาวชนิสรา หิรัญวัฒนาโภคิน
นางสาวชบาไพร ประดับพันธ์
นางสาวชมพูนุช เทพรอด
นางชมพูนุช พิพัฒน์ชยานันท์
นางสาวชมพูนุช สุนทรพรนาวิน
นางชมพูนุท แซ่ตึ๊ง
นางสาวชมพูนุท อุบลหอม
นางสาวชมภู ทิพย์ประเสริฐ
นางสาวชไมพร อยู่คง
นางสาวชยา พรหมมาสกุล
นางสาวชรินทร ชะเอมเทส
นางชรินทิพย์ ปิงยศ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗

นางสาวชรินทิพย์ วทัญญูไพศาล
นางสาวชลทิชา อเนกคุณวุฒิ
นางสาวชลธิชา พรหมณะ
นางชลธิชา มาบกลาง
นางสาวชลธิชา รอยมณี
นางชลธิชา ศุกยะเลิศ
นางสาวชลธิชา อาไพพรรณ
นางสาวชลริชา ทองนอก
นางสาวชลลดา คาพรหมมา
นางชลลดา เอกบัว
นางสาวชลากร แท่นงาม
นางสาวชลิดา ช่างพิมพ์
นางสาวชลิดา แย้มหน้ามล
นางสาวชลิตรา เทพทอง
นางสาวชลิตา มากกลิ่น
นางสาวชวัลจิรัชย์ ศรีทองสุข
นางสาวช่อทิพย์ รุกขชาติ
นางสาวช่อลดา รื่นภาคแดน
นางชอุ่ม ต่างสี
นางชเอมไพร เวียงชัย
นางชะลอ เซ็นหลวง
นางสาวชัชชญา คาจริง
นางสาวชัชชญา โสนะมิตร
นางสาวชัชฎา บุญเดช
นางชัชฎาพรรณ กิจถาวร

หน้า ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางชัชฎาภรณ์ เจียนพันธ์
นางสาวชัชฎาภรณ์ บุญเรือง
นางชัชนิดาพร ศรีสุระ
นางสาวชัชวลัย เชาว์ชอบ
นางสาวชัญญา ลาดจันทึก
นางชัยพฤกษ์ คามะปะใน
นางสาวชาริสา ไวเกษตรกรณ์
นางสาวชาลิสา รอบคอบ
นางสาวชินภรณ์ คาหาญ
นางชินานาฎ อุ่ยตระกูล
นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
นางสาวชิษาสรณ์ ลักขณาเดช
นางสาวชีวดี สุทธินนท์
นางชื่นกมล พรหมกัลป์
นางสาวชืน่ กมล เอื้อจิระพงษ์พันธ์
นางชื่นจิตร ว่องวชิราพาณิชย์
นางสาวชื่นนภา กันพร้อม
นางชื่นสุมน ปุกปินกาศ
นางชุดานันท์ จันทะปลาขาว
นางสาวชุติกาญจน์ พรมดี
นางสาวชุตินาถ อัมพรมุนี
นางสาวชุติปภา เสียงเย็น
นางสาวชุติมณฑน์ ทายอด
นางชุติมณฑน์ แสนสุพรรณ
นางสาวชุติมดีฐุ์ หนูแก้ว

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗

หน้า ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชุติมา มังคะลัง
นางชุติมา เลาะวิถี
นางสาวชุติมา ศิริสวัสดิ์
นางสาวชุติมา สุถาพร
นางสาวชุติวรรณ แจ่มใจหาญ
นางชุลีพร นุ่นนา
นางชุลีพร ศิริพันธ์
นางสาวชูจิตต์ ลี้ศัตรูพาล
นางสาวเชอรี่ อรุณ
นางสาวโชติกา จิตรบาเพิง
นางโชติกา ศรีทานนท์
นางสาวโชติกา สีจันไชย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง โชติรส วงศ์นันตา
นางโชติรัตน์ บุญปู่
นางสาวซอฟียะห์ เรืองปราชญ์
นางสาวซะรีปะห์ เปาะเตะ
นางสาวซารีนา สะนิวา
นางสาวฌัลลิกา ศรีสวัสดิ์
นางสาวเฌอฟ้า โรจนชาลี
นางสาวญาณศา ประภานิชย์กร
นางญาณินทุ์ แสนปลื้ม
นางญาณิศา คงพราหมณ์
นางสาวญาณิศา วิเศษศรี
นางญาดา ดีสุคนธ์
นางสาวฐนวรรณ จันสีสอน

๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวฐานมญ อาสถิตย์
นางสาวฐานิกา ศรีจันทรา
นางสาวฐานิดา พ่อชมภู
นางสาวฐาปกิจ สังข์จันทร์
นางสาวฐาปนี เทพคาภา
นางสาวฐาปนี อินทปัน
นางฐาริญา ถาวร
นางสาวฐิฏิวรรณ สะกีพันธ์
นางฐิตานันท์ สิรินภสวัสดิ์
นางสาวฐิตาภรณ์ กะวิกุล
นางฐิตาภรณ์ ชัยรัง
นางฐิตาภรณ์ พันธุ์ช้าง
นางฐิตาภา ใคร่กระโทก
นางสาวฐิตารีย์ พงศ์ปัญจศิล
นางสาวฐิตารีย์ รุ่งโรจน์ศุภกร
นางสาวฐิติกาญจน์ จิตต์แพทย์
นางสาวฐิติกาญจน์ ภัทรวรเมธ
นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์
นางฐิตินันท์ การถาง
นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล
นางสาวฐิติพร เมืองมูล
นางสาวฐิติพร สุทธิจินตนา
นางสาวฐิติพร หงส์พันธุ์
นางฐิติมา ดิษบรรจง
นางสาวฐิติมา นิมิตรศิลป์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗

หน้า ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิติยา วงศ์คงสัน
นางสาวฐิติรัตน์ นัยพัฒน์
นางสาวฐิติรัตน์ เมืองดี
นางสาวฐิติรัตน์ รัตนพันธ์
นางสาวฐิรกานต์ ก้อนคา
นางณชกร นันทะชัย
นางสาวณฐกานต์ ขวัญแก้ว
นางณปภัช อิงวาระ
นางสาวณภัฒค์ชญา โสดา
นางสาวณภัทร บัณฑิตคุณานนต์
นางณัจฉรียา พลอยงาม
นางณัชชา จันทร์ประทักษ์
นางสาวณัฎฐณิชา ดารงกิจเจริญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฎฐ์นรา ปิ่นสถาพร
นางสาวณัฏฐกานต์ สังข์คา
นางสาวณัฏฐกานต์ สารีกุล
นางสาวณัฏฐนันท์ มะลิวรรณ
นางสาวณัฏฐวดี ดวงใจ
นางสาวณัฏฐวดี สวนแก้ว
นางสาวณัฏฐา รุ่งเรืองศรี
นางสาวณัฏฐากุญช์ ปฐมพีรกานต์
นางณัฏฐิณี สุภาชัย
นางสาวณัฐกา รักษ์นาค
นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์
นางสาวณัฐชนา จันทรจานง

๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางณัฐชยา ทองจีน
นางณัฐชยา พวงแก้วถาวรสุข
นางสาวณัฐชยา เลาหะสราญ
นางณัฐชยา หยู่ทองคา
นางณัฐชา บุญกัณฑ์
นางสาวณัฐชาทิพย์ มีพร้อม
นางสาวณัฐชุตา ปานพ่วง
นางณัฐญา ลิโมทัย
นางสาวณัฐฒินันท์ ภู่เขียว
นางณัฐณิชา จันทร์ทอง
นางสาวณัฐณิชา ฉลองชัยกานต์
นางสาวณัฐณิชา นันตา
นางณัฐณิชา อุบลเชื้อ
นางสาวณัฐติกา แสนใจธรรม
นางสาวณัฐติกานต์ มณีวรรณ
นางสาวณัฐธภรณ์ บารุงภักดี
นางณัฐธยาน์ นิ่มแย้ม
นางณัฐธยาน์ ประสงค์เงิน
นางสาวณัฐธยาน์ เอกเอี่ยม
นางณัฐธิดา สุขกาย
นางณัฐธิดา เสาร์แดน
นางณัฐธิศิน มูลตามา
นางณัฐธีรา ทัพภะพยัคฆ์
นางสาวณัฐนรี ราชสิงโห
นางสาวณัฐนันณ์ คาดี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗

หน้า ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐนันท์ ชัยศิรินทร์
นางสาวณัฐนันท์ ด้วงมูล
นางสาวณัฐนันท์ พิชัยรัตน์
นางสาวณัฐปภัสร์ พงศธนาภัค
นางสาวณัฐพร เที่ยงปา
นางสาวณัฐพร นาหมีด
นางสาวณัฐพร เพชรทอง
นางสาวณัฐพร วัฒนะธนากร
นางสาวณัฐพิฌา กอนแก้ว
นางสาวณัฐภัสสร บุญมีประเสริฐ
นางสาวณัฐภาส์ ชัยดวง
นางณัฐยา เผ่าพงษ์สวรรค์
นางณัฐยา เหมนแก้ว
นางสาวณัฐรดี หนูเกลี้ยง
นางณัฐริกา เรืองงาม
นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์
นางสาวณัฐวดี ระยับศรี
นางสาวณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์
นางสาวณาตยา เสตะจันทร์
นางสาวณารินทร์ ป้ายงูเหลือม
นางสาวณิกุลฎาณัฐิ คงสุขแก้ว
นางสาวณิชกมล สวนส้ม
นางณิชชา ภิวัฒสัตยา
นางสาวณิชชา เริ่มจา
นางสาวณิชชาภัทร ตั๊นตระกูล

๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวณิชชารุจ ถิ่นเจริญ
นางณิชนันทน์ เปรมสุข
นางณิชา ดาวเรือง
นางณิชา ยกศิริ
นางณิชากร บารุงนอก
นางณิชาพร วิบุลศิลป์
นางสาวณิชาภัทร พุฒพันธ์
นางสาวณิชาภา จันทร์สาห์
นางสาวณิชาภา สมติ๊บ
นางสาวณิศรา ภาคาเนตร
นางสาวณิษา วัฒนภูวงษ์
นางสาวณุกานดา ธนะยุทธยา
นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม
นางดรรชนี อ้นวงษ์
นางสาวดรุณมณี โพธิ์ศรี
นางดรุณลักษณ์ หาริชัย
นางดรุณวรรณ บุณยะวรรธนะ
นางสาวดรุณี แก้วจันทร์เกตุ
นางสาวดรุณี บุศดี
นางดรุณี สามทอง
นางสาวดรุณี สุดสายเนตร
นางสาวดลฤทัย นาคคลี่
นางสาวดวงกมล ชัยกิจ
นางสาวดวงกมล ชัยสวัสดิ์
นางดวงแข เกิดรอด

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗

นางสาวดวงจันทร์ การกล้า
นางดวงจันทร์ นราสันต์
นางดวงจันทร์ เพชรผ่องพันธุ์
นางดวงจันทร์ ศรีนวลจันทร์
นางสาวดวงใจ วิเชียรเลิศ
นางสาวดวงใจ สุขพันธุ์ถาวร
นางสาวดวงใจ อ่อนนิ่ม
นางดวงดาว คาหอมกุล
นางสาวดวงเดือน มณีรัตน์
นางดวงเดือน สุดตา
นางสาวดวงตา พวงสุวรรณ์
นางสาวดวงทิพย์ จิตแจ่ม
นางสาวดวงทิพย์ สมศรี
นางดวงทิพย์ สว่างแสง
นางสาวดวงนภา ชินโคตร
นางสาวดวงนภา เพ็ชรมณี
นางสาวดวงนภา โลมปลา
นางดวงพร เทนเกาะ
นางสาวดวงพร พรสาร
นางสาวดวงพร พุฒจิระ
นางสาวดวงพร ยังดี
นางสาวดวงพร สายนิยม
นางสาวดวงมณี บุญพิมาย
นางสาวดวงสมร ทรัพย์สนอง
นางสาวดารา ขันติกุล

หน้า ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางดารา ดีหมี
นางสาวดารา วิเศษกุล
นางสาวดารารัตน์ พงษ์พิมาย
นางดาราวรรณ พลทวี
นางดาราศรี สุทธิพันธ์
นางสาวดาวใจ บุญแก่น
นางสาวดาววะดี แสนเมือง
นางดาหวัน ธัญญกรรม
นางสาวดารงค์ ธุรารัตน์
นางสาวดุจเดือน จาปา
นางสาวดุจเดือน ซึมรัมย์
นางสาวดุจลดา เข็มท้าว
นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
นางดุสดี เพ็ชรแพ
นางเดือนฉาย ฉันสิมา
นางเดือนเพ็ญ ไชยฤทธิ์
นางสาวเดือนเพ็ญ อมรรัตนวงศ์
นางเดือนแรม เกิดผล
นางเดือนแรม นันทะเกิด
นางสาวตติยา ยะคาแจ้
นางสาวตรีทิพย์ แซ่ล๊ก
นางสาวตรีทิพยนิภา ชื่นชู
นางสาวตะวัน หวานฉ่า
นางสาวตียานา ยะสีงอ
นางสาวตุ๊กตา พันธ์ประชา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗

นางสาวตุลยา ทิพจร
นางสาวเตือนใจ เจริญสลุง
นางสาวเตือนใจ มีจารัส
นางเตือนใจ สาสุธรรม
นางสาวเตือนใจ สุขสลุง
นางสาวไตรวพัตร พรหมวงศา
นางถนอม คงชาตรี
นางทยาตา กสิกรเมธากุล
นางสาวทรงจิตตรา การะเกษ
นางสาวทรงวาด หงส์จุมพล
นางทรงศรี ตังตระกูลไพศาล
นางทรงศรี มีเดช
นางสาวทรรศนีย์ ล้วนงาม
นางสาวทวีพร หิรัญพันธุ์
นางทองเวช โสภาพร
นางทองสาย เฟื่องฟู
นางสาวทักสิญานันท์ อาภา
นางสาวทัดพิชา แสนศรี
นางทัดสุดา ธนูสา
นางทัตชญา กันทะวงค์
นางสาวทัตพร คาลือเลิศ
นางทับทิม พุ้ยชัย
นางทับทิม อวยพร
นางสาวทัศนา บูรพาชีพ
นางทัศนี คล่องขยัน

หน้า ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางทัศนี ศรีทาบุญ
นางทัศนีย์ ถะเกิงผล
นางสาวทัศนีย์ บุญราศรีจิโรจ
นางสาวทัศนีย์ พงค์ทองเมือง
นางทัศนีย์ มิ่งสูงเนิน
นางสาวทัศนีย์ ราชพลแสน
นางทัศนีย์ ศิโรทศ
นางสาวทัศนีย์ สนพลาย
นางทัศนีย์ สังข์ทอง
นางทัศนีย์ สุนทรกรณีย์
นางทัศนีย์ แสณจันทร์
นางทัศนียา รุณชิต
นางทัศมาพร โพธิ์ศรี
นางทัศวรรณ ชูธรรม
นางสาวทัศวรรณ พุฒพันธ์
นางสาวทัศศรี คัทจันทร์
นางสาวทิฆัมพร บุญวัง
นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตะกูล
นางสาวทิณรา ชุ่มวงค์
นางสาวทิตยา บุญเสริม
นางสาวทิพนา เอ้ยวัน
นางสาวทิพพาพร วรรณชื่น
นางสาวทิพย์ทิวา มูลทอง
นางทิพย์ประรัตน์ ขันเพ็ชร
นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗

นางสาวทิพยรัตน์ มุสิกไชย
นางทิพยรัตน์ แสงบดี
นางทิพย์วรรณ์ นาคหาญ
นางสาวทิพย์วรรณ์ แสงจีน
นางทิพย์วรรณ พิบูลนันท์
นางทิพย์วรรณ สายบัวทอง
นางทิพย์วรรณ สุขมาก
นางสาวทิพย์วรรณ อุดม
นางสาวทิพย์วารี เรืองแจ่ม
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ไทยอุทิศ
นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
นางทิพย์สุดา สารจันทร์
นางทิพย์อมร ทวีโชติภัทรกุล
นางสาวทิพยาภรณ์ สังข์เอียด
นางสาวทิพยาภา บุญเลิศ
นางทิพรัตน์ ชัยรัตน์
นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ
นางสาวทิพวรรณ์ ศิริวิลาศ
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ร่ม
นางสาวทิพวรรณ จันทร์เฮ้า
นางสาวทิพวรรณ ทันสมัย
นางสาวทิพวรรณ พานุรัตน์
นางทิพวรรณ พุ่มขจร
นางสาวทิพวรรณ วงสีสา
นางทิพวรรณ หมอนอิง

หน้า ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวทิพศมน เพิ่มโภคา
นางสาวทิวา อู่ทรัพย์
นางทิวากร ในทอง
นางสาวทิวาพร ชุมวรฐายี
นางสาวทิวาพร สมคาศรี
นางสาวเทพเทวา ปลอดภัย
นางสาวธณิดา ทองรอด
นางสาวธณียา หอมสุวรรณ
นางสาวธนโชติกา เจริญสุข
นางสาวธนพร นาคผ่อง
นางธนพร อัฒจักร
นางสาวธนพัต บุญขยาย
นางธนวดี ก๋าเมืองลือ
นางสาวธนวรรณ พูนผล
นางธนวรรณ สนโศรก
นางธนวรรธ์ มากสิน
นางสาวธนศิริ พุกบุญมี
นางสาวธนะวดี ผลสวัสดิ์
นางสาวธนัชพร แจ่มใสดี
นางสาวธนัชพร บุญรอด
นางธนัชย์จารี กิตติวราวุฒิ
นางธนัญญา ชูตระกูล
นางสาวธนัญญา เนียมกลาง
นางธนัญญา มงคลวัจน์
นางสาวธนัฐชา ขาศรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗

นางสาวธนัฐชา เที่ยงเล
นางธนัตดา ปรีดิพันธ์
นางสาวธนันท์ธร วรรณเวช
นางสาวธนัยนันท์ ภูจอมจิตร
นางสาวธนาภรณ์ ชนะภัย
นางธนาภรณ์ ทองมิ่ง
นางธนาภา ปาจุวัง
นางสาวธนาภา วิชัยวัตร
นางธนารัตน์ ฤกษ์ดี
นางธนารีย์ อินทพงษ์
นางธนาวดี บัวทุม
นางสาวธนาวดี อาไพฤทธิ์
นางธนิกา แสงชาติ
นางธนิฏฐา วงศ์ถามาตย์
นางธนิณัช อินทร์สิงห์ทอง
นางสาวธนิดา ป้องศรี
นางสาวธนิษฐา สุขาเขิน
นางสาวธนิสรา หิรัญสิงห์
นางธนู ชนะศึก
นางธมณ วสุวัต
นางธมนวรรณ พรมศักดิ์
นางสาวธมล เกลียวกมลทัต
นางสาวธมลณัฏฐ์ แก้วหาวงษ์
นางธมลวรรณ ชาวเหนือ
นางสาวธมลวรรณ สีรังกา

หน้า ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวธรรมดา พงษ์สุวรรณ
นางสาวธรรศธรรม โหวดมงคล
นางธรัญญา แสงพลสา
นางสาวธราภรณ์ มีจันทร์
นางสาวธริดา กรุงษาศรี
นางธวัลรัตน์ สมบัติเจริญ
นางธัญจิรา ศรีพารา
นางสาวธัญชนก จันทะ
นางธัญญพัฒน์ คมจอหอ
นางสาวธัญญพัฒน์ ตระกูลตรีรัตน์
นางสาวธัญญรักษ์ เย็นวันประเสริฐ
นางธัญญรัตน์ พิลานนท์
นางธัญญรัศม์ ในทอง
นางสาวธัญญาพร หมื่นเมือง
นางสาวธัญญารัตน์ แก้วใส
นางสาวธัญญารัตน์ ยินดีสิทธิ์
นางสาวธัญญาลักษณ์ อาจกูล
นางสาวธัญดา ทองพุ่ม
นางสาวธัญดา นันทธรรมโชติ
นางธัญปัทม์ วงศ์สุวรรณ
นางสาวธัญพร โคกวารี
นางสาวธัญพันธ์ อยู่สาราญชัยสกุล
นางสาวธัญย์ชนก กุลกันชัย
นางสาวธัญยธรณ์ ศรีสุระโชติปรีชา
นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗

หน้า ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญรัศมิ์ สินทรัพย์
นางสาวธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง
นางสาวธัญลักษณ์ ไทยภักดี
นางธัญลักษณ์ มัคคพันธ์
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
นางธัญลักษณ์ สุทธิสว่าง
นางสาวธัญวรินท์ เนตรแสงสี
นางสาวธัญสุดา งามธนวิทย์
นางสาวธัณย์สิตา อนันตศักรานนท์
นางสาวธันยพร ทวีชัย
นางสาวธันยพร มณีแดง
นางสาวธันยาภัทร์ รัตนา
นางสาวธาดา ขุนแก้ว
นางธารทิพย์ เที่ยงแก้ว
นางสาวธารทิพย์ ฤทธิเรือง
นางธารทิพย์ เหนือศรี
นางธารทิพย์ อันทะสี
นางธารพระพร สีดาวงค์
นางสาวธาราพร อัฐนนท์สิน
นางสาวธาริดากาญจน์ กานิเกตุ
นางสาวธารินี ทองจุฑา
นางธารินี มณีสงค์
นางสาวธิณัฐฎา สุกัญญา
นางธิดา จันทรา
นางสาวธิดา นริศชาติ

๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวธิดา พันธพงค์
นางสาวธิดารัตน์ กุดแถลง
นางสาวธิดารัตน์ เกลี้ยงเทศ
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
นางสาวธิดารัตน์ ทองทิพย์
นางสาวธิดารัตน์ ทองบุราณ
นางสาวธิดารัตน์ มหาชัยชนะกุล
นางสาวธิดารัตน์ อ่องยิ้ม
นางธิติพร พลดงนอก
นางสาวธิติมา คณาจันทร์
นางธิราวรรณ สุริยะ
นางสาวธีรดา โกสกุล
นางสาวธีรดา จิตรบารุง
นางสาวธีรภรณ์ ล้อมสุขา
นางสาวธีรานุช ธีระนังสุ
นางสาวธีราพร โชติสิงห์
นางสาวธีราพร วิจิตรธีรากุล
นางสาวธีราภรณ์ มาพลาย
นางสาวธีราภรณ์ โสมศรีแก้ว
นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
นางนงค์นิด ณ ถลาง
นางนงค์นุช ศรีบุญเรือง
นางสาวนงคราญ จอมพล
นางสาวนงคราญ ธิน่าน
นางสาวนงนภัส เขียวคา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗

นางสาวนงนภัส ชินไวภพ
นางนงนาฎ ภู่ด่าง
นางสาวนงนุช ขจรศรี
นางนงนุช คาสาคู
นางสาวนงนุช นามล้า
นางนงนุช ภาสบุตร
นางสาวนงนุช ศิริชู
นางนงเยาว์ ขุมดินพิทักษ์
นางนงเยาว์ ประชุมศรี
นางสาวนงรักษ์ จันทนนท์
นางนงลักษณ์ เจริญก่อบุญมา
นางนงลักษณ์ ศิริโก่งธนู
นางนงลักษณ์ สุขสง
นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์
นางสาวนงลักษณ์ แสงบุตร
นางนงลักษณ์ อินอ่อน
นางนนทวรรณ อินทร
นางนนลณีย์ เชิญวิริยะกุล
นางสาวนพพร คงดี
นางสาวนพมาศ ทารัตน์
นางสาวนพมาส สง่าทอง
นางนพมาส อธิวาส
นางสาวนพรดา บัวสุวรรณ์
นางสาวนพรัตน์ จันทร์หอม
นางสาวนพรัตน์ ดรชัย

หน้า ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนพรัตน์ บารุงธรรม
นางสาวนพรัตน์ บุญยืน
นางสาวนพรัตน์ รื่นบุตร
นางสาวนพรัตน์ วิชิสโร
นางสาวนพวรรณ เชื้อวงษ์
นางสาวนพวรรณ เตจ๊ะ
นางสาวนพวรุณ วิสุทธิวรรณ
นางสาวนภเกตน์ นามแก้ว
นางนภวรรณ ปานเพชร
นางนภสร ณ รังสรี
นางสาวนภสอร สองประสม
นางนภัทร์ อินเฉิดฉาย
นางนภัศรา ติ้งโหยบ
นางสาวนภัสกร ชูศิริ
นางสาวนภัสณัช ตุลยาธาร
นางนภัสถ์ รัศมี
นางนภัสนันท์ ชนะพงศ์ฐิติวัสส์
นางนภัสนันท์ บัญญัติรัชต
นางสาวนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์
นางสาวนภัสวรรณ ใจปิน
นางสาวนภาพร เกตุแก้ว
นางสาวนภาพร แก้วชมภู
นางสาวนภาพร แซ่เห่ง
นางสาวนภาพร เทศขา
นางสาวนภาพร พรมชินวงค์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗

หน้า ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนภาพร พิมพิรัตน์
นางนภาพร สุโสะ
นางสาวนภาพรณ์ สันเต๊ะ
นางนภาวรรณ จันทา
นางนภาวรรณ รื่นณรงค์
นางนมัสสิยา โกศิริ
นางสาวนราภรณ์ บัวนุช
นางสาวนราลัย คล้ายพร้อม
นางสาวนราวัลลภ์ วงศาโรจน์
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ธิปทา
นางสาวนรินรัตน์ รัตนศักดิ์ชัยชาญ
นางสาวนริศรา เจียระวาณิชย์
นางสาวนริศรา ตันติรัตนพงศ์
นางสาวนริศรา ตาปราบ
นางนริศรา เมฆขจร
นางสาวนริศรา ฤทธิวรรณ
นางนริศา วราศักดิ์วิไล
นางสาวนริษา เกษกระทึก
นางนริสา เกิดด้วง
นางนริสา จันทร์ศรี
นางนริสา ปรุรัตน์
นางนริสา อินทร์กรด
นางนรีญดารักข์ ธยาน์ดนุพัฒน์
นางสาวนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์
นางสาวนฤชยา กองจินดา

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนฤนทพร ชาภักดี
นางสาวนฤนาท จุลเจิม
นางสาวนฤเนตร ตันศิวรัตน์
นางสาวนฤปกรณ์ สุวรรณา
นางสาวนฤภัค วรกรกิตติการ
นางนฤมล กิติ
นางสาวนฤมล โกมลอุดมผล
นางนฤมล ไกรวิมล
นางสาวนฤมล เจิมนาค
นางนฤมล ชยาวานิชกุล
นางสาวนฤมล ชัยศัตรา
นางสาวนฤมล นัยทอง
นางนฤมล บุญนาค
นางสาวนฤมล บุตรอาคา
นางสาวนฤมล ผิวเหลือง
นางสาวนฤมล พึ่งปัญญา
นางนฤมล มีบัว
นางสาวนฤมล ยิ่งถาวรสุข
นางนฤมล ศรีอุทธา
นางสาวนฤมล หวานล้า
นางสาวนฤมล เหล็กดี
นางสาวนลินทิพย์ เจ็กพิมาย
นางสาวนลินรัตน์ เข็มทอง
นางนลินรัตน์ วัจนะรัตน์
นางสาวนวพร แซ่อึ้ง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗

หน้า ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางนวรัตน์ ศรีรักษา
นางนวลจันทร์ กลอยสวาท
นางสาวนวลจันทร์ ธรรมขันท์
นางนวลจันทร์ สุวรรณจันลา
นางสาวนวลฉวี ศรีกุตา
นางสาวนวลนิตย์ สีวันทา
นางสาวนวลอนงค์ สอนสะอาด
นางสาวนวินดา โพชราช
นางสาวน้องนุช เร่งรัตน์
นางน้อย วิทยาพร
นางสาวน้อย อนันต์วัฒนชัย
นางสาวนัจกร บุญพรัต
นางสาวนัฎฐพร สงวนหงษ์
นางนัฎฐา เกตุสุวรรณ์
นางนัฐกมล โพธิคา
นางนัฐฐยา พิพัฒน์นราธร
นางสาวนัฐวลัญช์ ไมถึง
นางนัดสุริยา ศรีสุข
นางนัตยา โซ่ไธสง
นางสาวนัทภร มัทการ
นางสาวนัทรินทร์ มะโนตัน
นางนันติยา วรรณแรก
นางนันท์นภัส ฉิมภารส
นางสาวนันท์นภัส แทนมา
นางสาวนันท์นภัส ศิรวงศ์ภัสสรา

๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวนันท์นลิน ชัยวรพจน์
นางนันทนา ทองนิ่ม
นางสาวนันท์นิชา นิธิวงศ์กุลภัทร
นางสาวนันทนิตย์ กางกรณ์
นางสาวนันทนีย์ วรรณวาส
นางนันทพร เชิดฉาย
นางนันทพร ถาวรคุณ
นางสาวนันทพร ปะกะตัง
นางนันท์มนัส เพียรดวงศรี
นางสาวนันท์มนัส รอดทัศนา
นางสาวนันทรัตน์ ตุงคะรัตน์
นางสาวนันทรัตน์ อุระทัย
นางนันทริกา มีสุข
นางสาวนันทวรรณ นันทนารมณ์
นางนันทวัน สิทธิวงศ์
นางสาวนันทิกานต์ บุญลี
นางนันทิชา เหล็กไหล
นางนันทิดา ขอข้อง
นางสาวนันทิตา ศะศิบุตร์
นางสาวนันทิยา ใจเก่งดี
นางนันธนา สันติธรรมเมธี
นางนันธิดา สายสุวรรณ์
นางสาวนัยน์รัตน์ สันตะนาโท
นางสาวนัยนา ทองทิพย์
นางสาวนัสปัญณกรณ์ ดิฐสุโรจน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗

หน้า ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางนาฎยา โชติรักษ์
นางสาวนาฏยา กันฟู
นางสาวนาฏยา ดาวแก้ว
นางนาฏยา เลียดดา
นางสาวนาตยา ไชยกิจ
นางสาวนาตยา เทพวงษ์
นางนาติยา รัตนพงษ์
นางนาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง
นางนาถยา แสงดี
นางสาวนาถศิริ ขุนจันทร์
นางสาวนารดา เทพเสนา
นางสาวนารถวลี ทรายเพชร
นางสาวนารา คาสอน
นางสาวนารี นามทอง
นางนารีนาถ อุ่นสอน
นางสาวนารีรัตน์ ทร้พย์ประเสริฐ
นางนารีรัตน์ บู่ทอง
นางน้าทิพย์ ทวนขุนทด
นางสาวน้าทิพย์ มธุรวัจน์
นางน้าผึ้ง พุทธรักษา
นางสาวน้าฝน คชสินธ์
นางสาวน้าฝน วิจิตรโสภณ
นางนิจเรศ จองบุตรดี
นางสาวนิชานันท์ นกทวี
นางสาวนิชาภา ถวิลหวัง

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนิชาภา หนังสือ
นางสาวนิชาภา อรสิน
นางสาวนิซอลีฮะห์ หะยีมะลี
นางสาวนิดสรา สร้อยศรี
นางนิดหน่อย สีระวัตร
นางนิดาวรรณ แสนจิตร์
นางนิตดา กาญจนราช
นางสาวนิตติญา ลอดทองศรี
นางสาวนิตติยา ถวิลถึง
นางนิตย์ แก้วคาแสน
นางสาวนิตย์ ศรีประดู่
นางนิตยา เขียวชะอุ่ม
นางนิตยา เจียมเงิน
นางนิตยา ทิพวัง
นางนิตยา นาคพิมพ์
นางนิตยา แผ่นสาริด
นางนิตยา โพธิ์ศรี
นางนิตยา เม่งหยู
นางนิตยา วงค์พลัง
นางสาวนิตยา สิทธิวงษา
นางนิตยา สุขบุญ
นางนิตยา หมวกชา
นางสาวนิตยา หาวะโคตร
นางนิตยา ฮวดเจริญ
นางนิตยาพร พินิจพงศ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗

หน้า ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิตยารัตน์ จันโทกุล
นางสาวนิตยาวรรณ อินทรสวัสดิ์
นางนิติการณ์ ตราชูโต
นางสาวนิธิกนก ศรีธีระปภา
นางสาวนิธิกานต์ เจนนิติพันธ์
นางนิธิณี พรหมวัง
นางนิพา ศรีกุลวงศ์
นางนิภา บารุง
นางสาวนิภา สุขวงศ์
นางสาวนิภา หลีพันธุ์
นางสาวนิภาพร ดวงโกสุม
นางสาวนิภาพร ทารัตน์
นางนิภาพร บุญหล้า
นางสาวนิภาพร พูลศักดิ์
นางสาวนิภาพร ห้วยหงษ์ทอง
นางนิภาพรรณ ทิพย์สุเนตร
นางสาวนิภาพรรณ แป้มมณฑา
นางนิภารัตน์ ทองโคตร
นางสาวนิภาวรรณ์ ดูงาม
นางนิภาวรรณ์ สงวนศิลป์
นางสาวนิภาวรรณ ตาดทอง
นางนิภาวรรณ อินทร์อร่าม
นางนิยะดา แสดงพจน์
นางสาวนิรดา สรรพกิจผล
นางสาวนิรดา สุทธวิรีสรรค์

๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนิรมล ค่ายสงคราม
นางสาวนิรมล ธงฉิมพลี
นางนิรมล รักษ์นุกูล
นางนิรมล สาดแล้น
นางสาวนิรมัญจน์ เครือคา
นางสาวนิรันรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์
นางนิราวดี สุขะนันท์
นางสาวนิลรัตน์ เกตุแก้ว
นางสาวนิลวดี สงรักษ์
นางนิลวรรณ ไตรธรรม
นางสาวนิลาวัลย์ ทองสุข
นางสาวนิศากร ปั้นเสถียร
นางนิศากร พันธ์ประทุม
นางสาวนิศากร วงศ์สินธพ
นางสาวนิศากร แสงทอง
นางสาวนิศาชล ดอนคา
นางสาวนิศาชล พิมพากุล
นางสาวนิศารัตน์ ทองแก้ว
นางนิศารัตน์ วิชาพร
นางสาวนิศารัตน์ อุปัญญ์
นางสาวนิสรา งามดี
นางนิสรา พวกแสน
นางนิสา วงศ์ษา
นางนิสาชล สาราญ
นางสาวนิสารัตน์ โพธิ์ศรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗

นางนิสิตา เพชรสันทัด
นางสาวนุจรี เชี่ยวชูกุล
นางสาวนุจรี ดีจริง
นางสาวนุจรี นกอยู่
นางนุจรี มีสุโข
นางสาวนุจรี หล่อวิจิตร
นางสาวนุช พรมพวง
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นุช มิตรศรี
นางนุชจรินทร์ เกษทรัพย์
นางสาวนุชจรี มารีพิทักษ์
นางสาวนุชนรา จันทร์นอก
นางนุชนาจ อุปชิน
นางสาวนุชนาฏ วัณณะสิริ
นางนุชนาท กุลพล
นางสาวนุชนารถ เปาจีน
นางสาวนุชนารถ ยิ่งยงศักดิ์
นางสาวนุชนารถ ศรีประทุม
นางสาวนุชนารถ สหัสเนตร
นางนุชนารถ สุขสนธิ
นางสาวนุทนาถ ยัดไธสง
นางนุริดา บวชเหตุ
นางนุสรา แกรงกระโทก
นางสาวนุสรา บุญญานุสนธิ
นางสาวนุสรา ศะศิงาม
นางสาวนุสรา ฮาเซะ

หน้า ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวนูร์มี หะเมาะ
นางสาวนูรอัยณี มูซอ
นางนูรีฮัน มาหะมะ
นางสาวนูไอดา เจ๊ะแล
นางสาวเนตร บรรพต
นางเนตรดาว เสมอมิตร
นางเนตรนภา ชื่นบุตร
นางเนตรนภา ทองไพจิตร์
นางสาวเนตรนภา ทิพย์วันนา
นางเนตรนภา น้อยคาตัน
นางสาวเนตรนภา ไม่คร้ามศึก
นางสาวเนตรนภา หยูมาก
นางสาวเนตรนภิศ มุขยพาณิชย์
นางสาวเนตรวรุณ หวานเย็น
นางสาวเนตรอนงค์ ชุมศรี
นางสาวเนาวรัตน์ กองสุข
นางสาวเนาวรัตน์ คาแดง
นางโนรี ใจปราณี
นางสาวบงกช บุญประเสริฐ
นางบงกช บุญพรหม
นางบงกชณสร พรธรรศกร
นางบรรจง เชื้อหนองโปร่ง
นางบรรจง เพ็ชร์วารี
นางสาวบรรณฑรวรรณ แก้วกาชัย
นางสาวบรรเทา ปุ่งคาน้อย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗

นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์
นางบวรลักษณ์ ทานกระโทก
นางสาวบังอร ก้อนนาค
นางบังอร ขันถม
นางบังอร ผาลา
นางสาวบังอร พิมพ์นอก
นางบังอร สว่างภพ
นางบังอร สุ่มดี
นางบัณฑิตา บุญนันท์
นางสาวบัวไข วิเศษศรี
นางสาวบัวเรียน โพธิ์ทอง
นางบานเย็น สรรพวุธ
นางบาลใจ อินอ่อน
นางสาวบาหยัน เชื้อวงษ์บุญ
นางสาวบาฮารีย๊ะ มะยูโซะ
นางบุญญาณี โชคดี
นางบุญตา เจียวฮะ
นางสาวบุญทิวา ทัดสาลี
นางสาวบุญธรรม โคตรวิชัย
นางบุญธิดา แก้วโบราณ
นางบุญน้อม หลังทอง
นางสาวบุญประคอง บัวหลวง
นางบุญมี ยวงพานิช
นางสาวบุญมี เสียงเสนาะ
นางบุญยงค์ สุขสาราญ

หน้า ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวบุญรอด อ๊อดกัน
นางบุญรักษ์ ยุ่นประสงค์
นางสาวบุญเรือน ภู่พยอม
นางสาวบุญล้อม อินทร์งาม
นางสาวบุญวดี อัครบัณฑิตสกุล
นางสาวบุณฑริก รักนุช
นางสาวบุณยวีร์ มูลกัน
นางสาวบุณยาภรณ์ บุรมย์
นางสาวบุดดี กุระสิน
นางสาวบุบผา ภู่ระย้า
นางบุบผาชาติ หมุนสา
นางบุปผชาติ ศรีวังไพร
นางบุปผา จิตรเกลี้ยง
นางบุปผา ยี่โกเฮง
นางบุปผาวรรณ มากวงษ์
นางสาวบุพผกา ไชยเทพ
นางบุรพร ประทุมวัลย์
นางสาวบุศรา เอี่ยมปี
นางบุษกร ยมจินดา
นางสาวบุษกร สอนแพร่
นางสาวบุษกร อรุณแจ้ง
นางบุษดาว แอร่มหล้า
นางบุษบงกรช ดู่อุด
นางสาวบุษบงค์ คล้ายจันทร์
นางสาวบุษบา แก้วเทพ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗

นางบุษบาพร ปรีเปรม
นางบุษยา ใจกระสันต์
นางบุษยาภรณ์ สินน้าคา
นางบุษรา ชัยชิต
นางบุษราภรณ์ อนรรฆมงคล
นางสาวบุษรินทร์ รอดเผือก
นางบุสดี อนุชน
นางสาวบุหงา กมลาไสย์
นางสาวบุหลัน บุตรงาม
นางบุหลัน ร้อยศรี
นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์
นางสาวเบญจกุล ศรีจาเริญ
นางสาวเบญจณัฏ แตงทรัพย์
นางเบญจพร ภู่สว่าง
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญทวี
นางสาวเบญจมาศ เกตุคร้าม
นางสาวเบญจมาศ บุดดาดวง
นางสาวเบญจมาศ รัดอิ่นคา
นางสาวเบญจมาศ วงษ์ทองดี
นางสาวเบญจมาศ ศิลาโคตร
นางสาวเบญจวรรณ กันยะมี
นางสาวเบญจวรรณ ขจรฤทธิ์
นางสาวเบญจวรรณ เงาทอง
นางสาวเบญจวรรณ ประสิงห์
นางสาวเบญจวรรณ ปี่ทอง

หน้า ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวเบญจวรรณ พุ่มพวง
นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมดี
นางสาวเบญญทิพย์ ด้วงห้อย
นางสาวเบญญาดา ภาคเสมา
นางสาวเบญญาภา เปรมกมล
นางสาวเบญญาภา แสนทรงสิริ
นางสาวเบญญาภา แหวนหล่อ
นางสาวใบเฟิน จรโคกกรวด
นางสาวใบอ้อ สามะกิจ
นางสาวปชาภัทร สายทองแท้
นางสาวปฏิมากร รูปเรียบ
นางปฐมพร ตุลสุข
นางสาวปฐมพร หอมทอง
นางสาวปฐมาพร พีรวัฒนานนท์
นางสาวปฐา สิริพลามัย
นางปณิชา ประภานุมาศ
นางปณิชา พูลแก้ว
นางสาวปณิดา เจ็กกลัด
นางสาวปณิตา คนบุญ
นางปณิตา ทองจานงค์
นางสาวปณิตา พรมวารี
นางปทุมวดี คงตระกูล
นางสาวปนัดดา นาดี
นางปนัดดา ปานเล็ก
นางปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗

หน้า ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปนัดดา สิงห์ธวัช
นางสาวปพัชญา รัตนโมรา
นางปภัชญา อรุณเรือง
นางสาวปภัสสร ระย้าอินทร์
นางสาวปภาณัช สุขสมบัติ
นางสาวปภาดา ไชยคาน
นางปภาดา เต็กอ๋อต้ง
นางปภาดา นันทะรัตน์
นางสาวปภาดา นิสัญตา
นางปภาภร ภักสุวรรณ
นางสาวปภารัต ประชุมวงศ์
นางสาวปภาวรินท์ มัยสนิท
นางปภาวรินทร์ ขุมทอง
นางสาวปภาวรินทร์ นักธรรมา
นางสาวปภาวรินทร์ นาคภู่
นางประกายแก้ว เขตสุภา
นางสาวประกายแก้ว ชวาบ
นางสาวประกายดาว ภิระบัน
นางสาวประกายดาว รุ่งจิรธนกุล
นางสาวประครองจิตร สิทโธ
นางประคอง นาอิ่น
นางประณยา พิชัยยา
นางประติมา นพคุณ วัฒนศักดิ์
นางประทินรัตน์ วิยาโรเอล
นางประทีป จันทร์ทอง

๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางประทุม เกตุเจริญ
นางสาวประทุมพร จันทร์ศรี
นางสาวประทุมพร โสภา
นางประเทืองทิพย์ ส่องแสง
นางสาวประนอม เปรมบารุง
นางสาวประนอม ยะงาม
นางสาวประนอม ศรีสังข์
นางสาวประนิดา ภักดีกลาง
นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย
นางประพาพร กาละคาหาญ
นางประพิศ คนอยู่
นางสาวประไพพิศ พรหมประพันธ์
นางประภัสสร คงรักษ์
นางสาวประภาพร กวาวมณี
นางสาวประภาพร ทองสิมา
นางประภาพร พรหมมินทร์
นางประภาพรรณ ประเสริฐสุข
นางสาวประภาภรณ์ นาควงษ์
นางสาวประภาภรณ์ ป้อมพฤกษ์
นางสาวประภาศรี พันธุรัตน์
นางประยูร คงคะดี
นางสาวประยูร คล้ายพุก
นางประยูร สาสร้อย
นางสาวประวีณา จันทมาตย์
นางสาวประวีณา รอดแสน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗

หน้า ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประวีณา อาบทอง
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
นางสาวปรัชนันท์ มิ่งมณี
นางปรางทิพย์ ปานเมือง
นางสาวปราณิศา ทองคาจิรโชติ
นางสาวปราณิสรา แพหมอ
นางสาวปราณี กรียงค์
นางสาวปราณี เกิดมี
นางสาวปราณี นาภูมิ
นางปราณี บุญชม
นางปราณี บุญดิลก
นางปราณี ปัญญา
นางปราณี พฤกษ์สุวัฒน์
นางปราณี รัตนชูศรี
นางปราณี สอดสี
นางปราณี สุดสากรณ์
นางสาวปราณี อรัญวงศ์
นางปราณีวัลย์ ประคองทรัพย์
นางปรานอม ขอนดอก
นางสาวปรานอม เงินยอดรัก
นางปรานอม ใจชุ่ม
นางสาวปรารถนา มามี
นางสาวปริณฐิกาญจน เมฆขุนทด
นางสาวปริณดา หมานเสบ
นางสาวปรินทร์ลภัส เหลืองไพฑูรย์

๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวปริยากร แสงรัตน์
นางสาวปริยาพร ชัยมีเขียว
นางสาวปริยาภัทร จีนอินทร์
นางปรีญารินท์ ภักดีหิรัญวงศ์
นางปรีดา นวลนาค
นางสาวปรียนาฎ ศรีแก้ว
นางปรียา กองพรหม
นางปรียา ธรรมครบุรี
นางปรียา นกแก้ว
นางสาวปรียา สระสม
นางสาวปรียาณัฐ ถาเมือง
นางสาวปรียาดา ประทุมแก้ว
นางปรียานุช แสงมหาชัย
นางสาวปรียาภรณ์ พรมแก้วงาม
นางปรียาภรณ์ โอภาษี
นางปรียาลักษณ์ ไทรนิ่มนวล
นางสาวปฤษฎี กิจธนโภคิน
นางสาวปลื้มจิต บุญปัญญา
นางปวริศา แก้วเกียรติชัย
นางสาวปวริศา ทิพย์สกุลอนันต์
นางปวัณรัตน์ แก่นชา
นางปวิตรา พุ่มสุวรรณ์
นางสาวปวีณา แนบเนียน
นางปวีณา เพียซ้าย
นางสาวปวีณา ม่วงกลาง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗

นางปวีณา ลิ้มสุวัฒนกุล
นางสาวปวีณา เลิศสมพร
นางปวีณา สวนแก้ว
นางปวีณา สุวรรณเพ็ชร์
นางสาวปวีณา อยู่โพธิ์
นางปองทิพย์ พงค์ชีวะกุล
นางสาวปอรวีร์ พลอยบูรณินทร์
นางสาวปัญจรัตน์ มุกสิก
นางสาวปัญจรัตน์ ไอศูรย์นวบุษ
นางสาวปัฐยา ภูมี
นางปัณณพร สุปินราษฎร์
นางปัณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์
นางสาวปัทธิมาภรณ์ หนูดี
นางปัทมา คุ้มครอง
นางปัทมา จันทร์พุทธา
นางสาวปัทมา ทองสี
นางสาวปัทมา แนบเนียน
นางปัทมา อุษณพงศ์
นางสาวปัทมาพร คงเมือง
นางสาวปาณิสรา ศรีทั่ง
นางสาวปาณิสรา ศรีวัง
นางปานจรี สอนแจ่ม
นางปานจันทร์ ประเสริฐ
นางปานจิตต์ ทิพยานนท์
นางปานทิพย์ พรหมมา

หน้า ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวปารณีย์ ธรรมบุตร
นางสาวปารสา ประมวล
นางสาวปาริฉัตร เกิดเกษร
นางสาวปาริฉัตร ทรัพย์กลาง
นางสาวปาริฉัตร โพธิ์คา
นางปาริชาด สัตยวณิช
นางสาวปาริชาต ภาษี
นางปาริชาต หนุนปราณีต
นางปาริชาติ แก้วม่วง
นางปาริชาติ ทองมา
นางสาวปาริชาติ สิงหกมลศึก
นางสาวปาริชาติ สุรวิทย์
นางปาริชาติ เหมวงษา
นางสาวปาลิตา เขม้นงาน
นางสาวปาหนัน มีศรี
นางสาวปิญาณี แพทย์ชัยวงษ์
นางสาวปิ่นนเรศ นันชนก
นางปิ่นสิริ ภูบุญเต็ม
นางปิยกานต์ เจียนพันธ์
นางปิยธิดา โกมลศรี
นางสาวปิยนัยน์ มณีโชติ
นางปิยนุช สุชาติสุนทร
นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา
นางสาวปิยภรณ์ ลิ้มสุวัฒนกุล
นางสาวปิยภา คาพานิช

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗

หน้า ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปิยมาภรณ์ เหมืองทอง
นางสาวปิยมาส เหล่าหมวด
นางสาวปิยรัตน์ ศุภศรี
นางสาวปิยะดา สมพร
นางสาวปิยะดี ประเสริฐสม
นางสาวปิยะนนท์ พิมพ์ประสงค์
นางปิยะนันท์ เมธาเกษร
นางสาวปิยะนาจ โพธิ์ทอง
นางปิยะนาถ ลุนอุบล
นางสาวปิยะนารถ โพนเงิน
นางสาวปิยะนารถ ยานุพรม
นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
นางสาวปิยะนุช อวิรุทธไพบูลย์
นางสาวปิยะมาศ คล้ายจันทร์พงศ์
นางสาวปิยะวดี คงธะรังษี
นางปิยา โลมาการณ์
นางสาวปิยานันท์ สารวยสินธุ์
นางสาวปิยาพัชร ศรีแสง
นางปิยาพัชร สื่อหลาย
นางสาวปุญญา เนตรนิล
นางสาวปุณญาพร เพชร์น่วม
นางปุณณิศา นพคุณ
นางสาวปุณยนุช ยิ้มงาม
นางสาวปุณยนุช อุประ
นางปุณยาพร แซ่ลิ่ม

๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวปุณร์ญภรส์ พุทธานุรักษ์
นางสาวปูริดา สุขสาคร
นางสาวเปมิกา จ่าท่า
นางเปมิศา พรหมรักษา
นางเปรมจิต พุทธวงศ์
นางสาวเปรมทิพย์ กัณฑิโกวิท
นางเปรมยุดา เกลี้ยงประดิษฐ์
นางเปรมยุดา คานวนตา
นางสาวเปรมฤดี อุปลับ
นางสาวเปียทิพย์ โกนกระโทก
นางเปี่ยมพร สุทินฤกษ์
นางผกากรอง ระงับโรค
นางสาวผกากานต์ น้อยเนียม
นางสาวผกาภรณ์ วงสลุง
นางผ่องแผ้ว ไชยศรี
นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม
นางผ่องศรี กมูลธง
นางผาณิต แก้วพิบูลย์
นางผิวพรรณ ตันยะกุล
นางผุสดี รุ่งสว่าง
นางสาวผุสดีรัตน์ คูณตาแสง
นางสาวเผ่าวิมล พาอานาจ
นางสาวฝันดาว ตุ้มเอี่ยม
นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์
นางพจนา วีระสัย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗

นางพจนา เอกทวีมณีรัตน์
นางพจนาถ ทองมา
นางพจนาถ น่วมทอง
นางสาวพจนี เกตุเหลือ
นางสาวพจนีย์ ยางเอน
นางพจมาน อนันต์สลุง
นางสาวพชรพร ใจดี
นางสาวพนารัตน์ หอมเทียน
นางสาวพนารัตน์ เห็นถูก
นางพนิดา เกียรติชูวงศ์
นางพนิดา ญานะ
นางพนิดา โตรัศมี
นางสาวพนิดา ทาซ้าย
นางสาวพนิดา นาคะสุวรรณ์
นางสาวพนิดา สาราญจิตร์
นางสาวพนิดา โอฬา
นางสาวพนิตนันท์ สุธาวา
นางสาวพยอม ชื่นชม
นางสาวพยอม บัตรรัมย์
นางพรจิตร จันทมุณี
นางพรชนก พลสิทธิ์
นางพรดี ช่างบุ
นางสาวพรทวี งานขยัน
นางพรทวี โพธิเศษ
นางสาวพรทิพย์ เขม้นเขตการ

หน้า ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางพรทิพย์ คู่ปิตุภูมิ
นางสาวพรทิพย์ จาปีพันธ์
นางพรทิพย์ ดอว์ส
นางพรทิพย์ ถาวรสถิตย์
นางสาวพรทิพย์ ทองศิริ
นางพรทิพย์ น้อยพิทักษ์
นางสาวพรทิพย์ บุญรักษ์
นางพรทิพย์ ภูจอมจิตร
นางสาวพรทิพย์ รัตนมนตรี
นางพรทิภา พินิจผล
นางสาวพรทิวา กาพย์แก้ว
นางพรนภัส กลิ่นสด
นางสาวพรนภัส จันทร์คา
นางสาวพรนภา ไกยวินิจ
นางพรนภา ทิมสุข
นางพรนภา พูนสวัสดิ์
นางพรนรินทร์ นุ่นกลาง
นางสาวพรนัชชา สายวิเศษ
นางพรนิพา แก้วบุตร
นางสาวพรประภา โมราสุท
นางพรปวีน์ เสียมไหม
นางสาวพรพรรณ กิจธนภัทร
นางสาวพรพรรณ ถิรสุทธินันท์
นางสาวพรพรรณ ทองอาไพ
นางพรพรรณ ทัพพลี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗

หน้า ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรพรรณ เทพอุด
นางพรพรรณ ธาตุอินจันทร์
นางสาวพรพรรณ พรมพันใจ
นางสาวพรพรรณ พุกรอด
นางสาวพรพรรณ เพ็ญสวัสดิ์
นางสาวพรพรรณ โพธิ์บุญ
นางสาวพรพรรณ อัศวชาญชัย
นางพรพรหม อยู่สมบูรณ์
นางพรพิชญ์ ปัญญา
นางพรพิมล เขตจานันท์
นางสาวพรพิมล คากระสินธุ์
นางสาวพรพิมล แจ้งกระจ่าง
นางสาวพรพิมล บ้านชี
นางสาวพรพิมล บุญเผือก
นางสาวพรพิมล พิชัยรัตน์
นางสาวพรพิมล สาคร
นางพรพิมล หมั่นเกตุ
นางสาวพรเพ็ญ สีงอย
นางสาวพรไพลิน ถนอมทรัพย์
นางพรภิรัตน์ ศักดีชัยสิทธิ์
นางพรภิไล คาทอง
นางสาวพรรณกร ศรีสมทรง
นางพรรณจิรา เบ็ญจมาลา
นางพรรณผกา ใจแก้ว
นางสาวพรรณราย ธัญลักษณ์กุล

๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวพรรณราย สุทธกรณ์
นางสาวพรรณลอย ทะระถา
นางสาวพรรณวิไล ชูไตรรัตน์
นางสาวพรรณอร พูลเกษร
นางพรรณี คงกระพันธ์
นางสาวพรรณี แปงคา
นางพรรณี วิเวกวินย์
ว่าที่รอ้ ยตรีหญิง พรรณี สิงสหะ
นางพรรณี แสนวันแสง
นางสาวพรรนิดา บุญเต็ม
นางสาวพรรัตน์ เงินประเสริฐ
นางสาวพรวดี มัครมย์
นางสาวพรวิภา จารุเดช
นางสาวพรวิภา โตอนันต์
นางพรศรี เลิศวิทยาวิวัฒน์
นางพรศิริ สุวรรณรัตน์
นางพรสวรรค์ จิน
นางสาวพรสวรรค์ ปาลกัลป์
นางสาวพรสุภา เนตรนาค
นางสาวพรหมภัสสร วงค์สถานนท์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรอุลัย นามจาปา
นางพระนม คนชื่อ
นางสาวพฤษพร บัวงาม
นางพลอย ประสงค์ทรัพย์
นางสาวพลอยไพลิน ชังอิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพลอยไพลิน วรรณภินพงศ์
นางพวงเพชร ไชยยงค์
นางสาวพวงเพชร แป้นนอก
นางพวงเพชร มหาโคตร
นางพวงเพชร เลียบทอง
นางพวงมณี สุทธะ
นางพวงมาริน ธัมมสารโสภณ
นางสาวพัชตรา พรมชาติ
นางสาวพัชนี บุดดี
นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์
นางสาวพัชร สมทอง
นางสาวพัชรจรินทร์ พัฒนวินิจ
นางสาวพัชรพรรณ เพชรดี
นางพัชรา จุลท่าหว้า
นางพัชรากร บุญเจริญ
นางพัชราภรณ์ ขจรสุวรรณ์
นางสาวพัชราภรณ์ เข็มจินดา
นางสาวพัชราภรณ์ ถาบุตร
นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉาย
นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณทอง
นางสาวพัชรินทร์ กะดิรัตน์
นางพัชรินทร์ กาบจันทร์
นางพัชรินทร์ โกกะพันธ์
นางพัชรินทร์ โชมขุนทด
นางพัชรินทร์ ดู่ขึ่ง

๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร
นางพัชรินทร์ มหามาตย์
นางสาวพัชรินทร์ มะลิผล
นางพัชรินทร์ ศรีรักษา
นางสาวพัชรี นามวิจิตร
นางพัชรี บัวทอง
นางพัชรี ปัดถาวะโร
นางสาวพัชรี รมกระโทก
นางพัชรี ลิวัน
นางสาวพัชรี ศรีสุทอ
นางพัชรี สร้อยแสง
นางพัชรี หมอกมืด
นางสาวพัชรี อาษาวงค์
นางพัชรีญากรณ์ อุ่นออ
นางสาวพัชรีย์ พงศ์สุวรรณ
นางสาวพัชลี ศรีตระกูล
นางสาวพัฑฒิดา ขจรศรัณย์พงศ์
นางพัฒน์วดี พลายหนู
นางพัฒนา สืบเมืองซ้าย
นางพัณณ์ชิตา วารีอุดม
นางสาวพัณณ์ชิตา สมหมาย
นางสาวพัณณ์พนิต รื่นเสือ
นางสาวพัดชา ธรรมนิยม
นางสาวพัทธนันท์ ถมยา
นางสาวพัทธนันท์ บุญสว่าง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗

หน้า ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัทธิดา หนูสอน
นางสาวพัทรานุช เพ็งพิพัฒน์
นางพัทรียา จันทป
นางสาวพันธ์ทิพย์ พิณประดิษฐ
นางสาวพันธุ์ทิพย์ บาเหน็จ
นางสาวพานิภัค สิทธิยศ
นางสาวพารีด๊ะ ดูสง
นางสาวพิกุล จันต๊ะวงค์
นางพิกุล เชื้อสาวะถี
นางพิกุล นุ่มนิ่ม
นางพิกุล อานาจศิลปกุล
นางสาวพิกุลจิตต์ สนิทลุน
นางสาวพิงคธิดา ไชยสง่า
นางพิชชาพร ผลร้อย
นางพิชชาภา เนื่องจานงค์
นางพิชชาภา หาดเจียง
นางสาวพิชฌ์ณัฐรวี ผลธัญรัตน์
นางสาวพิชญา คาร
นางสาวพิชญาภัค แก้วมณี
นางสาวพิชญาภา สุทธิจันทร์เดช
นางสาวพิชยา สิทธิกัน
นางพิชามญชุ์ คนคล่อง
นางพิตตินันท์ วงษ์สถิตย์
นางพิตระภรณ์ ไชยสาส์น
นางพิทารักษ์ เสนรัตน์

๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์
นางพิพัฒน์พร ธนพงศากร
นางสาวพิมนภัทร์ ญาติฝูง
นางสาวพิมพกานต์ ศรีสร้อย
นางพิมพ์ชญา ศูนย์จันทร์
นางพิมพ์พร ชั้นสกุณี
นางสาวพิมพ์พรรณ คงพันธุ์พฤกษา
นางสาวพิมพ์พิชชา ทศตา
นางสาวพิมพ์พิไล จูมนา
นางสาวพิมพ์ภัทรา ม่วงสุวรรณ์
นางพิมพ์มาดาฬ์ ภาชนะพรรณ
นางพิมพร บัวชุม
นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์
นางสาวพิมพรรณ ใหม่เขียว
นางสาวพิมพ์วดี รุ่งเรืองยิ่ง
นางสาวพิมพ์วิภา วรรณพาด
นางสาวพิมพัชรา บุญเสริม
นางสาวพิมพา เยมสันเทียะ
นางสาวพิมภินันท์ ปันทะ
นางสาวพิมลพรรณ สอาดล้วน
นางพิมลรัตน์ สวัสดิผล
นางสาวพิรดา โชคชัยรัตน์
นางสาวพิรานันท์ เนรมิตรานนท์
นางสาวพิราวรรณ ขันอาษา
นางสาวพิราวรรณ ณ ลาปาง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗

นางสาวพิราวรรณ ประไพมนตรี
นางสาวพิราวรรณ ปากลาว
นางพิศมัย ปวรรณพงษ์
นางสาวพิศมัย ภู่บุญเสริม
นางพีชานิกา อัมระนันท์
นางพีรญา ใจจริง
นางสาวพีรพร กาญจนุทัยศิริ
นางพุทธชาด เชื้อโคกสูง
นางสาวพุทธณี สอาดดี
นางพุทธิภรณ์ ช่อดอก
นางสาวพุธณีย์ เสือชุมแสง
นางสาวพูนลาภ ภักดีกุล
นางสาวเพชร งามคา
นางเพชรดา อินทรสุชาติ
นางสาวเพชรไพลิน ดวงอินทร์
นางเพชรมณี สุบงกฎ
นางเพชรรัตน์ ชาวดร
นางเพชรรัตน์ ชูศรี
นางเพ็ชรรัตน์ จันทร์ต๊ะ
นางสาวเพชรละมัย อินตา
นางเพ็ญ หัสจานงค์
นางเพ็ญจันทร์ เหลือทรัพย์
นางเพ็ญจิต บุญพึ่ง
นางเพ็ญเดือน จันทร์ศรี
นางสาวเพ็ญนภา เมียมขุนทด

หน้า ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางเพ็ญนภา รอดสุทธิ
นางสาวเพ็ญนภา วงศ์สารัตน์
นางสาวเพ็ญนภา วิชาเดช
นางสาวเพ็ญนภา สมัครการไถ
นางสาวเพ็ญนภา สืบเทพ
นางสาวเพ็ญนภา อาจพินิจ
นางสาวเพ็ญประภา กุดสถิต
นางเพ็ญประภา ขาวพิมล
นางเพ็ญพัก แซ่เลี้ยง
นางเพ็ญพักตร์ ศิรินุพงศ์
นางสาวเพ็ญพักตร์ หาญประสิทธิ์
นางเพ็ญศรี คาวิชิต
นางสาวเพ็ญศรี แท่นเครือ
นางสาวเพ็ญศรี บ่มไล่
นางเพ็ญศรี ปุริศรี
นางสาวเพ็ญศรี แสงพรม
นางสาวเพ็ญศิริ นันสอางค์
นางสาวเพ็ญศิรินทร์ จินดาศรี
นางเพราพิลาส นิสสระ
นางเพลินตา ไชยพันธ์
นางเพลินพิศ คงตั้ง
นางสาวเพลินพิศ คุ้มทรัพย์
นางสาวเพลินแสง ยุ้งยั้ง
นางสาวเพียงใจ ลาทอง
นางเพียรจิต สารวมจิต

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗

นางแพรทอง เอกตาแสง
นางแพรวพรรณ พรมกุดตุ้ม
นางแพรววนิด นาชิต
นางสาวไพพร มะลิลา
นางไพพรรณ สิงห์คา
นางไพรรัตน์ ไทยเถื่อน
นางสาวไพริน ติธรรมโม
นางสาวไพรินทร์ วาปีกัง
นางไพลิน ปัตพี
นางสาวไพลิน รัตนพาพันธ์
นางสาวภคนันท์ จันคุ้ม
นางภคมน หงส์หิรัญ
นางสาวภครัช พึงขุนทด
นางสาวภควดี สินธุธนาสาน
นางภมร จันทรคง
นางภรภัทร ขวัญนาค
นางภริดา จันทร์แช่ม
นางสาวภวิกา เลาหไพฑูรย์
นางสาวภัคจิราพร พื้นบน
นางสาวภัคธีมา อ่าสอาด
นางภัคพร ไสยรัมย์
นางสาวภัคภณิญา ชาวสวน
นางสาวภัคภิญญา ศรีบุรินทร์
นางภัควลัญชญ์ พรหมจักร์
นางภัชปวีณ์ จูสวย

หน้า ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวภัชรา สลางสิงห์
นางภัชสุภัค ดีขยัน
นางภัณฑิลา พุทไธสง
นางภัตรา วงเวียน
นางภัทธารี ศรีสาคร
นางสาวภัทธิรา ไชยลังการ
นางภัทธีญา วรรณพงศ์
นางภัทรณิชา นิ่มมี
นางสาวภัทรดา ภูจันทึก
นางสาวภัทรธิดา เยาวเรศ
นางสาวภัทรนันท์ ศรอินทร์
นางสาวภัทรพร จันทวิมล
นางภัทรภร เปรมกมล
นางสาวภัทรมล จิตมะโน
นางสาวภัทรวดี ผิวเพ็ง
นางสาวภัทรวรรณ พันธุ์อักษร
นางภัทรา โพธิ์หล้า
นางภัทรานิษฐ์ จาเนียร
นางสาวภัทราพร บุตรา
นางสาวภัทราพร รังสน
นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มจารูญ
นางภัทราภรณ์ ฝึกฝน
นางภัทราวัลย์ ดอกบัว
นางสาวภัทริกา ชานาญ
นางสาวภัทรินทร์ รัตนโกสุมภ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗

นางสาวภัทวภา เกษวงศ์
นางสาวภัทศรัญช์ พุ่มภักดี
นางสาวภันทิลา สุวรรณเมธา
นางสาวภัศรา พาพรมมา
นางสาวภัศราภรณ์ ปวงหล้า
นางภัสรา รอนไพริน
นางสาวภาณินี แสงหิรัญ
นางสาวภาณุมาส สิงฆราช
นางสาวภานุชนาถ เกตุสกุล
นางสาวภานุมาศ เขียวมงคล
นางสาวภานุมาศ ทาอินน้อย
นางภารดี จุมรี
นางสาวภารดี ทองเนียม
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภารดี ศรีเพริศ
นางสาวภาริณี พึมขุนทด
นางสาวภาวดี แสนสว่าง
นางสาวภาวนา น้อยวงศ์
นางภาวิณี ไพลิน
นางสาวภาวิณี มันควร
นางสาวภาวิณี ศรีทน
นางภาวินี สมิท
นางสาวภิญญดา ข้อยุ่น
นางสาวภิญญดา คุณนา
นางสาวภิญญดา พุฒิเนตร
นางสาวภิญญดา อุ่นเดช

หน้า ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวภิญญาพัชญ์ ไล่เสีย
นางภิณญดา ทุ่งเจ็ด
นางสาวภุมริน บุญทวี
นางสาวภูทัย ชาหลวง
นางสาวมณฑา ดุสรักษ์
นางมณฑา รัฐธรรม
นางมณฑาทิพย์ แสงพุ่ม
นางมณฑิตา คุ้มพงษ์พันธุ์
นางสาวมณฑิรา สุวรรณศร
นางสาวมณเฑียร เนาวภาส
นางมณธิกา เกาะม่วงหมู่
นางสาวมณัญชญา พรหมวิจารณ์
นางสาวมณัฐชญาภรณ์ พรมดี
นางสาวมณัฐชยา ราศรีเกษมสุข
นางสาวมณินทร สิทธิกรตระกูล
นางมณิสรา วงค์คร้าย
นางสาวมณีกานต์ คาแสน
นางสาวมณีรัตน์ ขมสวัสดิ์
นางสาวมณีรัตน์ จันรอง
นางมณีรัตน์ ทองมา
นางมณีรัตน์ สมฤทัยลักษณ์
นางสาวมณีรัตน์ สิงหะ
นางสาวมณีวัลย์ สุทธิสาร
นางมธุรส ศรีเงิน
นางสาวมนชรัตน์ นามประโคน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗

หน้า ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนชุ์ปรียา กงแก้ว
นางสาวมนต์ตา ลิ้นจี่
นางสาวมนทกานต์ กุลวิจิตร์รัตน์
นางสาวมนพัทธ์ เผ่าภูธร
นางสาวมนฤดี เรืองฤทธิ์
นางมนัญญา สีขาว
นางสาวมนัสนันท์ จันทะเมธิ
นางสาวมนัสนันท์ นันตุ้ย
นางมนัสนันท์ วงษ์จีน
นางมยุรา ประทุมมา
นางมยุรี กาญจนเกตุ
นางสาวมยุรี คุขุนทด
นางสาวมยุรี ชินกร
นางสาวมยุรี ทับวัง
นางสาวมยุรี วรรณภักดี
นางมยุเรศ จีนธาดา
นางสาวมรกต เจตนะเสน
นางมรกต ศรียาสวิน
นางมลชนก ทนงาน
นางมลนิกา ชัยพงษ์
นางสาวมลฤดี ชื่นขา
นางสาวมลฤดี ถิ่นก้อง
นางมลฤดี ผดาศรี
นางมลฤดี เฮงขวัญ
นางมลิวรรณ ศิริบัติ

๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางมลิวรรณ สมบุญโสด
นางสาวมลิวัลย์ ควบคุม
นางมลิวัลย์ พรมบาง
นางสาวมะลิวรรณ์ ดีสุด
นางมะลิวัลย์ จีนมะโน
นางสาวมะลิวัลย์ ชมภูแดง
นางสาวมะลิวัลย์ ปมกลาง
นางมะลิวัลย์ หนูแก้ว
นางสาวมัชฌิมา เส็งเล็ก
นางสาวมัชฌิมา เสถียรโชค
นางมัชฌิมาพร รักสนิท
นางสาวมัณฑณา บัวประภัสสร
นางมัณฑนา กลิ่นสูงเนิน
นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
นางสาวมัณฑนา วุฒิรณประเสริฐ
นางสาวมัณฑนากร ไกรสิทธิ์
นางสาวมัตติกา พรมมูล
นางมัตติการ์ ลิ้มสกุลอัตถาภรณ์
นางสาวมัทธนา ทาศักดิ์
นางสาวมัทนา ถูกหมาย
นางมัทนา อามาตร์
นางมัธยา ไชยนุรักษ์
นางมันทนา บุญสร้อย
นางมันทนา ยังประสิทธิ์
นางมัลลิกา ดีคาวงค์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗

นางสาวมัลลิกา ทิพย์สาคร
นางสาวมัลลิกา นารินรักษ์
นางมัสยา จาปาหวาย
นางสาวมาฆะวรรณ น้อยก้อม
นางมาณี อุปกูล
นางสาวมานี พลอยงาม
นางมาริสา แก้วกลาง
นางสาวมาลัย ขันทกสิกรรม
นางมาลัย อิสระดาเกิง
นางมาลิณี กองทรัพย์
นางมาลินี คามามูล
นางสาวมาลินี โพกโต
นางสาวมาลี ถาวร
นางมาลี แสงหิรัญ
นางมาลี แสนปรุ
นางสาวมาศสุภา แพ่งรักษ์
นางมิตภาณี สันติประยูร
นางมุกดา กิจเครือ
นางสาวมุกดา บัวแก้ว
นางสาวมุกรวี พวงศรี
นางสาวมุทิตา รอบุญ
นางสาวเมตตา ถาวรลักษณ์
นางเมตตา เทพประทุน
นางสาวเมทินี ลาดจันทึก
นางเมธาวี แขกเทพ

หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวเมธาวี เชื้อผู้ดี
นางสาวเมธาวี ยิบประดิษฐ์
นางสาวเมธิกา ชาพิมล
นางสาวเมธินี ฟูทอง
นางเมยานี สหกิจประภัสสร
นางสาวเมษา โกมลศรี
นางสาวย๊ะ ตาเห
นางยามีละห์ แมเลาะ
นางยินดี เวหาลอย
นางยินดี สุกรี
นางสาวยุธิดา สิงทุย
นางยุพยง ยงประเดิม
นางสาวยุพา ชุ่มเสนา
นางสาวยุพาพร ถิ่นพุดซา
นางยุพาภรณ์ กาลาศรี
นางสาวยุพาภรณ์ ลาวเกษม
นางสาวยุพาภรณ์ วิชัยศรี
นางยุพิน โถมสันเทียะ
นางสาวยุพิน นินทนนท์
นางยุพิน บุญกล่า
นางสาวยุพิน บุญเสริม
นางสาวยุพิน บุตรดีวงษ์
นางยุพิน พยี
นางสาวยุภา พุมสอน
นางยุภาพร ไชยพิมพ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุภาพร วิรุณพันธ์
นางสาวยุภารัตน์ พฤกษี
นางสาวยุภาวดี เพ็ญจันทร์
นางสาวยุมอะ มันตุเต๊ะ
นางสาวยุวดี ความสุข
นางสาวยุวดี รัตนาธิวัฒน์
นางยุวรรณา เชื้อสระคู
นางสาวยุวรัตน์ บ่อหนา
นางสาวยุวรี ชื่นชม
นางสาวยุวะณี บุญพร้อม
นางสาวยุวันดา เผือกดี
นางสาวเย็นจิต ฤทธิขันธ์
นางสาวเยาวดี กีรติธเนศกุล
นางสาวเยาวดี สาเภาน้อย
นางสาวเยาวนิต พราหมณ์หีด
นางสาวเยาวภา นิกรพจน์
นางสาวเยาวมาลย์ ชวศรี
นางสาวเยาวมาลย์ รอดศัตรู
นางเยาวรัตน์ อัมมวรรธน์
นางเยาวเรศ บุญใจรัก
นางเยาวลักษณ์ เกลี้ยกล่อม
นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วละเอียด
นางสาวเยาวลักษณ์ ถนอมใจ
นางโยษิตา ดาวงาม
นางโยษิตา สุวรรณโชติ

๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางรจณา สังข์แก้ว
นางสาวรจนา เกนขุนทด
นางสาวรจนา ชินเฮือง
นางรจนา แซ่แต้
นางรจนา ถนิมกาญจน์
นางสาวรจนา ปัตรัตน์
นางรจนา พงษ์ธนู
นางรจนา มีแสง
นางรจนา เมธากุล
นางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
นางสาวรณิดา ศรีกาญจน์
นางรติกร เตชะสุวรรณ
นางสาวรติรส รุ่งรส
นางรพีพรรณ กุ้งทอง
นางสาวรพีพรรณ เพ็ชรมุข
นางสาวรภัสศา นามเพ็ชร
นางสาวรภัสสรณ์ ขาบุญ
นางสาวรวยรัตน์ หูเขียว
นางรวิสรา ศรีสวัสดิ์
นางสาวรวีวรรณ พิมเสน
นางรสจนีย์ วัดบัว
นางสาวรสลิน จันทรา
นางรสวดี แสนธนโชคชัย
นางสาวรสสุคนธ์ เกตุเจริญ
นางสาวรสสุคนธ์ ชอบทากิจ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗

นางสาวรสสุคนธ์ สุขบุญเพ็ง
นางรสสุคนธุ์ สุริยรังษี
นางรอบีอะฮ์ เลาะวิถี
นางรอเบีย วุฒิ
นางสาวระจิตร ชมกลิ่น
นางสาวระดาวรรณ มงคลเกตุ
นางสาวระเบียบ มีสมาน
นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์
นางระพีพรรณ ญาติทอง
นางสาวระพีพรรณ ปัญญาวงค์
นางระพีพรรณ ศรีจันดารี
นางสาวระวีวรรณ เรนภักดี
นางสาวรักชนก ฟักสัน
นางรักชนก สิทธิประเสริฐ
นางรักชนก แสงสุริยะ
นางรัจนา ได้พึ่ง
นางสาวรัชฎา รักตน
นางสาวรัชฎาพร ยะภักดี
นางสาวรัชดา จันทร์เป็งผัด
นางรัชดา หว่างพัฒน์
นางรัชดาภา โพธิรุกข์
นางรัชตา ไชยสงคราม
นางรัชนก ทับไทร
นางสาวรัชนก อินตะมะ
นางสาวรัชนิดา สุดรอด

หน้า ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชนี พาณิชยารมณ์
นางสาวรัชนี ศรีไพร
นางสาวรัชนี สุภากุล
นางรัชนี อ่อนทา
นางสาวรัชนีกร บุญมา
นางรัชนีบูรณ์ อหิงสากุล
นางรัชนีพร วงษ์หาจักร
นางรัชนีภรณ์ ขันแก้ว
นางสาวรัชนีภรณ์ โพธิ์ศรี
นางสาวรัชนีย์ อามาตมูลตรี
นางสาวรัญจวน กุลโน
นางสาวรัญธิดา จันทร์สุวรรณ
นางรัฐธิการ ขวัญสันเทียะ
นางรัฐพร ศิลปชัย
นางรัณย์สิตา วนเวชกุลย์ภักดี
นางรัตติกรณ์ สางห้วยไพร
นางสาวรัตติกา คงทอง
นางสาวรัตติกาล จิตดารงชัย
นางรัตติกาล นันทวงศ์
นางสาวรัตติกาล สบบง
นางรัตติญา อุมารี
นางรัตติยา แก้วลาย
นางสาวรัตติยา เส้งสุข
นางสาวรัตติยาภรณ์ จันทร์ชู
นางรัตน์ฌากานต์ เรืองเดชเกตุหิรัญ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘

นางสาวรัตน์ดา จันทนามสี
นางสาวรัตน์ติการ พ่วงเผือก
นางรัตนพร ถาพันธ์
นางสาวรัตนพร วงศ์อนุ
นางสาวรัตน์มณี สีดี
นางรัตนะ ปิ่นปั่น
นางรัตนา กายรัตน์
นางสาวรัตนา แก้วงาม
นางรัตนา เครือยะ
นางรัตนา จันทภา
นางสาวรัตนา แซ่อ่อง
นางรัตนา ดีประสิทธิ์ปัญญา
นางรัตนา นพคุณ
นางสาวรัตนา บรรถะ
นางรัตนา แพนทิพย์
นางรัตนา มารมย์
นางสาวรัตนา ยิ่งขจร
นางรัตนา วิลาวัน
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบัณฑิต
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสวัสดิ์
นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุทธิ์
นางรัตนาภรณ์ นราแก้ว
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญชนะ
นางสาวรัตนาภรณ์ พลโรม
นางรัตนาภรณ์ เพชรชนะ
นางสาวรัตนาภรณ์ รอดณรงค์

หน้า ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางรัตนาภรณ์ สุดใจ
นางสาวรัตนาวดี ดิ้นสวัสดิ์
นางรัตนาวดี ศรีวิเศษ
นางสาวรัศชญา ประพันธา
นางสาวรัศมี รักภักดี
นางสาวรัศรินทร์ เจริญนิธิเศรษฐ
นางรัสมี สุกพวงแก้ว
นางรัสรินทร์ ภัทรพรไพศาล
นางสาวราตรี ช่วยแก้ว
นางสาวราตรี ธรรมราช
นางสาวราตรี วงค์วิชิต
นางราตรี วรวุฒิ
นางสาวราตรี เวชสาร
นางสาวราตรี ศรีระกิจ
นางสาวราไพย ทะวีสุข
นางริญญาภัทร์ สงวนทรัพย์
นางรินทร์ลภัส โชติมงคลสิทธิ์
นางรินลาดา พรไธสง
นางสาวรีรัตน์ ชูพิชัย
นางรื่นฤดี ศักดิ์สกุล
นางรุ่งกาญจน์ ช่างพินิจ
นางสาวรุ่งกานต์ คันศร
นางสาวรุ่งกานต์ สุนทรกานท์
นางสาวรุ่งดาว คล้ายกูล
นางสาวรุ้งตะวัน เรืองวงค์
นางรุ่งทิพย์ กาวิระ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙

นางรุ่งทิพย์ แจ่งกระจะ
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองนุ่ม
นางสาวรุ่งทิวา เกิดภาคี
นางรุ่งทิวา นวลวิจิตร
นางสาวรุ่งทิวา สมหมาย
นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณ
นางรุ่งทิวาห์ ทวีสินธุ์
นางรุ่งธิวา ติเยาว์
นางสาวรุ่งธิวา รือเรื่อง
นางรุ่งนภา กาพย์จันทวงศ์
นางสาวรุ่งนภา เกียรติคุณ
นางสาวรุ่งนภา โกษาวัง
นางสาวรุ่งนภา ควรประกอบกิจ
นางสาวรุ่งนภา เงินพลับพลา
นางสาวรุ่งนภา ประจงพร
นางรุ่งนภา วงศ์สุพรหม
นางสาวรุ่งนภา วอกลาง
นางสาวรุ่งนภา วารีย์
นางสาวรุ่งนภา สกุแก้ว
นางสาวรุ่งนภา สาเนียงแจ่ม
นางสาวรุ่งนภา อุทาหงษ์
นางสาวรุ่งรวี เทวินสืบ
นางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช
นางรุ่งรัตน์ วงศ์อินทร์
นางสาวรุ่งเรือง คาเอี่ยม

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางรุ่งฤทัย คาภูแสน
นางสาวรุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา
นางสาวรุ่งอรุณ กัญญะคา
นางรุ่งอรุณ ชมภูหลง
นางรุ่งอรุณ ไทอุส่าห์
นางสาวรุ่งอรุณ มีพัฒน์
นางรุ่งอรุณ มีวันนี
นางสาวรุ่งอรุณ วงทาโส
นางสาวรุ่งอรุณ สโรบล
นางรุ่งอรุณ สุขศรีวงษ์
นางสาวรุจิรา ขุนจันทร์
นางรุจิรา ทรัพย์เอนก
นางรุจิรา เอี่ยมเหมือน
นางสาวรุลิยา สิทธิบุ่น
นางรุศดา นกจันทึก
นางสาวรูสนี หะรง
นางสาวเรขา หมอสินธุ์
นางสาวเรณู เงินสว่าง
นางสาวเรณู ตรีคงคา
นางเรณู เพชรสุวรรณ์
นางสาวเรวดี ถนอมศรี
นางสาวเรวดี เพ็งจันทร์
นางสาวเริงใจ ช่วยเมือง
นางสาวเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร
นางฤชากร พงษ์นิกร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙

นางฤทัยรัตน์ มังคละคีรี
นางฤาชุตา แก้วพลายงาม
นางสาวลฎาภา ดวงคา
นางสาวลดาพร ปานพินิจ
นางสาวลดาวัลย์ จันต๊ะไพสน
นางสาวลดาวัลย์ จันทร์มณี
นางสาวลภัสรดา บุญทองสุข
นางลลิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นางสาวลลิดา บุญเกิด
นางสาวลลิดา ศิระวงษ์
นางลลิต์ภัทร กิจเกียรติพงษ์
นางสาวลลิตา กาหยี
นางลลิตา จีนมหันต์
นางสาวลลิลสิริ สุวรรณศร
นางสาวลลิษา ทองศีล
นางละคร จินะป๊อก
นางละเมียด อินอ่อน
นางสาวละเอียด สังเขป
นางลักข์คะณา หงษ์ทอง
นางลักขณา ทองนาเมือง
นางสาวลักษณ์นารา ยะแก้ว
นางสาวลักษณพร จันทร์นวล
นางสาวลักษณารีย์ ฐิติกากุล
นางลักษณาวดี นันทสูรย์
นางสาวลักษมี สนธิ

หน้า ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวลักษิกา ศรีเรือนสร้อย
นางลัดดา น้อยประสิทธิ์
นางสาวลัดดา พุทธา
นางลัดดา ภูทะศิริ
นางลัดดา วสุโรจน์
นางลัดดาวรรณ กิจสกุล
นางลัดดาวรรณ ช่วยบารุง
นางสาวลัดดาวรรณ ชูนาวา
นางสาวลัดดาวัลย์ คงรอด
นางสาวลัดดาวัลย์ ชุมฤทธิ์
นางสาวลัดดาวัลย์ ปันนาวิน
นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีนิล
นางลัดดาวัลย์ สิทธิสังข์
นางลัดดาวัลย์ ไหมทอง
นางสาวลัลทริมา วาปีทะ
นางลาวัณย์ แสงภักดี
นางสาวลาวัลย์ กาจัดภัย
นางลาวัลย์ เกตุสูงเนิน
นางลาวัลย์ ฉิมแฉ่ง
นางลาวัลย์ แป้นอ่า
นางลาวัลย์ หีบทอง
นางลาดวน พลฤทธิ์
นางลาพู ชูประสิทธิ์
นางลาพูน แสงแก้ว
นางลาเภาพรรณ์ บุญรัตน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙

นางลายอง เกษรแย้ม
นางลิขิต เธอเมืองปักษ์
นางสาวลินดา นิโอ๊ะ
นางลินดา หวังเกษม
นางสาวลีลาลักษณ์ หมายงาม
นางลีลาวดี ชัยยศ
นางลูกเกตุ ประเสริฐศรี
นางสาวเลขา บูรพาชีพ
นางเลไล ภาพันธ์
นางสาวเลอลักษณ์ คุ้มประยูร
นางสาวเลิศสุดา ติระนนท์
นางสาววกุล สุหร่ายเพชร์
นางวงเดือน กองสุข
นางสาววงเดือน มณีกรรณ์
นางวงเดือน อุ่นเมือง
นางสาววงศ์จันทร์ ปานโต
นางสาววงศ์เดือน สุนทรสุข
นางวชรพร สีหะ
นางวชรพรรณ เชยชิด
นางสาววชิรภรณ์ ตันหยง
นางสาววชิราภรณ์ ชูโฉม
นางวชิราภรณ์ เชิดชนะ
นางสาววชิราภรณ์ นวลสุธา
นางสาววณัฏศนันท์ ธีรวรวรรณ
นางวนชพร อินทร์แก้ว

หน้า ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

นางสาววนาภรณ์ ปิ่นขา
นางสาววนิดา คาพรานลาน
นางวนิดา จานงค์รัตน์
นางสาววนิดา นัทธี
นางวนิดา เบญจศิล
นางสาววนิดา พระนอนข้าม
นางวนิดา สวารชร
นางวนิดา อรุณแสงฉาน
นางสาววนิพา จุฑาผาด
นางสาววพิชชาพร ศรีวิระ
นางวรณัฏฐ์ ทองบุรี
นางสาววรนน แวววับศรี
นางวรปรียาภรณ์ ทองอินทร์
นางสาววรพรรณ์ ไกร
นางวรพรรณ คงเจริญ
นางวรรณกร แจ่มแจ้ง
นางสาววรรณชลี ทัดใหม่
นางสาววรรณฐิตา อินทรขาว
นางสาววรรณดี ไทยทอง
นางสาววรรณทนีย์ ศรีสุข
นางสาววรรณทิพย์ หยงสตาร์
นางวรรณทิวา ดีเจริญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรรณธนา
เมธาจารุวิทย์
๓๔๐๓ นางสาววรรณนภา แก้วกาพล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘

นางวรรณนา ผานคา
นางสาววรรณนิภรณ์ สังข์มา
นางสาววรรณพร รักษาคลัง
นางสาววรรณพร สีบุบผา
นางสาววรรณเพ็ญ กลิ่นสอน
นางวรรณเพ็ญ เพชรร่วง
นางวรรณภา จันทร
นางวรรณภา ชาปิน
นางสาววรรณภา ไชยพฤกษ
นางสาววรรณภา นาคะพุฒ
นางสาววรรณภา เนียมสา
นางสาววรรณยุพา แตงพวง
นางสาววรรณรีย์ ณ พัทลุง
นางสาววรรณลักษ์ ไพรศรี
นางสาววรรณวิมล ใจเที่ยง
นางสาววรรณวิไล ผุดผ่อง
นางสาววรรณวิสา ชูราศรี
นางสาววรรณวิสา สังเกตุ
นางสาววรรณศิริ จินดามรกต
นางสาววรรณศิริ สาสกุล
นางวรรณา การินทร์
นางวรรณา คงฉาง
นางสาววรรณา ทิพย์สุวรรณ
นางวรรณา เทียมสาโรง
นางวรรณา พรหมเงิน

หน้า ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางวรรณา เมืองแก้ว
นางวรรณา อินทร์พระยา
นางสาววรรณิกา แก้วมณี
นางสาววรรณิกา เหล่าวัฒนพงศ์
นางวรรณิภา นิยมสัตย์
นางสาววรรณิศา คงหน่อ
นางวรรณี พูลนวล
นางวรรณี สะมะแอ
นางสาววรรณี อินทปัทม์
นางสาววรรวิสาข์ อินทรครรชิต
นางสาววรลักษณ์ เจียระกุล
นางสาววรวรรณ สุธาชี
นางสาววรวลัญช์ กัมพลาวลี
นางวรวลัญช์ ภัทรเรืองอนันต์
นางวรัญญา ไกรนรา
นางสาววรัญญาณัชช์ วิจิตร
นางสาววรัณกานตร์ ปิติสา
นางสาววรัทยา สุขสนิท
นางสาววรัลชญาน์ นนทชัยโชติรัตน์
นางวรางค์ บุญช่วย
นางสาววรางคณา พุ่มจอหอ
นางวราพร กลไกร
สิบเอกหญิง วราพร บุตรศิริ
นางสาววราพร วงษ์จู
นางวราภรณ์ ดาอินวงค์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘

นางสาววราภรณ์ บาเพ็ญศักดิ์
นางวราภรณ์ ปานถาวร
นางสาววราภรณ์ เป็งสลี
นางสาววราภรณ์ พุทธิชาติ
นางวราภรณ์ มหาวรรณศรี
นางสาววราภรณ์ มูลตรีภักดี
นางสาววราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
นางวราภรณ์ อินทะสะโร
นางวรายุภา อ้อนแป้น
นางวรารักษ์ ปาปะไพ
นางสาววรารัตน์ จันทรประสิทธิ์
นางวรารัตน์ ทองถาวร
นางวรารัตน์ นนท์ตา
นางสาววรารัตน์ พุ่มพวง
นางสาววรารัตน์ มธุรส
นางสาววรารัตน์ รื่นสุภาพ
นางวราลักษณ์ ปรักษ์เจริญ
นางสาววราลี ฉิมทองดี
นางสาววรินดา ทองผา
นางสาววรินยุพา ใจใหญ่สลุง
นางสาววรินยุพา อินทร์บ้าน
นางวริศนันท์ เดชปานประสงค์
นางสาววริศรา ศิริมังคละ
นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
นางสาววรีนุช รักใฝ่ดี

หน้า ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววรุณ เพ็ชร์เจริญสุข
นางสาววรุณยพันธ์ เดชกรรณ
นางสาววรุณยุพา มุนิล
นางสาววลัยพร วงศ์ชวลิต
นางวลัยภรณ์ กรรทิพากร
นางสาววลัยภรณ์ คงเจริญ
นางสาววลัยภรณ์ ศรีบูชา
นางวลัยภรณ์ สุธนธีร์
นางวไลพร คงสินชัย
นางวสุดา ยกเลี้ยน
นางสาววสุรมย์ ภิรมย์รัตนกุล
นางวะนิดา แก้วกู่
นางสาววะยุรี นาดี
นางสาววะรา อินชิต
นางวัชรา เทียนบูชา
นางสาววัชราภรณ์ จันทวี
นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
นางสาววัชราภรณ์ พฤกษชาติ
นางวัชราภรณ์ วงค์แก้ว
นางวัชรินทร์ จิตกระเสริม
นางวัชรินทร์ อิ่มอาเทศ
นางวัชรินทร์ อุ้ยรัมย์
นางวัชรี เกษศิริ
นางสาววัชรี ศิริรังษี
นางวัชรี แสวงเจริญ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘

นางสาววัชรีภรณ์ สุวรรณวิภัช
นางวัฒชิรา ประเสริฐดี
นางวัตรา กฤชเถกิง
นางวันดี ชิณโท
นางวันดี ไพศาลนันทน์
นางสาววันทนา จันทร์ตรา
นางวันทนา สร้อยนาค
นางสาววันทนา สินธุ์หมู่
นางวันทนีย์ สืบจากอินทร์
นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์
นางวันทนีย์ อุตมะมุณีย์
นางวันทิพย์ ไชยชาญ
นางวันธิดา พินิจค้า
นางสาววันนิสา คาอ้าย
นางสาววันเพ็ญ กังพิศดาร
นางสาววันเพ็ญ คาหุม
นางสาววันเพ็ญ จันธิมา
นางสาววันเพ็ญ เชื้อรัมย์
นางวันเพ็ญ โชคเหมาะ
นางสาววันเพ็ญ แดงจันทร์
นางสาววันเพ็ญ บรรจงดัด
นางสาววันเพ็ญ พวงสุวรรณ
นางวันเพ็ญ พารา
นางวันเพ็ญ ยอดจิตร
นางสาววันเพ็ญ ยอดนาค

หน้า ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววันเพ็ญ ห่วงศร
นางวันเพ็ญ หุ่นโพธิ์
นางสาววันรพี บุญเชิด
นางวันวรี ขวัญมณี
นางวันวิภา อาจศึกษา
นางวันวิสาข์ ทองเพ็ชร
นางสาววันวิสาข์ พันธ์อาทิตย์
นางสาววันวิสาข์ วรรณวรกุล
นางวัลภา ทองงาม
นางสาววัลภา เทพทอง
นางวัลภา หมิแหละหมัน
นางสาววัลยา แก้วไทรฮะ
นางสาววัลลภา เชียร์ประเสริฐ
นางสาววัลลภา วรีวงศ์
นางสาววาทันยา เทียมทัน
นางสาววาทินี มุสิโก
นางสาววาทินี หมื่นปทุม
นางสาววาทินี อนุเสฐียร
นางวาธินี สามเมือง
นางวาโย มณีวรรณ
นางสาววาริน จารุธรรม
นางสาววารินทร์ อินทรวงศ์
นางวารินทร์ อุทะมาลา
นางวารินี พัฒนประดิษฐ์
นางสาววาริศรา ธรรมศิริ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘

นางวารี สังข์เขียว
นางวารุณี แก้วจันทร์ฉาย
นางวารุณี คามา
นางวารุณี เจ๊ะมะหมัด
นางสาววารุณี ชุมภูอิน
นางวารุณี ณ ลาปาง
นางสาววารุณี เดชดวง
นางสาววารุณี ตัญวัฒนา
นางสาววารุณี ตากะแยนา
นางสาววารุณี ธิจิตตัง
นางสาววารุณี บุญชู
นางวารุณี พนาไพรสวัสดิ์
นางสาววารุณี แมนไธสง
นางสาววารุณี ศิริ
นางสาววารุณี สุวรรณทัต
นางวาลิกา สารพิมพ์
นางสาววาลินี ตันหลวงกาศ
นางวาสนา เข็มพิลา
นางวาสนา คาลือหาญ
นางสาววาสนา งามขุนทด
นางสาววาสนา จาปาสา
นางสาววาสนา ชิณเทศน์
นางสาววาสนา ไชยชมภู
นางสาววาสนา แตงทอง
นางสาววาสนา ฟักเขียว

หน้า ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววาสนา มากมา
นางวาสนา โมรินทร์
นางสาววาสนา สดับพงษ์
นางสาววาสนา สุดเสมอใจ
นางวาสนา อินทรภัยจิตร
นางสาววิกานดา ชัยศรี
นางสาววิกานดา ภิญโญ
นางสาววิงวอน อุปพงศ์
นางสาววิจิตตรา สาเภานนท์
นางวิจิตรา บุญจันทร์
นางวิจิตรา ปานจักร
นางสาววิจิตรา สังสกุล
นางสาววิจิตรา แสงทอง
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิชญา ยาพันธ์
นางสาววิชุดา งามแว่น
นางวิชุดา จงกล
นางสาววิชุตา กาญจนะประโชติ
นางสาววิชุตา กาบตุ้ม
นางสาววิชุตา ขันธ์เครือ
นางวิเชียร สิทธิจันดา
นางวิญาณี แสงทอง
นางสาววิทยา พรมทะรือ
นางสาววิธิภรณ์ พรหมแก้ว
นางวินิด ก๋งด้วง
นางสาววิพาพร แก้งคา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘

หน้า ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิภวานี อติวัฒนวงศ์
นางวิภา เครือคาแดง
นางสาววิภา งบไธสง
นางสาววิภาดา แซ่เตียว
นางสาววิภาดา เรืองสอน
นางวิภานี พงศ์ทิพย์พนัส
นางสาววิภาพร คุปตะศิริ
นางวิภาพร ตันติ
นางสาววิภาพร บรรจงขยาย
นางวิภาพร ผุยทอง
นางวิภาภรณ์ สมพันธ์
นางสาววิภารัตน์ กล่อมสุข
นางสาววิภารัตน์ กวินภพพิริยากูล
นางสาววิภารัตน์ ตู้ภูมิ
นางสาววิภารัตน์ บุญทอย
นางสาววิภาลักษณ์ ลาวงศ์เกิด
นางสาววิภาวดี ดอดกระโทก
นางสาววิภาวดี เมืองใหม่
นางสาววิภาวี กิ่งสกุล
นางสาววิมล กาญจนอารีรัตน์
นางสาววิมล เตชะวรรณโต
นางวิมลพร แจ่มวงษ์อินทร์
นางวิมลรัตน์ ลุนสอน
นางวิมลรัตน์ วิเศษศิลป์
นางวิยดา ศิริโภคานน์

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

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววิยะดา พงษ์วิจิตร
นางวิยะดา รองสวัสดิ์
นางสาววิยะดา สงวนตั้ง
นางวิยะดา อินาลา
นางสาววิระญา พึ่งพรพระ
นางวิรชั ดา วรรณศรี
นางวิรัชดา อักโข
นางสาววิรัญดา พลวัฒน์
นางวิรากานต์ ช่อชั้น
นางวิรากานต์ ชูเจริญรัตน์
นางวิราชินี สุกิน
นางสาววิรานีย์ ชุมทอง
นางวิราภรณ์ แก่นสาร
นางวิริยา สินธุมัด
นางสาววิลดา วันทา
นางสาววิลาวรรณ จันดี
นางวิลาวรรณ เตร์ยาซิงห์
นางวิลาวรรณ รุ่งสันเทียะ
นางสาววิลาวรรณ สุนัติ
นางสาววิลาวรรณ อินสุวรรณ
นางสาววิลาวัณย์ ขวัญนอน
นางสาววิลาวัณย์ โสมาสา
นางวิลาวัลย์ เขื่อนเป็ก
นางสาววิลาวัลย์ ธนาโชติการ
นางวิลาสิณี อุทธลี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘

นางสาววิลาสินี ดุจจานุทัศน์
นางสาววิไล จันทร์สมบัติ
นางสาววิไล ปัญญาเสน
นางวิไล ม้วนทอง
นางสาววิไล สวัสดี
นางวิไล อ่อนแก้ว
นางสาววิไลกุล ณ สงขลา
นางสาววิไลพร แซ่ลี้
นางสาววิไลพร นาครักษ์
นางสาววิไลพร บุญมาปะ
นางวิไลภรณ์ ฮะทะโชติ
นางสาววิไลรัตน์ ช่างคง
นางวิไลลักษณ์ ก้องสกุล
นางสาววิไลลักษณ์ ตุละ
นางวิไลลักษณ์ บารุงภักดิ์
นางวิไลลักษณ์ ศรีบุญเรือง
นางสาววิไลลักษณ์ สุขพรรษกิจ
นางวิไลลักษณ์ อุ่นศรี
นางวิไลวรรณ์ ขอห้อมกลาง
นางวิไลวรรณ์ ฟักเงิน
นางวิไลวรรณ การะนุต
นางสาววิไลวรรณ แก้วสุวรรณ์
นางสาววิไลวรรณ ขาดี
นางวิไลวรรณ ช้อนขุนทด
นางสาววิไลวรรณ นิมิตรพงศ์ธร

หน้า ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววิสสุตา บาเพิงกาญน์
นางสาววิสาชล ผลิสันตัน
นางสาววีณ์ลักษณ์ สบายจิตต์
นางสาววีณา กิตติอุมากร
นางสาววีร์ดา สมัครหานาย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีรนุช ครึนกระโทก
นางสาววีรปภา เพ่งพิมพ์
นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
นางสาววีรยุทธิ์ สอนนอก
นางวีรวรรณ ดอกสาคู
นางสาววีรวรรณ มเหศวร
นางสาววีรวัลย์ จันทร์ดี
นางสาววีระยา บุญเมืองแสน
นางวีริสา ตันตราพล
นางสาวเวฬุริยา วัฒนพฤกษ์
นางสาวแวรอฆายะ เจ๊ะหะ
นางแววดาว โกสินตอ
นางสาวแววตา ชลรัตน์
นางแววตา ลือดาว
นางแววสุดา อิงคามระธร
นางศกุลตรัตน์ เทพยากุล
นางสาวศตมน กลิ่นจันทร์
นางศยามล เจริญศรี
นางสาวศรัญญา กลัดพันธุ์
นางศรัญญา เกษมเขมกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘

นางศรัญญา ต่ายทรัพย์
นางสาวศรัญญา นาคก้อน
นางสาวศรัญญาวี วิชาวุฒิพงษ์
นางศริญญา อยู่มงคล
นางสาวศรินญา ซาวคาเขต
นางสาวศรินยา ถาวิชัย
นางสาวศรินยา วงศ์ตรี
นางสาวศริสา พุทธมนต์
นางศรีเกตุกาญจน์ งามตา
นางศรีนวล ทองอ่อน
นางศรีประจันทร์ พงษ์สะพัง
นางสาวศรีไพร กลมกล่อม
นางศรีเรือน สุนทรนนท์
นางสาวศรีวรรณ ติเยาว์
นางศรีวรรณ เปริบรัมย์
นางศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น
นางสาวศรีวิไล สีหมากสุก
นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
นางศรีสุดา ทองคา
นางสาวศรีสุดา มณีศรี
นางศรีสุดา โลหะประเสริฐ
นางศรีสุวรรณ รอดแก้ว
นางสาวศรีอักษร หาวิชา
นางศรุตยา ดรสีเนตร
นางศศิ สังข์สุข

หน้า ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางศศิ แสงศักดิ์
นางศศิกานต์ สุวรรณรัศมี
นางสาวศศิธร แขวงโสภา
นางศศิธร ชิมโพธิ์คลัง
นางสาวศศิธร ทองถนอม
นางสาวศศิธร บุญอินทร์
นางศศิธร ยูถะสุนทร
นางสาวศศิธร สอนพรหม
นางศศิธร สุดแดน
นางสาวศศิธร แสงโพธิ์
นางสาวศศิประภา ไชยวรรณ
นางศศิพิมพ์แข สิงห์โทราช
นางศศิมา กลัมพสุต
นางสาวศศิมา เกตุเห่ง
นางสาวศศิมาภรณ์ สมคา
นางสาวศศิวิภา วงษ์พิรา
นางศศิวิมล กลิ่นพยอม
นางสาวศศิวิมล โปตะวัฒน์
นางศศิวิมล สร้อยทอง
นางศันสนีย์ โกยดุลย์
นางสาวศันสนีย์ นัดกล้า
นางศันสนีย์ สดศรี
นางศันสนีย อินทชัย
นางสาวศัลศนี วรรณประเสริฐ
นางสาวศานิกุณ ปราณีชาติ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘

นางสาวศิญาดา มณีพล
นางสาวศินี ปรีชาเชาว์
นางศิรประภา มะเปี่ยม
นางสาวศิรประภา ยอดวัน
นางสาวศิรษา สดศรี
นางสาวศิราณี คาภาเมือง
นางสาวศิราณี จิตจินดา
นางศิราณี ถูกต้อง
นางสาวศิราณี บุตรมณี
นางศิราณี สุนันต๊ะ
นางสาวศิริกัญญา ทรงไตรย์
นางสาวศิริกัลยา อินทรโสภา
นางศิริกาญจน์ มาศเพิ่มพงศ์
นางสาวศิริขวัญ จันทร์พลอย
นางสาวศิริขวัญ ไตรมาศ
นางสาวศิริขวัญ พระวิสัตย์
นางศิริขวัญ พานิชย์
นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธ์
นางสาวศิริจันทร์ ปานกลาง
นางศิริญา ช่างสาร
นางสาวศิรินญา กตัญญตาพงษ์
นางสาวศิรินญา ชาญตะกั่ว
นางสาวศิรินทร์ เสมอวงษ์
นางสาวศิรินทร ปริยอุดมทรัพย์
นางสาวศิรินทร์ญาญ์ พันธุ์รังกา

หน้า ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวศิรินทร์ดา โบราณ
นางสาวศิรินภา บัวพัฒน์
นางสาวศิรินันท์ ประสงค์สุข
นางศิรินาถ เกื้อเส้ง
นางสาวศิรินิภา เคนแคน
นางสาวศิริพร กอเกตุ
นางสาวศิริพร กาญจนปราการ
นางศิริพร คมสาระภา
นางศิริพร ครัวเชื้อ
นางสาวศิริพร จันทรมงคล
นางศิริพร เจริญจิตรุ่งเรือง
นางศิริพร ใจเที่ยง
นางศิริพร ตริตรอง
นางศิริพร ท้าวคา
นางสาวศิริพร เนาวภาส
นางสาวศิริพร เบิกบาน
นางสาวศิริพร ประสานทรัพย์
นางศิริพร พลจันทร์
นางสาวศิริพร พละศักดิ์
นางศิริพร ลาสุเล
นางสาวศิริพร วาปีทะ
นางศิริพร ศรีธิ
นางสาวศิริพร ห่วงกิจ
นางสาวศิริพร อริยวณิชย์
นางสาวศิริพร อินทรีย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘

นางสาวศิริพรรณวดี เพ็งคาเส็ง
นางสาวศิริภัทร กันพิบูลย์
นางสาวศิริภา แก้วคา
นางศิริมา เทือกสุบรรณ
นางสาวศิริมา ศรีทองคลาน
นางสาวศิริมาศ มงคลเกิด
นางสาวศิริรัตน์ เจตน์อารีย์
นางสาวศิริรัตน์ ใจหล้า
นางศิริรัตน์ เทพคุม
นางศิริรัตน์ บุตรพรม
นางสาวศิริรัตน์ พกขุนทด
นางสาวศิริลักษณ์ คนซื่อ
นางศิริลักษณ์ โพธิจันทร์
นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีภูมิ
นางศิริลักษณ์ สุระสัจจะ
นางศิริลักษณ์ หาดทะเล
นางศิริวรรณ์ รัตนกร
นางสาวศิริวรรณ จันทร์แจ้ง
นางศิริวรรณ ฉิมเรือง
นางศิริวรรณ แซ่คู
นางศิริวรรณ เต็นเกิดผล
นางสาวศิริวรรณ รัตนพิทักษ์
นางสาวศิริวรรณ วณิชศิริ
นางสาวศิโรรส กล่ากลาย

หน้า ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวศิโรรัตน์ ติ่งทอง
นางศิลวรรณ จันทร์ลภ
นางศิลาวรรณ มุ่งสุข
นางสาวศิวนันท์ ชินวงษา
นางสาวศิวนาถ มีแสงนิล
นางศิวพร พิลานนท์
นางสาวศิวพร เพ็งเพ็ชร
นางสาวศิวภรณ์ จีนกระจัน
นางสาวศิวาพร หมายสิน
นางศิวิกา ธิศาเวช
นางศิวิรัตน์ ดวงสุวรรณ
นางศึกษา แสนนาม
นางสาวศุกลรัตน์ พันธุ์ถนอม
นางศุจินธร ชายเกตุ
นางสาวศุทธินี เทินสระเกษ
นางศุภณัฐ ล่าแรง
นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
นางสาวศุภนิตย์ ตันสกุล
นางสาวศุภพร วันโน
นางศุภมาศ บุญเทียน
นางสาวศุภมาส ดาราโรจน์
นางสาวศุภรดา รังสิตราพร
นางศุภรางค์ เหล่าเผ่าพันธ์
นางศุภลักษณ์ ท้องถิ่น
นางศุภลักษณ์ อาสนะ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘

นางสาวศุภวรรณ จันทร์แก้ว
นางศุภษร ดาชุม
นางสาวศุภสรา สีแดง
นางสาวศุภัทรพร อุปพงษ์
นางศุภางค์ รัตนสังข์
นางสาวศุภานัน ทาบุญไว้
นางสาวศุภานัน ศรีประทุม
นางศุภาภรณ์ ศรีสมิต
นางศุภาวีร์ นนทอนันต์
นางสาวโศจิรัตน์ จันทร์ผ่องแผ้ว
นางสาวโศรดา มงคล
นางโศรยา พงศ์ภราดร
นางสาวษรัญชนก ธรรมชัย
นางสกุณา จตุรงค์พลาธิปัต
นางสาวสกุณา ชานาญไพร
นางสาวสกุณา น้อยวณีวรรณ์
นางสาวสกุลรัตน์ ทิพย์เวช
นางสดุดี เทพศาสตรา
นางสาวสตรี ปฏิการ
นางสตรีรัตน์ ชัยวร
นางสาวสถาพร ทองสมุทร
นางสาวสบาย บุญฉาย
นางสมควร ศรีวิลัย
นางสมคิด โพธิ์อุดม
นางสมคิด วรรณทวี

หน้า ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสมจิตต์ ขวัญบุญจันทร์
นางสมจิตต์ มีสังข์
นางสมจิตร สถิตย์ดี
นางสาวสมใจ คิดรอบ
นางสมใจ ผาสุก
นางสมใจ โภคบุตร
นางสาวสมใจ หน่ายคอน
นางสมใจ เฮาประโคนมงคล
นางสมเด็จ กิ่งแก้วห้อย
นางสาวสมถิ่น กันยาสาย
นางสมทรง แสงจันทร์
นางสมนึก แหลมคม
นางสมบูรณ์ จันทร์คง
นางสมบูรณ์ แช่มภูธร
นางสมประสงค์ เพชรพันธ์
นางสมปอง กล่าสกุล
นางสมปอง อักษร
นางสมพร จันทร์ประกอบ
นางสมพร ไชยมงคล
นางสมพร ทุมสิทธิ์
นางสาวสมพร ระหาญนอก
นางสมพร ศรีคา
นางสมพร สุกยอ
นางสาวสมพาร ทศพิมพ์
นางสาวสมพิศ แก้วมูล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗

หน้า ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมพิศ ทับทิมศรี
นางสาวสมภาร นนทะชัย
นางสมร ตุ้ยวงค์
นางสมร ละดาดก
นางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
นางสมรัก แก้วจินดา
นางสาวสมฤดี ไชยชาติ
นางสมฤดี ศรีรอด
นางสาวสมฤทัย สมัยพิทักษ์
นางสาวสมฤทัย อินทวงษ์
นางสมลักษณ์ ทองดีนอก
นางสาวสมวลี หัสราม
นางสมศรี แสงศรี
นางสาวสมหญิง เมืองแก้ว
นางสมหมาย ทัตเศษ
นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ
นางสาวสมหวัง ปั้นงาม
นางสาวสร้อยฟ้า จันวงค์ศา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สร้อยสุรินทร์
แสงใสแก้ว
นางสาวสร้อยสุวรรณ ทิวาวงศ์กุล
นางสรัลพร จันทร์งาม
นางสาวสรารัตน์ ศรีธิจู
นางสราลี สืบนุสรณ์
นางสราวลี ขันจันทา

๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสริตา แย้มสรวล
นางสาวสริวิภา พันธุ์แก้ว
นางสาวสโรชา พุทธสอน
นางสาวสลักจิต วงศ์ภิญ
นางสาวสลิลรัตน์ พารา
นางสาวสวรรยา ศรีทองเอี่ยม
นางสวรินทร์ ตั้งจรูญ
นางสะไบแพร สุทธิ
นางสาวสะอาด มิ่งสูงเนิน
นางสังเวียน ภาระภิตานนท์
นางสาวสัจจภรณ์ แก้วศิริ
นางสัญศณีย์ เชิดชลชวกิต
นางสาวสัณห์สุดา ถิ่นสถาพรรัศมิ์
นางสาวสันทนี เสมงคล
นางสาคร บุญบูรา
นางสาวสาธิมา มาลัยเปีย
นางสาวสายใจ อักษรประจักษ์
นางสายชล ประโพธิ์ทัง
นางสายดาว รัตนพยอม
นางสาวสายทิพย์ บุญถนอม
นางสาวสายทิพย์ เม่นแต้ม
นางสาวสายฝน นันต์ธนะ
นางสายฝน สมรูป
นางสาวสายพิณ บุญเพิ่ม
นางสาวสายพิณ รุ่งแหยม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗

นางสาวสายพิน ขันงาม
นางสายพิน บุญนุช
นางสาวสายฟ้า พริ้งเพราะ
นางสายใย คามตะสีลา
นางสายรุ้ง จะตุเทน
นางสายรุ้ง พันโยศรี
นางสาวสายรุ้ง ไวสูงเนิน
นางสาวสายวรีย์ ธนาแสงทวีสุข
นางสายวรุฬ ช่างพูด
นางสายสมร หิริโกกุล
นางสายสวาท เมืองขวา
นางสายสุดา เจริญผล
นางสาวสายสุดา ประโพธิ์ทัง
นางสายสุดา ประสานทอง
นางสาวสายสุนีย์ เบญจรง
นางสาวสารภา พันเปรม
นางสาวสาริยา มัยโภคา
นางสาริศา แสนสาราญ
นางสาริสา พิมพ์แสง
นางสาลินี คาผาง
นางสาลี ซังเรือง
นางสาวสาวิณี นาคแป้น
นางสาวสาวิณี เสนาเหลา
นางสาวสาวิตรี ก้านดอกไม้
นางสาวิตรี กิจจาวรเสถียร

หน้า ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสาวิตรี พวงเข็มแดง
นางสาวิตรี เพชรรัตน์
นางสาวสาวิตรี ยิ่งสวัสดิ์
นางสาวสาวิตรี รุ่งเรือง
นางสาวสาวิตรี สันวิลาศ
นางสาวสาวิตรี หงษ์อินทร์
นางสาวิตรี อริยะคา
นางสาวสาวิตรี อินวุฒิ
นางสาวสาหร่าย ไชยวงค์
นางสาเนา สุขสุเนตร
นางสาวสาเนา อร่ามรัศมี
นางสาวสาเนียง แสงสุด
นางสาวสาเภา รุ่งพิรุณ
นางสาวสารวม สอิ้ง
นางสาวสารวย แกล้วกล้า
นางสารวย แผ่นทอง
นางสารวย สุทธิจักร์
นางสาราญ โสรักษา
นางสาวสาเริง ห้าวหาญ
นางสาอาง ปัญจะรักษ์
นางสาวสาอางค์ ทองอ่า
นางสาวสินีนาฏ ติณตกานนท์
นางสาวสิรัชชา บุญงาม
นางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ
นางสิริกรานต์ โรจนแพทย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗

นางสิริกานดา ทองงอก
นางสาวสิริกานต์ อาภรณ์พงษ์
นางสาวสิริขวัญ รุ่งเรืองศรี
นางสาวสิริธาดา ยิ่งถาวร
นางสิรินดา ศรีใจป้อ
นางสาวสิรินทรา ทองเรือง
นางสาวสิรินทรา นาคเสนีย์
นางสิรินัฏฐ์ คงยืน
นางสาวสิริประภา เลิศสุรวัฒน์
นางสาวสิริพร กลมขุนทด
นางสาวสิริพร คงประชา
นางสาวสิริพร จันดี
นางสาวสิริพร บุญประสงค์
นางสาวสิริพักตร์ สามารถเจริญ
นางสิริมา โสเพ็ง
นางสาวสิริมาศ กสิกิจ
นางสาวสิริมาศ สุภาพ
นางสาวสิริรัตน์ กาญจโนทัย
นางสาวสิริรัสมิ์ ศิริมาตย์
นางสิริลดา ปัญญายุทธศักดิ์
นางสาวสิริลักษณ์ หยูทองคา
นางสิริวธู วงศโภชย์
นางสาวสิริวัลย์ นะแสน
นางสีไพร นวลปา
นางสีไว คาติง

หน้า ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสืบศรี ทองวิเชียร
นางสาวสุกฤตา ทองเชื้อ
นางสุกัญญา กองจินดา
นางสุกัญญา กิจศิลป์ชัย
นางสุกัญญา คงคะดี
นางสาวสุกัญญา จอมสุรีย์
นางสุกัญญา จันทร์แผ้ว
นางสาวสุกัญญา เจริญยิ่ง
นางสุกัญญา ฉิมมะ
นางสุกัญญา ดีเสมอ
นางสุกัญญา ทองจันทร์
นางสุกัญญา ทองมา
นางสาวสุกัญญา บุญตาทิพย์
นางสุกัญญา พูนสุขศิริวัฒนะ
นางสาวสุกัญญา เพิ่มเพียร
นางสาวสุกัญญา โพธิมา
นางสุกัญญา ราชวิเชียร
นางสาวสุกัญญา วัฒพงพี
นางสุกัญญา วั่นลี
นางสาวสุกัญญา ศิริรักษ์
นางสุกัญญา สว่างนิพันธ์
นางสาวสุกัญญา สีบุ
นางสาวสุกัญญา สุดารารัตน์
นางสาวสุกัญญา เสาวรส
นางสุกัณญาณัฐ ฉัตรวชิระพฤกษ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗

หน้า ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกัลยา คชาพงษ์
นางสาวสุกานดา มารอด
นางสาวสุกานดา สุริยะวงค์
นางสุกิจ แสงแดง
นางสุขฤทัย ยะอุดม
นางสาวสุขุมาลย์ สาวรีย์
นางสาวสุคนทิพย์ สูตรสุคนธ์
นางสุคนธ์ เพิ่มพูน
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บุรุษชาติ
นางสาวสุจิตรา โง้วอมราภรณ์
นางสุจิตรา จันทรชิต
นางสาวสุจิตรา ยาแดง
นางสาวสุจิตรา ศรีทอง
นางสุจิตรา สุวรรณโสภา
นางสุจินดา ชุมศรี
นางสุจินต์ ม้าเมือง
นางสาวสุจิรา เอียดศรีนวล
นางสุจีระภรณ์ คาหอม
นางสาวสุชญา ชัชวาลย์
นางสุชาญาพัฒน์ สมบูรณ์ธนัญธร
นางสาวสุชาดา จิตรขวัญ
นางสาวสุชาดา ใจสมุทร
นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง
นางสาวสุชาดา ปานอาพันธ์
นางสุชาดา เหงี่ยมดอน

๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสุชาภา นรพัลลภ
นางสาวสุชาวดี มณีขาว
นางสาวสุชาวดี เอียการนา
นางสาวสุชีรา มโนเลิศเทวัญ
นางสาวสุชีรา มัธยมจันทร์
นางสุชีวัน เอกฉันท์
นางสาวสุฑิศา ศรีประเวศ
นางสาวสุณี ละอองทอง
นางสุณีย์ ประสงค์
นางสาวสุดใจ จารุกรุณา
นางสาวสุดใจ ป้อมสุวรรณ
นางสาวสุดชาดา ไชยรัตน์
นางสุดชาดา บุญแก้ว
นางสุดสวาท รัตนเฉลิมรัตน์
นางสุดา แดงป้อม
นางสุดา โต้หนองแปน
นางสาวสุดา พิศแลงาม
นางสาวสุดา สินมา
นางสุดา สีแดง
นางสาวสุดา แสงอรุณวานิช
นางสุดาทิพย์ ธีรธวัช
นางสาวสุดาพร เกษรแย้ม
นางสาวสุดาพร สมพงษ์
นางสุดาพร สังฆวรรณดี
นางสาวสุดาภรณ์ แสนทวีสุข

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗

นางสุดามาศ ตะโคดม
นางสาวสุดารัตน์ แก้วสมบัติ
นางสาวสุดารัตน์ โกมลมาลย์
นางสาวสุดารัตน์ โชติพิบูลย์
นางสุดารัตน์ ธัญญเชียงพิณ
นางสาวสุดารัตน์ บัวสาคร
นางสาวสุดารัตน์ ปราณรักษ์
นางสุดารัตน์ ใยยอง
นางสาวสุดารัตน์ เลือดสะเดา
นางสุดาวรรณ สโมสร
นางสุดาวรรณ อินทมาตย์
นางสุตาภัทร สุทธิภาค
นางสุติมา จารย์โพธิ์
นางสาวสุทธิดา โชติญาณพงษ์
นางสาวสุทธิดา ศรีวัฒนา
นางสุทธิ์ทิพย์พร พัฒน์สถิตย์
นางสุทธิภรณ์ วานิชย์สถาพร
นางสุทธิสา ศรีวิบูลย์
นางสุทาวดี พลงิ้ว
นางสุทิศา จันทร์ทอง
นางสาวสุทิษา เฟื่องฟู
นางสาวสุทิสา สองเมือง
นางสุทิสา อักษรกริช
นางสาวสุธาทิพย์ มลิวรรณ
นางสุธาทิพย์ เศรษฐรุจิ

หน้า ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุธาธาร เพ็ชรล้าเลิศ
นางสาวสุธาพร รู้กิจนา
นางสุธาลี เกิดพุ่ม
นางสุธาสินี ธีรมงคล
นางสุธาสินี พิมมงละ
นางสาวสุธาสินี สุขดี
นางสุธิดา ชูช่อทิพย์สกุล
นางสาวสุธิดา เสนาะวาที
นางสุธิตา ปานบดี
นางสาวสุธินันท์ ชานาญกุล
นางสาวสุธิสา ปัญญาเสน
นางสุธีรา ครุฑอ้วน
นางสาวสุธีวัลย์ ถนอมสัตย์
นางสาวสุธีษา สินพันธ์
นางสาวสุนทรีย์ ภูมิจันทึก
นางสาวสุนรินทร์ สุรินทร์ศรี
นางสาวสุนันท์ แก้วเคน
นางสุนันท์ มณีงาม
นางสุนันทา ธรรมศิลป์
นางสุนันทา นันทะแพง
นางสุนันทา พวงรัตน์
นางสาวสุนันทา มูลจันทา
นางสุนันทา วิชัยวง
นางสุนันทา อัตตะเปโม
นางสุนันทา อุ่นนันกาศ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗

นางสาวสุนันธินี สมสุวรรณ์
นางสาวสุนันพร พวงจันทร์
นางสาวสุนัยนา รอดสุด
นางสาวสุนาริน จันทร์สงฆ์
นางสาวสุนิดา จันทรศิริ
นางสุนิตรา ไชยปัญหา
นางสาวสุนิศา ภักดีรุจีรัตน์
นางสาวสุนิษา ไชยพรหม
นางสาวสุนิสา กันทอง
นางสาวสุนิสา ดนตรี
นางสุนิสา บุตรราช
นางสุนิสา ใบระหมาน
นางสุนิสา พันธุ์แก้ว
นางสุนิสา เย่าเฉื้อง
นางสาวสุนิสา สุโมตยะกูล
นางสุนิสา ใหญ่ยิ่ง
นางสาวสุนีย์ จาปาศรี
นางสุเนตร เจริญรักษา
นางสุประภา แก้วสุวรรณ์
นางสุปรางทิพย์ โพธิ์ทองนาค
นางสาวสุปราณี กาบแก้ว
นางสาวสุปราณี การะหมัด
นางสุปราณี คุ้มทองหลาง
นางสุปราณี จันทะบุตร
นางสาวสุปราณี ฝั้นเต็ม

หน้า ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุปราณี พันธริ
นางสาวสุปราณี หวันชิตนาย
นางสุปราณี เหมจิ
นางสุปรียา พิบูลสวัสดิ์
นางสุพรรณ์ เหลืองเจริญ
นางสุพรรณ เทศไทย
นางสุพรรณษา ชาลีสมบัติ
นางสาวสุพรรณี ชัยผัน
นางสาวสุพรรณี ทองเกตุแก้ว
นางสาวสุพรรณี ทองเรียง
นางสาวสุพรรณี ผาวัง
นางสาวสุพรรณี พุทธานุเลศลิกุล
นางสาวสุพรรณี รุ่งสว่าง
นางสาวสุพรรณี เศษสิงห์
นางสุพรรณี หมั่นกลาง
นางสาวสุพรรษา คาอิ่ม
นางสุพรรษา นวะกะ
นางสาวสุพรรษา บรรจงจิตร
นางสุพรรษา พระโรจน์
นางสุพรรษา พุกโฉมงาม
นางสาวสุพรรษา อรรคนิมาตย์
นางสุพัฒนา สุวรรณโคตร
นางสุพัตร ธนโชคกิตติพงศ์
นางสุพัตรา ไกรน้อย
นางสาวสุพัตรา เครือวัน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗

นางสุพัตรา จิตเร็ว
นางสุพัตรา รู้รัก
นางสาวสุพัตรา โสมลี
นางสาวสุพัสธาณี พิมบุบผา
นางสุพาภรณ์ รินแก้ว
นางสาวสุพิชชา ละม้ายเมือง
นางสุพิชญา ทองแจ่ม
นางสาวสุพิน ลาวแก้ว
นางสุพินดา อามาตย์ทัศน์
นางสาวสุพิศพันธุ์ บุบพันธุ์
นางสาวสุภพิชญ์ พลคาแหง
นางสาวสุภรณ์ แซ่ตั้ง
นางสุภลักษณ์ สีตะวัน
นางสุภัค บัวนาค
นางสุภัค อยู่บ้านคลอง
นางสุภัคกาญจน์ ค้าชู
นางสาวสุภัชชา คีรีนิล
นางสาวสุภัทรญา งามดี
นางสาวสุภัทรา วิลาวรรณ
นางสุภัทรา สีลาดหา
นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา
นางสาวสุภัส พิทักษ์พูน
นางสาวสุภัสสรา คณากรณ์
นางสุภัสสรานันท์ สาระเจริญ
นางสาวสุภา กาเนิด

หน้า ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุภา ช่างสุวรรณ
นางสาวสุภา มะลิซ้อน
นางสาวสุภาพ โช๊ะเด็น
นางสุภาพ ดูแกน
นางสาวสุภาพ อาพินธ์
นางสาวสุภาพร กาวิล
นางสุภาพร เกี่ยวศรีกุล
นางสาวสุภาพร แก้วชูทอง
นางสาวสุภาพร ชอบนิทัศน์
นางสาวสุภาพร เต็มรัมย์
นางสาวสุภาพร นกพึ่ง
นางสุภาพร นักหล่อ
นางสุภาพร บัวเกิด
นางสาวสุภาพร ปลอดภัย
นางสาวสุภาพร ฝ้ายขาว
นางสุภาพร พะนะลม
นางสุภาพร พาระไพ
นางสุภาพร ภู่แส
นางสุภาพร มณีทอง
นางสุภาพร รายณะสุข
นางสุภาพร วัดกิ่ง
นางสาวสุภาพร แสงสี
นางสาวสุภาพร แสงอ่อน
นางสาวสุภาพร หินนท์
นางสุภาพร อ่วมบุญ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗

นางสุภาพร แอบจันทร์
นางสาวสุภาพรรณ บุญทา
นางสาวสุภาภรณ์ กันทะจันทร์
นางสุภาภรณ์ เกิดโมลี
นางสุภาภรณ์ ใจห้าว
นางสาวสุภาภรณ์ พฤกษชาติ
นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์เล่ห์
นางสาวสุภาภรณ์ โพธิ์อุบล
นางสาวสุภาภรณ์ วรรณวงค์
นางสุภาภรณ์ วัฒนอุษา
นางสุภาภรณ์ ศรีชัย
นางสาวสุภาภรณ์ สารินทร์
นางสาวสุภาภรณ์ สุขขวัญ
นางสุภาภรณ์ เสาหิน
นางสุภาภรณ์ แสงพายับ
นางสุภาภรณ์ หมื่นแก้ว
นางสาวสุภาภรณ์ อยู่ชา
นางสุภารัตน์ ประจีระคะ
นางสุภารัตน์ มะยัง
นางสุภารัตน์ สวัสดิ์สันเทียะ
นางสุภารัตน์ สิริไชยธร
นางสุภาวดี กิจไธสง
นางสุภาวดี จารุชาต
นางสุภาวดี ชัยชน
นางสุภาวดี ชัยสวัสดิ์

หน้า ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาวดี ดาวดอน
นางสุภาวดี ทวิสุวรรณ์
นางสาวสุภาวดี นุ่นแก้ว
นางสุภาวดี บินโส๊ะ
นางสุภาวดี บุษบง
นางสาวสุภาวดี เบ้าวรรณ
นางสาวสุภาวดี พร้อมเจริญ
นางสาวสุภาวดี เภาด้วง
นางสาวสุภาวดี เล็กวิญญาณ
นางสุภาวดี สุวรรณสินธุ์
นางสาวสุภาวรรณ พงษ์หวาน
นางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
นางสาวสุภาสินี เมธาประยูร
นางสาวสุมณฑา เบ็ญอาหลี
นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม
นางสุมนา ขวานทอง
นางสาวสุมลฑา สุขสวัสดิ์
นางสาวสุมลรัตน์ ชุมรัมย์
นางสาวสุมัฒณา จงสุขกลาง
นางสุมา โสมนัสฐิติวงศ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมาภรณ์ บุญมี
นางสุมาลิณี ชัชวาลย์
นางสาวสุมาลี แก้วลาย
นางสาวสุมาลี เขียวม่วง
นางสาวสุมาลี จันทร์โร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗

นางสุมาลี จิตรรักษ์
นางสาวสุมาลี ทองคา
นางสาวสุมาลี ทองรอด
นางสุมาลี พฤกษ์สกุลวงศ์
นางสุมิตร จันทร์สิงห์
นางสุมิตรา ขาสุวรรณ
นางสาวสุมิตรา ฝองสูงเนิน
นางสาวสุรัชธิดา สุภามูล
นางสาวสุรัตน์ แซ่ลี้
นางสุรางค์รัตน์ ล้อมวงค์
นางสุรินทร์ ถือสมบัติ
นางสาวสุริยงค์ พุทธา
นางสาวสุริยา มานอก
นางสาวสุริรัตน์ นันตา
นางสาวสุริสา สุขสาราญ
นางสุรนี า คงเรือง
นางสุรีภรณ์ สุขประเสริฐ
นางสาวสุรีย์ ทรัพย์เกิด
นางสาวสุรีย์ บุญถนอม
นางสุรีย์ แลนเชย
นางสาวสุรีย์ อ้นสุวรรณ
นางสุรีย์พร มณีโชติ
นางสาวสุรีย์พร มะลินิล
นางสุรีย์พร อริยะวุฒิพันธ์
นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล

หน้า ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี
นางสุรีย์วรรณ ท้าวทุมมา
นางสาวสุรีย์วัล อยู่จารัส
นางสุรีรัตน์ ครุฑหุ่น
นางสาวสุรีรัตน์ นาเวช
นางสุรีรัตน์ พรหมมิโย
นางสาวสุรีรัตน์ สิงห์น้อย
นางสาวสุเรนันต์ ไพรสณฑ์
นางสาวสุโรชา ศรีสวัสดิ์
นางสุลักขณา ศรีแว่นแก้ว
นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
นางสาวสุลัดดา ชาวป่า
นางสาวสุลัดดา เบ้าคา
นางสุลัดดา ภู่มณี
นางสาวสุลินดา สุทธิสาร
นางสาวสุวดี มากทรัพย์
นางสาวสุวดี ศรีสงคราม
นางสาวสุวตรี จันทร์วิทยากูล
นางสาวสุวภัทร แจ่มโสภณ
นางสาวสุวรรณ เชิญมาก
นางสุวรรณณี ศิริโท
นางสาวสุวรรณา กันทะวี
นางสุวรรณา กาฬแก้ว
นางสุวรรณา ฉิมพลี
นางสุวรรณา อชิรเสนา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗

หน้า ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวรรณา อักษรชื่น
นางสุวรรณี ชอบผล
นางสุวรรณี สายหยุด
นางสุวรรณี อาไพศรี
นางสุวรรณีย์ ผ่องแผ้วพราวศรี
นางสุวรรดา มูสิกะเจริญ
นางสุวรัตน์ ศรีตนทิพย์
นางสาวสุวัชรีพรรณ จันทร์ตรี
นางสาวสุวาริน ชุ่มวงค์
นางสาวสุวิมล คิดรอบ
นางสุวิมล พรมบุตร
นางสาวสุวิมล ภูมาศ
นางสาวสุวิมล มหัปปภา
นางสุวิมล รัตนพงศ์
นางสาวสูฮัยลา เปาะนา
นางสาวเสนีย์ น้อยหลุบเลา
นางสาวเสมอใจ นองขมวด
นางสาวเสาวณิต ฤทธิปราการชัย
นางสาวเสาวณี ธาตุอินจันทร์
นางสาวเสาวณี นุ่นสกุล
นางสาวเสาวณี พรหมรักษา
นางเสาวนิต วีระสุข
นางเสาวนิตย์ ช่วยหนู
นางสาวเสาวนีย์ ชุนเจริญ
นางสาวเสาวนีย์ ฤทธิวงศ์จักร

๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางเสาวนีย์ สีสินธุ์
นางสาวเสาวนีย์ สุทธิลักษมี
นางเสาวนีย์ อิ่มสมบูรณ์
นางเสาวภา กันนิยม
นางสาวเสาวภา แข็งขยัน
นางเสาวภา ไชยสิทธิ์
นางสาวเสาวภาคย์ เสนาะสวัสดิกุล
นางเสาวลักษณ์ จันทร์เสถียร
นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร
นางเสาวลักษณ์ มีแก้ว
นางสาวเสาวลักษณ์ วิญญูหัตถกิจ
นางเสาวลักษณ์ ศรีใส
นางสาวเสาวลักษณ์ เสาวรส
นางสาวเสาวลักษณ์ หอมขจร
นางเสียงแข สะกวี
นางสาวแสงจันทร์ ชัยมีแรง
นางสาวแสงดาว มุสิกธรรม
นางแสงเดือน ธรรมอาสา
นางแสงเดือน พิทักษ์
นางสาวแสงตะวัน ศักดิ์กุ
นางสาวแสงเทียน มาตย์บุญตา
นางสาวแสงฟ้า สายเพชร
นางแสงวัลย์ ศรีโสภณ
นางแสงอรุณ นาชัยพูล
นางสาวโสน ชาวเกวียน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗

นางโสปิตา ศิริรัตน์
นางโสภนา แสนพรมมา
นางโสภา ดาวัลย์
นางสาวโสภา เพ็ชรสังข์
นางโสภา สนเล็ก
นางโสภา อู่ตะเภา
นางโสภาพรรณ เถาว์ทอง
นางสาวโสภิตา ริมราง
นางสาวโสภี ทองโรจน์
นางโสรยา คุณประเสริฐ
นางไสวรินทร์ สุทา
นางสาวหงษ์ทอง สาครน้อย
นางหทัยชนก เหล็กชาย
นางสาวหทัยภัทร์ ไชยเมือง
นางหทัยรัตน์ ปิ่นโต
นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์ณรัตน์
นางสาวหนึ่งฤทัย กอนแก้ว
นางสาวหนึ่งฤทัย เกตุมา
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง
นางสาวหนึ่งฤทัย พิกุลทอง
นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดี
นางสาวหนูกูล อุลัยพงษ์
นางหนูณะ ปุนนะรา
นางหนูเพียร สิทธิ
นางสาวหนูรัก ลาตุ่น

หน้า ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวหยก จงพาดกลาง
นางหฤทัย เฉิดเจิม
นางสาวหฤทัย ทองเลิศ
นางหฤทัย เพ็ชรรุ่ง
นางสาวหวานใจ บานอินทร์
นางสาวหวานตา วงค์ดี
นางสาวเหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
นางองค์อรทิพย์ เกื้อแก้ว
นางอติกานต์ กองอุดม
นางสาวอทิตยา สว่างเต็ม
นางอธิญา รอดกรณ์
นางอธิตตา พงค์เกษม
นางสาวอธิษา ใสเกตุ
นางอนงค์ คงกาญจน์
นางอนงค์ เทพชุม
นางอนงค์ เมืองวงค์
นางสาวอนงค์นาถ วงศ์ทองนิล
นางอนงค์นารถ เจตนา
นางอนงค์รัก แก้วทอง
นางสาวอนงนาฎ หนุ่มสาเนา
นางอนงรัตน์ ขยันชุมนุม
นางสาวอนัญญา ธนะปัตย์
นางอนัญญาพร จีนเป็นวงศ์
นางอนัตสรา เขียวสี
นางสาวอนันต์ธนา เอื้องคาประเสริฐ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗

หน้า ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนันตยา กาดีโรจน์
นางอนันทการณ์ สาริบุตร
นางอนุธิดา นาเวียง
นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง
นางอนุรักษ์ ทองเขียว
นางสาวอนุศรา จินดาวงษ์
นางอนุสรณ์ วรบุตร
นางสาวอนุสรา บุญถาวร
นางอโนชา ศิวิรัตน์
นางอโนทัย เกตุพิชัย
นางอภิญญา คงยอด
นางสาวอภิญญา จรูญศิริเสถียร
นางสาวอภิญญา ถวิลถึง
นางสาวอภิญญา พันธ์โต
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อภิญญา ยะใหม่วงค์
นางอภิญญา เสนาวงศ์
นางสาวอภิรดี แก้วกอง
นางสาวอภิรดี ปิ่นเกษร
นางสาวอภิรดี แสนสวัสดิ์
นางอภิรดี อ๋องสกุล
นางสาวอภิษฎา โพธิกลาง
นางสาวอมร พูลหลา
นางอมร ศรีสว่าง
นางสาวอมรรัตน์ กาสังข์
นางอมรรัตน์ ทานะมัย

๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางอมรรัตน์ เทพสุวรรณ
นางอมรรัตน์ ผูกทอง
นางอมรรัตน์ มาสถิตย์
นางอมรรัตน์ รัตน์ตะคุ
นางสาวอมรรัตน์ เรืองทอง
นางอมรรัตน์ แสงดี
นางอมรรัตน์ เอกอุดม
นางสาวอมรวรรณ ช่วงโชติ
นางสาวอมรศรี ศิริสุข
นางอมรา อินาลา
นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นางสาวอรชญา ช่วงวิไล
นางสาวอรณัชชา ใหม่ศรี
นางสาวอรณิชชา สามเมือง
นางอรดา แววโคกสูง
นางสาวอรดี จาปาพรหม
นางอรทัย ครูเอิน
นางสาวอรทัย โพธิ์ศรี
นางสาวอรทัย สันติเมทนีดล
นางอรทัย หงษ์วิจิตร
นางอรทัย หิรัญครบุรี
นางสาวอรไท สมบูรณ์
นางสาวอรนงค์ กาลวงศ์
นางอรนุช เวียงอินทร์
นางสาวอรนุช ศรีโตกลิ่น

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗

หน้า ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรนุช สุวรรณหงษ์
นางอรนุช หม้อบุญมี
นางสาวอรปภา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
นางอรพรรณ กลิ่นจงกล
นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว
นางอรพรรณ อ้อยทิพย์
นางสาวอรพิณ เวชชศาสตร์
นางสาวอรพิน จารุเฉลิมรัตน
นางสาวอรพินท์ สุขสังวาลย์
นางสาวอรพินทร์ ป้อสาย
นางอรพิมพ์ หาสุข
นางสาวอรเพ็ญ กรดเต็ม
นางอรเพ็ญ ด้วงธูป
นางสาวอรรจนา แซ่ลี้
นางอรวรรณ คล้ายสมบูรณ์
นางอรวรรณ จูไธสง
นางสาวอรวรรณ ชัยวงษ์
นางสาวอรวรรณ แซ่เฮ่ง
นางอรวรรณ ธวัชวงษ์
นางอรวรรณ เมธาธนพูล
นางสาวอรวรรณ วงศ์ภา
นางอรวรรณ เหล็กไหล
นางอรวรรณ เอกสมัย
นางอรวรา ในพิมาย
นางอรสา เกตุบารุง

๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวอรสา เข็มพุดซา
นางสาวอรสุดา จันทวงค์
นางอรโสภา ริยาพันธ์
นางสาวอรอนงค์ คงเมือง
นางสาวอรอนงค์ เจิดจง
นางสาวอรอนงค์ ช้างพึ่ง
นางอรอนงค์ ฤทธิเดช
นางสาวอรอนงค์ ศรีภิรมย์
นางอรอินทร์ ศรีพุ่ม
นางอรอุมา โคตรนาวัง
นางสาวอรอุมา จิตวุธ
นางสาวอรอุมา ทองนพเก้า
นางอรอุมา บุญพิทักษ์
นางอรอุมา มะโนคา
นางสาวอรอุมา วัฒนศิริ
นางสาวอรอุมา สิงห์มอ
นางสาวอรัญญา น่วมเทียม
นางอรัญญา บุญชุ่ม
นางสาวอรัญญา สุริฉาย
นางอรัญยา นิลพัฒน์
นางสาวอริตา แซ่แต้
นางอริยา ชัยศรี
นางสาวอริศรา ขาวพล
นางสาวอริศราภรณ์ เส็งหลวง
นางสาวอริสรา ฉัตรธรรมไพศาล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗

นางสาวอริสา ทาแกง
นางอรุณกมล หอมเย็น
นางสาวอรุณณี กิระสาร
นางอรุณเพ็ญ คาหว่าน
นางอรุณรัตน์ ม่วงมณี
นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธุ์
นางสาวอรุณศรี ทรงจิ๋ว
นางอรุณศรี นันทวัฒนานุกูล
นางอรุณศรี พรหมจารีย์
นางสาวอรุณี กงลา
นางอรุณี บุตรธรรม
นางสาวอรุณี รุจิจิตร์
นางสาวอรุณี อนุมาตย์
นางสาวอรุณี เอี่ยมสอาด
นางสาวอรุโณทัย รู้มาก
นางสาวอรุนีย์ พลโชติ
นางสาวอลิศรา พูลทอง
นางสาวอลิสชา ตลับนาค
นางสาวอลิสา ชาติพันจันทร์
นางอวัสดา กันทะกะ
นางอ้อมใจ ชาวดร
นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์
นางอ้อมใจ มั่นปาน
นางสาวอ้อมใจ อักขะราษา
นางสาวอ้อมใจ อุศุภการี

หน้า ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวอ้อย สีหัวโทน
นางสาวอ้อยทิพย์ อักษรมัต
นางอังคณา จตุรวิทย์กุล
นางสาวอังคณา ตวงโชคดี
นางสาวอังคณา ทวีชาติ
นางอังคณา ธรรมศิริ
นางอังคณา เพ็งประสพ
นางสาวอังคณา ภู่สุนทรธรรม
นางสาวอังคณา แสงเทียน
นางอังคนา นราเลิศ
นางสาวอังศุมาลิน แย้มกลีบ
นางอัจจติโสม ฉิมกลาง
นางอัจจิรา โพธิ์เกตุ
นางสาวอัจฉรา ตาสว่าง
นางสาวอัจฉรา บุกขุนทด
นางอัจฉรา ประเสริฐจุมพล
นางสาวอัจฉรา สันติโภคกุล
นางสาวอัจฉราพร นาโศก
นางสาวอัจฉราภรณ์ เทียนบัญญัติ
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
นางสาวอัจฉราวดี นิยมธรรม
นางอัจฉริยา ยมเกิด
นางสาวอัจฉรี เสี้ยวเส็ง
นางสาวอัจฉรีย์ เนียมสาโรง
นางอัจฉรีย์ บุญเรือง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗

หน้า ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉรีย์ สิริสิทธิ์กุล
นางอัชลี จันสนิท
นางสาวอัซลินนา มะแซสะอิ
นางสาวอัญชราพันธ์ พิมพ์ครู
นางอัญชลินทร์ ไทยประเสริฐ
นางสาวอัญชลี กลิ่นพูล
นางอัญชลี ไกรเนตร
นางอัญชลี คณากรประทีป
นางสาวอัญชลี ใจนวล
นางสาวอัญชลี ดัดพันธุ์
นางสาวอัญชลี นันทะ
นางสาวอัญชลี ปัญญารัตน์
นางสาวอัญชลี ปิยะภักดิ์เมธี
นางอัญชลี พาอ่อน
นางอัญชิษฐา กนิษฐรัต
นางสาวอัญญ์พิชา รุ่งเรืองอมรชัย
นางสาวอัญญรัตน์ ทองแจ้ง
นางสาวอัญญรัตน์ มณี
นางสาวอัญญรัตน์ สุขะมงคล
นางสาวอัญธิดา พุทธารักษ์สกุล
นางอัปสร แสงอรุณจรัส
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัมพร กุลสุรักษ์
นางสาวอัมพร นิจสุข
นางสาวอัมพร แป้นลิ้ม
นางสาวอัมพร พะนิจรัมย์

๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางอัมพร พันธุ์ลายอง
นางสาวอัมพร ภานุวงศ์
นางอัมพร ม่วงอารีย์
นางสาวอัมพรรณ กมูลธง
นางอัมพรรัตน์ จิตตเสถียร
นางสาวอัมพวัน ณภากูล
นางอัมพวัน ว่องไวพาณิชย์
นางอัมพา จาเนียร
นางสาวอัมภาภรณ์ โหน่งกดหลด
นางอัมรารัตน์ โปร่งเจริญ
นางอัมรินทร์ หน่อแก้ว
นางสาวอัสมาภรณ์ สกะมณี
นางอาฑิตยาธร เกษตรกาลาม์
นางสาวอาทยา สีต์นันทคุปต์
นางสาวอาทิตยา กองแก้ว
นางสาวอาทิตยา ใยไหม
นางสาวอาทิตยา เสือดี
นางอาธิษา แก้วทอน
นางสาวอานิสงส์ ธาตุเงินเกวียน
นางสาวอานีตา เปาะโซะ
นางอาพร มณีนิล
นางอาพิมภรณ์ แซ่ตัน
นางอาภร หวานหวิน
นางสาวอาภรณ์ เถื่อนคา
นางสาวอาภัทรสรณ์ จิตสวัสดิ์ไพบูลย์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗

หน้า ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาภัสรา ขวัญชัย
นางสาวอาภัสสรา ชานาญ
นางสาวอาภาพร แก้วสีขาว
นางสาวอาภาพร วิเศษแก้ว
นางสาวอาภาภรณ์ เพิ่มพูล
นางสาวอายุดา ช่วยหมาด
นางอารยา ใจธิ
นางอาริตา ศรีนาคนิล
นางสาวอาริยา มีศรี
นางอารี ดวงจักร
นางสาวอารี ฤทธิ์สอาด
นางอารีย์ ทนุพัฒนาชัย
นางอารีย์ สีอ่อน
นางอารีรัตน์ ชินหาญณรงค์
นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน
นางอาพร ไชยวงศ์
นางสาวอาพร บุญรอด
นางอาพร ปงกา
นางสาวอาพร หมกทอง
นางสาวอาไพ หึกขุนทด
นางสาวอาไพวรรณ มนัสรังษี
นางอาภา สังข์ด้วง
นางอาภา หนูอ่อน
นางอาภาพร จาปาเรือง
นางอาภาพันธ์ จันทอง

๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางอาภาวรรณ สงขาว
นางสาวอามร ซ้ายขวัญ
นางสาวอามร สายนาค
นางสาวอิชย์ญาดา แกมขุนทด
นางสาวอินทร์คณิต ภู่กวิน
นางสาวอิสยาภรณ์ การอง
นางอิสราภรณ์ แสงสว่าง
นางสาวอิสริยา วรพิพัฒน์
นางสาวอิสริยา สายปรีชา
นางสาวอิสรีย์ สุวรรณมิตร
นางสาวอุดม สว่างวงค์
นางอุดมพร พึ่งจันดุม
นางสาวอุดมพร เพชรจารัส
นางอุดมพร หอมนาน
นางสาวอุดมลักษณ์ คาอินทร์
นางสาวอุดมศรี ขวัญเมือง
นางสาวอุตยา ภิญโญ
นางอุทัย ทองเปลว
นางสาวอุทัยวรรณ เจือกโว้น
นางอุทิศ เชิญสุขนาชัย
นางสาวอุทิศ เหมกูล
นางอุทุมพร แก้วเกตุ
นางอุทุมพร บุญญา
นางอุทุมพร สุคนธปฏิภาค
นางสาวอุบล ศรีจันทร์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓

หน้า ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุบล สุภาพสุนทร
นางสาวอุบลรัตน์ สุพล
นางสาวอุบลรัตน์ สุภโกศล
นางสาวอุบลลักษณ์ ไขแสง
นางสาวอุบลวรรณ จูด้วง
นางอุปถัมภ์ เข็มมา
นางสาวอุมาพร คงสถาน
นางสาวอุมาพร สรสิทธิ์
นางอุมาพร สุวรรณประทีป
นางสาวอุมาพันธ์ตรี จิกจักร์
นางสาวอุมาภรณ์ หึงขุนทด
นางอุราพร ชนะค้า
นางสาวอุไรรัตน์ ตังประเสริฐ
นางสาวอุไรวรรณ์ ปรีดีวงศ์
นางสาวอุไรวรรณ์ พงค์ทองเมือง
นางอุไรวรรณ์ สิงหะ
นางอุไรวรรณ คงดี
นางสาวอุไรวรรณ ใจซื่อ
นางสาวอุไรวรรณ นวลศรี
นางสาวอุไรวรรณ ผ่านพินิจ
นางอุไรวรรณ วงระคร

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓

นางอุไรวรรณ สงคราม
นางอุษณีย์ บุญพร้อม
นางอุษณีย์ สุวรรณทัต
นางอุษา กล่อมภัย
นางสาวอุษา โตรื่น
นางเอกกมล ประคองทรัพย์
นางสาวเอมอร เที่ยงตรง
นางสาวเอระวรรณ เลิศไกร
นางเอี่ยมพร ปราบกระทุ่ม
นางสาวเอื้อการย์ เด่นพุทธ
นางสาวเอื้องฟ้า คากอง
นางสาวเอื้อนภาพร ภูหนองโอง
นางเอื้อมพร จันไชย
นางเอื้อมพร ชูชื่นมานะกิจ
นางแอ๊ด โคไธสง
นางสาวแอนนา ธรรมราช
นางสาวไอรินลดา โชติฐกรณ์วรกุล
นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์
นางสาวฮานาต ดอเลาะ
นางฮายาทร์ มังสาหุต

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายธีระ ทองสง
๒ นายนิวัตน์ มณีกาญจน์

๓ นายประสิทธิ์ ภวสันต์
๔ นายเผด็จ ธรรมรักษ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายพงศ์ราม รามสูต
นายพลรัตน์ วิไลรัตน์
นายมงคล เตชะกาพุ
นายวรวัฒน์ มีวาสนา
นายวรเวศม์ สุวรรณระดา
นายวิทยา อมรกิจบารุง
นายสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
นายสุขสันติ์ หอพิบูลสุข
นายสุเนตร ชุตินธรานนท์
นายสุรเดช หงส์อิง

หน้า ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสุรพล ดาริห์กุล
นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นายเสมอชัย พูลสุวรรณ
นายเสริม จันทร์ฉาย
นายอรรจน์ เศรษฐบุตร
นายอารยะ ปรีชาเมตตา
นางทิศนา แขมมณี
นางบุญเรียง ขจรศิลป์
นางสาวศิริวรรณ สืบนุการณ์
นางอลิศรา เรืองแสง

ศิลปินแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี
นายคเณศ เค้ามูลคดี
นายจาลอง ฝั่งชลจิตร
นายชิน ประสงค์
นายเทพศิริ สุขโสภา
นายบุญศรี รัตนัง
นายประภาส ชลศรานนท์
นายปริญญา ตันติสุข
นายพิบูลศักดิ์ ลครพล
นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
นายยุทธนา มุกดาสนิท
นายวิรัช อยู่ถาวร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๓ นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์
๑๔ นายศราวุธ ดวงจาปา
๑๕ นายสมชาย แก้วทอง
๑๖ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
๑๗ นายสิน พงษ์หาญยุทธ
๑๘ นายเสน่ห์ สังข์สุข
๑๙ นายเสวต เทศน์ธรรม
๒๐ นางกั้น เชาวพ้อง
๒๑ นางคาปุน ศรีใส
๒๒ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ
๒๓ นางมัทนี รัตนิน
๒๔ นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
๒๖ นางสมสุข กัลย์จาฤก
๒๗ นางสุคนธ์ พรพิรุณ

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒๘ นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์
๒๙ นางเอก นันทนาคร

ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์

๑ นายบุญตัน สิทธิไพศาล
๒ นายอภินันต์ หมัดหลี

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางคาพัน อ่อนอุทัย
๔ นางจินดา บุษสระเกษ

ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ
นายกัญจน์ นาคเอี่ยม
นายเกียรติศักดิ์ สลีวงศ์
นายคมสัน รัฐธรรมกิจ
นายณัฐกร กิตติสุทธิ์
นายเดชมงคล ช่างปั้น
นายตะวัน ชิดหอระดี
นายทนงศักดิ์ เผ่าพวง
นายธนเทพ เปี่ยมสุข
นายธวัชชัย พลจันทร์
นายนัฐพงษ์ เหลืองอร่าม
นายนาธาร สมานสันติ
นายปพณ ละเภท

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์
๑๕ นายปิยวัฒน์ แสนพล
๑๖ นายพชร เศวตมาลย์
๑๗ นายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์
๑๘ นายภาสกร แผ่คุณ
๑๙ นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย
๒๐ นายวรากร บุตรจันทร์
๒๑ นายวัชรวิทย์ ลิ้มทองไพศาล
๒๒ นายศรัณต์พงษ์ ดิสสานนท์
๒๓ นายศิลานนท์ นิมิตชัยกุล
๒๔ นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ
๒๕ นายสมพล ชัยชนะ
๒๖ นายอัครวิศว์ นาคประเสริฐ

หน้า ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นางสาวฉัตรวริน คลองน้อย
นางสาวณัฐณิชา เมรินทร์
นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤกษ์
นางสาวพรรษมนต์ เมธีวัชรธนาภรณ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายจิรายุส จินาพงษ์
๑๖ นายลภัส เปรมเจริญ
นายญาณวรุตม์ พาราทิพย์เจริญชัย
๑๗ นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร
นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากร
๑๘ นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์
นายต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์
๑๙ นายสิทธา คุ้มวงศ์วาน
นายธนา สมศิริวัฒนา
๒๐ นายสิรภพ กลิ่นขจร
นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา
๒๑ นายสิริพงษ์ ฉายานพรัตน์
นายบวรทัต บุญรักษ์
๒๒ นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล
นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว
๒๓ นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ
นายปัณณธร ปัญญา
๒๔ นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์
นายปารีส นิลทลักษณ์
๒๕ นางสาวณัชชา แซ่โง้ว
นายพชรพล ลีนุเกียรติ์
๒๖ นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์
นายพัสกร โพธานันท์
๒๗ นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์
นายภัคพล ธาดาวศิณ
๒๘ นางสาวอภิษฎา สมใจ
นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร
๒๙ นางสาวอภิสรา กวียานันท์
นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์

๑ นายจิรายุ บูรพาชีพ
๒ นายชนวีร์ จิตต์วโรดม
๓ นายญาณภัทร พินิจพิชิตกุล

๓๑ นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์
๓๒ นางสาวยลรดา ยงพิศาลภพ
๓๓ นางสาวรัตนาภรณ์ อรกุล

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายณภัทร เกียรติวงศ์วณิช
๕ นายธนดล ชมภูจันทร์
๖ นายพงศพล พงศาวกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายพัชรพล สุขคง
นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์
นายภาสพล เสาวคนธ์
นายมิลินท์ โคตรหนองบัว
นายรุจธร ฉายรัตนอภิรมย์

หน้า ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นายสิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์
นายสิรวิชญ์ พงศ์นครินทร์
นางสาวจุฑารัตน์ อริยะดารงค์ขวัญ
นางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน
นางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายคธา แสงแข
นายนวฤทธิ์ ฤทธิโยธี
นายบุญยศิษย์ บุญโพธิ์
นายปณต สุสุวรรณ
นายปิยะ วราบุญทวีสุข
นายมาณพ ศิริภิญโญกิจ
นายฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
นายวิศาล พัฒน์ชู
นายวีรพงษ์ พวงเล็ก
นายศาศวัต ธีรเศรษฐบดี
นายสิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์
นายอัมพล คูห์วัฒนศิลป์
นางสาวกัญญา วงศ์ไพศาลสิน

๑ นายเกรียงไกร รอบรู้
๒ นายเกรียงไกร ลิ่มทอง
๓ นายชัชวาลย์ หลิวเจริญ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นางสาวจิราพร เกิดชูชื่น
๑๕ นางณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
๑๖ นางธณกนก เชื้อทอง
๑๗ นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข
๑๘ นางนิจจัง พันธะพจน์
๑๙ นางสาวพจนีย์ จันทรศุภวงศ์
๒๐ นางสาวพรรณี ล้าวรรณวงศ์
๒๑ นางสาวพัชราพร ดีวงษ์
๒๒ นางเพ็ญประภา มังกรวงษ์
๒๓ นางสาวศิริณญา เพชรจันทร
๒๔ นางสาวศุภมณฑา สุภานันท์
๒๕ นางสาวอรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายชุติน แก้วนพรัตน์
๕ นายณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
๖ นายพล เนื่องจานงค์

หน้า ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายพันธ์เทพ ทอเพ็งภูมาลัย
นายพาดสาย นาคพรต
นายพีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์
นายมนน ธรานุรักษ์
นายวิวัฒน์ สรรพคุณ
นางสาวกฤติยา คุ้มเรือน
นางสาวจิราพรรณ วงศ์ทองสงวน
นางสาวทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ
นางสาวนนทวรรณ ส่งเสริม
นางสาวนราวัลลภ์ พรหมประกาย
นางสาวภฤศมน คามะสอน

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทฑิยา โภคาพานิชย์
นางสาวมณฑินี จักรสิรินนท์
นางสาวมณีเนตร วรชนะนันท์
นางสาววิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล
นางสาววิราภรณ์ กิติคุณกาจร
นางสาวสมนวัน เหมนาค
นางสาวสุกฤตา หิรัณยชวลิต
นางสาวสุวรรณมาศ เหล็กงาม
นางอรณิชา สวัสดิชัย
นางสาวอิษยา สินพงศพร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางบังอร เบ็ญจาธิกุล

นายธนพันธุ์ พูลชอบ
นายนราธิป เเนวคาดี
นายพนม วรรณศิริ
นายพิชิต กาลจักร
นายสมพงษ์ สุเมธกชกร
นายเสงี่ยม บุษบาบาน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวกมลพร กัลยาณมิตร
๘ นางสาวณัชชา กริ่มใจ
๙ นางสาวณัชชา ธาตรีนรานนท์
๑๐ นางตวงทอง พชรพฤทธิภากร
๑๑ นางสาววรางคนา โพธิรักษ์
๑๒ นางสาวศิรชญาน์ การะเวก

๑ นายกฎกรณ์ เรืองธีระพันธ์
๒ นายพงษ์เทพ ศรีโสภาจิต

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ ว่าที่ร้อยตรี โยธิน ทองชาวนา
๔ นายสมชัย ทรัพย์ศิริผล

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หน้า ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙

นายสมภพ อุยยานุกูล
นายสิทธิพร โพธิ์ระหง
นายสุชาติ ปรักทยานนท์
นายสุนทร แสงเพ็ชร
นางสาวกัณฑิมา อิ่มใจ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางนฤมล ชูชัยวรากิจ
นางภัควลัญชญ์ ผาณิตพิเชฐวงศ์
นางวันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์
นางสาวเสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
นางสาวอิริยา ผ่องพิทยา

มหาวิทยาลัยเกริก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายนิรัญ งามเกิด

๑ นายชัยมาศ คะมา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอานวย อังกาบสี

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายณธรรม เกิดสาอางค์
นายณัฐพงค์ แย้มเจริญ
นายศักดิ์ชาย รักการ
นายสง่า สงค์เมือง
นางกาพกนก ช่วยชู
นางสาวธณกร เทียมอุดมฤกษ์

๑ นายซัลมาณ ดาราฉาย
๒ นายทศพร มะหะหมัด

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวธารทิพย์ พจน์สุภาพ
๘ นางพรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
๙ นางพัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล
๑๐ พันเอกหญิง วโรชา สุทธิรักษ์
๑๑ นางสาวสงกรานต์ จรรจลานิมิตร
๑๒ นางสาวอนุชมา ธูปแก้ว
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายปรภัสร์ มาสะอาด
๔ นายภาวัต ไชยชาณวาทิก

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕
๖
๗
๘

นายสมภพ ทิมดิษฐ์
นายอรรควิช จารึกจารีต
นางสาวปิยะฉัตร ปวงนิยม
นางสาวเพ็ญจุรี คันธวงศ์

หน้า ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๙ นางสาวมนัสกานต์ อินทร์สังข์
๑๐ นางสาวสายใจ ระดมสุข
๑๑ นางสาวสุชาดา อรุณรัตน์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอุริส แจ้งเจริญ

๑ นายอภินันต์ อันทวีสิน

๑
๒
๓
๔

นายชาญ โชตินันทเศรษฐ์
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
นายวิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม
นายสมชาติ สารธรรม

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวสุปราณี แตงวงษ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายอาพล บงกชมาศ
๖ นางสาวนิอร ชุมศรี
๗ นางสาวปุณยนุช พิมใจใส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายจตุพร กระจายศรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวิษณุ มีอยู่

๑ นายวรินทร์ เกียรตินุกูล
๒ นางสาวกรณิการ์ มูลโพธิ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางชื่นสุมล บุนนาค
๔ นางสาวนริศรา อินทรจันทร์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยธนบุรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางกุลยา สุขพงษ์ไทย
๘ นางสาวธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญรัตน์
๙ นางสาวลินดา แซ่ตั้น
๑๐ นางสาวศิริวัลย์ จันทร์แก้ว
๑๑ นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายจิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว
นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
นายนันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา
นายประสงค์ อุทัย
นายสมจินต์ อักษรธรรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายคณบดี แย้มชุติ
๘ นายวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ
นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์
๙ นายสมเกียรติ คงคะชาติ
นายเถลิง พลเจริญ
๑๐ นางสาวพัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย์
นายธนิต แต่งศรี
๑๑ นางสาวพิสมัย เหล่าไทย
นายประฎิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี
๑๒ นางสุณัฐวีย์ น้อยโสภา
นายไพรัช จุ่นเกตุ
๑๓ นางสาวหัทยา แย้มชุติ
นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๑ นายทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
๒ นายวันวร จะนู
๓ นางสาวดาริกา ลัทธพิพัฒน์

๑ นายกิรติ ศรีสุชาติ
๒ นายจิรศักดิ์ รอดจันทร์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวนงค์นุช ศรีธนาอนันต์
๕ นางนิตย์ เพ็ชรรักษ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายชาติณรงค์ วิสุตกุล
๔ นายณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หน้า ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ
นายประสิทธิ์ ชาญสวัสดิ์
นายพิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
นายวรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
นายศิริเดช คาสุพรหม
นายสมนึก แสงเงิน
นายโสภัทร นาสวัสดิ์
นายเอกพล คงมา
นางสาวดวงใจ จิตคงชื่น
นางสาวทิพย์อาภรณ์ สว่างผล
นางสาวนันทิกา ปริญญาพล
นางสาวเบญจมาภรณ์ วรากุลปกรณ์ศิริ
นางสาวประนอม ศรีโกศักดิ์

นายไกรสีห์ กาจรฤทธิ์
นายณธกร อุไรรัตน์
นายทนงจิต อิ่มสาอาง
นายนคร วัลลิภากร
นายพลฤทธิ์ สมุทรกลิน
นายยุทธนา บุญอาชาทอง
นายวิชญ กุลประดิษฐารมณ์
นายเหล็กกล้า ศรีสุริยชัย
นายอติชาต ตันเจริญ

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางประภาพรรณ ศิริพิชญ์ตระกูล
นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู
นางสาวไพทยา มีสัตย์
นางภคพร อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์
นางสาวมัชฌิกา อ่องแตง
นางสาวรมัยมาศ จันทร์ขาว
นางสาววิลาวัลย์ อินทร์ชานาญ
นางศศิธร อนันตโสภณ
นางสาวสายชล สิรินิลกุล
นางสาวสุดถนอม รอดสว่าง
นางสุภาณี ประชุมชน
นางสาวอรดี พฤติศรัณยนนท์
นางสาวอุทุมพร ภักดีวงศ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นายอนุสรณ์ โพธิ์แก่นแก้ว
๑๑ นายอภิสิทธิ์ นิลทับ
๑๒ นางสาวชวจารี เรี่ยวแรงกุศล
๑๓ นางสาวทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
๑๔ นางสาวปวรรัตน์ สุภิมารส
๑๕ นางสาววรัฏฐา สุขพงษ์ไทย
๑๖ นางสุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง
๑๗ นางอริสรา ไวยเจริญ

หน้า ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายณรงค์ ชวสินธุ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวบงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
๔ นางรัฐนันท์ วุฒิเดช
๒ นางพรพิมล จันทร์เพ็ญ
๕ นางสาวสุรัสวดี อินทร์ชัย
๓ นางสาวพันธุ์ทิพย์ นวานุช

๑ นายบุญฤทธิ์ เจริญวิทย์ธนเดช
๒ นายวุฒชิ ัย ปวงมณี
๓ นายสมบัติ เชียงคา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายสายชล สิทธิพงศ์
๕ นายสิทธิชัย วงศ์หน่อ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายจิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
นายตระกูล จิตวัฒนากร
นายปัญญวัฒน์ จุฑามาศ
นายปิยสิทธิ์ บัณฑิตสกุลชัย
นายพุทธินันท์ นาคสุข
นายมิตร ทองกาบ
นายสมยศ อวเกียรติ
นายสรวิศ เฉลิมแสน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๙ นายสุรเดช บุญลือ
๑๐ นายอัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา
๑๑ นางสาวณัฐธยาน์ ศุภบัวเผื่อน
๑๒ นางสาวดุสิตา ปานสุวรรณ
๑๓ นางสาวพัชรินทร์ ส่วยสิน
๑๔ นางสาวมนัญชยา ยอแซฟ
๑๕ นางสาวสุกัญญา ศิริโท

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายเกรียงศักดิ์ โพยมรัตน์
นายธีรภัทร ประวัติรุ่งเรือง
นายพีระยุทธ คุ้มศักดิ์
นายภูริพัฒน์ ประวัติรุ่งเรือง
ว่าที่ร้อยโท มนัส ชยาพัฒน์
นายสมบูรณ์ สุภัทรกุลชัย
นางคณารักษ์ ศรีสมบูรณ์

หน้า ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางสาวณัฐรดา ธรรมเวช
๙ นางสาวนพัชกร ทองเรือนดี
๑๐ นางสาวพิชญ์สินี กองกูล
๑๑ นางสาวมะลิวรรณ ช่องงาม
๑๒ นางสาววิยะดา วรานนท์วนิช
๑๓ นางสาวสุภาวดี ศิริวัฒน์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๑ นายคุณาพร โฉมจิตร
๒ นายมานะ ปิยะวัณเวช

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวเบญยาศิริ งามสอาด

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายนาวิน นิลแสงรัตน์
๘ นางรัตนา มาฆะสวัสดิ์
นายวัชรินทร์ เหรียญหล่อ
๙ นางสาววราภรณ์ โพธิ์งาม
นายศิวัช นุกูลกิจ
๑๐ นางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล
นายสุรชัย วงษ์ชาลี
๑๑ นางสาวสมร ยอดพินิจ
นางพิมพ์ประภา โตสงคราม
๑๒ นางสาวสุจิตรา แนใหม่
นางสาวพิลาส สว่างสุนทรเวศย์
๑๓ นางอรทัย โสมนรินทร์
นางเพ็ญศรี หงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยพายัพ
๑ นายกิจจา โตไพบูลย์
๒ นายชัชชัย สุวรรณรัตน์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายชัยพฤกษ์ เมฆรา
๔ นายทศพล บุญศิริ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายธันวา เบญจวรรณ
นายรัชตพล ชัยเกียรติธรรม
นายสันติสุข ซินพงศ์
นายสุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
นางกฤตธีรา เพียรรักษ์การ
นางชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
นางสาวนฤพร เต็งไตรรัตน์
นางสาวนันทพร ผลอนันต์
นางนิจพร วิระสันติ
นางสาวเนตรดาว ธงซิว
นางสาวพัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
นายจักรพันธ์ ชัยยะ
นายนพดล นันต๊ะมูล
นายพิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
นายเมธี พุทธวงศ์
นายอธิป จันทนโรจน์
นายอิฎฐพล ดวงนภา
นางสาวชลวิภา ยารังษี
นางดารัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
นางทรวงชนก รักษ์เจริญ
นางนภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ

หน้า ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวพิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์
นางสาวรัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
นางสาวรัตน์กมล ปวรวรรฒน์
นางสาวรุ่งฤดี วงค์ชุม
นางรุจพร ฟูมงคล
นางสาวศิรินณา ศิรินภาพันธ์
นางศิริพรรณ ปัญญาคม
นางสาวสรรพร ศิริขันธ์
นางสาวสรัญญา ชวนพงษ์พานิช
นางสาวเสาวนีย์ ดารงโรจน์สกุล
นางอรอนงค์ ธรรมจินดา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นางสาวนมลรัตน์ แย้มวงศ์
๑๒ นางสาวนวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
๑๓ นางสาวนุชยงค์ เยาวพานนท์
๑๔ นางสาวปนัดดา เดชวงศ์ญา
๑๕ นางสาวประวีดา คาแดง
๑๖ นางสาวปรีชญา ตาใจ
๑๗ นางสาวปิ่นอนงค์ อาปะละ
๑๘ นางเมตตา พรวรรณะศิริเวช
๑๙ นางสาววราภรณ์ แก้วประยูร

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกิตติพัฒน์ สุวรรณชิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑ นายพงศ์กร จันทราช
๒ นายวีระพันธ์ อะนันชัยธวัช

๑
๒
๓
๔

นายประพันธ์ อภิวงค์
นางเจนจิรา ถาปินตา
นางณัฐติญา บุญวิรัตน์
นางธรรมพร หาญผจญศึก

หน้า ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวนันท์นภัส สุจิมา
๔ นางสาวสุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวนินุช บุณยฤทธานนท์
๖ นางสาววิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์
๗ นางสาวสมปรารถนา ประกัตฐโกมล

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑ นายพงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
๒ นายพรสวรรค์ ชัยมีแรง
๓ นายศุกรินทร์ คาสุวรรณ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายเอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ
๕ นางสาวกนกอร บุญมี
๖ นางอุมาวรรณ วาทกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายชนินท์ วงษ์ใหญ่
นายช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา
นายชินภัสร์ กันตะบุตร
นายเด่น อยู่ประเสริฐ
นายถวัลย์ วงษ์สวรรค์
นายธนกร อยู่โต
นายพรรคพงษ์ แก่นณรงค์
นายภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
นายภาสกิจ วัณนาวิบูล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นายมนต์ชัย บุญยะวิภากุล
๑๑ นายวรุตม์ เอมอุดม
๑๒ นายวิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
๑๓ นายสุเมธ ผ่องพรรณแข
๑๔ นายสุวิชา เบญจพร
๑๕ นายเสกสันต์ แสงสวัสดิ
๑๖ นางสาวเครือวัลย์ คุ้มครอง
๑๗ นางสาวจิตรลดา เวสารัชช์
๑๘ นางนารีรัตน์ บุญช่วย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๙ นางสาวนิภาพร เฉลิมนิรันดร
๒๐ นางสาวศุภธิดา เทียมสมบูรณ์
๒๑ นางสาวศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง

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

นายกรพงศ์ กรรณสูต
นายกวีวัฒน์ อานาจโชติพันธุ์
นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณบูล
นายเขต ศิริภักดี
นายจตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
นายจุมพล ถาวรชอบ
นายชนะเกียรติ สมานบุตร
นายชาญชัย สุขสุวรรณ์
นายเชฏฐ คาวรรณ
นายณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล
นายณัฏฐยศ สุริยเสนีย์
นายณัฐพล ยุวนิช
นายดุสิต ศิริสมบัติ
พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ เทรูยา
นายทศนัย ชุ่มวัฒนะ
นายทศพร ทศแสนสิน
นายทิวา โกศล
นายธีรนพ หวังศิลปคุณ
นายธีรัช เลาห์วีระพานิช
นายนคร พลีธัญญวงศ์

หน้า ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒๒ นางสุเมธี เกียรติเฉลิมคุณ
๒๓ นางอามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒๑ นายนพปฎล ธาระวานิช
๒๒ นายนพปฎล สุวรรณทรัพย์
๒๓ นายนรุตม์ คุปต์ธนโรจน์
๒๔ นายนวพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
๒๕ นายนิรันดร์ วิพันธุ์เงิน
๒๖ นายปฏินันท์ สันติเมทนีดล
๒๗ นายปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์
๒๘ เรืออากาศโท ประพนธ์ จิตตะปุตตะ
๒๙ นายปิยนนท์ สมบูรณ์
๓๐ นายพลภัทร์ จรัสชัยวรรณา
๓๑ นายไพบูลย์ กิตติกูล
๓๒ นายไพศาล งามจรรยาภรณ์
๓๓ ว่าที่ร้อยตรี ฟ้าลั่น กระสังข์
๓๔ นายภัทร นิมมล
๓๕ นายมนตรี อินทโชติ
๓๖ นายเมธี จรัสอรุณฉาย
๓๗ นายยุทธนา ปิติธีรภาพ
๓๘ นายรง ภู่พวงไพโรจน์
๓๙ นายรัตพงษ์ สอนสุภาพ
๔๐ นายราชศักดิ์ สมยานนทนากุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

นายวรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์
นายวรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์
นายวรพล มหาแก้ว
นายวศิน อุสันโน
นายวันวิชิต บุญโปร่ง
นายศิรดล ชานาญคดี
นายศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
นายสถาพร คาหอม
นายสมเกียรติ แสงอุไร
นายสมบูรณ์ ศุขสาตร
นายสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ
นายสานิตย์ แสงขาม
นายสุชีพ กรรณสูต
นายสุทธิชาติ ศราภัยวานิช
นายสุรวิทย์ เตชธุวานันท์
นายอณัตชัย สินสวัสดิ์
นายอนันตศักดิ์ วงศ์กาแหง
นายอภิชัย ศรีเพียร
นายอภิรุจ เชียงโสม
นายอายุวัฒน์ รงคะประยูร
นายเอกพงษ์ นพวงศ์
นางสาวกนกพร บูรพาพัธ
นางสาวกมลา สดับพจน์
นางกัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์
นางสาวกาญจนา สุริยะพรหม

หน้า ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวกิติมา รงค์สวัสดิ์
นางเกศรา เสนงาม
นางสาวจณัญญา เปลี่ยนรังษี
นางสาวจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์
นางจิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ
นางสาวแจนจุรีย์ เนตรสว่าง
นางสาวฉัตรวรัญช์ องคสิงห
นางสาวชญานี โยธาสมุทร
นางสาวช่อผกา ดารงไทย
นางสาวชุลีกร นวลสมศรี
นางสาวฐิติพร กังวานณรงค์กุล
นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วคา
นางสาวดวงฤทัย ศรีแดง
นางสาวทัศวรรณ พุทธสกุล
นางธัชยา ศตวุฒิ
นางสาวธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี
นางสาวธันยพร นิยมดี
นางสาวธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา
นางสาวนฤมล ช่างสาน
นางสาวนฤมล ศรีประเสริฐ
นางนิภา กิมสูงเนิน
นางสาวนิภาดา ธารีเพียร
นางปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรีเพียร
ว่าที่ร้อยตารวจเอกหญิง ปาริชาติ
เทวพิทักษ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕

หน้า ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปาริษา มูสิกะคามะ
นางปิยะนุช กรรณสูต
นางสาวปิยะรัตน์ จันทรยุคล
นางสาวไปรยา ทีปต์ศิริ
นางสาวพนัสยา จตุรานนท์
นางพรรณนภา เภาทอง
นางสาวพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
นางสาวพวงรัตน์ ฉันทวีโรจน์
นางสาวพอฤทัย สร้อยเพ็ชร์
นางสาวเพชรนรินทร์ โคบุตรี
นางสาวเพ็ญนภา พรมทะเล
นางเพ็ญศรี ทองนพเนื้อ
ว่าที่ร้อยเอกหญิง ภัทรมน สุวพันธุ์
นางรพีพร มลังไพศรพณ์
นางสาวรพีพร สายสงวน
นางสาวรวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
นางสาวราตรี ทองยู
นางสาวลักษณา เจริญใจ
นางสาววราสินี บุญประเสริฐ
นางสาววรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
นางวัฒนีย์ เย็นจิตร
นางวิมลรัตน์ บุญเสถียร
นางสาววิรชา วชิรมน
นางวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร
นางสาวศจีทิพ ถวิลหวัง
นางสาวศิริพร โควบุตร

๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางศิริพร วงค์สายญาติ ศิริพร
นางสาวสปัน เล็งเลิศผล
นางสาวสมชนก หงษ์ทอง
นางสาวสมิตา กลิ่นพงศ์
นางสาวสรียา นุชนาฏพนิต
นางสาวสัณห์สิรี เมืองมาลย์
นางสาวสาคร บุญลา
นางสายสวาท ทองสุพรรณ
นางสาวสาลินี รุ่งหิรัญสกุล
นางสาวสุดาภรณ์ เก่งการ
นางสาวสุดารัตน์ ใจเขียนดี
นางสุทธิพร เสฏฐิตานันท์
นางสุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์
นางสาวสุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์
นางสุพินดา เลิศฤทธิ์
นางสาวแสงวรี มณีศรี
นางสาวหทัยชนก เจริญพงศ์
นางสาวหทัยชนก เชียงทอง
นางสาวอภิระมณ อุไรรัตน์
นางสาวอัจฉรา ศรีสดใส
นางสาวอัญชลี ต้นสมบูรณ์
นางสาวอาทิตยา สุวรรณ์
นางสาวอารยา มุ่งชานาญกิจ
นางสาวอุมาพร วิมลกิตติพงศ์
นางสาวอุษณี ทรัพย์เจริญกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

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

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายคม อนุสนธิ์
๒๕ นางสาวขนิษฐา สุขสวัสดิ์
นายจักรพงษ์ ปุนนะรา
๒๖ นางสาวขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน
นายเชวงศักดิ์ สุเทวี
๒๗ นางสาวฐานิตดา สีนันทา
นายทวีวัฒน์ กันฉาย
๒๘ นางสาวดุสิตา แซ่โล้ว
นายทินกร โพธิ์สีตา
๒๙ นางสาวธนพัชญ์ เผือกพิพัฒน์
นายธรรมรัตน์ วั่นเล่ง
๓๐ นางสาวนงเยาว์ อยู่แป้น
นายธวัช รวมทรัพย์
๓๑ นางสาวนรีรัตน์ อนันต์ชัยรัชตะ
นายธีระพงษ์ สีวิลัย
๓๒ นางสาวนัทธ์หทัย อัครธนเตชสิทธิ์
นายนวนนท์ วรารักษ์
๓๓ นางบวรลักษณ์ เสนาะคา
นายบรรเจิด อยู่โพธิ์
๓๔ นางสาวบุษญา วงศ์สมุทร
นายประสาน อ่องสุข
๓๕ นางสาวพัฐชญามาศ อุดหนุน
นายประเสริฐ เหล่านิยมไทย
๓๖ นางสาวเพ็ญศรี อินอุ่นโชติ
นายปราโมทย์ แสงอรุณ
๓๗ นางสาวไพวรรณ สิทธิกัน
นายพันยา เขียวบุญจันทร์
๓๘ นางยุพิน เผือกขาว
ว่าที่ร้อยตรี พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธร
๓๙ นางรติชล กันฉาย
นายสมปราถน์ เลขะพาศ
๔๐ นางราณี คงสกุล
นายสมหมาย แทนจ้อย
๔๑ นางราตรี รัตนเพียร
นายสราวุธ พิมเสนาะ
๔๒ นางสาวลินดา ชาวนา
นายสุมาศ วังไทรมาศ
๔๓ นางวัชรี สุนทรนนท์
นายสุระชัย หัวไผ่
๔๔ นางสาววิลาสินี มะรีเป็น
นายอัศนีย์ สายสุวรรณ
๔๕ นางวิไลพร สุเทวี
นายเอกพัฒน์ อยู่ยิ่ง
๔๖ นางสาวศิริรัตน์ แสงทอง
นางสาวกฤษญกร พงษ์พรรฦก
๔๗ นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมศิริ
นางสาวขนิษฐา ทองสัมฤทธิ์
๔๘ นางสาวสมฤดี หัตถาพงษ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางสมัย พันธ์สอาด
นางสาวสุจิตรา บุญสวน
นางสาวสุชาวดี โชติวิเชียร
นางสาวสุปราณี ปาวิลัย
นางสาวสุภาพร โสตถิกาแหง

นายจักรี ยอดเพชร
นายจีรวรพัฒน์ เขียวสี
นายพรหมพิริยะ นาเมืองรักษ์
นายเมธี เงินอาจ
นายสาคัญ โรจนถาวร
นางสาวจุไรรัตน์ อสิพงษ์
นางสาวชนุดา กันเนื่อง

หน้า ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวสุภาวัลย์ นันทวัน ณ อยุธยา
นางสาวสุรีย์พร แดงมูล
นางสาวอรุณี เทพเจริญ
นางสาวอัธยา ยงบุญเกิด
นางสาวอุบลวรรณ ขุนทอง

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางพร้อมภัค บึงบัว
๙ นางสาวลักษณา พินอยู่วงศ์
๑๐ นางสาววัลนิสา ทองแย้ม
๑๑ นางสาวสุธาสิณี ธนนิลกุล
๑๒ นางสาวสุนทณี ธรรมพร
๑๓ นางสาวสุภาพร สรสิทธิรัตน์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
๑ นายอนาวุฒิ ชูทรัพย์

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายทวิชชัย อุรัจฉัท

๑
๒
๓
๔

นายพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
นายไพสรณ์ สูงสมบัติ
นายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
นายเศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายสิทธา อุปนิกขิต
๖ นายสุเทพ สิงห์ฆาฬะ
๗ นางสาวกุณฑิญา จิรทิวาธวัช
๘ นางสาวฉัตยาพร เสมอใจ

หน้า ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางสาวฉัตรทอง นกเชิดชู
นางชุติมา วัฒนะคีรี
นางสาวณิชชา ปะณะรักษ์
นางสาวดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
นางนนทรี สัจจาธรรม
นางสาวนันธิการ์ จิตรีงาม
นางบุญพา คาวิเศษณ์
นางสาวพนิดา วัชระรังษี
นางรุ่งระวี มังสิงห์
นางสาวลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์
นางลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววลัยนุช สกุลนุ้ย
นางสาววัชรินทร์ เกิดทรัพย์
นางวาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์
นางสาวสายสมร สังข์เมฆ
นางสาวสุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์
นางเสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
นางสาวโสภาพรรณ ไชยพัฒน์
นางอรุณี สาเภาทอง
นางสาวอาภรณีน์ อินฟ้าแสง
นางสาวอาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายกิตติพงษ์ สุวรรณสน
นายนพดล สุ่มมาตย์
นายบัลลังก์ จงวัฒนานุกูล
นายประยงค์ กีรติอุไร
นายศิริชัย ห่วงจริง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายสงวน วงษ์ชวลิตกุล
๗ นายหวังแก้ว บุญสวน
๘ นายอนุชิต อุชายภิชาติ
๙ นางบุษยา วงษ์ชวลิตกุล
๑๐ นางสาวสายสวาท โคตรสมบัติ

นายปิติภูมิ โพสาวัง
นางสาวจอมภัค จันทะคัต
นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
นางดวงเดือน ดวงสาราญ
นางสาวธมนวรรณ ป้อมสนาม
นางสาวปานจิต นามพลกรัง

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวพิทยา ผ่อนกลาง
๘ นางสาวสาวิตรี วงค์เพ็ชร
๙ นางแสงเดือน จินดาไพศาล
๑๐ นางสาวอังควิภา แนวจาปา
๑๑ นางสาวอัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ
๑๒ นางอุษา ไขขุนทด

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายกมล จิราพงษ์
นายกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
นายธนา สุขวารี
นายธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์
นายวิชิต อู่อ้น
นายวิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางกัลยาภรณ์ ปานมะเริง
๘ นางสาวจรรยา พุคยาภรณ์
๙ นางสาวฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
๑๐ นางสาวรวิภา อัครจินดานนท์
๑๑ นางวราภรณ์ ไทยมา

นายกุศล สังขนันท์
นายชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
นายชวลิต มณีศรี
นายชานนท์ วาสิงหน
นายชุมพล มียิ่ง
นายทินภัทร บริรักษ์
นายนรินทร์ พนาวาส
นายนิมิต ทักษวิทยาพงศ์
นายนิวัติ จันทราช
นายวรสรวง ดวงจินดา
นายอดิศักดิ์ ภิญญาคง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นางจิราวรรณ เนียมสกุล
๑๓ นางสาวณัฐกมล ถุงสุวรรณ
๑๔ นางสาวปราณี เปียช้าง
๑๕ นางสาวปริยา รินรัตนากร
๑๖ นางสาวปิ่นปินัทธ์ จ่าดา
๑๗ นางปิยากร หวังมหาพร
๑๘ นางพนารัตน์ อุปพงศ์
๑๙ นางไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
๒๐ นางสาววิชชุดา ยิ้มรุ่งเรือง
๒๑ นางสาวอารีย์ ขันติธรรมกุล
๒๒ นางสาวอุทัยรัตน์ เมืองแสน

๑ นายกฤษฎา ไทยวัฒน์
๒ นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์
๓ นายชัชทพงษ์ เชื้อดี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายชัยณรงค์ ชัยจินดา
๕ นายณ นองศักดิ์ วงศ์พิศาล
๖ นายตรีเพชร์ จิตรมหึมา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์
นายธีรุตย์ กนกธร
นายนภนต์ คุณะนิติสาร
นายภานุวัฒน์ สิทธิโชค
นายมนตรี พลเยี่ยม
นายวสวัตติ์ สุติญญามณี
นายวิชัย โยธาวงศ์
นายสุบิน ยุระรัช
นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม
นายสุระทิน ชัยทองคา
นายอิศรา นาคะวิสุทธิ์

หน้า ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวกัณยาวีร์ เพชรสุข
นางสาวนิรชร บุญชูกุศล
นางสาวปวีดา สามัญเขตรกรณ์
นางสาวมณฑิชา เครือสุวรรณ์
นางสาวลักขณา ขลุ่ยโนรี
นางสาวลัคณา สันติณรงค์
นางสาววราพร ดาจับ
นางสาววันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
นางสาวอรชลัช โหมดศิริ
นางสาวอาภา พุทธรักษา

มหาวิทยาลัยสยาม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายคัมภีร์ ธิราวิทย์
๑๓ นางสาวชนิดา มัททวางกูร
นายจักรกฤษณ์ จันทร์เขียว
๑๔ นางสาวนิตยา เกิดแย้ม
นายโตมร สุนทรนภา
๑๕ นางบงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม
นายนรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน
๑๖ นางสาวพุทธวรรณ ชูเชิด
นายพุทธพงศ์ โล่โชตินันท์
๑๗ นางเฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์
นายศุขนที คงตัน
๑๘ นางสาวศนิกานต์ ศรีมณี
นายสมศักดิ์ ชินวิกกัย
๑๙ นางสาวสมพร ปานยินดี
นายสุเทพ ทัพธวัช
๒๐ นางสาวสมฤดี ชื่นกิติญานนท์
นางสาวกมลวรรณ โลห์สิวานนท์
๒๑ นางสาวสุภาพร ศรีสัตตรัตน์
นางสาวกาญจนา มหัทธนทวี
๒๒ นางสุวรรณา เชียงขุนทด
นางสาวขนิษฐา สังขรัตน์
๒๓ นางสุสารี ประคินกิจ
นางสาวไขแสง ขุนพาสน์
๒๔ นางสาวเอื้ออารี กัลวทานนท์

หน้า ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกิตติศักดิ์ สรแพทย์
นายฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล
นายไตรทศ ขาสุวรรณ
นายถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
นายนพดล จงเจิดศักดิ์
นายประพันธ์ จันทร์เสมา
นายพีรวัฒน์ ปลาเงิน
นายวีรชัย ไชยจามร
นายสุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์
นายอภิโชติ โซ่เงิน
นายอมรเทพ โทวราภา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นายอิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
๑๓ นางสาวใจนุช กาญจนภู
๑๔ นางสาวชุติมน หมื่นแก้ว
๑๕ นางนันทิรา ภูขาว สนใจ
๑๖ นางสาวผการัตน์ ตั้งเขื่อนพันธ์
๑๗ นางพลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
๑๘ นางสาวเพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม
๑๙ นางสาววิจิตรา จามจุรี
๒๐ นางสาวสมฤดี ไทพาณิชย์
๒๑ นางเสาวนีย์ ประโลมรัมย์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายธนวรรธน์ พลวิชัย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายจักรพันธ์ เรียมลิว
นายนิรันดร์ ขุมบางลี่
นายนิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์
นายภาสกร เชื้อสวย
นายภูษิต วงศ์หล่อสายชล
นายโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
นายอัศวิณ ปสุธรรม
นางกัลญา โอภาสเสถียร
นางจันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นางสาวณุวีร์ ชมพูชาติ
๑๑ นางสาวน้าฝน ลิมปเจต
๑๒ นางมานา ปัจฉิมนันท์
๑๓ นางสาวศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์
๑๔ นางสาวสมฤดี เดชอมร
๑๕ นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์
๑๖ นางสาวสิริพันธ์ ดีศีลธรรม
๑๗ นางสาวสุกัญญา เบญจวนิช
๑๘ นางสาวสุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หน้า ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตตินันท์ พันธุมสุต
๑๔ นางสาวดุษฎี เกศวยุธ
นายคมสันต์ อ้นวิมล
๑๕ นางสาวนันทิ สุทธิการนฤนัย
นายจตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม
๑๖ นางสาวมาเรียม โตลอย
นายนพณัฐ เลิศสุทธิผล
๑๗ นางสาวลลิดา ปรีดากรณ์
นายบุรินทร์ ศรีสมถวิล
๑๘ นางลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล
นายประพันธ์พงษ์ ขาอ่อน
๑๙ นางสาวลัดดาวัลย์ เลขมาศ
นายปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ
๒๐ นางศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์
นายมานะชัย โต๊ะชูดี
๒๑ นางสาวศศิพันธ์ นิตยะประภา
นายศักดิพล เจือศรีกุล
๒๒ นางศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
นายอิทธิพงษ์ เขมะเพชร
๒๓ นางสาวศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์
นางสาวจิตติมา เสงี่ยมจิตร์
๒๔ นางสาวสันนุดี เสลารัตน์
นางสาวจุรี สุชนวนิช
๒๕ นางสาวสุวรจน์ เขมาวุฒานนท์
นางสาวณฐาพร ศรีจานง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางอุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายจักรพงษ์ ชูวงษ์วัฒนะ
นายณัฐวัตร ลุณหงส์
นายธนสาร ศิริรัตน์
นายธเนศ อิ่มสาราญ
นายประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
นายยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายวุฒิชัย เต็งพงศธร
๘ นายอุจฉริต์ อาจาระศิริกุล
๙ นางสาวกิติกา กรชาลกุล
๑๐ นางจิริสุดา สินธุสิริ
๑๑ นางสาวชัญญา เจียมใจ
๑๒ นางณัฏฐวี ชั่งชัย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์
นางสาวธุมวดี สิริปัญญาฐิติ
นางสาวนิลาวรรณ งามขา
นางสาวเปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
นางสาวพันธุ์รวี ณ ลาพูน
นางสาวไพลิน จับใจ
นางภัทราภรณ์ ระเบียบโลก
นางสาวภาสินี สงวนสิทธิ์
นางมณฑิรา บารุงกิจ ทวีศรี
นางมาริสสา อินทรเกิด

นางสาวลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง
นางสาววริยา ภัทรภิญโญพงศ์
นางสาววาสนา ศิลางาม
นางสาวศรีญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์
นางสาวสาริยา นุชอนงค์
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล
นางสาวสุทธสร ศรีวิภากุล
นางสาวอรนิภา วงศ์สีลโชติ
นางสาวอิสรีย์ เหลืองวิลัย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายขัตติยะ มั่งคั่ง
๑๕ นางสาวจันทร์สุดา ไชยประเสริฐ
นายจิรชัย หมื่นฤทธิ์
๑๖ นางสาวจันทิมา จิรชูสกุล
นายชัชวาลย์ ช่างทา
๑๗ นางสาวจิตติณชุลี บุญช่วย
นายธีรวิทย์ ปูผ้า
๑๘ นางสาวจิรัฐติกาล ไม้จีน
นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน
๑๙ นางสาวเจนจิรา อัสพันธ์
นายศักชัย อรุณรัศมีเรือง
๒๐ นางสาวชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ
นายสุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล
๒๑ นางสาวณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี
นายอมรเทพ ไวยพาลา
๒๒ นางสาวณัฏฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์
นายอมรรัตน์ ลือนาม
๒๓ นางสาวณัฐริณี หอระตะ
นางสาวกาญจนา วิจิตรธรรมรส
๒๔ นางดวงมณี แสนมั่น
นางกาญจนา ศีริรัตน์
๒๕ นางสาวนนทยา ทางเรือ
นางสาวขวัญชนก สืบสุข
๒๖ นางสาวนภษร แสงศิวะฤทธิ์
นางสาวคมคาย ศรีเปารยะ
๒๗ นางนฤดี บุญยืน
นางสาวจริยา ทรัพย์เรือง
๒๘ นางนิภาพร ริโก

หน้า ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นางสาวปทุมมา บาเพ็ญทาน
นางปริศนา อัครธนพล
นางสาวปารภัทร โศภารักษ์
พันตารวจตรีหญิง ปิยรัตน์ สมันตรัฐ
นางสาวปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล
นางสาวพนนา กิติไพศาลนนท์
นางพรทิพย์ ลิ้มธีระยศ
นางสาวพัชรี กัมมารเจษฎากุล
นางสาวภาวดี ช่วยเจริญ
นางสาวรัชดา พ่วงประสงค์
นางสาวรุ้งนภา เต็งไตรสรณ์

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวรุ่งฤดี ธนูแก้ว
นางสาวรุจิราลัย พูลทวี
นางสาววนิสา สัมภวะผล
นางสาววิชุตา อยู่ยงค์
นางสมบูรณ์ แขกระโทก
นางสาวสริตา ศรีสุวรรณ
นางสุชา จุลสาลี
นางสาวสุชาดา ยางเอน
นางสาวสุดาพร พุ่มเมือง
นางสาวสุธีรา พึ่งสวัสดิ์
นางสาวสุภาณี ชวนเชย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายชาญณรงค์ เที่ยงธรรม
๘ นางสาวบุตรี บุญโรจน์พงศ์
นายธนพงศ์ วุ่นแสง
๙ นางสาวปทุมวรรณ ทองตราชู
นายสมพล แก้วแทน
๑๐ นางสาวพรทิพย์ เสี้ยมหาญ
นางสาวเขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร
๑๑ นางสาวเยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
นางสาวคนึงนิจต์ หนูเช็ก
๑๒ นางสาววรัญญา ศรีวรบุตร
นางสาวเชาวนี แก้วมโน
๑๓ นางศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
นางดวงฤดี อุทัยหอม
นายเจริญ รุ่งกลิ่น
นายธนากร พฤกษ์รัตนนภา
นายวรา บุญพันธ์
นายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายอภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล
๖ นางสาวกาญจนา ปล้องอ่อน
๗ นางสาวจิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา
๘ นางชุติมา หวังเบ็ญหมัด

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางสาวธัชตะวัน ชนะกูล
นางสาวธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์
นางสาวนุษณา ณ พายัพ
นางสาวปัญจา ชูช่วย
นางสาวพิทยาภรณ์ พัฒโน
นางเพ็ญสุข เกตุมณี
นางยุวัลดา ชูรักษ์

หน้า ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาววรรณิดา ไชยการณ์
นางวิไลวรรณ ปราณจันทร์
นางสาวสินี กิตติชนม์วรกุล
นางสาวสุชาดา สุวรรณขา
นางสาวสุนิตดา ชูสวัสดิ์
นางสาวอรทัย ทองเพชร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๑ นายกิตติ โพธิกิตติ
๒ นายธิตพิ งศ์ ตันประเสริฐ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายกร พูนศิริวงศ์
นายกฤษติศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นายชัยรัตน์ คาเรือง
นายณรงค์ อภิรัตน์สกุล
นายณัฐนันทน์ แนวมาลี
นายทัศนัย ภาธรรัตน์
นายนารท นาราดา
นายปรเมธ โตสุพันธุ์
นายพิศาล เศรษฐวงศ์
นายวศิน ธรรมานุบาล
นายวสะ บูรพาเดชะ
นายวิศรุต ปาริยะประเสริฐ
นายวีระ ลีลาพัฒนภูติ

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายศุภรัฐ วลัยเสถียร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นายสรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร
๑๕ นายสหรัฐ ดาวพิเศษ
๑๖ นายอนันต์ เดอร์ซิงห์
๑๗ นายอภิชาต อินทรวิศิษฎ์
๑๘ นางกรกต เนติลัดดานนท์
๑๙ นางกันยพัชร์ เศรษฐ์โชฎึก
๒๐ นางสาวกิติมา พงษธา
๒๑ นางจุฑาภรณ์ วรรณรัตน์
๒๒ นางสาวชนิตา จิรัฐโชติ
๒๓ นางชลทิพย์ พูนศิริวงศ์
๒๔ นางชูจิต ธีรพงษ์
๒๕ นางสาวณชัชชญา ทองจันทร์
๒๖ นางสาวดรุณี สะอาดดี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางทรรศวรรณ ทิพยวรการกูร
นางสาวทามินี ชินะชาครีย์
นางสาวธาริณี สังข์ทอง
นางสาวนาวยา ชินะชาครีย์
นางสาวนิชานันท์ สกลเวียง
นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์
นางสาวปริณัน เพิ่มพูลทรัพย์
นางสาวปรีชญา แม้นมินทร์
นางปาริชาติ วงศ์วีระนนท์ชัย
นางพัลลภา ศรีวะโลสกุล
นางสาวพูลศรี เวศย์อุฬาร
นางยุพาวดี ห่อพิทักษ์วงศ์
นางสาวรัตติพร ล้วนรัตน์
นางรุจณี รัตนภิญโญพงษ์
นางสาวลภัสกร คล้ายวงษ์
นางสาววรวรรณ ตลอดสุข
นางสาววราภรณ์ ศิระวุฒิ
นางสาวศิรารัตน์ สุขชัย

นายจาตุรนต์ บุญลออ
นายชัยณรงค์ รุ่งเรืองอาภรณ์
นายฐานคม ตันต้นตระกูล
นายณภัทร ไวชนะ
นายณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์
นายณัฐภัทร ลิมศิริธง

หน้า ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริพร เกียรติภาพันธ์
นางสาวศิริวรรณ ปรีชานฤตย์
นางสาวศุภกร พานิชกุล
นางสลิลา ปิ่นปัก
นางสาวสัตวินเดอร์ กอร์ แดง
นางสาวสิกานต์แก้ว พานทองประเสริฐ
นางสาวสิรีรัตน์ เหล่าธีรศิริ
นางสาวสุชิรา ภูริเทเวศร์
นางสาวสุพิน แสนเรือง
นางสาวเสาวนีย์ เทศกิ่ม
นางสาวอมรรัตน์ ภัทรกิจธรรม
นางสาวอรทยา สารมาศ
นางสาวอริสรา งามสมจิตร
นางอังสนา จันทร์นาค
นางสาวอัจฉรี พิพัทธกุศลกุล
นางสาวอิงหวย หวัง
นางสาวอุมา ทวีลาภ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายดิสพล จันศิริ
๘ นายธนสาร จองพานิช
๙ นายธัชชัย ควรเดชะคุปต์
๑๐ นายธีรเดช คงพิชิตโชค
๑๑ นายปัณณวิช สนิทนราทร
๑๒ นายปุณยวัจน์ ศรีสิงห์

หน้า ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายพัฒนพงศ์ โกมุทผล
นายไพฑูรย์ คงเสรีภาพ
นายภูมิพัฒน์ กีลิตวาลา
นายมารุต ไชยแสนฤทธิ์
นายฤกษ์ฤทธิ์ พิพัฒนาศัย
นายวันเฉลิม พรหมศร
นายวิศิษฐ์ พรรณรังษี
นายศิริชัย พฤฒิกุลประดับ
นายศุภกฤษฏิ์ มหารักขกะ
นายสุทธา ศรมยุรา
นายสุเมธ เพิ่มวงศ์อัศวะ
นายสุรวุฒิ ศิริบรรณากุล
นายอดิศร วินิตวัฒนคุณ
นายอนันต์ โอสถศิลป์
นางกมลอร โกมลวณิก
นางสาวกฤติยา ชาครศิริสกุล
นางสาวจุฬามณี จันทรวรรณดี

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวชลิตาภรณ์ ยามูล
นางสาวชุตินันท์ แก้วกาธร
นางสาวตรัยภรณ์ เกษมเปรมจิต
นางสาวธนุส สุทธิพิศาล
นางสาวเบญจวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์
นางสาวพิมพาพร พึ่งพระ
นางรัชสุดา เศรษฐวงศ์
นางสาวเลขา ธูปะวิโรจน์
นางวราพร อนันตประยูร
นางสาววรี เทพธรณินทรา
นางสาววรุศมา กาลารา
นางสาววาสนา มากสิน
นางสาววิภาวรรณ ไหลธนานนท์
นางสาวศุภาพิชญ์ วชิรโภคา
นางอภินันทญาติ์ บัวเอี่ยม
นางสาวอรอุมา ธรรมผล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบารุง ตันจิตติวัฒน์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกิตติเชษฐ์ นนทะสุด
๔ นายพงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ
๒ ว่าที่ร้อยตรี ครรชิต สิงหเสมานนท์
๕ นายพรภัทร์ หวังดี
๓ นายธัชกร อ่อนบุญเอื้อ
๖ นายวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายสรวิศ บุญมี
นายสุกิจ อยู่ในธรรม
นายอนิรุทธิ์ ต่ายขาว
นางสาวกุลชลี ธูปะเตมีย์
นางกุลวดี เถนว้อง

หน้า ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
นางสาวจันทราภา พูลสนอง
นางพิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์
นางสวียา เกิดมงคล
นางสาวสุภาภรณ์ งามวัน
พันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายนพดล รังแก้ว
๘ ร้อยตารวจเอกหญิง พีรยา สุธีรางกูร
นายประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
๙ นางสาวรัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
นายภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
๑๐ นางสาวสุชานันท์ ปิดทอง
นายสุรเชษฐ ลาคา
๑๑ นางสุธาสินี ผากา
นางสาวชุติมา อิ่มกลาง
๑๒ นางสาวอัจฉรา พงษ์ทองสุข
นางสาวทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
๑๓ นางสาวอาภากร ทรงสุมนัส
นางสาวปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายจารุศักดิ์ จิระภาพันธ์
นายธนากร พงธิพันธุ์
นายนุกูล สุวรรณชาตรี
นายสมยศ เสาะหายิ่ง
นายสินชัย กิตติมงคลสุข
นายสุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่า
นายสุวิน ศรีเมือง

๑ นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายอมร สมเจตน์เลิศเจริญ
๙ นางชฎาภรณ์ วนาประเสริฐศักดิ์
๑๐ นางสาวดรุณี สุวรรณคัจฉะ
๑๑ นางสาวธิดารัตน์ โกศลสาระสินธุ์
๑๒ นางนาตยา อารยเขมกุล
๑๓ นางบุษบง ปรีดาวงศากร
๑๔ นางสาวอัมพวรรณ ศรีทอง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายเสริมสิน สมะลาภา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข

หน้า ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายชูเกียรติ จากใจชน

๑ นายศราวุธ มั่งสูงเนิน
๒ นางกุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมล
๓ นางสาวทิชพร สุขเกื้อ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวสุภาวดี สมจิตต์
๕ นางสาวอัชฌา ชื่นบุญ
๖ นางสาวอุษา ครุครรชิต

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายภูษิตย์ วงษ์เล็ก

๑ นายเร็กซ์ เชดวิก รุ่งเรือง
๒ นางสาวจริยา ศรีจรูญ

๑
๒
๓
๔

นายรวมพล จันทศาสตร์
นางสาวนันทรัตน์ กลิ่นหอม
นางสาวบุษบา อู่อรุณ
นางสาวศิริวิมล แย้มใย

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวนัทธีรา พุมมาพันธุ์
๔ นางศิริวรรณ หว่องเจริญ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวอัณณพา สายทอง
๖ นางสาวอัสรียาภร สง่าอารีย์กุล
๗ นางสาวเอกนรี ทุมพล

วิทยาลัยดุสิตธานี
๑ นายอรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร
๒ นางสาวฌานิกา ศรีวรรณวิทย์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางณัฏฐ์นรี เพิ่มทอง
๔ นางสาวพลอยจรัส ประกัตฐโกมล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หน้า ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายจตุพล จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
๙ นางสาวกัลยา สร้อยสิงห์
นายจอมทัพ ขวัญราช
๑๐ นางประวีณา คาไซ
นายชยากร ดุลยากร
๑๑ นางภัสวรรณ องอาจ
นายณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์
๑๒ นางสาวเมธาพร อิ่นคา
นายนักรบ นาคสุวรรณ์
๑๓ นางสาววัชรี พรหมโชติ
นายวัชรากร มยุรี
๑๔ นางสายพิน เดชเรือง
นายวิศวัฒน์ รสหวาน
๑๕ นางสาวเสาวนิตย์ รัตนบุรี
นายอัครินทร์ ลิ้มจรัสรัตน์

วิทยาลัยทองสุข
๑ นายเด่น บุญมาวงค์
๒ นายสัญญา คาอิน
๓ นายอรรถพล อาษาเอื้อ

๑
๒
๓
๔

นายซานกวาง ชาวผาสุข
นายธรรศพงษ์ วงค์สวัสดิ์
นายธีรพล กาญจนากาศ
นายปริญญา แวน ฮีล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวปรัศนี บุนนาค
๕ นางสาวพรชุลี มีสผี ่อง

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายภดิสรณ์ ลครพล
๖ นางสาวพรจิต จรัสญาติพิภพ
๗ นางภัทราภรณ์ ไชยสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
๑ นายนันทวุฒิ วงศ์เมฆ
๒ นายไพโรจน์ ขาวผ่อง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
๔ นางสาวทวีพร นาคา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๕ นางสาววิสาข์ ไชยตรี
๖ นางสาวสุกัญญา ใจเย็น
๗ นางสาวสุกญ
ั ญา บุญขวัญ

๑ นางสาวชัชฎาภรณ์ บุญชูวงศ์

หน้า ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๘ นางสาวสุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
๙ นางสาวเสาวรัตน์ บุษรานนท์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางโศภิน รัตนสุภา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ ว่าที่ร้อยตรี กานต์ วัฒนะประทีป
๓ นางสาวกัญณัฏฐ์ สุริยันต์
๒ นายกาจัด ใจตรง

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายกษม ชนะวงศ์
๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปานศิริ พูนพล
นายเดโช แสนภักดี
๙ นางปิยาภรณ์ พละกุล
นายปรมินทร์ นวลอินทร์
๑๐ นางสาวภาณุวีร์ ไชยศรี
นายพงศกร ทวันเวช
๑๑ นางสาววชิรา จันทร์คายโคตร
นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
๑๒ นางศิริพร น้อยวงศ์
นางสาวตวงพร อานันทศิริเกียรติ
๑๓ นางสาวสุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
นางสาวประเณจตรี คงงาม
๑๔ นางสาวแสงโสม อมรรัตนพงศ์

นายชัยวัฒน์ วัลละภา
นายสมฤกษ์ กาบกลาง
นายสุวิทย์ ขุนอยู่
นางกัลยาภรณ์ ปังประเสริฐ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิพวรรณ พรมลาย
๖ นางธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร
๗ นางธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
๘ นางสาวนงค์นุช ไพบูลย์

หน้า ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวพรทิวา พระวงษ์
นางพรพิศ เมืองเก่า
นางสาววิภาภรณ์ ร่มพฤกษ์
นางสาวสิริกุล แพร่ศรีสกุล

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๑๓ นางสาวสิรินาถ งามประเสริฐ
๑๔ นางสาวอดิศรา แย้มโกสุม
๑๕ นางสาวอภิญญา บ้านกลาง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๑ นายวัลลภ สถิตาภา
๒ นางสาวจินตวีร์ เกษมศุข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์
๑๖ นางสาวเกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์
นายกิตติพงษ์ ศรีแขไตร
๑๗ นางสาวจิรารัตน์ จันทวัชรากร
นายคทาเทพ พงศ์ทอง
๑๘ นางสาวชลิดา ชาญวิจิตร
นายชริโศภณ อินทาปัจ
๑๙ นางสาวณตา ทับทิมจรูญ
นายณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์
๒๐ นางสาวธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย
นายตันติกร พิชญ์พิบุล
๒๑ นางสาวธัญสินี เลิศศิริวรพงศ์
นายธันยวัต สมใจทวีพร
๒๒ นางสาวนภเกตน์ สายสมบัติ
นายธีรวีร์ วราธรไพบูลย์
๒๓ นางสาวนันทนา วิจิตรวาริช
นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล
๒๔ นางสาวเปรมฤทัย แย้มบรรจง
นายไพฑูรย์ ศิริโอฬาร
๒๕ นางสาวพรรณทิพา ทองมาศ
นายวสุธาน ตันบุญเฮง
๒๖ นางสาวพิมลมาศ เนตรมัย
นายวินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา
๒๗ นางพูนทรัพย์ ศรีคชินทร์
นายสยาม โชคสว่างวงศ์
๒๘ นางสาววราภรณ์ คล้ายประยงค์
นายสิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์
๒๙ นางวิสาข์ เชี่ยวสมุทร
นายอดิศร แขกซอง
๓๐ นางสาวสกุลศรี ศรีสารคาม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข
๓๑
๓๒
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๓๔

นางสาวสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร
นางสาวสุธาสินี พ่วงพลับ
นางสาวสุพิชญา ชัยโชติรานันท์
นางอภิสรา ศรีตุลานนท์

หน้า ๒๗๓
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๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๓๕ นางสาวอริญชย์ โชคเสรีสุวรรณ
๓๖ นางอังคณา ศิริอาพันธ์กุล
๓๗ นางอุมาพร ใยถาวร

สถาบันรัชต์ภาคย์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
๒ นางสาววราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์

๑
๒
๓
๔
๕

นายชาตรี พูลสาราญ
นายทวีศักดิ์ แสงเงิน
นายปิย สุดิสุสดี
นายมงคล พุ่มแก้ว
นายสุขสวัสดิ์ ชูวิเชียร

๑ นายคัมภีร์ ลิมปดาพันธ์
๒ นายฮัซซัน ดารามั่น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางจิตรเลขา ทาสี
๗ นางสาวดวงรัตน์ ธรรมสโรช
๘ นางสาวพรพนา ศรีสถานนท์
๙ นางสาววชิราภรณ์ พัดเกิด
๑๐ นางสาวอัญชลี เกตุจันทร์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวลภัสรินทร์ รัตนบุรี

