เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นางสาวณัฏยา สองสวาง
๓ นางสาววิภาปวีณ ศรีพันธบุตร
๒ นางพรรณวิภา เอียดพูล

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๓,๒๖๐ ราย)
นายกงไกร สงาเนตร
๒๑ นายกมลธร บัวขาว
นายกงจักร ตอศิริ
๒๒ นายกมลนิตย ทาไธสง
วาที่รอยเอก กชภูมิ ศรีละวรรณ
๒๓ นายกมลภพ พินิจมนตรี
นายกนก นาประโคน
๒๔ นายกมลรักษ ใบธรรม
นายกนก พิลา
๒๕ นายกมลวัทน เทียนธนาทิพย
นายกนก ยนตชัย
๒๖ นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี
นายกนกศักดิ์ กระแสร
๒๗ นายกร เลือกหา
นายกนกศักดิ์ คงประดิษฐ
๒๘ นายกรกช เพชรสังข
นายกนกศักดิ์ ฝายชาวนา
๒๙ นายกรกช วรรณไชย
นายกนน ทศานนท
๓๐ นายกรไกร ภูมิไสว
นายกบินทร นรชาติ
๓๑ นายกรธนวัฒน วังแสง
นายกมล กุมผัน
๓๒ นายกรเพชร ชาญเฉลิม
นายกมล จันทรสวาง
๓๓ สิบเอก กรวัฒน ตันเจริญ
นายกมล ชื่นตา
๓๔ นายกรศิวัชร อินทรทอง
นายกมล บุญณรงค
๓๕ นายกรานต พันธไม
นายกมล ปนกลาง
๓๖ นายกริสดา พันธุสมบัติ
นายกมล สุขสบาย
๓๗ นายกรีฑา บุญประดับ
นายกมล สุวรรณมาโจ
๓๘ นายกรีฑา ภูผาดแร
นายกมล หมอกชัย
๓๙ สิบเอก กรุณา อินทรประสิทธิ์
นายกมล อิ่มสําราญ
๔๐ นายกฤชฐา ดอนกระโทก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๖๖

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายกฤต รชตการยกุล
นายกฤตติวัฒน เมืองวงค
นายกฤตธนกร อาจจอหอ
นายกฤตนัย ล้ําจุมจัง
นายกฤตภาส ดําศรี
นายกฤตานนท เลี่ยงกี่
นายกฤติเดช จันทรเพ็ง
นายกฤติน พันธุเสนา
นายกฤศ วงคเรือง
นายกฤษขจร ศรีถาวร
นายกฤษชัย ศรีสูงเนิน
นายกฤษชุกร จันทรทรง
วาที่รอยเอก กฤษฎพิศาล ศรีประเสริฐ
นายกฤษฎา บุญทา
นายกฤษฎา ประสิทธิ์
นายกฤษฎา พิมพการ
นายกฤษฎา ศรีฉ่ํา
นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
นายกฤษฎากร บุญเทียม
นายกฤษฐา สรอยมุข
นายกฤษณ บัวโฮม
นายกฤษณพงศ เพิงใหญ
นายกฤษณพล สรอยวัน
นายกฤษณะ กัลปดี
นายกฤษณะ โพธิ์รมเย็น
นายกฤษณะ สบายเมือง

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
๙๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกฤษณะ สายสมบัติ
นายกฤษณะ สุมาลี
นายกฤษณะ อรัญสาร
นายกฤษณะ เอี่ยมอาจ
นายกฤษณะพล ศิริทรัพย
นายกฤษณา โกษาแสง
นายกฤษดา ขาวสะอาด
วาที่รอยตรี กฤษดา พงศพีระ
นายกฤษดา ภูศรี
นายกฤษดา ศิริสุทธา
นายกฤษดา แสนยะ
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
นายกลไกร กมลรัตน
นายกลาหาญ โสสระเกษ
นายกลิ่นพงษษา ธนารักษ
นายกวาง ไปหนี้
นายกวิศร โพธิพิทักษ
นายกวี พุฒโต
นายกวีวัฒน เงินขาว
นายกวีศิลป สายคําทร
นายกษิดิ์เดช กุลศรี
นายกษิดิ์เดช ปราบสาร
นายกษิดิศ สลาปน
นายกษิดิส สุวรรณเทน
นายกอเกียรติ จงปตนา
นายกอเกียรติ ฐานวิเศษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

นายกองเกียรติ สันตธรรม
นายกองนเรนทร พลซา
นายกองภูมิ เจริญราช
นายกองเหรียญ วรรณขามปอม
นายกอโชค โยตะศรี
นายกอบชัย จบศรี
นายกอบตระกูล นะรินยา
นายกอบศักดิ์ สุทัศน ณ อยุธยา
นายกอรปชัย ประทุมรัตน
นายกอเร็น เกษม
นายกอวิทย วัฒทันติ
นายกะมนต แกวสมุทร
นายกะสัน แขมเกษม
นายกังวาน ไตรสกุล
นายกันตพัฒน อําพรไพเกื้อกูล
นายกันติทัต บุญศรี
วาที่รอยโท กันทรา เขียวออน
นายกัมปนาท คําประสังข
นายกัมปนาท พวงบุญ
นายกัมปนาท เรืองศรี
นายกัมพล ขันทะวงษ
นายกาญจนพงษ ตราชู
นายกาญจนะ ชูกาน
นายกาน ไสบาล
นายการัณยภาส ปลิงกระโทก
นายการุณ ชวยทอง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายการุณ ชูชวย
วาที่รอยตรี กําจร แสงงาม
นายกําจัด กลางคํา
นายกําจัด คะโยธา
นายกําจัด สุขประเสริฐ
นายกําชัย ผองผุด
นายกําธร ศรีแสน
นายกําพล คนึงเหตุ
นายกําแหง จันทรเขียว
นายกิจจา เตารัตน
นายกิจจีพงษ กุลนอก
นายกิจติ ตนสวรรค
นายกิจปกรณ คําเดช
นายกิจพงศ สุรันนา
นายกิจพิสิฐ มงคุณแกว
นายกิจภูมิ บุญอบ
นายกิจสุพัฒน ครึกกระโทก
นายกิตกรณ แดงนกขุม
นายกิตติ กลัดเจริญ
นายกิตติ จารุชาต
นายกิตติ ชางชู
สิบตํารวจตรี กิตติ ชูมณี
นายกิตติ ทวยสอน
นายกิตติ ปอบอ
นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ
นายกิตติ มณีอินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕
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

นายกิตติ ศิริมั่งมูล
นายกิตติ สุขธานีกุล
นายกิตติกร ตะคํา
นายกิตติกร สอนคําเสน
นายกิตติกรณ ไชยสาร
นายกิตติการ นิลเนตร
นายกิตติคม มูลคําดี
นายกิตติชัย กิตติวีราพัชร
นายกิตติชัย คําวิไชย
นายกิตติชัย โคงัน
นายกิตติชัย แผนจันทร
นายกิตติชัย มาลัยไธสงค
นายกิตติชัย สระบุรี
นายกิตติเดช เปรมกมล
นายกิตติธัช สืบสุนทร
นายกิตติธัช อินทวารี
นายกิตติพงศ ภัสสร
นายกิตติพงษ คํายิ่ง
นายกิตติพงษ เตียวเจริญกุล
นายกิตติพงษ ธรรมไธสง
นายกิตติพงษ บุญสาร
นายกิตติพงษ ศิริเมือง
นายกิตติพงษ สิ้นภัย
นายกิตติพันธ สมุทวนิช
นายกิตติภพ กุลจันทร
นายกิตติภพ กุลฤทธิ์

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๙๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกิตติภพ ชัยกิตติเกษม
นายกิตติภพ ฐานุสรณ
นายกิตติรัตน สุขสวัสดิ์
นายกิตติวุฑฒ ตาลสันเทียะ
นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง
นายกิตติศักดิ์ แกวเดน
นายกิตติศักดิ์ จิตตพงษ
นายกิตติศักดิ์ จุลละมณฑล
นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษ
นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม
นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิ
นายกิตติศักดิ์ เที่ยงมน
นายกิตติศักดิ์ แปนงาม
นายกิตติศักดิ์ เสือประโคน
นายกิตติศักดิ์ แสงลุน
นายกิตนบดี สุดมี
นายกิติกัญจน นนงาม
นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ
นายกิติณรงค มาสงค
นายกิติพงษ ทีปะปาล
นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร
นายกิติรัตน เบาลี
นายกิติวัชร ขันทองดี
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน
นายกิติศักดิ์ ครจํานงค
นายกีระเกียรติพงศ มะยัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

นายกึกกอง บุญจันทร
นายกุญชพิสิฎฐ คงนุรัตน
นายกุน พลซา
นายกุลชาติ ชลเทพ
นายกุลชาติ อุปรี
นายกุศล คุณากรดุษิต
นายกุศล หนอทอง
นายกุศล อํานวย
วาที่รอยตรี เกชา กลิ่นเพ็ง
นายเกตจันทร เหมือนสิงห
นายเกริกกุล เลาหะพานิช
นายเกริกวิทย จันทเขต
นายเกรียงไกร กะการดี
นายเกรียงไกร กุลบุตร
นายเกรียงไกร จํานงชอบ
นายเกรียงไกร ทัพใหญ
นายเกรียงไกร ผาลอด
นายเกรียงไกร ไผผาด
นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลณ
นายเกรียงไกร วงคจันทรเสือ
นายเกรียงไกร วังกาษร
นายเกรียงยศ แกวสระคู
นายเกรียงศักดิ์ โกบสันเทียะ
นายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร
นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ
นายเกรียงศักดิ์ ทองตื้อ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
นายเกรียงศักดิ์ บาทชารี
นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ วงษอุทิศ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุงเรือง
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร
นายเกลา ดําแกว
นายเกษตรศักดิ์ คําภีระ
นายเกษม จันทอง
นายเกษม ตะลุง
นายเกษม วิทยกิจ
นายเกษม สะหมัดหานาย
นายเกษม สารีคํา
นายเกษม สุทธิสาร
นายเกษม อบเชย
นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ
วาที่รอยตรี เกษมศานต อาปะโม
นายเกษมสันต ชูไว
นายเกษมสันต แพงมา
นายเกษมสันติ์ ศรีคําแซง
นายเกษียร มะโนชัย
นายเกียรติ เอี่ยวมงคลศิลป
นายเกียรติกมล นาจาน
นายเกียรติกอง จงยอกลาง
นายเกียรติชัย ธรรมโชติ
นายเกียรติโชค วัฒยุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๒๗๔

นายเกียรติณรงค หงษแปล
นายเกียรติพงศ บุญฤทธิ์
นายเกียรติพงศ ภาคผล
นายเกียรติพงษ ตุละวิภาค
นายเกียรติศักดิ์ แกวหลา
สิบโท เกียรติศักดิ์ จันทรดี
นายเกียรติศักดิ์ จามมาตย
นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร
นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด
นายเกียรติศักดิ์ แปโค
นายเกียรติศักดิ์ ผอนจรุง
นายเกียรติศักดิ์ มีเศษ
นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาต
นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ
นายเกื้อกูล ขวัญทอง
นายแกว อวนศรี
นายโกมินทร ศรีคิรินทร
นายโกเมน คาดสนิท
นายโกเมน แตงกระโทก
นายโกเมศ วงศคช
นายโกแมน คัดทะจันทร
นายโกวิท ปลื้มรัมย
นายโกวิท รัตนสิริบัณฑิตย
นายโกวิท หนูแกว
นายโกวิท อินทมนต

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโกวิทย ดีมูล
นายโกวิทย บุญเทียม
นายโกวิทย ปราบพาล
นายโกวิทย ปกกระโทก
นายโกวิทย หีตนาคราม
นายโกศล เกียรติประชา
นายโกศล แซลิ่ม
นายโกศล นามแกว
นายโกศล วงษสุนทร
นายโกศล ศิริสําราญ
นายโกศล สีสังข
นายโกศิลป ดวงใจ
นายโกสนธ ผลมีศักดิ์
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
นายโกสินทร กุระดี
นายโกสินทร บุญมาก
นายโกสินทร ภูมิ่งศรี
นายโกสินทร ศรีบุรินทร
นายโกสินทร เศรษฐบุปผา
นายโกสินทร สีสา
นายไกยะสิทธิ์ มหาชัย
นายไกรรักษ โชติรัตน
นายไกรฤกษ เทพนีรมิตร
นายไกรวุฒิ วงษดี
นายไกรศรี ดวงจิตร
นายไกรศรี พลเยี่ยม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

นายไกรศรี ภิรมย
นายไกรสร จันทรศร
นายไกรสร ฮาดคะดี
สิบเอก ขจร สิงหนาท
นายขจรชม เคนมี
นายขจรศักดิ์ เขื่อนสันเทียะ
นายขรรคชัย แสงเนตร
นายขวัญชัย ชุมนุมราษฎร
นายขวัญชัย บําขุนทด
นายขวัญชัย ปจจัยตา
นายขวัญชัย ปญญา
นายขวัญชัย มยุรา
นายขวัญชัย มัชฌิมาวิสัจ
นายขวัญชัย เรืองกระโทก
นายขวัญชัย สิงหโท
นายขวัญชัย แสนขาว
นายขวัญธิชล บุญกาวิน
นายขวัญศึก เมฆอากาศ
นายขัตติยะ นาที
นายขันติ ประกิ่ง
นายขุนชิต ละราคี
นายขุนหาญ นิตตา
นายขุนอธิป ทองผาย
นายเข็มชาติ อนุไพร
นายเข็มทอง จิตจักร
นายเขมพันธ โคหนองบัว

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๕๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเข็มมะรัต บุตรสุริย
นายเขื่อน วีระพันธ
นายแขก ถึงทุง
นายคคนันท ศรีผุย
นายคง แคนชัย
นายคงเดช แกวรากมุข
นายคงฤทธิ์ เจือจันทร
นายคงฤทธิ์ อภิวัฒนปุญญบาล
นายคงศักดิ์ ขําออน
นายคงสันติ์ ดาโรจน
นายคชล จันทรกระจาง
นายคชา อองคํา
นายคชาพงษ ไชยวงศคต
นายคณกิต วรรณาโส
วาที่รอยตรี คณาพจน พิสุทธิ์ธนภัทร
นายคณารัฐ วงศกลอม
นายคณิต ชนกศรีธรกีรติ
นายคณิต ทาตา
นายคณิต ลําดับ
นายคณิต วงศใหญ
นายคณิศร ไชยมัชชิม
นายคติศักดิ์ กลดี
นายคทาวุธ สมทรัพย
นายคนอง พวงแกว
นายคนอง หาญลําพัง
นายคนึง ศรีสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

นายคม ศิริชาติ
พันจาเอก คมกริช ทองหลอ
นายคมกริช มูลน้ําเที่ยง
นายคมกริช แยบดี
วาที่รอยตรี คมกริช อาจชมภู
นายคมกฤช คําเพราะ
นายคมกฤช ภาษาพรม
นายคมกฤช สมสาร
นายคมเดช พงษไพจิตร
นายคมธนา ชอบคุย
นายคมศักดิ์ เสนศูนย
นายคมศักดิ์ หาญสิงห
นายคมศิล เทียมศักดิ์
นายคมศิษฐ ยืนยง
นายคมสรรค ตั้งไพโรจนวงศ
นายคมสัน ชัยรักษา
นายคมสัน ธรรมนู
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
นายคมสัน นิ่มพยา
นายคมสัน บุญตั้ง
นายคมสันต ขุมกระโทก
นายคมสันต โคตรชมภู
นายคมสันต ดีหลี
นายคมสันต พิพัฒนวุฒิกุล
นายคมสันต อาจจุฬา
นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๙
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายครรชิต แกวกันทา
นายครรชิต พรคุณารักษ
นายครรชิต เพชรกอง
นายครรชิต ราชหาด
นายครรชิต วงศเหิม
นายครรชิต วรรณพงษ
นายครรชิต ศรีกุลคร
นายครองทรัพย สายสุวรรณ
นายครองศิลป แสนทวีสุข
นายคอลิ หะแวกือจิ
นายคะนอง ทองคําสุก
นายคันชิต วงษบูชา
นายคัมภีร ทองจันทร
นายคารมย แสนแกว
นายคําดี ขุนดารา
นายคํานึง ปราบสงคราม
นายคํานึง วงศใหญ
นายคํานึง สอิ้งทอง
นายคําปุน เสนศรี
นายคําผุน จันปญญา
นายคําพัน รุงเรือง
นายคําพันธ อุปราชา
นายคําภาสน บุญเติม
นายคําภีร ลอดงบัง
นายคํารณ บุญเกษม
นายคําสิงห ภูเยี่ยมจิต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๔๓๐

นายคําใสย ชนะการี
นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
นายคึกฤทธิ์ ณ ปตตานี
นายคุณากร ชูสง
นายคุณากร ศรีสองเมือง
นายคุณาธรณ พลสาร
นายคุณานนท เพิ่มพูล
นายคูณมา ตีเฟอย
นายโฆษิต รักษาทรัพย
นายจงกล ขันธวิชัย
นายจงกล เขียวพอ
นายจงกล ชัยปฏิวัติ
นายจงกล ศรีมันตะ
นายจงจรัส ภักดีพันธ
นายจงรัก จันคณา
นายจงรักษ ทิพยธนสาร
นายจงรักษ ศรีทาเกิด
นายจเด็ด มหาการะเกตุ
นายจตุพร แปนมี
นายจตุพร พิณแกว
นายจตุพร สุวัฒนาภิรมย
นายจตุพล อานนท
นายจตุภัทร พองพรหม
นายจตุรงค วรนาม
นายจตุรงค ศรีเมืองมา
นายจตุรฉัตร เพิ่มยินดี

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจรัญ ขันทะโฮม
นายจรัญ ขันธะโฮม
นายจรัญ เฉิดฉาย
นายจรัญ ชมภู
นายจรัญ ชูศรี
นายจรัญ ซื่อตระกูล
นายจรัญ ดวงพรม
นายจรัญ พิทักษศักดากร
นายจรัญ วารินทร
นายจรัญ ศิริชนะ
นายจรัญ สุวรรณ
นายจรัญ หนองหลวง
นายจรัญ เหลาเกลี้ยง
นายจรัญ เอี่ยมสวรรค
นายจรัล แกวลําคํา
นายจรัล ปนแกว
นายจรัส พรดีมา
นายจรัส รัตนบรรณสกุล
นายจริญ เสนาคง
นายจรุง กัณรงค
นายจรูญ โกจินอก
นายจรูญ ไชยชอฟา
นายจรูญ เถื่อนกูล
นายจรูญ ทาราทิพย
นายจรูญ นอยสําราญ
นายจรูญ มะณี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒

นายจรูญ รักษาภัย
นายจรูญ สมดี
นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย
นายจเร จันทโชติ
สิบเอก จเร สิงหนอย
นายจวบ สัตยบุรุษ
นายจักกิต อุทรณ
นายจักรกริช จิตตรีเที่ยง
นายจักรกริช ทรัพยประสม
นายจักรกริช พันธจันทร
นายจักรกริช ระวิวรรณ
นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน
นายจักรกฤษ นิลขํา
นายจักรกฤษ วงษชาลี
นายจักรกฤษ เอนกนวล
นายจักรกฤษณ เอี่ยมอาภรณ
นายจักรชัย สายมณี
นายจักรเดชา เรียมแสน
นายจักรพงค อริยานุวัฒน
นายจักรพงศ พลขา
นายจักรพงษ แกวศิริ
นายจักรพงษ เจริญพร
นายจักรพงษ เบารักษา
นายจักรพงษ ศรีผองงาม
นายจักรพงษ สุทธศิลป
นายจักรพงษ อามาตยสมบัติ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจักรพรรดิ เพชรเสนา
นายจักรพล งามศรี
นายจักรพันธ โพธิวัฒน
นายจักรวรรดิ ไชยชนะ
นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล
นายจักรวาล เขียวดี
นายจักรวาล ภูอ่ํา
นายจักรายุทธ พลทะสอน
นายจักราวุธ ทองขาว
นายจักรินทร ดีบานโสก
นายจักรี ชมภูศรี
นายจักรี แสนโยธา
นายจักวาล พรหมจรรย
นายจัตุพล นันทโภคิน
นายจันทรดี สีทา
นายจันทรหลา นิวงษา
นายจันทรัตน บุญพันธ
นายจันทโรจน กี้ติ๊ก
นายจาตุรงค บุญเสือ
นายจาตุรนต แยมเดช
นายจาตุรนต ศรีจินดา
นายจารึก เข็มทอง
นายจารึก คงกุล
นายจารึก ทองโรย
นายจารึก นิวาสวัฒน
นายจารึก นุนเกลี้ยง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔

นายจารึก พละไกร
นายจารึก ยกรัตน
นายจารึก เลิศสําโรง
นายจารึก สุทิน
นายจารึก โสมรักษ
นายจารึก อัตตะชีวะ
นายจารึก อุนไพร
นายจารุวัฒน สีทิม
นายจํานง คํามูล
นายจํานงค กาญจนแกว
นายจํานงค กํานาดี
นายจํานงค คลังสิน
นายจํานงค ถมปทม
นายจํานงค ทาเคลือบ
นายจํานงค พรมโลก
นายจํานงค มณีโชติ
นายจํานงค วงศา
นายจํานงค สีคําบอ
นายจํานงค สุขฟุง
นายจํานงค แสงหวัง
นายจําเนียร คําแพงตา
นายจําเนียร ไชยรัตน
นายจําเนียร เพาะเจริญ
นายจํารัส เกตุมาก
นายจํารัส แกวงาม
นายจํารัส จองสาระ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจํารัส ธรศรี
นายจํารัส มีมุข
นายจํารัส สิงหคาม
นายจํารัส เสียงเพราะ
นายจํารุณ กาละวงค
นายจํารูญ มลิพันธ
นายจํารูญ แรงประโคน
นายจํารูญ ศรีฉายา
นายจําเริญ เนาวรจิพินิจ
นายจําลอง ขํากระแส
นายจําลอง นวมนุม
นายจําลอง พรหมบุตร
นายจําลอง ภูทองคํา
นายจําลอง มณีฉาย
นายจําลอง ศรีออน
นายจําลอง สุขสาร
นายจําลองศิลป ไชยชนะ
นายจําแลง ประชาเชษฐ
นายจําแลง เพ็ชรรัตน
นายจิณณะ อินทวรรณโชค
นายจิตกร แข็งธัญญกรรม
นายจิตกร อาชะวะบูล
นายจิตกร อารียวงศสถิตย
นายจิตณรงค โคตรชมภู
นายจิตติ จารัตน
นายจิตติพงษ ธิโนชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖

นายจิตติพร จิตตรี
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
นายจิตบุณย กุลสุวรรณ
นายจิตรกร เงินคง
นายจิตรพันธ วารีรักษ
นายจิตวิทย มุสิกะสินธุ
นายจินดา ทองจันทร
นายจินดา พนาลิกุล
นายจินดาบุตร วิชาคุณ
นายจิมจง ทองคําวัน
นายจิรกร ฐาวิรัตน
นายจิรกิตติ์ แสงจันทร
นายจิรพงษ ยองเพชร
นายจิรพล นามมีฤทธิ์
นายจิรพัฒน จริตบุญ
นายจิรพันธุ อินบัว
นายจิรวัฒน กลึงกลางดอน
นายจิรวัฒน จันทรลาภ
นายจิรวัฒน ทะเสนฮด
นายจิรวัฒน สิงหสูง
นายจิรวัฒน โสหนองบัว
นายจิรวัฒน เอี่ยมรัมย
นายจิรศักดิ์ กองมา
นายจิรศักดิ์ คําวอน
นายจิรศักดิ์ บุญรอง
นายจิรศักดิ์ พลยางนอก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียร
นายจิรศักดิ์ วงศจอม
นายจิรศักดิ์ ศรีสมศักดิ์
นายจิระชาติ ชมภูศรี
นายจิระเดช เหตุเกษ
นายจิระพงศ ศุภศรี
นายจิระวิน พุมนวล
นายจิระวุฒิ ศรีสรอย
นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกลา
นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน
นายจิรัฎฐ หัสสา
นายจิรัฎฐวัฒน วรรณพงษ
นายจิรัฏฐวัฒน ลอยใหม
นายจิรัฐต เมืองสง
นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค
นายจิรานุวัฒน สังโสมา
นายจิรายุ จันทรเพ็ง
นายจิรายุ สุนทรมัจฉะ
นายจิรายุทธ แกวเนย
นายจิรายุวรรธน วรนามเจริญ
นายจิรายุวัฒน กตารัตน
นายจิราวัฒน วงศพิมพคํา
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
นายจิราวุฒิ สมวงษา
นายจิเรศ นาคมูล
นายจิโรจ คําแฝง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘

นายจีรพงษ เขตรําพรรณ
นายจีรพงษ รุจิเรขวัตร
นายจีรพล อุดคํามี
นายจีรพันธ อัยลา
นายจีรวิทย มั่นคงวัฒนะ
นายจีรศักดิ์ จันตะ
นายจีรศักดิ์ เปยมสวัสดิ์
นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย
นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน
นายจีรสิทธิ์ จิรนันทนุกุล
นายจีระ อรรคฮาด
นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุม
นายจีราพัชร สารคร
นายจุฑา พรหมดนตรี
นายจุติณัฏฐ ศรีปตะเนตร
นายจุน มีทองแสน
นายจุมพล กลับแปน
นายจุมพล บุญฉ่ํา
นายจุมพล บุตรพิมพ
นายจุมพล ปญจะ
นายจุลพงษ มณีศรี
นายจุลพล พูนมาลัย
นายจุลศักดิ์ ทาวธนกุล
นายจุฬารัตน เย็นสวัสดิ์
นายเจด็จ หนูแกลว
นายเจตติพงค ปนตา

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเจตน สิงหตา
นายเจนต ปญจขันธ
นายเจริญ คนซื่อ
นายเจริญ บุญจันทร
นายเจริญ ภูเพ็ง
นายเจริญ สงระวิ
นายเจริญ อาจยิน
นายเจริญชัย อุนเที่ยว
นายเจริญพร คําจารย
นายเจริญพร พุมกุมาร
นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทอง
วาที่รอยตรี เจษฎา แกวจิโน
นายเจษฎา คาของ
สิบตํารวจตรี เจษฎา จําบุญ
นายเจษฎา จิตตมั่น
นายเจษฎา ชนะชัย
นายเจษฎา มาศงามเมือง
นายเจษฎา เมียดประโคน
นายเจษฎา รูปศรี
นายเจษฎา วิณโรจน
นายเจษฎา ศิริโภค
นายเจษฎา ศิลาสิทธิ์
นายเจษฎา สุปญญเดชา
นายเจษฎา เสริมแสง
นายเจษฎา หาสุข
นายเจษฎาพงษ บัวเกษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐

นายเจษฎาภรณ อาจหาญ
นายเจษฎาวุฒิ วงศชัย
นายเจษฏา งอยจันทรศรี
นายเจษฏาวัชส เสียงเย็น
นายเจะสุไลมัน บาแม
นายแจม รักษชูชื่น
นายใจเพชร สุจิมหันต
วาที่รอยตรี ฉลวย จงเกษี
นายฉลอง ทําทอง
นายฉลอง นวลแกว
นายฉลอง ฤทธิ์กําลัง
นายฉลอง เหงาละคร
พันจาตรี ฉลอง ออนนวน
นายฉลองชัย สุดดี
นายฉลาด ประเสริฐสังข
นายฉลามชัย สกุลโพน
นายฉัฏฐพร พวงทรัพย
นายฉัตร ทับรัตน
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค
นายฉัตรชัย จันทรวิเชียร
นายฉัตรชัย ไชยมงค
นายฉัตรชัย ทองเจริญ
นายฉัตรชัย นาคทอง
นายฉัตรชัย เนาววงษ
นายฉัตรชัย พลประถม
นายฉัตรชัย พูนสุวรรณ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายฉัตรชัย ยะมา
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ
นายฉัตรชัย อินทปน
นายฉัตรชัย อินทรทอง
นายฉัตรชุมพล ชํานาญกิจ
นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ
นายเฉลย ทองใบ
นายเฉลิม คุณลาน
นายเฉลิม พันธสวัสดิ์
นายเฉลิม ยิ้มชื่น
นายเฉลิม วิริยะภาพ
นายเฉลิมเกียรติ แกวมา
นายเฉลิมเกียรติ ฦๅชา
นายเฉลิมชัย พันธุรักษ
นายเฉลิมชัย วรขันธ
นายเฉลิมชัย ศรีผุย
นายเฉลิมไทย แสนโสม
นายเฉลิมพงษ ยอดฉัตร
นายเฉลิมพล ใจยะเลิศ
นายเฉลิมพล ฮามวงศ
นายเฉลิมวุฒิ สืบสม
นายเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม
สิบตํารวจโท เฉลี่ย เจริญวงศ
นายเฉลียว เขียวพระอินทร
นายเฉลียว โชติประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

นายเฉลียว ผสม
นายเฉวียน วรรังสิมันต
นายไฉน ขุนไกร
นายไฉน เผือกไร
นายชญารัฐ แดงอราม
นายชตินนท แยมวจี
นายชนกรณ พิมา
นายชนมพันธ ทรัพยศิริ
นายชนะชัย พนาสมบูรณผล
นายชนะชัย เรืองโรจน
นายชนะพล มะลิเลิศ
นายชนะพล หลาลุน
นายชนัญู ทะนวนรัมย
นายชนันธวัฒน สถิตย
นายชนัส โพธิ์ภักดี
นายชนาธิป ไชยรา
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย
นายชนาวุฒิ พรมสาร
นายชนิด บุญชูศร
นายชนินทร วงศแกว
นายชนุตร หัสขันธ
นายชโนภาส แกวจีน
นายชยกร มลาขันธ
นายชยพล คํายะอุน
นายชยพล โฆษิต
นายชยพล อุดมผล

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชยุต ขาขันมะลี
นายชยุต แพนกุดเรือ
นายชโยดม พลายสาร
นายชราวุช กองมวง
นายชราวุฒิ พีระธรรม
นายชรินทร เกตุเนตร
นายชรินทร คําหลา
นายชรินทร ณะสงค
นายชรินทร เพชรรัตน
นายชรินทร สมทรง
นายชรินทรชัย มูลสุวรรณ
นายชลทิศ ชลานุเคราะห
นายชลธร คงชู
นายชลธิชัย ยอดมูลดี
นายชลธิศ ประสาท
นายชลวัชร โนนทิง
นายชลวิทย ไปบน
นายชลอ บุญสมวล
นายชวกิจ นินทะสิงห
นายชวดล ตนแกว
นายชวน คลองงาม
นายชวน ปรุงเรณู
นายชวโรจน หีบทอง
นายชวลิต เกื้อดวง
นายชวลิต เจนเจริญ
นายชวลิต เพชรรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

นายชวลิต เรือนจรัสศรี
นายชวลิต หาญกลา
นายชวลิต อําภัยบุญ
นายชวลิต อินทรพาณิชย
นายชวัลชัย สิงหธีร
นายชอน ใจทัศ
นายชะนะชัย จันทรวัติ
นายชะเริงพจน พัดจันทรหอม
นายชัชชนะ แสงเนตร
นายชัชชัย จิตตชุม
นายชัชพล รวมธรรม
นายชัชวัสส วกสุดจิต
นายชัชวาล ใจเดี่ยว
นายชัชวาล นามปรีดา
นายชัชวาล มุงเอื้อมกลาง
นายชัชวาล มูลมณี
นายชัชวาล ศิริพรทุม
นายชัชวาล สวัสดิ์
นายชัชวาลย ทองกรณ
นายชัชวาลย พั่วตา
นายชัชวาลย โยธานัน
นายชัชวาลย รินทรวงศ
นายชัชวาลย แสวงหาทรัพย
นายชัด แทนหนู
นายชัด ศรีอวน
นายชัดเจน ณรัตนคณาสิริ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชัพเวท วงษเทพ
นายชัยกร จําปานุย
นายชัยชนะ เขียวโป
นายชัยชนะ ดาวษาวะ
นายชัยชนะ นาจําปา
นายชัยชนะ ผาดี
นายชัยชาญ นาสุวรรณ
นายชัยชาญ วงษศรี
นายชัยณรงค จาคําคง
นายชัยณรงค เจริญสุข
นายชัยณรงค ใจเดี่ยว
นายชัยณรงค ชินเพ็ง
นายชัยณรงค ไชยเทพา
นายชัยณรงค ไชยแสง
นายชัยณรงค โตนวล
นายชัยณรงค บรรลังเดช
นายชัยณรงค พอทอง
นายชัยณรงค มณีนุม
นายชัยณรงค มีสติ
นายชัยณรงค โมรา
นายชัยเดช ไสยเดช
นายชัยนันท คําวัฒน
นายชัยนิด กะการดี
นายชัยนิวรรต แยมไสย
นายชัยประสิทธิ์ เพริศแกว
นายชัยพร กันศรีเวียง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖

นายชัยพร แกวแสง
นายชัยพร จิระรัตนพิศาล
นายชัยพร เพ็ชรรัตน
นายชัยพร ศรีวิเชียร
นายชัยมงคล ชาเหลา
นายชัยยงค คลังกลาง
นายชัยยงค ชูนวล
นายชัยยงค พงศเรืองฤทธิ์
นายชัยยนต นนทมาตย
นายชัยยศ ปญญาสงค
นายชัยยศ โพธิรส
นายชัยยะ พันธมุข
นายชัยยะ สวางวงษ
นายชัยยันต แกลวกลา
นายชัยยันต ขุมดินพิทักษ
นายชัยยันต คํานันท
นายชัยยันท ฤทธาภิรมย
นายชัยยา กลางสวัสดิ์
นายชัยยา ชูจันทร
นายชัยยา ยุพาเมืองปก
นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ
นายชัยยุทธ ศศิธร
นายชัยยุทธ กลางคาร
นายชัยโย เสาเวียง
นายชัยรัฐ ถาศักดิ์
นายชัยรัตน ทองทิน

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
จาสิบเอก ชัยรัตน ราชประโคน
นายชัยรัตน หารเขมร
นายชัยรัตพงค สวน
นายชัยรัส เวียงคํา
นายชัยโรจน แวอูเซ็ง
นายชัยฤกษ หวานแท
นายชัยฤทธิ์ กาลทิสา
นายชัยวัฒน แกวตั้งขึ้น
นายชัยวัฒน คนตรง
นายชัยวัฒน คลังทรัพย
นายชัยวัฒน คลังนาค
นายชัยวัฒน คําภาสี
นายชัยวัฒน ญานสวาง
นายชัยวัฒน ถุงเสน
นายชัยวัฒน พวงสมบัติ
นายชัยวัฒน รักษานาม
นายชัยวัฒน ศรีไทย
นายชัยวัฒน สงแกว
นายชัยวัฒน สายสิงห
นายชัยวัฒน หนูดวง
นายชัยวัฒน อรรคนันท
นายชัยวัฒน อาษานอก
นายชัยวัตร ทองบอ
นายชัยวัติ ธุระนนท
นายชัยวิชิต มูลปอม
นายชัยวิชิต วิชัยโย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๓
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

นายชัยศักดิ์ นาดี
นายชัยสิทธิ์ แกวมี
นายชัยสิทธิ์ แกวเสถียร
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
นายชัยสิทธิ์ นังตะลา
นายชัยสิทธิ์ ผุดผาด
นายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ
นายชัยสิทธิ์ สุพันธ
นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
นายชา ทาประโคน
นายชาคร ไชยวงศ
นายชาคริต เต็มทอง
นายชาคริต อินทะชุบ
นายชาคริส พุทธจักร
นายชาชตระกูล จิตตรัตนอรุณ
นายชาญ บุญทัน
นายชาญ มรรคพิมพ
นายชาญ ยอดประทุม
นายชาญ สัตตรัตนขจร
นายชาญ สิ่วไธสง
นายชาญคณิต นาวีวอง
นายชาญชัย กระแสโสม
นายชาญชัย คูณทา
นายชาญชัย จันทรศรีชั้น
นายชาญชัย จันโทศรี
นายชาญชัย ไชยขันธุ

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๒๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาญชัย ทองแสน
นายชาญชัย ทําสะอาด
นายชาญชัย ทิพยชู
นายชาญชัย ผสมวงศ
นายชาญชัย เลาะหะนะ
นายชาญชัย ศรีแกว
นายชาญชัย สายทอง
นายชาญชัย สีถากาล
นายชาญชัย สุขสาร
นายชาญชัย อบเชย
นายชาญณรงค กันคํา
นายชาญณรงค แขนา
นายชาญณรงค ปวะบุตร
นายชาญณรงค ปานเลิศ
นายชาญณรงค แปนโต
นายชาญณรงค ภูมิดิษฐ
นายชาญณรงค ศรีประเสริฐ
นายชาญณรงค สาวงศนาม
นายชาญณรงค สุทธิวรรณา
นายชาญนนท วินากร
นายชาญประดิษฐ งามฉวี
นายชาญยุทธ ตันหนอย
นายชาญยุทธ สีเฉลียว
นายชาญยุทธ อุปละ
นายชาญวิชัย พลสงคราม
นายชาญวิทย งามสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

นายชาญวิทย ปะกิระสา
นายชาญวิทย แพงแกว
นายชาญวิทย วงศคํา
นายชาญวิทย ศรีโพธิ์ลา
นายชาญวิทย สันดอน
นายชาญวิทย แสงเงิน
นายชาญวิทย โหมดมวง
นายชาญวุฒิ สุดจริง
นายชาญศักดิ์ ทองอินที
นายชาญศักดิ์ บุตรวัง
วาที่พันตรี ชาญศักดิ์ สายเชื้อ
นายชาญสิทธิ์ เงางาม
นายชาตรี กินรี
นายชาตรี พระเทพ
นายชาตรี พิมพาพันธ
นายชาตรี ระลึก
นายชาตรี วงคสายสิน
นายชาตรี สังฆศรี
นายชาตรี สุทธวี
นายชาติ มณฑล
นายชาติกิตติ ชินาภาษ
นายชาติกุลพล สมยาภักดี
นายชาติชาย กัญญาสาย
นายชาติชาย ทนะขวาง
นายชาติชาย เนยเมืองปก
นายชาติชาย พลอาษา

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาติชาย โหรากุล
นายชาติรวี สีเขียว
นายชานนท โอชาอัมพวัน
นายชาลี ขุนสูงเนิน
นายชาลี ตองสู
นายชาลี วิสุงเร
นายชาลี เอี่ยมประดิษฐ
นายชํานาญ จูมจันทร
นายชํานาญ พฤกษเมธากุล
นายชํานาญ เพริดพราว
นายชํานาญ โพธิ์เอม
นายชํานาญ ระดารุต
นายชํานาญ สิงหเสรี
นายชํานาญ หงษสนิท
นายชํานาญ อิทธิยา
นายชํานาญวิทย บุญตัด
นายชิญา ฉันทจิต
นายชิณกรณ มหาโคตร
นายชิด วงคใหญ
นายชิตพล อุลมาร
นายชินกร โสมภา
นายชินกรณ แกวรักษา
นายชินโชติ ศิลาโชติ
นายชินดนัย สาระฤทธิศักดิ์
นายชินตา บุญผาง
นายชินพรรณ คําพีระ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒

นายชิษณุพงศ ไชยรินทร
นายชิษณุพงศ พลหาราช
นายชิษณุพงศ พันธโภชน
นายชีพวานนท โชติการพิพัฒน
นายชุฒิกร คุมหมู
นายชุติ สมโสภา
นายชุติ สังขศรี
นายชุตินันท กองทอง
นายชุม สักคํา
นายชุมชนม ชุมคง
นายชุมพร กาวีเปบ
นายชุมพร ภามนตรี
นายชุมพร เวชกามา
นายชุมพล จําปามูล
นายชุมพล ชารีแสน
นายชุมพล ทองสวัสดิ์
นายชุมพล ทองอันตัง
นายชุมพล นิยมวรรณ
นายชุมพล ประกอบดี
นายชุมพล ภูพันนา
นายชุมพล ภูออนศรี
นายชุมพล ลาวงศเกิด
นายชุมพล วรรณดี
นายชุมพล อาจพันธ
นายชูกิจ จี๋มะลิ
นายชูเกียรติ พะนิรัมย

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชูชาติ กลิ่นโกสุม
นายชูชาติ คิดดี
นายชูชาติ ชุมภักดี
นายชูชาติ ตาคํา
นายชูชาติ ทัพทะมาตร
นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน
นายชูชีพ แกวสี
นายชูชีพ พูลผล
นายชูชีพ อิ่มอยู
นายชูฤทธิ์ วิภักดิ์
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
นายชูศักดิ์ ปดทุม
นายชูศักดิ์ มะปรางค
นายชูศักดิ์ ศราวรณ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
นายชูศักดิ์ สุวรรณา
นายชูศักดิ์ แสงสระคู
นายชูศักดิ์ โสชะรา
นายชูสกุล คําขาว
นายเชนทร เกิดแกว
นายเชนทร ผางนินธนกุล
นายเชวงศักดิ์ บรรจง
นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค
นายเชษฐ ปญญาวุฒิ
นายเชษฐพงษ ถิ่นวัลย
นายเชษฐา ทิพยโสต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๒๙
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

นายเชษฐา แสนโคตร
นายเชา เทพทอง
นายเชาวรินทร แกวพรม
นายเชาวเร กันอิน
นายเชาวฤทธิ์ คงคีรี
นายเชาวฤทธิ์ ธิปน
สิบเอก เชาวลิต มังกรทอง
นายเชาวลิต แยมศรีสุข
นายเชาววุฒิ ฉวีภักดิ์
นายเชิญ ยิ้มจันทร
นายเชิด ชูตาลัด
นายเชิด ออนศรี
นายเชิดชัย ภูสุวรรณ
นายเชิดชัย รักษาอินทร
จาสิบเอก เชิดชาย นอยดี
นายเชิดชู ถุงปญญา
นายเชิดศักดิ์ ไชยเดช
นายเชิดศักดิ์ เนตรวงษ
นายเชิดศักดิ์ ปามุทา
นายเชิดศักดิ์ สมศรี
นายเชี่ยวชาญ คงสกุล
นายเชี่ยวชาญชัย คําหลอ
นายโชคชัย คําภูมี
นายโชคชัย จันทะโสตถิ์
นายโชคชัย แจวิจารณ
นายโชคชัย เทวานฤมิตร

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรี โชคชัย บุญญะสุต
นายโชคชัย พรหมมาก
นายโชคชัย แรนาค
นายโชคชัย สามารถ
นายโชคดี บุโพธิ์
นายโชติ ณ รังษี
นายโชติกุล สุวรรณรงค
นายโชติชวง ทีอุทิศ
นายไชยกันตร ปนสุวรรณ
นายไชยกิจ ดานชัยประเสริฐ
นายไชยณรงค โชติกะ
นายไชยพงศ พุทธะอานันตกุล
นายไชยพงษ ชุมศรี
นายไชยพจน นิยมสุข
นายไชยยงค วรนาม
นายไชยยศ คําสังวาลย
นายไชยยันต ดวงคงทอง
นายไชยยันต โพธิ์สุทธิ
นายไชยรัตน คําเมือง
นายไชยรัตน พันธมา
นายไชยวัฒน ปสสา
นายไชยวัฒน พุทธานุ
นายไชยันต บุตรนอย
นายไชยา เฉลียวพงษ
นายไชยา ตางประโคน
นายไชยา ปรเมศรพิสิฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายไชยา พันธเสนา
นายไชยา ศรีสรอย
วาที่รอยโท ไชยากฤษฎ กําลังดี
นายซันเดรามาน อูเซ็ง
นายซันโย สังวรดี
นายซูลกิพลี กาแบ
วาที่รอยเอก ญาณกร เชิงหอม
วาที่รอยตรี ญาโณทัย งามพันธุดิศร
นายฐนภัทร บุญชวย
นายฐปนนท ธรรมสาโรช
นายฐพัชร บุญเสริม
นายฐานิส ทนะแสง
นายฐาปกร วังบัว
นายฐาประพนต อานนทโภคิณ
นายฐิติ จิตรไพบูลย
นายฐิติกร มะลิมาตย
นายฐิติชัน ลุนสูงยาง
นายฐิติพันธ มุตุมาจันทร
นายณกรณ สาวิยะ
นายณฐกร ผิวพันธมิตร
วาที่รอยโท ณฐกร ศรีเมือง
นายณฐกร สุขเกษม
นายณฐฐพณ ลูกคํา
นายณฐนนท เคนทุม
นายณฐพงศ ทรงสัตย
นายณฐภัทร พิมาทัย

๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณพธษร จุลวงษ
นายณภัทร กองทิพย
นายณภัทร ศรีละมัย
นายณภัทร อินทรามะ
นายณภัทรสพล น้ําแกว
นายณยศ สงวนสิน
นายณรงค กอบกุลธีรพร
นายณรงค กํามา
นายณรงค ขันเดช
นายณรงค คําสุขุม
นายณรงค คุมไพฑูรย
นายณรงค ชารีชุม
นายณรงค ชุมโชคดี
นายณรงค ชุมภูจันทร
นายณรงค ชุมเสนา
นายณรงค ตีเวียง
นายณรงค ทองมูล
นายณรงค ทันใจ
นายณรงค นอมระวี
นายณรงค เปรมศรี
นายณรงค ฝุนมะนาว
นายณรงค พวงไผ
นายณรงค พูนเสงี่ยมศิลป
นายณรงค เพชรสัมฤทธิ์
นายณรงค ยะตั๋น
นายณรงค ราชภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

นายณรงค ฤทธิฤาชัย
นายณรงค ศรีทวม
นายณรงค สามแกว
นายณรงค สิทธิโยธา
นายณรงค สุวรรณฤกษ
นายณรงค สุวรรณสุข
นายณรงค หวานเปราะ
นายณรงค อาจหาญ
นายณรงค อุดมเวช
นายณรงค อุยฟูใจ
นายณรงคกรณ อูทองมาก
นายณรงคเกียรติศักดิ์ พลศักดิ์
นายณรงคชัย นิลคง
นายณรงคชัย บํารุงธรรม
นายณรงคชัย เอราวรรณ
นายณรงคเดช ฉิมแสง
จาสิบโท ณรงคฤทธิ์ ธิมาชัย
นายณรงคฤทธิ์ บุญเชิดชู
นายณรงคฤทธิ์ ระวังศรี
นายณรงคฤทธิ์ สําราญ
นายณรงคฤทธิ์ หงษศรี
นายณรงควิทย สิงคิบุตร
นายณรงคศักดิ์ ธรรมรักษ
สิบเอก ณรงคศักดิ์ บุญสําเร็จ
นายณรงคศักดิ์ ปนเกตุ
นายณรงคศักดิ์ มาจังหรีด

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณรงคศักดิ์ รักพรา
นายณรงคศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล
นายณรงศักดิ์ จันทรังษี
นายณรงศักดิ์ ธรรมวิเศษ
นายณรงศักดิ์ อัครศรีวงษ
นายณเริงศักดิ์ ทรัพยอุปการ
นายณฤทธิ์ วรงค
นายณฤภง ศรีละพล
นายณวัฒน จันทเขต
นายณสมวิเชียร หาลากรณ
นายณัชพล ดีอุดม
นายณัฎฐ วงศยุพล
นายณัฏฐ กุลวงศ
นายณัฏฐธเนศ สีน้ําคํา
นายณัฏฐนันท สีลา
นายณัฏฐพล ไคขุนทด
นายณัฏฐศรัณยุ นาคจันทร
นายณัฏฐเอก กระจาง
นายณัฐ นนทะเสน
นายณัฐ ศรีสรอย
นายณัฐกณฑ อนันตภิรานนท
นายณัฐชนน ตออํานาจ
นายณัฐชนน ศรีเมือง
นายณัฐชภัทร สุราช
นายณัฐฑภัทร ศรีจันทร
นายณัฐดนัย วัฒนสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายณัฐธัญ คืนดี
นายณัฐธีร รังสีธนะพงศ
นายณัฐนันท แดงดี
นายณัฐนันท เรืองชัย
นายณัฐปกรณ เอี่ยมแดง
นายณัฐปพัฒน ธิรามนตร
นายณัฐพงศ เขียวน้ําชุม
นายณัฐพงศ เคี่ยมการ
นายณัฐพงศ ทวีรัตน
นายณัฐพงศ บุญจันทร
นายณัฐพงศ บุณยารมย
นายณัฐพงศ รีวงษา
นายณัฐพงศ เลิศชีวะ
นายณัฐพงศ อนนอย
นายณัฐพงศพันธุ จันทรธรรมพร
นายณัฐพงษ นาคนวล
นายณัฐพงษ ผลแมน
นายณัฐพงษ รามสีดา
นายณัฐพงษ วงษแกว
นายณัฐพงษ แสงสัตย
วาที่รอยโท ณัฐพงษ ออนวาที
นายณัฐพล เงินใส
นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย
นายณัฐพล นารัตโท
นายณัฐพล มาแกว
นายณัฐพล วรรณทอง

๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐพล วิเศษ
นายณัฐพล สุสุวรรณ
นายณัฐพล แสงทวี
นายณัฐพล แหวนแกว
นายณัฐพัชร ภัทรบัวพุฒ
นายณัฐภัทร โพธิ์แกว
นายณัฐภัทร เลี่ยมนางรอง
นายณัฐภัทร อุปจักร
นายณัฐภัทร มีมุข
นายณัฐภาส เครือแดง
นายณัฐภูมิ อินชัยวงศ
นายณัฐวรรธน สาวิกันย
นายณัฐวัฒน คําแหง
นายณัฐวัฒน บุญทวี
นายณัฐวัฒน รณกรธีรัตม
นายณัฐวัฒน สารทะวงศ
นายณัฐวัตร งะสมัน
นายณัฐวุฒิ ขันธิวัตร
นายณัฐวุฒิ ชํานาญฤทธิ์
นายณัฐวุฒิ ชีกวาง
นายณัฐวุฒิ ทองสีสัน
นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย
นายณัฐวุฒิ พิมพโคตร
นายณัฐวุฒิ เพริดพราว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒

นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ
นายณัฐวุฒิ แรงขิง
นายณัฐวุฒิ แวนดํา
นายณัฐวุฒิ หวยทราย
นายณัฐวุฒิ หาตรงจิตต
นายณัฐิวุฒิ อินออน
นายณัทกร แกวประชุม
นายณัทพงศ แกวลี
นายณิรพ ศรีถาวรณ
นายณิวุฒิ จงสรอย
นายดนยพัฒนภูมิ สมบูรณการ
นายดนัย บวชเหตุ
นายดนัย พันธขาว
นายดนัย ยิ้มอินทร
นายดนัยนันท ขุนสาเระ
นายดนัยรัตน กาศเกษม
นายดนุพงษ ศิริเวช
นายดนุวัศ นารี
นายดนูรุจ สามัญ
นายดลยวัฒน สันติพิทักษ
นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ
นายดวง บุญเอี่ยม
นายดวงแกว มีความรัก
นายดวงดี ภารา
นายดวงเดน โทหารวงษ
นายดวงตา บุญชาลี

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายดอน วงศใหญ
นายดัชนัย ทางทอง
นายดามพ กันแกว
นายดาวประกาย กุลวงค
นายดาวรุง ฉอสันเทียะ
นายดาโอะ มะลี
นายดาโอะ เผาสุภาพ
นายดําเนิน คําแกว
นายดํารง ชวยเรือง
นายดํารง ดีมาก
นายดํารง บุญประคม
นายดํารง ปนทวัง
นายดํารงค กลมพุก
นายดํารงค จวบบุญ
นายดํารงค พระสุรัตน
นายดํารงค สมัครเขตการณ
นายดํารงศักดิ์ ขอรวมกลาง
นายดํารงศักดิ์ ปญญา
นายดํารงศักดิ์ พิมหานาม
นายดํารงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
นายดํารงศักดิ์ สุริโย
นายดิเรก ขามคํา
นายดิเรก ดวงคําจันทร
นายดิเรก โพธิ์พูล
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
นายดิเรก อุตรัศมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔

นายดิลก เกตุแกว
นายดิลก วจีภูมิ
นายดิลก หิปะนัด
นายดิษยชัย แกนทาว
นายดุลการ พรหมเมตตา
นายดุลย สีมา
นายดุลยวิทย ภูมิมา
นายดุษฎีธร บุญเริ่ม
นายดุสิต คฤหานนท
นายดุสิต บุญธรรม
นายดุสิต ภาผล
นายดุสิต สามิบัติ
นายดุสิทธิ์ ไกรทอง
นายเดช ปราสาททอง
นายเดชชาญภูมิ โอบออม
นายเดชชาติ ชาติเจริญศิลปสุข
นายเดชศักดา เทศารินทร
นายเดชา กลมเกลา
นายเดชา จันดาบุตร
นายเดชา จันทรอาภาท
นายเดชา ประชุม
นายเดชา ปาณะศรี
นายเดชา ปาณะศรี
นายเดชา ระบกเวีย
นายเดชา ศรีออน
นายเดชา เศษแพง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเดชา สุทาธรรม
นายเดน ลีลา
นายเดนชัย นันทา
นายเดนพงษ บุญเรือง
นายเดือน จิตรแมน
นายแดน ศรีชนะวัฒน
นายแดนชัย นิสสัยหาญ
นายแดนไพร สีมาคาม
นายตรรญติภัทร เยี่ยมรัมย
นายตระการ บุตรศรี
นายตระกูลศักดิ์ ทนทาน
นายตรีชาวัชร คณาพงษวราภัทร
นายตรีญรัตน สิมมา
นายตรีเมษฐ ศิริเรือง
นายตอย มัชเรศ
นายตอศักดิ์ ชาญเชี่ยว
นายตอศักดิ์ สุวิสุทธิมนตรี
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
นายตะวัน อักษรชื่น
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
นายโตง พรมกุล
นายไตรเทพ สิงหไทย
นายไตรภพ รําเพยพล
นายถนอม ขอนศักดิ์
นายถนอม บุญทาป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖

นายถนอม พรมสาร
นายถนอม พูลสุข
นายถนอม ภูนุช
นายถนอม วังบรรณ
นายถนอมชาย บุญนิล
นายถนอมศักดิ์ ศรีไพบูลย
นายถนัด พรสงวน
นายถวัลชัย ไกยฝาย
นายถวัลย ไคนุนสิงห
นายถวัลย พรมพุก
นายถวัลย พันตะ
นายถวัลย เสาะแสวง
นายถวิล ชินวรรณ
นายถวิล นิยม
นายถานนท แสงก่ํา
นายถาวร เกงการ
นายถาวร คมพยัคฆ
นายถาวร คําพีระ
นายถาวร ชุนขวัญ
นายถาวร ถาวราวงศากร
จาสิบตํารวจ ถาวร นุยเกลี้ยง
นายถาวร ปลอดกรรม
นายถาวร ปาชนะ
นายถาวร พันธสําโรง
นายถาวร ลาวชาง
นายถาวร วรรณสุทธิ์

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายถิรเดช หลอพันธ
นายถิรายุ ปดตาละเพ
นายเถกิงภพ แสนพันธุ
นายเถลิงศักดิ์ เถาวโท
นายเถลิงศักดิ์ แฝงบุบผา
นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ
นายเถวียน กวีกิจบัณฑิต
นายเถาวัลย สันวิลาศ
นายทธ ทองภามี
นายทนง ไชยทองคํา
นายทนง วรรณพฤกษ
นายทนงฤทธิ์ วงศตาผา
นายทนงศักดิ์ จรรยากรณ
นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร
นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
นายทนงศักดิ์ ธงยศ
นายทนงศักดิ์ ปญญา
นายทนงศักดิ์ สาอุตม
นายทนงศักดิ์ ใสไหม
นายทยุต เทวบุตร
นายทรงกรด ตางประโคน
นายทรงกลด ปานไกร
นายทรงกลด รัตนเพ็ชร
นายทรงเกียรติ พรหมทา
นายทรงฉัตร บุญเสริม
นายทรงเดช โครตมงคล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘

นายทรงเดช ตาสาโรจน
นายทรงบัญชา บัวจันทร
นายทรงพล คลายเพชร
นายทรงพล เฒาอุดม
นายทรงพล เปาริก
นายทรงพล สาระภักดี
นายทรงพล สืบสําราญ
นายทรงยศ ปอมทองคํา
นายทรงยศ เพชรกาญจน
นายทรงยศ ภักตะเภา
นายทรงฤทธิ์ ออมไธสง
นายทรงวุฒิ ชนะพาห
นายทรงวุฒิ เทศคลัง
นายทรงศักดิ์ จันทะเรือง
นายทรงศักดิ์ ตนเกษ
นายทรงศักดิ์ วิสัย
นายทรงศักดิ์ ศิริมาลาตัง
นายทรงศักดิ์ สิงหทุย
นายทรงศักดิ์ โสระสิงห
นายทรงศิลป ธรรมวิภารัตน
นายทรงศิลป มาตรสรอย
นายทรงสวรรค บัวชุม
นายทรัพยสิน พรมที
นายทรัพยหิรัญ จันทรักษ
นายทริณทรรัฐ อรรคฮาด
นายทฤษฎี สุขทน

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทวน ภูดัด
นายทวนทอง บุงทอง
นายทวิช แกวชิน
นายทวิช บุญโฮม
นายทวิช สุวพจน
นายทวี จันทรมนตรี
นายทวี แจมใสดี
นายทวี แซจิว
นายทวี ทองหลอ
นายทวี ผึ่งผาย
นายทวี พันธุพานิชย
นายทวี ราชอาษา
นายทวี ศรีสุวรรณ
นายทวี เหลียวสูง
นายทวีชัย กลีบบัว
นายทวีชัย ประสีระตา
นายทวีชัย เสนาบูรณ
นายทวีป ฉิมไทย
นายทวีผล เรงพลั้ง
นายทวีวัฒน แกวฤาชัย
นายทวีวัฒน เบญจมาศ
นายทวีวัฒน เหลาภักดี
นายทวีศร พิมพกลาง
นายทวีศักดิ์ กระจาย
นายทวีศักดิ์ แกวคง
นายทวีศักดิ์ แกวสมปอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐

นายทวีศักดิ์ ไกรสร
นายทวีศักดิ์ จันทรนอย
นายทวีศักดิ์ จันทรปญญา
นายทวีศักดิ์ ชัยปตถา
นายทวีศักดิ์ ชาญประโคน
นายทวีศักดิ์ บุญประคม
นายทวีศักดิ์ แปนแกว
นายทวีศักดิ์ โพธิ์จันทร
นายทวีศักดิ์ ภิรมยกอย
นายทวีศักดิ์ มนตคาถา
นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์เทพ
นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ศรีสุข
นายทวีศักดิ์ ศรีใสคํา
นายทวีศักดิ์ ศรีหาตา
นายทวีศักดิ์ สมนอก
นายทวีศักดิ์ แสนยะมูล
นายทวีศักดิ์ เหล็กกลา
นายทวีศักดิ์ อวนของ
นายทวีสิทธิ์ ทวันเวช
นายทวีสุข นารินรักษ
นายทศพร ทองแดง
นายทศพร เพ็งพุฒ
นายทศพร ภูมิพานิชย
นายทศพร ศรีสกุล
นายทศพร สระแกว

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทศพร สุปญญา
นายทศพล ขุนนาถ
นายทศพล หนูชู
นายทศพิธ ลุนสะแกวงษ
นายทศวรรษ ขวัญอยู
นายทศวรรษ สายแวว
นายทศวัฒน โพธิ์ชัย
นายทองคํา แกวพันยู
นายทองคํา คําดํา
นายทองคํา ปญญา
นายทองคํา ริทัศนโส
นายทองคูณ นามสวาง
นายทองเคลือบ นาสิงคาร
นายทองดี ลาสองชั้น
นายทองเดี่ยว พินิจ
นายทองแดง มะลิสา
นายทองทศ ธีระแนว
นายทองทิพย มะอาจเลิศ
นายทองบอ บอทอง
นายทองใบ แกวกัลยา
นายทองใบ สาระหงษ
นายทองพัน หารีย
นายทองพูล สิงหบุตร
นายทองเยี่ยม ไชยน้ําออม
นายทองฤทธิ์ โคตรสมบัติ
นายทองลวน มาตเลิง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒

นายทองศูนย เครือคุณ
นายทองสา คําเงิน
นายทองสุก ศรีใส
นายทองสุก สงเสริม
นายทองสุข พลเยี่ยม
นายทองสุข สมบูรณ
นายทองแสง หนอแกว
นายทองใส วิทยา
นายทองเหลือง คําภูเวียง
นายทองอยู แกวฝาย
นายทะนง เสวะนา
นายทักษิณ เมืองปง
นายทักษิณ สุวรรณไตรย
นายทักษิณ อายุวงค
นายทักษิณ อุปรี
นายทัพเทพ คงวิเชียร
นายทัศเทพ หฤทัยถาวร
นายทัศนพร สุตภักดิ์
นายทัศนะ ชันกลาง
นายทัศนัย ชํานาญเพชร
นายทัศพร คําปลิว
นายทํานอง อิ่มทั่ว
วาที่รอยเอก ทิณกรณ ภูโทถ้ํา
นายทิตยคํา ทวิชากรสีทอง
นายทิติรัตน วีรวัฒนา
นายทินกร กัลยาวงษ

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๓
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทินกร จันทรเกตุ
นายทินกร จันทรเทพย
นายทินกร ฉายมงคล
นายทินกร ชาทอง
นายทินกร พรหมเทศ
นายทินกร แพเกาะ
นายทินกร มอญแชมชอย
นายทินกร ศูนยตรง
นายทินกร สาระคร
นายทินกร อินโทโล
นายทินกรณ พลบุญ
นายทินกฤต กาจธัญญการ
นายทินกฤต แซตั้ง
นายทิพย แดงนิ่ม
นายทิพากร พิศโฉม
นายทิม สุวรรณสิงห
นายทิวา เภาพาน
นายทิวา วรโยธา
นายทิวา สายกิ้มซวน
นายทิวากร มาเบา
นายทิวากร สุทธิบาก
นายทิวากรณ จาไธสง
นายทีปกรณ วิโมกขรัตน
นายทีมเขตต วจีอรุโณทัย
นายทูล บุญโสภิณ
นายทูลใจ ศรีพรหม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๑๕๗๔

นายเทพปทาน สีแกว
นายเทพประทาน ศิโล
นายเทพประสิทธิ์ ชวยสุข
นายเทพพนม บุระคํา
นายเทพพร ฐิตะสาร
นายเทพพร แถววิชา
นายเทพพร อาจเวทย
นายเทพพร อินทรออน
นายเทพรังสรรค ศรีกุดเลาะ
นายเทพรัตน กิ่งแกว
นายเทพฤทธิ์ สมบูรณ
นายเทพสุริยา ธาตุวิสัย
นายเทวฤทธิ์ จันเสริม
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
นายเทวัญ ศรีสุวะ
นายเทวา ชื่นชู
นายเทวิน ธรรมลังกา
นายเทวินทร ศรีแสน
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
นายเทอดตระกูล เสนารา
นายเทอดนรินทร อุปลี
นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน
นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
นายเทอมศักดิ์ วัฒนเหลืองอรุณ
นายเทิดชัย บัวอาจ
นายเทิดชาย สุขโทน

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเทิดศักดิ์ สนามทอง
นายเที่ยง ศิริวัชรกาญจน
นายเทียนชัย แกนการ
นายเทียนชัย ทาเงิน
นายเทียนชัย เทียมทอง
นายเทียนชัย ยอดทอง
นายเทียม แสงสุวรรณ
นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาค
นายแทน บุญราษฎร
นายแทนไท สุวรรณไตรย
นายโท จินากูล
นายไทยศักดิ์ วงศคํา
นายธง คณะคุณ
นายธงชัย ขําเทศเจริญ
นายธงชัย คําปวง
นายธงชัย คําศิริ
วาที่รอยโท ธงชัย ถิตยฉาย
นายธงชัย ทวดสุวรรณ
นายธงชัย ปะเสระกัง
นายธงชัย พิลาจันทร
นายธงชัย เมืองจันทร
นายธงชัย โรจนแพทย
นายธงชัย วองไว
นายธงชัย ศรีเคนา
นายธงชัย ศิริทัพ
นายธงชัย ศิริบุญมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖

นายธงชัย สมมาตย
นายธงชัย สุขพงษไทย
นายธงชัย โสภาค
นายธงชัย อินอํานวย
นายธงชาติ สอนคํา
นายธงทอง มาตรา
นายธงสี วรฉัตร
นายธนกร เนียมไธสง
นายธนกร แนวน้ําพอง
นายธนกร สุมาลี
นายธนกฤต กิตติวัฒนพล
นายธนกฤต ชวยแสง
นายธนกฤต ธรรมวณิชย
นายธนกฤต ประดิษฐ
นายธนกฤต พราหมนนก
นายธนกฤต สุกเขียว
นายธนชัย อุนอวน
นายธนชาติ สุขใจ
นายธนณัฐ ศิระวงษ
นายธนดล ชิดโพธิ์
นายธนเดช สิทธิธรรม
นายธนนนท ใจนอม
นายธนนนท ลดารัตน
นายธนบดี สีขาวออน
นายธนบัตร พละชัย
นายธนพงศ ไชยพงษ

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๗
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่เรือตรี ธนพงศ บุญวาที
นายธนพงษ สมรูป
นายธนพจน จําชาติ
นายธนพล ชอรัมย
นายธนพล นวลมะณีย
นายธนพล นาเลาห
นายธนพล ศรีชัยเชิด
นายธนพัฒน ผาพันธุ
นายธนพัฒน เมฆเคลื่อน
นายธนพัต บรรลือทรัพย
นายธนภณ อุนวิเศษ
นายธนภพ แสนตุมทอง
นายธนภัทร จองหมุง
นายธนภัทร ลิมปนารมณ
นายธนภัทร สุขมียิ่ง
นายธนรัตน สวัสดิกุล
นายธนวรรณ สุระธรรมนิติ
นายธนวัฒน คําเบาเมือง
นายธนวัฒน จรรยเสงี่ยม
นายธนวัฒน จําปา
นายธนวัฒน ดอกพุทธา
นายธนวัฒน มีศรี
นายธนวัฒน วงษเส็ง
นายธนวัฒน ศุภวงคชินศรี
นายธนวิชญ ดาทอง
นายธนวิน การัยภูมิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๑๖๗๘

นายธนวุฒิ รัตนดอน
นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ
นายธนเสฏฐ สุภากาศ
นายธนะ ทมะนันต
นายธนะพัฒน ทองภูบาล
นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล
นายธนัฏฐ แสนแปง
นายธนัฐ จันทเขต
นายธนัฐ มาตชรา
นายธนัฐพงษ วงษชํานาญ
นายธนันธร ไชยชนะ
นายธนา เฉียบสูงเนิน
นายธนา โดงพิมาย
นายธนา ปรากฏรัตน
นายธนา สุทธิประภา
นายธนากร การะวิโก
นายธนาการ อางชิน
นายธนายุทธ คลังวงษ
นายธนาวุฒิ โกสุม
นายธนาวุฒิ ลับภู
นายธนาวุฒิ ใสกระจาง
นายธนาวุธ ทองทิพย
นายธนาสันต จํานงค
นายธนิต ธรรมาวิรุฬห
นายธนิต ลาลุน
นายธนิต วงษนอย

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนิต อองสกุล
นายธนิตชาติ ทองมงคล
นายธนิตย กุลโรจนสิริ
นายธนิตย สุวรรณเจริญ
นายธนุวัฒน สุภาอวน
นายธนู นาโควงค
นายธเนศ โกวิทย
นายธเนศ ถิ่นใหญ
นายธเนศ ประยูรสุข
นายธเนศ พจนสุนทร
นายธเนศ ศรีทาว
นายธเนศ หอมทวน
นายธเนศ หาญใจ
นายธโนวุธ อิ่นคํา
วาที่รอยเอก ธรรพณธรณ ศรีลาสาร
นายธรรมชาติ ทองแดง
นายธรรมดล หงษทอง
นายธรรมทัศน เริกประดิษฐ
นายธรรมธร เทพทิตย
นายธรรมนูญ คงพันป
นายธรรมนูญ พูลศิริ
นายธรรมนูญ วิชาหา
นายธรรมรงค กุลศิริ
นายธรรมรัตน จิตรประเสริฐ
นายธรรมศักดิ์ จันทรทอง
นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐

นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
นายธรรมศิลป ศรีบุญเรือง
นายธราธร คําหลอ
นายธราพงศ พรหมแจง
นายธเรศศักดิ์ กันทา
นายธวัช การกุศล
นายธวัช เกาอุดม
นายธวัช เกินขุนทด
นายธวัช คําศิริ
นายธวัช ตางประโคน
นายธวัช บัวสุวรรณ
นายธวัช รัตนพันธ
นายธวัช วิชิตสโร
นายธวัช ศรีบรรเทา
นายธวัช แหวนเงิน
นายธวัชชัย กองเปา
นายธวัชชัย เกษหอม
นายธวัชชัย แกวพล
นายธวัชชัย คูณทอง
นายธวัชชัย จอมไธสง
นายธวัชชัย จันทะนะ
นายธวัชชัย ชนะพิศ
นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย
วาที่พันตรี ธวัชชัย เต็มคํา
นายธวัชชัย ถิตยรัศมี
นายธวัชชัย ทิทา

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธวัชชัย นวลศรี
นายธวัชชัย นามวงศษา
นายธวัชชัย บุญผลา
นายธวัชชัย ปงลังกา
นายธวัชชัย พันธนอย
นายธวัชชัย เพชรศรี
นายธวัชชัย มูลตรีภักดี
นายธวัชชัย ยวงคํา
นายธวัชชัย ยวดยิ่ง
นายธวัชชัย ลาภไธสง
นายธวัชชัย ลือชา
นายธวัชชัย วงษดี
นายธวัชชัย วรปสสุ
นายธวัชชัย วังคะออม
นายธวัชชัย ศรีภูมิ
นายธวัชชัย เศรษฐนันท
นายธวัชชัย สมตัว
นายธวัชชัย สิทธิจินดา
นายธวัชชัย สุขอวน
นายธวัชชัย สุดดีพงษ
นายธวัชชัย เหมวงษ
นายธวัชชัย โหงนคํา
นายธวัชชัย อยูพุก
นายธวัชชัย อินทเสวก
นายธวัชพงษ พรหมจักร
นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายธวัฒน พัฒนตรีคุปต
นายธวัฒนชัย สายวิเศษ
นายธัชชา เพิ่มเพียร
นายธัชเชน ชูรัตน
นายธัญกร อรัญโสติ
นายธัญวิทย สาริกา
นายธันยนุชิต หัสนียธนเดช
นายธาดา ขุมเงิน
นายธาดา เลือดไธสง
วาที่รอยเอก ธาตรี คําเมืองแพน
นายธาตรี จันทรเรือง
นายธาตรี ปาลี
นายธานินทร แกวจุรัตน
นายธานินทร แทนคํา
นายธานินทร มังกร
นายธานินทร วรรณสาร
นายธานินทร เห็มชนาน
นายธานี บุบผาคร
นายธานี ลอยทะเล
นายธานี แสนโหนง
นายธํารงศักดิ์ บุญจรัส
นายธิติ นิลแกว
นายธิติ สวนแกว
นายธิตินันท บุพศิริ
นายธิติพันธ คานทอง
นายธิติภัทร ทองเงิน

๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธิวา สุขสําโรง
นายธีทัต พุฒิธีรวงศ
นายธีธัช กิติคุณ
นายธีร ทินกุล
นายธีรกร เชื้อคําจันทร
นายธีรกฤษฎิ์ จันทรบุญ
นายธีรเจต เพ็ญเดิมพันธ
นายธีรชัย ประวัติ
นายธีรชัย ออนสวาง
นายธีรเชษฐ เปานาเรียง
นายธีรโชติ คงคํา
นายธีรเดช โยมงาม
นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท
นายธีรพงศ เสนาวงศ
นายธีรพงษ จินพละ
นายธีรพงษ ดํามา
นายธีรพงษ มงคลศรี
นายธีรพล เกียรติเจริญ
นายธีรพล วรคํา
นายธีรพล สูตะบุตร
นายธีรภัทร แปงคํา
นายธีรภัทร ยศมาว
นายธีรภัทร วงษสวาง
นายธีรภัทร บรรณโศภิษฐ
นายธีรภัทร ปองปด
นายธีรภัทร ใยแสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีรเมต บูรทการ
นายธีรยุทธ ขันธุรา
นายธีรยุทธ เดชขันธ
นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
นายธีรวัฒน แกวอุดม
นายธีรวัฒน ฆะราช
นายธีรวัฒน นอยวงษ
นายธีรวัฒน เลื่อนฤทธิ์
นายธีรวัฒน วงศเสนา
วาที่รอยตรี ธีรวัฒน แสงศรี
นายธีรวัตร หงวนไธสง
นายธีรวุฒิ จีระประดิษฐ
นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย
นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ
นายธีรศักดิ์ ทันใจ
นายธีรศักดิ์ นรดี
นายธีรศักดิ์ มหาสุข
นายธีรสุวัฒน สืบพันธุดี
นายธีระ ธนีวัน
นายธีระ ธุศรีวรรณ
นายธีระ รัตนมาลา
วาที่รอยตรี ธีระกุล บุญประสาร
นายธีระชัย หันยอ
นายธีระพงศ กาญจนสูงเนิน
นายธีระพงศ เขียวออน
นายธีระพงศ รอดอุปการ

๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีระพงษ มายุรส
นายธีระพล กิจเกิด
นายธีระพัฒน พรมสมบัติ
นายธีระยุทธ เกตุมี
นายธีระยุทธ จันทรคามคํา
นายธีระยุทธ ถมครบุรี
นายธีระยุทธ พันธใย
นายธีระวัชร ศรีมะเรือง
นายธีระวัฒน คิดฉลาด
นายธีระวัฒน สุขีสาร
นายธีระวิทย ธีระสาร
นายธีระศักดิ์ นันเสนา
นายธีระศักดิ์ โนชัย
นายธีระศักดิ์ บุญฤทธิ์
นายธีระศักดิ์ พงศสรสิทธิ์
นายธีระศักดิ์ ศรีเสน
นายธีระศักดิ์ อรามเรือง
นายธีรัช ไพเราะ
นายธีราวุธ จูเปย
นายธีราสิทธิ์ เปยมธนาธิป
นายธีวรานนท งอนไธสง
นายธุวนนท บาลโพธิ์
นายเธียรพัชร แปนทอง
สิบตํารวจเอก เธียรศักดิ์ เชี่ยวรอบ
นายไธพัตย กองศรีธนภาคย
นายนคร กาทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖

นายนคร จงอนุรักษ
นายนคร ชางไชย
นายนคร ศิลปชาติ
นายนคร สอนคํา
นายนครชัย สลางสิงห
นายนครินทร สัตยนาโค
นายนครินทร แสบงบาล
นายนคเรศ แสนทวีสุข
นายนที เลิศคอนสาร
นายนธี ฉิมฉวี
นายนนทกร ชุมเทพ
นายนนทนรินทร ปนแกว
นายนนทศักดิ์ ศรีนวม
นายนพกร พลเสน
นายนพกร อุบาลี
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
นายนพดล ทรงอาจ
นายนพดล นาคแนวดี
นายนพดล บุญไทยกลาง
นายนพดล บุดดา
นายนพดล โปงอาย
นายนพดล ลานจะ
นายนพดล วงศกาฬสินธุ
นายนพดล วันศุกร
นายนพดล ศรีขัดเคา
นายนพดล เศรษฐภักดี

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนพดล สมพงษพันธุ
นายนพดล สายเมืองแกว
นายนพดล สิงหโตนาท
นายนพดล สืบวงษรอด
นายนพดล แสงศรี
นายนพดล หรรษา
นายนพดล หลาเพีย
นายนพดล หอยสังข
นายนพดล เหมะธุลิน
นายนพดล อินทรลับ
นายนพนเรนทร ชัชวาลย
นายนพปฎล มุณีรัตน
วาที่พันตรี นพปฏล
หาญจักราพิทักษ
นายนพพร งามเถื่อน
นายนพพร จาดสอน
นายนพพร บุญรมย
นายนพพร รัตนเวชสิทธิ
นายนพพร เสนียคุปต
นายนพพันธ ฝนหลอ
นายนพภัทร สุดเขต
นายนพมาตร พวงสุวรรณ
นายนพรัชต วรวสุวัส
นายนพรัตน เกื้อภาระ
นายนพรัตน คุณศรี
นายนพรัตน ชรินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗

นายนพรัตน โชติจําลอง
นายนพรัตน ทองนุย
นายนพรัตน ทองอยู
นายนพรัตน เทพตะขบ
นายนพรัตน มูลศรีแกว
นายนพรัตน อาจใจ
นายนพรัตน อิ่มสุขศรี
นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค
นายนภดล จันนุม
นายนภนต ชํานาญธนกุล
นายนภสินธุ โพธิ์ปลัด
นายนภัสดล ลิมปเจริญ
นายนรงณ เห็นหลอด
นายนรภัทร บัวคําโคตร
นายนรวิชญ ภูสงัด
นายนรา อาดปกษา
นายนรากร กาลสุวรรณ
นายนรากร ดําละเอียด
นายนรากรณ โพธิ์เกตุ
นายนราเทพ ขยันทํา
นายนรินทร ผองอําไพ
จาสิบตรี นรินทร ลวนะพิพัฒน
นายนรินทร ศรแผลง
นายนรินทร ศรีวิชัย
นายนรินทร แสนงาม
นายนรินทร อนงคชัย

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนรินทร อุปถัมภ
นายนรินธรณ เซงล้ํา
นายนริศ ภูอาราม
นายนริศ อินนุรักษ
นายนเรศ เชื้อกสิการ
นายนเรศ ปูบุตรชา
นายนเรศ เปลี่ยนคํา
นายนเรศ หิ้นนุกูล
นายนเรศ อรดี
นายนเรศวร เศรษฐสิงห
นายนฤกูล ชะเอมกูล
นายนฤชา ดุจจานุทัศน
นายนฤทธิ์ ดุจดา
นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม
นายนวกฤษต ปวนรัตน
นายนวชน วังทะพันธ
นายนวน ชื่นประโคน
นายนวพงศ ดวงอุปะ
นายนวพล สอนวิชา
นายนะเรศ แกนนาค
นายนัฏพงศ อุปถัมภ
นายนัฐกร สีใส
นายนัฐพงษ ชื่นนิรันดร
นายนัฐพงษ นิธิโชติยานันท
นายนัฐพล แสนทวีสุข
นายนัฐพันธ แควภูเขียว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
จาสิบโท นัตินัย บุญรัตน
นายนัทธพงศ วงศประสิทธิ์
สิบตํารวจโท นันทชัย วองไพบูลย
นายนันทณัฏฐ ณัทธนาญาณอรห
นายนันทพงศ พรรณขาม
นายนันทพล ใจกลา
นายนันทวัฒน คีรีสันติกุล
นายนันทวัฒน พิสิฐแกวภากร
นายนันทวัฒน อมตะไพบูลย
นายนันธิชัย หิรัญวงษ
นายนาค อินทรทะจันทร
นายนาฎธิชัย ศรีทัด
นายนายารี วาอายีตา
นายนารินทร บรรเทา
นายนาวิณ แกกสันเทียะ
นายนาวิน กาวี
นายนาวิน ยวนจิตปยะ
นายนาวี จี้เพชร
นายนําพล สารคร
นายนิกร แกวคําดี
นายนิกร ขันเล็ก
นายนิกร แคชัยภูมิ
นายนิกร ซุนพุม
นายนิกร เซงเถียร
นายนิกร ธานีวรรณ

๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิกร ศรีสุพัฒน
นายนิกร สันประเภท
นายนิกร สายแกวเทศ
นายนิกรณ นิลพงษ
นายนิกสันต กลางพิมาย
นายนิกสันต กลางพิมาย
นายนิคม กกขุนทด
นายนิคม ฆารสวาง
นายนิคม จักสี
นายนิคม โทะลงธง
นายนิคม บุญซอน
นายนิคม ปรังประโคน
นายนิคม พลอาษา
นายนิคม ภูละมุล
นายนิคม ลาภยศ
นายนิคม วาปกัง
นายนิคม สายบุงคลา
นายนิคม สาระธนะ
นายนิคม สีสิงห
นายนิคม สุวรรณเพ็ง
นายนิคม อรรถวิลัย
นายนิคม อุดง
นายนิคม อุนเวียง
นายนิตยศักดิ์ สอนพลทัน
นายนิติ นิยมศิลปชัย
นายนิติกุล มหาวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑

นายนิติชัย แสนสกุล
นายนิติธร ปลวาสน
นายนิติธร วรรณมะกอก
นายนิติพงษ ไชยคํา
นายนิติพล ทิพยสุทธิ์
นายนิติพัฒน แกวแทอภิพงษ
นายนิติวัฒน เสตเตมิย
นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร
นายนิทัศน เข็มทอง
วาที่รอยตรี นิทัศน คําทา
นายนิเทศ สงเสริม
นายนิธิกร แทบศรี
นายนิธิศ ไชยปน
นายนิบัสลาน นิเซ็ง
นายนิพนธ จิตตสามารถ
นายนิพนธ ติตะพรมมา
นายนิพนธ ทอนโพธิ์แกว
นายนิพนธ ประมาชิด
นายนิพนธ พลกลาง
นายนิพนธ ภิรมยแกว
นายนิพนธ ระวังเหตุ
นายนิพนธ ศรีสรอย
นายนิพนธ สกลใต
นายนิพนธ สารชาติ
นายนิพนธ หมวกแกว
นายนิพนธ แหลมสัก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิพนธ อัตตะสาระ
นายนิพนธ อาจนิยม
นายนิพล ผิวแกว
นายนิพล เมืองกอนกาศ
นายนิพล ราชสุวรรณ
นายนิพัฒน เกษรพันธุ
นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย
นายนิภูมิ เหลาเมืองเพีย
นายนิมิต วิลาศ
นายนิมิตร พรหมอยู
นายนิมิตร สุทธิโพธิ์
นายนิยม แกวหนูนวล
นายนิยม เข็มทอง
นายนิยม เงินวงคใน
นายนิยม จันทรเหลาหลวง
นายนิยม เพลินบุญ
นายนิยม มีชัย
นายนิยม ริมไธสง
นายนิยม สุขภิบาล
นายนิยม หวังเปน
นายนิยันตร ถาแสง
นายนิรมิต ปองสีดา
นายนิรักษ พรประทาน
นายนิรัตน นราฤทธิพันธ
นายนิรัตน เนื่องศรี
นายนิรัตน สายแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓

นายนิรันด ราชสวาง
นายนิรันดร ทําเลดี
นายนิรันดร ธิมา
นายนิรันดร บุงทอง
นายนิรันดร บุญประเสริฐ
นายนิรันดร เปริน
นายนิรันดร ฤทธิ์ขันธ
นายนิรันดร ลอยจันทึก
นายนิรันดร วงศวุฒิ
นายนิรันดร ศรีวรรณะ
นายนิรันดร อวนแกว
นายนิราส แชมโชติ
นายนิรุจน เกษมราษฎร
นายนิรุต พรมศักดิ์
นายนิรุต มีเกิด
นายนิรุตติ์ พลบุตร
นายนิรุตติ์ วงคําชัย
นายนิรุตน อะทะขันธ
นายนิรุท โบราญประสิทธิ์
นายนิรุท รุงรุจี
นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย
นายนิรุธ บะคะ
นายนิรุธ บัญฑิโต
นายนิล โชคสงวนทรัพย
นายนิลนรัตน แสนชัย
นายนิวัฒน แตงชัยภูมิ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิวัฒน นเรนทรรัมย
นายนิวัฒน พรมโสภา
นายนิวัฒน วรรณชัย
นายนิวัฒน วรสาร
วาที่รอยตรี นิวัฒน แสงปก
นายนิวัฒน โสพันนา
นายนิวัตร ศิลา
นายนิวัตร สาวงศนาม
นายนิวัติ จารัตน
นายนิวัติ เชียงแรง
นายนิวัติ ดีเอี่ยม
นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน
นายนิวัติ สุขไชยะ
นายนิเวช ตุมทอง
นายนิเวช พุมอ่ํา
นายนิเวศน ขันทวี
นายนิสิต นวลตา
นายนิสิต สุทธหลวง
นายนุกูล บัวเผื่อน
นายนุวัฒน แตงสุวรรณ
นายเนตร ขาวผอง
นายเนตร ธรรมมี
นายเนตรณพิศ สุวรรณโรจน
นายเนตรทราย บัวสาย
นายเนรมิต กฤตาคม
นายเนาว วิเศษศิลป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕

นายเนียร เทียบพิมพ
นายแนม แจงจุล
นายบงกาล จันทรหัวโทน
นายบรรจง ขุนเทพ
นายบรรจง คิดดี
นายบรรจง จําปาพันธ
นายบรรจง จํารูญอิสระกุล
นายบรรจง จุยเจริญ
นายบรรจง ผาสุข
นายบรรจง เผาตะใจ
นายบรรจง ยาตรา
นายบรรจง รัตนชาติ
นายบรรจง วรคํา
นายบรรจง สุดงาม
นายบรรจง หงสประสิทธิ์
นายบรรจง อินมณเทียร
นายบรรจงค กออําไพ
นายบรรจงศักดิ์ แถลงธรรม
นายบรรจบ คงจันทร
นายบรรจบ ชวนสุข
นายบรรจบ นันทวงศ
นายบรรจบ เนตรวงค
นายบรรจบ บัวพันธ
นายบรรจบ ศิริวัฒน
นายบรรจบ อินทรฉ่ํา
นายบรรเจิด นิ่มศิริ

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบรรเจิด อินสุพรรณ
นายบรรชา บุญเสือ
นายบรรณกร กงภูธร
นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร
นายบรรดล วังศรี
นายบรรดิษฐ กลางนภา
นายบรรดิษฐ มวงออง
นายบรรพต ยาวะโนภาส
นายบรรพต หาญบาง
นายบรรพรต แขวงภูเขียว
นายบรรยงคเวทย ศิริสาร
นายบรรลือ ทองยอย
นายบรรลุ บุญชะโด
นายบรรลุ สุขุนา
นายบรรหาญ เดชมา
นายบล เสียงเสนาะ
นายบวร พันธวิไล
นายบวรรังสี จอกแกว
นายบัญชร พันธุชัยเพชร
นายบัญชา กรมศิลป
นายบัญชา กลาหาญ
นายบัญชา เกตุแกว
นายบัญชา คนชุม
นายบัญชา ชุมหิรัญ
นายบัญชา ทองสา
นายบัญชา ปานทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗

นายบัญชา ภัทรกุลวิศาล
นายบัญชา ละมุลตรี
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ
นายบัญชา สุวรรณโท
นายบัญชา สุวรรณบุตร
นายบัญชา แสงอรุณ
นายบัญญัติ กั้นไธสง
นายบัญญัติ ยืนยง
นายบัญญัติ ศรีไทย
นายบัญญัติ ศุภราทิตย
นายบัณฑิต กรรขํา
นายบัณฑิต กันธิวัง
นายบัณฑิต แกวเกิด
นายบัณฑิต เขียวเสน
นายบัณฑิต จันทะมุด
นายบัณฑิต จินดา
นายบัณฑิต ไชยวงค
นายบัณฑิต นวนภูมิวัน
นายบัณฑิต บุญเติม
นายบัณฑิต บุญธรรม
นายบัณฑิต ลอยคลัง
นายบัณฑิต ศรีอนงค
นายบัณฑิต เหลาสุขา
นายบัณฑิตย ธรรมเสถียร
นายบันทึก คงพิรุณ
นายบันเทิง ซามงค

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๘
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบันเทิง บัวคีรี
นายบัลลังก เกื้อปญญากูล
นายบัลลังก มะเจี่ยว
นายบัลลุ ขันทะ
จาสิบโท บัวทอง จันปญญา
นายบัวพันธ นันตา
นายบัวลอน คําศรี
นายบารมี บุตรอําคา
นายบาฮารอดิง เจะและ
นายบํารุง ตรีขํา
นายบํารุง ถาวรสาลี
นายบํารุง ภูผายาง
นายบือราเฮง สะอิ
นายบุญ โพธิ์ขาว
นายบุญเกียรติ เกตแกว
นายบุญเกื้อ เกตุแกว
นายบุญคลอง จุลเลศ
นายบุญค้ํา กินรา
นายบุญจัน ชวงโชติ
นายบุญจิตร จันทรวิน
นายบุญเจริญ ระมั่งทอง
นายบุญเจือ สพานทอง
นายบุญชวย จันทรศรี
นายบุญชวย ชมสาน
นายบุญชวย ศรีสมพร
นายบุญชวย สายราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๒๒๔๙

นายบุญชอบ นิลบุตร
นายบุญชัย ทรเทพ
นายบุญชาย โชยรัมย
นายบุญเชิด เจ็กสันเทียะ
นายบุญญวัฒน เศษคึมบง
นายบุญญารักษ เกาะโคง
นายบุญตา สักขินา
นายบุญถม อุบาลี
นายบุญถิ่น ภูดินทราย
นายบุญทวี นรโคตร
นายบุญทอม งิ้วกาน
นายบุญทัน มาลี
นายบุญทัน ไมอักรี
นายบุญทํา แผนชัยภูมิ
นายบุญทํา ศิริสุทธิ์
นายบุญทิศ อุมบุญ
นายบุญเท็ง กาติ๊บ
นายบุญแทน บุญแสน
นายบุญธรรม แกวดี
นายบุญธรรม เจริญโสภารัตน
นายบุญธรรม โดยดวน
นายบุญธรรม ทรัพยสิน
นายบุญธรรม ทุราช
นายบุญธรรม มาดี
นายบุญธรรม ลําคํา
นายบุญธรรม ลือชัย

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญธรรม เอี่ยมออน
นายบุญนริศ กมลรัตน
นายบุญปลูก วงษแกว
นายบุญเพ็ง ทาทาหวา
นายบุญเพ็ง สกุลจาป
นายบุญมา คําชนะชัย
นายบุญมา รอดประเสริฐ
นายบุญมาก บุญศรี
นายบุญมี คันทะนาค
นายบุญมี ทวีทรัพย
นายบุญมี วรชมพู
นายบุญมี วิวาจารย
วาที่รอยตรี บุญมี สีซุย
นายบุญมี หามา
นายบุญเมือง พูลทรัพย
นายบุญยง แพนไธสง
นายบุญยรัตน ดอกบัว
นายบุญยฤทธิ์ ปยะศรี
นายบุญยืน เหลากลม
นายบุญยืน อรชร
นายบุญเย็น สาระชาติ
นายบุญโยม เกยเลื่อน
นายบุญรบ บุราคร
นายบุญรวม บุตรทา
นายบุญรอด ริมทอง
นายบุญรอด วินทะชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุญรื่น เบ็ญเจิด
นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์
นายบุญฤทธิ์ จํารัส
วาที่พันตรี บุญฤทธิ์ รุจิวงษสิริกุล
นายบุญเลิศ คําแสนโคตร
นายบุญเลิศ ชูชื่น
นายบุญเลิศ ดวงแกว
นายบุญเลิศ ทวีวรรณกิจ
นายบุญเลิศ ทองชล
นายบุญเลี้ยง อาษอาษา
นายบุญเลี่ยม บุญศรี
นายบุญวิชญ สัมนา
นายบุญศรี จริตนอม
นายบุญสง กาติ๊บ
นายบุญสง จอมหงษ
นายบุญสง ดอกดวง
นายบุญสง ดังกลาง
นายบุญสง ผาอินทร
นายบุญสง พินธุรักษ
นายบุญสง โพธิสัย
นายบุญสง เมงผอง
นายบุญสง ศรีชวย
นายบุญสง อยูนอก
นายบุญสง ออนละออ
นายบุญสถิตย วันชูเสริม
นายบุญสม ตรีนก

๒๓๐๒
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญสม ศิริลวน
นายบุญสี ทิพจรูญ
นายบุญสืบ ชาวนา
นายบุญเสถียร เมืองใจ
นายบุญเสริม เคารพ
นายบุญหนา แทนสา
นายบุญหลาย ทองศรี
นายบุญเหลือ โสชาติ
วาที่รอยตรี บุญอุม ตะตองใจ
นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ
นายบุรพบท สุขเนียม
นายบุรินทร สารีคํา
นายบูรณากร จันทรวรชาต
นายบูอาสัน หาโสะ
นายเบญจขันธ สารรัตน
นายเบญจพันธุ ผองสวัสดิ์
วาที่รอยตรี เบญจรงค ทองออน
วาที่รอยตรี เบ็ญจา หงษาชุม
นายเบ็นซิน ดํานิล
นายป.ทศพล จันทนะสาโร
นายปกครอง ธานัง
นายปกครอง ศรีสุวรรณ
นายปกรณ ชิณสิทธิ์
นายปกรณ นวนกลาง
นายปกรณ บัวแยม
นายปกรณ ภิวัฒนศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๒๓๕๓

นายปกรณ รัตนา
นายปกรณ ศรีวิชัย
นายปกรณ หลักทอง
นายปกาศิต ทมโยธา
นายปกิรนัน นามจันทรา
นายปฏิคม พงษบริบูรณ
นายปฏิบัติ เจริญสุข
นายปฏิพล จําลอง
นายปฏิพัทธ ศรีสวาท
นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์
นายปฏิวัติ สมันตศรี
นายปฐพี มีบาง
นายปฐพี อินทรีย
นายปฐม พรหมจักร
นายปฐมพงศ ที่ดี
นายปฐมพงษ คําขาว
นายปฐมพงษ อัปมระกา
นายปฐวี พลบุญ
นายปณวัฒน เรืองจิรโชติ
นายปธานิน วรรณตรง
นายปรพล แกวชาติ
นายปรมินทร นอยเสนา
นายปรเมธ โอษะคลัง
นายปรเมนทร คืนดี
นายปรเมศ กองสมบัติ
นายปรเมศ ดีบุญโน

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปรเมศร สะอาด
นายปรเมษฐ ไผฤทธิ์
นายปรเมษฐ อินเขียว
นายประกอบ ขุนไกร
นายประกอบ คงใจดี
นายประกอบ จองทองหลาง
นายประกอบ ถามั่งมี
นายประกอบ ปนสรณะ
นายประกอบ ผายพิมพ
นายประกอบ พันธทิพย
นายประกอบ สนมฉ่ํา
นายประกอบ สุขสวาง
นายประกอบกิจ จอมหงษ
นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ
นายประกิจ พึ่งตน
นายประกิต ขันธะรี
นายประกิต ศรีพิมพเมือง
นายประครอง ทัดมาลา
นายประครอง วงศฉลาด
นายประครอง สิทธินันท
นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม
นายประจบ บุญสืบ
นายประจบ ลีลาสม
นายประจวบ ทองสระคู
นายประจวบ รักษาชนม
นายประจวบ วงษบานดู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕

นายประจวบ อรรคสังข
นายประจวบ อินทรโชติ
นายประจักร แกวกิจ
นายประจักร โพธินี
นายประจักษ เกตุสุวรรณ
นายประจักษ โชติชวง
วาที่รอยตรี ประจักษ บุรีหลง
นายประจักษ ฝกบัว
นายประจักษ รุงแสง
นายประจักษ ศรีนวลจันทร
นายประจักษ แสนพันนา
นายประจํา ทองไดหนู
นายประชัน กันธะมาลัย
นายประชัน ชาวสามทอง
วาที่รอยตรี ประชา การินทร
นายประชา เทนอิสสระ
นายประชา วงคศรีดา
นายประชา แสนเย็น
นายประชา โสดาวิชิต
นายประชา ออนรักษา
นายประชาญวุฒิ ธงยศ
นายประชารัฐ เดชสองชั้น
นายประชิด จันทรทอง
นายประชุม เหลาแชม
นายประณต ชุบสุวรรณ
นายประดับ ไดทุกทาง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประดับ แสวงงาม
นายประดับชาติ บุญมาก
นายประดิษฐ ปกษา
นายประดิษฐ แกวยม
นายประดิษฐ เขื่อนแกว
วาที่รอยตรี ประดิษฐ เจือจันทร
นายประดิษฐ ใจซื่อ
นายประดิษฐ เชื้อเมืองพาน
นายประดิษฐ โพธิ์นักขา
วาที่พันตรี ประดิษฐ มะโนสันต
นายประดิษฐ มาลาแสง
นายประดิษฐ เลิศนอก
นายประดิษฐ สมสวย
นายประดิษฐ สุรสีหเรืองชัย
นายประดิษฐ หมวดอินทร
นายประดุง จันทรเพ็ง
นายประดุจ คันทะสาร
นายประเด็ด แกวสา
นายประเด็น สุขผดุง
นายประเดิม โบพรหม
นายประเดิม แสนจันทร
นายประถม อินวงศวาร
นายประทวน บดีรัฐ
นายประทวน เปไธสง
นายประทวน พรมจอย
นายประทิน วงคไชย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗

นายประทีป จันทรรักษ
นายประทีป เจียมทิพย
นายประทีป ชนะสงคราม
นายประทีป ธนะ
นายประทีป นิลจันทร
นายประทีป ปริทารัมย
นายประทีป ผาสุภะ
นายประทีป เพิ่มชีวา
นายประทีป ลี้พล
นายประทีป สุมสุข
นายประทีป หมื่นขํา
นายประทีป อรามเรือง
นายประเทือง ถึงดี
นายประเทือง พัฒนโชติ
นายประเทือง มวยดี
นายประนอม อินทโชติ
นายประพงศ ธรรมทินโณ
นายประพจน ผกานนท
นายประพัฒน กังวานพณิชย
นายประพัฒน วงษเจริญ
นายประพันธ กิรัมย
นายประพันธ เจะอูมา
นายประพันธ ไทยกรรณ
นายประพันธ มโนชมภู
นายประพันธ ยอดตระกูลชัย
นายประพันธ วิชาเกวียน

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประพันธ ศรีประเสริฐ
นายประพันธ แสงกุล
นายประพันธ แหลมมวง
นายประพันธ อุดมกัน
นายประพันธพงษ ไชยจิตร
นายประพันธศักดิ์ ภูศรีฐาน
นายประพิณ มะโนธรรม
นายประภวิษณุ อาษากิจ
นายประภัทร โสภา
นายประภัสร จันทิมา
วาที่รอยโท ประภาศ
คุปตกาญจนากุล
นายประภาษ สังขทอง
นายประภาส คงฉิม
นายประภาส จันดาเบา
นายประภาส ดนตรี
นายประภาส แปงมูล
นายประภาส พงษนาคินทร
นายประภาส เพ็ชรักษ
นายประภาส ละราคี
นายประภาส สนิทรัมย
นายประภาส สวนกูล
นายประภาส สีรินทร
สิบเอก ประภาส เสียงหวาน
นายประภาส อาจเวทย
นายประมวน ดวงนางรอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘

นายประมวล จันทรอวม
นายประมวล โตโคกสูง
นายประมวล สืบวงศ
นายประมวล สุขสนิท
นายประมวล แสงแกว
นายประมวล แสนใจ
นายประมวล ออนสุระทุม
นายประมวล อุนคํา
นายประมอน ไทยกุล
นายประมูล กลาแข็ง
นายประเมธ ภูคงคา
นายประเมิน ทองพรอง
นายประเมิน บุญเปลี่ยน
นายประเมิน เอคนาสิงห
นายประยงค ปยะนารถ
นายประยงค ศรีทรัพย
นายประยน สมแวง
นายประยุกต บุญสุข
นายประยุทธ งามสกุล
นายประยุทธ น้ําอบเชย
นายประยุทธ เมฆมณี
นายประยุทธ ศรีจันทรกาศ
นายประยุน ตะโนนทอง
นายประยูร คําจันทร
นายประยูร คําภา
นายประยูร เครื่องกัณฑ

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประยูร ใจภักดี
นายประยูร ทองสุข
นายประยูร บุญยืน
นายประยูร โพธิวรรณ
นายประยูร ภูแขงหมอก
นายประยูร ภูมิไชยโชติ
นายประยูร ภูวิชัย
นายประยูร แลกันทะ
นายประยูร อาจยางคํา
นายประวัติ ชัยสีหา
นายประวัติ เถาทิพย
นายประวัติ บุญแจม
นายประวัติ บุตรภักดี
นายประวิช จําปาศรี
นายประวิทย ดีสวัสดิ์
นายประวิทย ไทยพุทรา
นายประวิทย นิราชภัย
นายประวิทย อาชา
นายประวี สมภักดี
นายประวีณ วีรเสนีย
นายประวุธ ภูทองแหลม
นายประเวช จิ้วจวบ
นายประเวช ทองนพคุณ
นายประเวช นันนิยง
นายประเวช ผิวพรรณ
นายประเวทย ใจไว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

นายประเวทย สิงหชัย
นายประเวศ เขื่อนสีออน
นายประเวศ ศรีสุวรรณ
นายประศาสตร วิริยะพันธ
นายประศาสน คําทองดี
นายประสงค เชื้อสุข
นายประสงค ตะวัน
นายประสงค ถนัดคา
นายประสงค เทียบจันทึก
นายประสงค นาราช
นายประสงค รามวิเศษ
นายประสงค อิ่นสุทะ
นายประสงค อุณาพรหม
นายประสงคศิลป ชินคํา
นายประสบ กอนเงิน
นายประสบ จันทรทอง
นายประสบ สุวรรณธาดา
นายประสพ แกวบังเกิด
นายประสพ แกวหอม
นายประสพโชค ประภา
นายประสม ทองขวิด
นายประสาท ไชยทองรัตน
นายประสาท บุดดาหวัง
นายประสาท ผิวงาม
นายประสาทศิลป สุสาระโพธิ์
นายประสาน เจียรบุตร

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประสาน ธาตุจันทร
นายประสาน พาชนะ
นายประสาน พิลาศาสตร
นายประสาน ภูหอมเจริญ
นายประสาน แสงจันทร
นายประสาร บุตตะไมล
นายประสาร มีมาก
นายประสิทธิ์ แกวชมภู
นายประสิทธิ์ แกวยม
นายประสิทธิ์ โกษาแสง
นายประสิทธิ์ คําผุย
นายประสิทธิ์ โคตรภูธร
นายประสิทธิ์ จันทรไทย
นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐ
นายประสิทธิ์ ชมภูเขา
นายประสิทธิ์ ญาติพรอม
นายประสิทธิ์ ทองบอ
นายประสิทธิ์ ทองมี
นายประสิทธิ์ นนทศิริ
นายประสิทธิ์ บุญเต็ม
นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย
นายประสิทธิ์ ปตะสิงห
นายประสิทธิ์ พลโสภา
นายประสิทธิ์ พิกุลกาฬ
นายประสิทธิ์ พิมพิสาร
นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒

นายประสิทธิ์ ยาทิพย
นายประสิทธิ์ วรรณรัตน
นายประสิทธิ์ วิทยานันท
นายประสิทธิ์ ศรีจันทร
นายประสิทธิ์ สิทธิชัย
นายประสิทธิ์ แสนคําแพ
นายประสิทธิ์ โอภาษี
นายประสูตร พันโท
นายประเสริฐ เกตุโสระ
นายประเสริฐ แกวจังหาร
นายประเสริฐ คานภู
นายประเสริฐ ชัยชนะ
นายประเสริฐ ชูวิวัฒนรัตนกุล
นายประเสริฐ ดานตระกูล
นายประเสริฐ ทรัพยมาก
นายประเสริฐ ทองอุดม
นายประเสริฐ ทาพิมาย
นายประเสริฐ แทนพลกรัง
นายประเสริฐ บุญคลอย
นายประเสริฐ บุญชวย
นายประเสริฐ บุญรวม
วาที่รอยตรี ประเสริฐ บุตรดี
นายประเสริฐ ปานรอด
นายประเสริฐ ปุมพิมาย
นายประเสริฐ พรมพิชัย
นายประเสริฐ พาสวาง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประเสริฐ เพชรฤทธิ์
นายประเสริฐ ฟกสอาด
นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ
นายประเสริฐ สมเขียวหวาน
นายประเสริฐ สังเกตุดี
นายประเสริฐ สายหยุด
นายประเสริฐศักดิ์ แกวหนองแสง
นายประหยัด ชมผา
นายประหยัด ชูเพชร
นายประหยัด ธงยศ
นายประหยัด พุดลา
นายประหยัด โพธิ์กลิ่น
นายประหยัด เมื่อประโคน
นายประหยัด อยูเกาะ
นายปรัชชญา ใหนาค
นายปรัชญา กะการดี
นายปรัชญา มีพรหมดี
นายปรัชญา รุงศรี
นายปรัชญา วัชรธนาคม
นายปราการ เวียนเตียง
นายปราธิต หรรษาวงศ
นายปราบ เนื้อแกว
นายปราบดา มาประดิษฐ
นายปราโมช ชุมภูแสง
นายปราโมทย เทพกูล
นายปราโมทย ธิศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายปราโมทย พรหมบุบผา
นายปราโมทย พลศักดิ์เดช
นายปราโมทย เพชรปรางค
นายปราโมทย วรกุล
นายปราโมทย ออนพันธุ
นายปรารถนา อุนกลม
นายปริฉัตร สัจจา
นายปริชญ นาทองคํา
นายปริญญ เรืองจันทร
นายปริญญา แกวบังเกิด
นายปริญญา จุยทอง
นายปริญญา ตุงคะสมิต
นายปริญญา ถ้ําหิน
นายปริญญา นิวาสวงษ
นายปริญญา บุญลอม
วาที่รอยตรี ปริญญา พงศกาสอ
นายปริญญา สองสีดา
นายปริญญา สีหาใต
นายปรินทร ศรีษะเนตร
นายปริม คําสุวรรณ
นายปริวรรต นอยตาแสง
นายปริวัตร บุญอาจ
นายปรีชา การสอาด
นายปรีชา กิติพันธ
นายปรีชา แกวปาเฟอย
นายปรีชา แกวสวัสดิ์

๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปรีชา แกวโสภณ
นายปรีชา ขัติยะนนท
นายปรีชา คําเหมือน
นายปรีชา เคนจันทา
นายปรีชา ใครครวญ
นายปรีชา ไคนุนสิงห
นายปรีชา ใจนาน
นายปรีชา ใจรักเรียน
นายปรีชา ใจอดทน
นายปรีชา ชวยดวง
นายปรีชา ชาวเชียงตุง
นายปรีชา ไชยสาลี
นายปรีชา ดีกรุด
นายปรีชา ถ้ํากลาง
นายปรีชา ทองมา
นายปรีชา นาครัตน
นายปรีชา นิธิเจริญ
นายปรีชา บุญชัย
นายปรีชา บุญเลิศ
นายปรีชา บุตรเต
นายปรีชา ประยงคหอม
นายปรีชา แปนเจริญ
นายปรีชา พลราช
วาที่รอยเอก ปรีชา มณฑาทิพย
นายปรีชา มะไลไธสง
นายปรีชา มีชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖

นายปรีชา เมืองละออง
นายปรีชา ยอดทอง
นายปรีชา ยอดยิ่ง
นายปรีชา ฤทธิเรือง
นายปรีชา ลาภมาก
นายปรีชา วัชเรนวงศ
นายปรีชา วุฒิพันธุ
นายปรีชา ศิริมุสิกะ
นายปรีชา สายเชื้อ
วาที่พันตรี ปรีชา สิทธิโชติ
นายปรีชา สุขศรี
นายปรีชา สุยะคําวงศ
นายปรีชา แสงทอง
นายปรีชา โสภาเคน
นายปรีชา ออกกิจวัตร
วาที่รอยตรี ปรีดา ดานลาพล
นายปรีดา บุญชวย
นายปรีดา มวงจันอัด
นายปรีดี สวางวงศ
นายปรียา พนภัย
นายปลื้ม ปรีชา
นายปวิชชา ดาวเรือง
นายปวิตร สมนึก
นายปวีณวัชร ขุนเทียนเขมชาติ
นายปองคุณ ตั้งทวี
นายปองพล ศรีตะเขต

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปอรฐวีย หนองบัว
นายปญกฤช เดชากรพรรธน
นายปญญา กระจางศรี
นายปญญา กันเกตุ
นายปญญา เกิดยิ้ม
นายปญญา แกวแหวน
นายปญญา แงโว
นายปญญา ชัยวิชิต
นายปญญา ธรรมดี
นายปญญา น้ําใจสุข
นายปญญา พุทธพฤกษ
นายปญญา สอลี
นายปญญา สุระโส
นายปญญา หัตถิ
นายปญญากร อุดนัน
นายปญญาฤทธิ์ ถาวงษกลาง
นายปญญาวัฒน สุวรรณไตรย
นายปญญาวุธ จันทรังษี
นายปฐฏิพนธ นนทะโคตร
นายปณณทัต รักชนะ
นายปณณธร บุญอาจ
นายปาณิสรา ชูมก
นายปานเทพ ปานนิล
นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ
นายปานไทย ภูลนแกว
นายปารมี นามโสม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘

นายปารมี ภูมิสุทธาผล
นายปารมี วชิรปทุมมุตต
นายปารเมศ พรมนนท
นายปติ เนาวรัตน
นายปน พูลสุข
นายปยณัฏฐ พละสุ
นายปยพัทธดนย พันธสุวรรณ
นายปยภัทร แสงคํา
นายปยวัฒน คนเกง
นายปยศักดิ์ นาคชวย
นายปยศักดิ์ สันธานเดชา
นายปยสนธิ์ เชื้อทอง
นายปยะ กอนธรรม
นายปยะ การะเกษ
นายปยะ เกียนประโคน
นายปยะ สงเสริมสกุล
นายปยะ สายจีน
นายปยะพล เถื่อนพาชิน
นายปยะวัฒน นาถมทอง
นายปยะศักดิ์ เหมือนมาตย
นายปยะศักดิ์ เหลาสงคราม
นายปยะสันต วรรณภพ
นายปโย ลุสุข
นายปุญณพัฒน ทิพยะกัน
นายปุณณวิช แกวปน
นายปุณณวิช ชมภูวิเศษ

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเปรม มีภูเวียง
นายเปลว ชาหวา
นายเปลว ปุริสาร
นายเปาซี กีโตะ
นายเปยมศักดิ์ ศรีสุมัง
นายผดุง จันทรคา
นายผดุงศักดิ์ แกวสังข
นายผดุงศักดิ์ วิรัชกุล
นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ
นายผัด ทิพยสันเทียะ
นายเผด็จ บุญมาทัน
นายเผด็จ ผาหอมสุข
นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน
นายเผดิมเดช พงศพิริยาภรณ
นายผไท อุทุมสกุลรัตน
นายผล อุนวงษ
นายโผบิน บุตรมาตร
นายไผลอม ชมพุด
นายผสม บุญพันธ
นายฝน ยงบุตร
นายแฝง วัดอินทร
นายพงคเทพ จารุกมล
นายพงคพันธุ โคตพรม
นายพงศกร จันทะเป
นายพงศกร ตนภูบาล
นายพงศกร พุทธิมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙

นายพงศกร อุปละ
นายพงศชยุตม จันทรละคร
นายพงศชัย ไชยราช
นายพงศณภัทร ดีดพิณ
นายพงศธร ชางปด
นายพงศธร โตะงาม
นายพงศธร นุยสมัน
นายพงศธร สรอยสวรรค
นายพงศธร เจริญกิจ
นายพงศธรณ ผานพรม
นายพงศธวัช จรูญฐิติวัฒน
นายพงศพณิชย วรไธสง
จาอากาศตรี พงศพลินทีปต
บุญเศียร
นายพงศพัฒน เจริญเชาว
นายพงศพันธ เจริญผล
นายพงศพันธ พันธพงศ
นายพงศพันธุ ไชยบุญเรือง
นายพงศพิทักษ ศรลัมพ
นายพงศพิษณุ สุพรรณ
นายพงศภัค ปญญาใส
นายพงศภาณุ พัฒนพิมพพงศ
นายพงศวิทูร กัณหา
นายพงศศักดิ์ แสงทอง
นายพงศศักดิ์ หลอทอง
นายพงศศิริ ใสแจม

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพงศสนิท ศรีปานนิล
นายพงศักดิ์ คนหมั่น
นายพงษจิตร เฟองจร
นายพงษเจริญ โควถาวร
นายพงษทอง ศรีนอย
นายพงษเทพ อินทรอําคา
นายพงษประทีป มากแสน
นายพงษพัฒน สุนนท
นายพงษพันธ ชัยรัตน
นายพงษพันธ ชูศรี
นายพงษพันธ ฤทธิขันธ
นายพงษพิชิต พรมสิทธิ์
วาที่รอยตรี พงษพิณิตย อุทธิยา
นายพงษพิทักษ ทุพลชัย
นายพงษภัทร ตันมา
นายพงษระวี พลอยไธสง
นายพงษวชิรินทร จันทรเทศ
นายพงษศักดิ์ กิตติอุดมเดช
นายพงษศักดิ์ แกนทองหลาง
นายพงษศักดิ์ เคางิ้ว
นายพงษศักดิ์ จันทรบุญ
นายพงษศักดิ์ จันทรศรีนวล
นายพงษศักดิ์ เจริญคุณ
นายพงษศักดิ์ ดีอุดม
นายพงษศักดิ์ บรรใดทอง
นายพงษศักดิ์ บุพศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑

นายพงษศักดิ์ เบ็ตเสร็จ
นายพงษศักดิ์ ประมายะยัง
นายพงษศักดิ์ พลเยี่ยม
นายพงษศักดิ์ พินิจ
นายพงษศักดิ์ มูลสิน
นายพงษศักดิ์ รอดพงษ
นายพงษศักดิ์ วงศทองเจริญ
นายพงษศักดิ์ เวชสาร
นายพงษศักดิ์ ศิริวงศ
นายพงษศักดิ์ สวางไสว
นายพงษศักดิ์ ออนพฤกษภูมิ
นายพงษศักดิ์ อุตรมาตย
นายพงษศาสตร คตโคตร
นายพงษศิริ พวงทอง
นายพงษสิริ ชาติบุตรศรี
นายพจนศักดิ์ กันตีมูล
วาที่รอยตรี พจนาต โคพะทา
นายพชร ทิศกลาง
นายพชร พิมพวาป
นายพนม ไชยพรพัฒนา
นายพนม พุทธาผา
นายพนม วงษถม
นายพนม ศิรินามมนตรี
นายพนม สุขหา
นายพนม อบอุน
นายพนมไพร เปาวนา

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพนัส ไชยฮะนิจ
นายพนัส วิโสรัมย
นายพนัสเทพ กุลวงศ
นายพนาดร แสนใจ
นายพยุง กองขัน
นายพยุง แจมหมอ
นายพยุง บุญเกาะ
นายพยุง วงศอนุ
นายพยุงศักดิ์ เจริญวรรณ
นายพยุหพล จารุธรรมจริยา
นายพเยาว เกตานนท
นายพร พรหมบุตร
นายพรชัย เกตุทองดี
นายพรชัย ขันศรี
นายพรชัย จันทรจิตร
นายพรชัย เดชสงค
นายพรชัย ทองวิเศษ
นายพรชัย นาชัยเวียง
นายพรชัย พวงพิลา
นายพรชัย มวงแจม
นายพรชัย โมฬี
นายพรชัย รุงนิลรัตน
นายพรชัย หงษดี
นายพรเทพ คําหินกอง
นายพรเทพ บับพาน
นายพรเทพ เศียรสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓

นายพรประเสริฐ ดวงเดือน
นายพรพงษ ดูยอดรัมย
นายพรพิชิต ทองหมื่น
นายพรพิทักษ คํามวน
นายพรพิพัฒน สอื้นรัมย
นายพรพิรุณ เหลือมาก
นายพรภิรมย แกวมหา
นายพรมมา บุญหลา
นายพรมมา ศิลารักษ
นายพรมรักษ ศรีอุดร
นายพรรณา มาตเลียง
นายพรรษวุฒิ ธนูทอง
นายพรเลิศ พงษเรืองหนู
นายพรศักดิ์ โททุมพล
นายพรศักดิ์ บุญยัง
นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ
นายพรสวรรค แกวเทพ
นายพรสวรรค เหลาดวงดี
นายพรสันต โมคศิริ
นายพรหมพิริยะ ดีสวัสดิ์
นายพรหมมินทร แสงยอย
นายพรอมพรรณ สุกเหลือง
นายพรอมพันธ สุวรรณแสน
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
นายพฤหัส พันธมะณี
นายพลวัฒน กัลยาประสิทธิ์

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพลาดิศัย โพธิจันทร
นายพลาดิศัย ไวทยกุล
นายพลาเดช พินิจมนตรี
นายพลายงาม สมวงษ
นายพลายชุมพล เหลืองาม
นายพวง กุมภิโร
นายพศิน ใบศล
วาที่รอยตรี พศุตม พงษพานิชย
นายพสุธร แกวพวง
นายพหลยุทธ สายปญญา
นายพัชชรินทร ชูพันธ
นายพัชรพงษ สุขแสวง
นายพัชระ งามชัด
นายพัชระ วงคเจริญ
นายพัชรินทร ชารัตน
นายพัชวิชญ โฮงยากุล
นายพัฒณพงษ มมประโคน
นายพัฒนชัย บุญขันธ
นายพัฒนพงศ พรรพวก
นายพัฒนพงศ สายสมาน
นายพัฒนพงษ นาสมใจ
นายพัฒนะพงศ วรรณพงศ
นายพัฒนา ทบวงษศรี
นายพัฒนา ลุนศร
นายพัฒนา สุทธิรอด
นายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕

นายพัทธนา กลางประพันธ
นายพันณาราย เมืองแสน
นายพันธ ซิ้วเตีย
นายพันธยศ มวยมั่น
นายพันธยศ ศรีนเรศพงษ
นายพันธศรี พลศรี
นายพันธศักดิ์ คงคืน
นายพันธศักดิ์ เนื่องอุดม
นายพันธิ์ศักดิ์ อุปเทห
นายพันเลิศ ครองยุติ
นายพันศักดิ์ สายแสงจันทร
นายพันศักดิ์ ออนหนองหวา
นายพัลลภ จันทรลอย
นายพัลลภ ทองหลอ
นายพัลลภ มหาผิว
นายพัลลภ ศิลาทิพย
นายพัศดา จิราสิทธิ์
นายพัสมัย ละมายศรี
นายพาดี ฉิมพาลี
นายพานิช คนขยัน
นายพานิช เครือสุข
วาที่รอยเอก พานิช แสงเทพ
นายพานุทัศ โคตรสงคราม
นายพายุ อุปพงษ
นายพิฆเนศ พาคํา
นายพิจักนภัสถ สุริยะพรหม

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิจิตร ชูชีวา
นายพิจิตร บุญยอด
นายพิจิตร อุตตะโปน
นายพิชัย ไกรการ
นายพิชัย คุรุตาประภา
นายพิชัย ชายเชื้อ
นายพิชัย ญาณศิริ
นายพิชัย ตาหลา
นายพิชัย ธนะทรัพยทอง
นายพิชัย นวมจะโปะ
นายพิชัย นักผูก
นายพิชัย เนินพัน
นายพิชัย ระเกตุ
นายพิชัย วิชาศิลป
นายพิชาภพ ลักขษร
นายพิชาภพ ศรีทองมาศ
นายพิชิต แชมชื่น
นายพิชิต ทีอุปมา
นายพิชิต บุญทะโชติ
นายพิชิต พรหมดี
นายพิชิต พวงประโคน
นายพิชิต พันทะสี
นายพิชิต สนั่นเอื้อ
นายพิชิต สุจริต
นายพิชิตชัย อินทรภูวงศ
นายพิเชฐ แกวมณีชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๐๒
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

นายพิเชฐ จินเตาหลี
นายพิเชฐ พนทุกข
นายพิเชฐ วิริยะ
นายพิเชษฐ เขาแกว
นายพิเชษฐ เตยแกว
นายพิเชษฐ นิรวุธ
นายพิเชษฐ ผาสุข
นายพิเชษฐ สุมมาตย
นายพิเชษฐ โคนกระโทก
นายพิเชษฐ เจือจันทร
นายพิเชษฐ ไชยบาล
นายพิเชษฐ ดวงอาสงฆ
นายพิเชษฐ ตราปญญา
นายพิเชษฐ ทิศกลาง
นายพิเชษฐ บุญทวี
นายพิเชษฐ พิมพมหา
นายพิเชษฐ พุมนวล
นายพิเชษฐ เพ็งจันทร
นายพิเชษฐ ภูอาว
นายพิเชษฐ ยงปญญา
นายพิเชาวน องคอนุรักษ
นายพิทยา เขมนเขตวิทย
นายพิทยา ดวงงาม
นายพิทยา บุญจันทร
นายพิทยา เยียวรัมย
นายพิทยา เสมาสถิตยพันธ

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายพิทยา เอียดชวย
นายพิทักษ โจระสา
นายพิทักษ ชาวเหนือ
นายพิทักษ ดวงตะวงษ
นายพิทักษ ทวันเวช
นายพิทักษ ธาระณะ
นายพิทักษ ปะนามะ
นายพิทักษ เรืองนุน
นายพิทักษ วรสาร
นายพิทักษ โสตถยาคม
นายพิทักษพงษ วิชิต
นายพิธี เชื่อมกลาง
นายพิน ชูทอง
นายพินัย ทองยอด
นายพินิจ การะเกษ
นายพินิจ เกื้อทิพย
นายพินิจ คลายอน
นายพินิจ เชื้อแพง
นายพินิจ ทังสุนันท
นายพินิจ เปานาเรียง
นายพินิจ แสงจันทรวิบูลย
วาที่รอยตรี พินิตนันท
ดวงจันทรทิพย
๓๐๕๐ นายพิพัฒ พรมหาลา
๓๐๕๑ นายพิพัฒน ดลเอี่ยม
๓๐๕๒ นายพิพัฒน โพธิ์ยา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๓๐๗๘

นายพิพัฒน รักแกว
นายพิพัฒน สนุนดี
นายพิพัฒน อภัยภักดี
นายพิพัฒนชัย ศรีสุไชย
นายพิพัฒนพงศ บุญอนันต
นายพิพัฒพล ธูปหอม
นายพิภพ อุปการะ
นายพิภัชพงศ คําพล
นายพิมพ โพธิ์ทอง
นายพิมล รัตนพันธ
นายพิมลอาสน ทองคํา
นายพิริยะ ทองมนต
นายพิรุณ เตจะแกว
นายพิศณุ โกมล
นายพิศักดิ์ มาลินี
นายพิศาล ขวาไทย
นายพิศาล ปาลรัตน
นายพิศาล พรหมจักร
นายพิศาล รักญาติ
นายพิศาล อินโทโล
นายพิศิษฏ โลไธสง
นายพิศิษฐ ชื่นจิตร
นายพิศิษฐพงษ ไชยแกว
นายพิเศษ ถาแหลง
นายพิษณุ คนซื่อ
นายพิษณุ คํามะปะนา

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิษณุ ชุมยางสิม
นายพิษณุ แนนอุดร
นายพิษณุกร แกวนาค
นายพิษณุรักษ คํายง
นายพิสณห เนตรประโคน
นายพิสรรค ธงชัย
นายพิสัญ ผลสวัสดิ์
นายพิสัน โพนทัน
นายพิสัย พวงนาค
นายพิสิฐชัย บุญหนา
นายพิสิษฐ แสงทอง
นายพิสิษฐพงศ เฉลิมแสน
นายพิสุทธิ์ นักเสียง
นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ
นายพิสูจน ชมภูโคตร
นายพีรเดช ทิ้งแสน
นายพีรเทพ หอมหวล
นายพีรพงศ มั่นหมาย
นายพีรพงษ วีระ
นายพีรพล กองศรี
นายพีรพัฒน ปราสาททรัพย
นายพีรพันธุ หาพันธุ
นายพีรภัทร หินแกว
นายพีรวัฒน อิทธิพร
นายพีรวัส ตั้งเวโรจนสกุล
นายพีรวิชญ สมอนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐

นายพีรวิชญ สีระสูงเนิน
นายพีรศักดิ์ กาวิละพรรณ
นายพีรศักดิ์ เทียมศักดิ์
นายพีรศิษย สิงหโสภา
นายพีระ ยาปะโลหิต
นายพีระพงศ ตันสกุล
นายพีระพงษ คุรุบัณฑิตย
นายพีระพงษ ไชยทองศรี
นายพีระพล สาระคง
นายพีระพันธ คีรีศรี
นายพีระพันธ เสริมศิริ
นายพีระยศ แทนจันทร
นายพีระยุทธ ยั่งยืน
นายพีระวัฒน พีระธรรมเดช
นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาล
นายพุฒิพงศ ยาทวม
นายพุฒิพงษ ปะสังติโย
นายพุฒิพงษ สีโฮย
นายพุทธา คุณมี
นายพุทธา สุขศรี
นายพูนทวี ผิวบุญเรือง
นายพูนพล จันโทสาร
นายพูลชัย ยางธิสาร
นายพูลชัย หารธงชัย
นายพูลทรัพย ตื้อแปง
นายพูลศักดิ์ เขียวคลาย

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพูลศักดิ์ บุตรแกว
นายพูลสวัสดิ์ วรรณลา
นายพูลสิทธิ์ สิงหพันธ
นายเพชร สาระจันทร
นายเพชรสยาม แพงจันทร
นายเพทาย พินโปน
นายเพิ่มพูน บุงทอง
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
นายเพิ่มศักดิ์ ประสานสุข
นายเพิ่มศักดิ์ สีสม
นายเพิ่มเสียง อัคฮาด
นายเพียรดี จันทรขอนแกน
นายแพงศรี โคตรวงศ
นายแพรุง สีโนรักษ
นายไพชยา พิมพสารี
นายไพฑูรย ขันสุวรรณ
นายไพฑูรย ขําคีรี
นายไพฑูรย ชินสุทธิ์
นายไพฑูรย ชื่นศรี
นายไพฑูรย ดาวเรือง
นายไพฑูรย ทิพยสุข
นายไพฑูรย นอยหนองหวา
นายไพฑูรย มะณู
นายไพฑูรย มาวงค
นายไพฑูรย ยุทไธสง
นายไพฑูรย ศิริบูรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒

นายไพฑูรย สดมุย
นายไพฑูรย สุวรรณศร
นายไพฑูรย แสงสีดา
นายไพฑูลย ดวงฤทธิ์
นายไพทอง ภูเสนา
นายไพทูรย จงทองกลาง
นายไพทูรย เนื้อออน
นายไพทูล ชมเมือง
นายไพทูล ทองเปรม
นายไพบูรณ คําภูมี
นายไพบูรณ คําภูษา
นายไพบูลย คณาญาติ
นายไพบูลย คําอู
นายไพบูลย จุลญาติ
นายไพบูลย บางสุวรรณ
นายไพบูลย พุฒพงษ
นายไพบูลย มั่นยืน
นายไพบูลย รินทะจักร
นายไพบูลย ลือทองจักร
นายไพบูลย วงคเมืองคํา
นายไพบูลย ศรีจันทร
นายไพบูลย แสงอินทร
นายไพรรัตน วิลัยปาน
นายไพรโรจน ชํานาญ
นายไพรวัลย พรหมจริยะพงษ
นายไพรศรี จอยนุแสง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพรัช นาคราช
นายไพรัช ศรีซง
นายไพรัช สงวนไพรดอน
นายไพรัช อุไร
นายไพรัชต จันทรทิพย
นายไพรัตน เกียรติศักดิ์ศิริ
นายไพรัตน จังโส
นายไพรัตน ทองเถาว
นายไพรัตน ยังศิริ
นายไพรัตน ลิมวัฒนาสมุทร
นายไพรัตน สมนอย
นายไพรัตน สืบคํา
นายไพเราะ หนูพุก
นายไพโรจน ขาวสังข
นายไพโรจน จํานงคผล
นายไพโรจน เจริญอินทร
นายไพโรจน ธรรมชัย
นายไพโรจน บุตรแขก
นายไพโรจน บุตรศรีสวย
นายไพโรจน โพธิ์หยา
นายไพโรจน ภูเดนแดน
นายไพโรจน เมฆอรุณ
นายไพโรธ เพ็ชศรี
นายไพลักษ ธานี
นายไพลิน แกวทองมี
นายไพศาล คาดสนิท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔

นายไพศาล ชนะสะแบง
นายไพศาล ที่รัก
นายไพศาล บุญขาว
นายไพศาล ปลอดเทพ
นายไพศาล ผาละนัด
นายไพศาล พวงสมบัติ
นายไพศาล พิลารักษ
นายไพศาล เมฆสงค
นายไพศาล ลายู
นายไพศาล ศรีสุระ
นายไพศาล สงาศรี
นายไพศาล แสงนวล
นายไพศาล แสนเกษม
นายไพศาล หนอกกระโทก
นายไพศาล อาจหาญ
นายไพศาล อุนอุรา
นายไพสาร พิมพชาติ
นายไพสิทธิ์ พั่วระยะ
นายฟาสาง คําทองเขียว
นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแกว
นายภควัฒน พิมพาวงศ
นายภควัต อินพันธ
นายภคสัณห วรรณวิไล
นายภพ ฝนสาย
นายภพธร เหงาสุวรรณ
นายภพธรรม มะลิทอง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภรภัทร เจริญธง
นายภราดร กันธพงศ
นายภราดร นาทันรีบ
นายภวัต สามผองบุญ
นายภักดี ชูกรณ
นายภักดี ชูชวง
นายภักดี เติมสุข
นายภักดี เถื่อนโทสาร
นายภักดี แสงจันทร
นายภักวิจิตร เหงาละคร
นายภัคคุณ นามวงค
นายภัทยา พิชญาวัตร
นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย
นายภัทรชัย อุดมรัตน
วาที่รอยตรี ภัทรดิษย บุญธะรา
นายภัทรธีนันท ภูมิลาวัลย
นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
นายภัทรพล สุรินพา
นายภัทรวัตฐ ซื่อตรง
นายภัทรศักดิ์ แสนตระกูล
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
นายภัทราวุธ สิมชา
นายภัสกร นุนปาน
นายภาคภูมิ ภูมาก
นายภาคภูมิ มุพิลา
นายภาคภูมิ รังษิมาศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖

นายภาคภูมิ สิทธิผล
นายภาณุ ครอบเพชร
นายภาณุพงศ ชะราจันทร
นายภาณุพงศ ทองขอน
นายภาณุพงศ อัครเสถียรพงศ
นายภาณุพันธ ภักดี
นายภาณุลักษณ มังคละคีรี
นายภาณุวัฒน คุณเวียน
นายภาณุวัฒน ชาวพะเยาว
นายภาณุวัฒน อินทรแกว
นายภานรินทร แผนศิลา
นายภานุกร นิ่มดวง
นายภานุกานต บุดดาเหลา
นายภานุพล สารคํา
นายภานุพันธ ศรีวงษ
นายภานุรักษ กําแพงศิริชัย
นายภานุวัฒน ปะรา
นายภานุวัฒน แปนจันทร
นายภานุวัฒน ศรีตะลา
นายภานุวิชญ จันทาว
นายภาวัช กันธวรรณ
นายภาวัต กันตศรี
นายภาวัต โทพันธ
นายภาษกร จินดาขัด
นายภาสกร ฉิมศิริ
นายภาสกร ตะปญญา

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภาสกรณ ปญญาหาญ
นายภาสธร ยาวโนภาส
นายภิญญา รัตนวรชาติ
นายภิญโญ ขาวพราย
นายภิญโญ โจมศรี
นายภิญโญ ชูกลิ่น
นายภิญโญ เศรษฐตานนท
นายภิญโญ โสตถิฤทธิ์
นายภิรพัชญ ปทมาชัยวิวัฒน
นายภิรมย เข็มพุดซา
นายภิรมย บุญรอด
นายภิรมย เรืองเดช
นายภิเษก กําเนิดกาลึม
นายภีมธาวัฒน ศรีประดับชาติ
นายภีรพัฒน อุทธา
นายภุชงค นิลประเสริฐ
นายภุชงค เอี๋ยวศิริ
นายภูธนภัส พุมไม
นายภูธร ดีมาก
นายภูเบศ ภวัตภิบูล
นายภูเบศร ชื่นชม
นายภูพัฒน ไกรลาศ
นายภูมิชาติ วิลาจันทร
นายภูมิพิทักษ เจริญไว
นายภูมิภัทร พักเย็น
นายภูรวิช กรธนบูรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘

นายภูริช ผองแผว
นายภูริชัย ชัยศร
นายภูริทัต ลิ่มจูหมอ
นายภูริพงษ ภูริศรี
นายภูริพัฒน บุญมา
นายภูริวรรษ คําอายกาวิน
นายภูวณัฏฐ โชติวรรธนะสิริ
นายภูวดล เกตุมงคล
นายภูวดล เภาอินทร
นายภูวธเนศษฏ เจริญรัมย
นายภูวนันท อันทะสาย
นายภูวนาถ เฟองฟุง
นายภูวัตนันทน จันที
นายภูวิช ดวงจันทา
นายภูวิศ เหล็กขํา
นายภูษิต ชางคํา
นายภูษิต นอยครบุรี
นายโภคิน ศรีสุวรรณ
นายมกรธวัช สุริยะกาญจน
วาที่รอยตรี มงคล กันติ๊บ
นายมงคล กาเหวา
นายมงคล กิตติรงค
นายมงคล คณะศิริวงค
นายมงคล ชุมภักดี
นายมงคล ดานพงษ
นายมงคล ทองเปนไชย

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมงคล ทองหวง
นายมงคล นายวัน
นายมงคล นิพรรัมย
นายมงคล บุญคําภา
นายมงคล บุญชุม
นายมงคล พรมวันนา
นายมงคล พันธแกน
นายมงคล เมธะพันธุ
นายมงคล วรรณพัฒน
นายมงคล สีทะนารัตน
นายมงคล สืบวงศ
นายมงคล สุทธิสน
นายมงคล แสงยอย
นายมงคล ไหมลวน
นายมงคล ออนศรี
นายมงคลชัย รัตนออน
นายมงคลชัย สาศรีรัตน
นายมณชัย กองเงิน
นายมณฑล อินเจือจันทร
นายมณเฑียร นาเจริญ
นายมณเฑียร วรรณแสงทอง
นายมณเฑียร ศรีสุข
นายมณี ทองบางพระ
นายมณี ยอดอานนท
นายมณู รักษายศ
นายมนตชาย นักดนตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐

นายมนตฑล กลิ่นสวรรค
นายมนตนโม โพชนุกูล
วาที่รอยตรี มนตรี กาบตุม
นายมนตรี กาวี
นายมนตรี จรัญศรี
นายมนตรี จําป
นายมนตรี เจียงวิเศษ
นายมนตรี แจงคําพี้
นายมนตรี ฉัตรรักษา
นายมนตรี ถ้ําหิน
นายมนตรี บุดดี
นายมนตรี บุตรโท
นายมนตรี พลแพงขวา
นายมนตรี มะลี
นายมนตรี ยิ่งสุข
นายมนตรี รัตนพจน
นายมนตรี วงคหิน
นายมนตรี เวียงอินทร
นายมนตรี สังขชุม
นายมนตรี สาระเทพ
นายมนตรี สุขศรีแกว
นายมนตรี สุดาปน
นายมนตรี หมื่นรัตน
นายมนตรี อนังคณกุล
วาที่รอยตรี มนตรี อนุญาหงษ
นายมนพ จักษา

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมนัช ฤทธิ์โต
นายมนัด เทศทอง
นายมนัส กองรส
นายมนัส แกวบท
นายมนัส เจริญฤทธิ์
นายมนัส ถามูล
นายมนัส ถึกสุวรรณ
นายมนัส เทียนไสย
นายมนัส เพชรชูชวย
นายมนัส มาลินี
นายมนัส ศรีสมพร
นายมนัส สายแกว
นายมนัส สิงหสถิตย
นายมนัส สุวรรณคีรี
นายมนูญ ดําเกลี้ยง
นายมนูญ พริกเล็ก
นายมนูญ แวดอเลาะ
นายมโน คงสวัสดิ์
นายมโนรถ ภาสภิรมย
นายมโนห ตางสี
นายมรุเดช ธรรมสัตย
นายมฤทธิ์ ทองภู
นายมลตรี คําแผลง
นายมลตรี ดําชวย
นายมวง ดวงฝน
นายมหันต เวทไธสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒

นายมหามัดนอร จินดาวิจิตร
นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย
นายมอนถิ่น นพคุณ
นายมะชานน เหลาโสด
นายมะตอเฮ มะลี
นายมะนับ ภูทับทิม
นายมะนู กาญจนพฤกษ
นายมะเพาซี ดาหายี
นายมะยูนา มะเย็ง
นายมัฆวาน ประทังคติ
นายมัฆวาน ศรีเมือง
นายมัด จอสูงเนิน
นายมาด บุญภา
นายมานพ โคตรโสภา
นายมานพ จันทรศรี
จาสิบเอก มานพ ชื่นตา
นายมานพ เถรหมื่นไวย
นายมานพ ทรวงทองหลาง
นายมานพ ธานี
นายมานพ ปะปดา
นายมานพ พลับเที่ยง
นายมานพ พันธโยธี
นายมานพ พิชยศ
นายมานพ วงคเศษ
นายมานพ วงศสาขา
นายมานพ หาที่ถูก

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมานะ กวางทอง
นายมานะ แกวนาวี
นายมานะ เทพรัก
นายมานะ ภูมิธิ
นายมานะ แสนนามวงษ
นายมานะ อะมะมูล
นายมานัด คําดํา
นายมานัส รวมสุข
นายมานิจ โยคิน
นายมานิช แดงนุย
นายมานิต ไพรสิงห
นายมานิต ลานศรี
นายมานิต ศิริสม
นายมานิตย แกวบาง
นายมานิตย จันทะบูรณ
นายมานิตย ทวยหมื่น
นายมานิตย เนาวโพธิ์ทอง
นายมานิตย มีตาบุญ
นายมานิตย ศิลาบุตร
นายมานิตย สนิทบรรเลง
นายมานิตย สมสวัสดิ์
นายมานิตย อินทรสวาง
นายมานิตร เจะแว
นายมานิตร มั่นกุง
นายมาโนช ดวงชู
นายมาโนช ทัตเศษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔

นายมาโนช วัฒนะ
นายมาโนช ใหญมาก
นายมาโนชญ ตรัสวิมาน
นายมามะซูฟ อารง
นายมารุต มินทรเสน
นายมาสลัน ปาเนาะ
นายมาหะมะมุกตา ดือราวี
นายมาหามะซี หะยีสาและ
นายมาหามะรอซือลํา เจะมิ
นายมิ่งศิษฏ พิมพวงษ
นายมิตร คําเลี้ยง
นายมิตร จิ๋วภู
นายมิตร โรปริรัมย
นายมิตร ศิริธรรม
นายมิตร หะยีหามะ
นายมิตรชัย ทาบุดดา
นายมิตรศิลป แกวมาตย
นายมีชัย กระเซ็น
นายมีชัย สาระรัตน
นายมีศักดิ์ จงจิตร
นายมุกดา มะมิง
นายมุกดา อุคํา
นายมุคลิส คอลออาแซ
นายมูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู
นายมูฮัมหมัด จิตรบรรทัด
นายมูฮํามัดมารซูกี ยีเฮง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเมทา โอลาพฤกษ
นายเมทิน สุระแสน
นายเมธาพันธ กระสังขสรสิริ
นายเมธิน บุญเรือง
นายเมธินทร เสารึก
นายเมธี นามทอง
นายเมธี วัฒนสิงห
นายเมธี ศรีอาษา
นายเมธี สงจันทร
นายแมนพล สุวรรณเสวก
นายไมตรี ชุลีกร
นายไมตรี นิลสาคู
นายไมตรี พนันชัย
นายไมตรี ศรีทองแท
นายไมตรี ศรีพรอม
นายไมตรี สุวรรณอําไพ
นายไมตรี หาญแกว
นายยงคยุทธ รุงแจง
นายยงยุทธ การชัญกาศ
นายยงยุทธ ของเลิศ
นายยงยุทธ เงี่ยมจื๊อเกล็ด
นายยงยุทธ จันทรสวาง
นายยงยุทธ แตงเล็ก
นายยงยุทธ ปญญาปอ
นายยงยุทธ สงพะโยม
นายยงยุทธ สิมพา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายยงยุทธ หงษทอง
นายยงยุทธ หนูสงค
นายยงยุทธ เหิรเมฆ
วาที่รอยเอก ยงยุทธ อยูดี
นายยงยุทธ จารุรัตน
นายยรรยง รัตนสมบูรณ
สิบตํารวจเอก ยรรยง ศิลาชัย
นายยรรยง ศุขะพันธุ
นายยรรยง สินธุงาม
นายยรรยง เสาเวียง
นายยรรยง อรรถีโภค
นายยรรยงค ณ บางชาง
นายยวน มูลสถาน
นายยศกร ชอกลม
นายยศกาญจน ศรีทัพไทยธนเดช
จาสิบเอก ยศนันท ขันทะ
นายยศพัฒน ธนอัครสวัสดิ์
นายยศสรัล สีมา
นายยอดชาย ขุนสังวาลย
นายยอดชาย ครสาย
นายยอดชาย โคตรุฉิน
นายยอดชาย ทึนหาร
นายยอดชาย เพียรดี
นายยอดชาย อินทรเทศ
นายยอดชาย อุปญญ
นายยอดธง ริยะบุตร

๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย
นายยอดรัก บุรวัฒน
นายยาการียา เจะโนะ
นายยาการียา ซาฮา
นายยาการียา อาแว
นายยิ่งยง ดุจจานุทัศน
นายยิ่งยศ ยศปญญา
นายยุทธจักร ปาละนันท
นายยุทธชัย พันแพง
นายยุทธชัย พิมพา
นายยุทธชัย สารขันธ
วาที่รอยตรี ยุทธนา แกวชะเนตร
นายยุทธนา คนเสงี่ยม
นายยุทธนา คําทะเนตร
นายยุทธนา ไทยเหนือ
นายยุทธนา นาคีสังข
นายยุทธนา นาอุดม
นายยุทธนา ปกโคทานัง
นายยุทธนา ปานเหงา
สิบเอก ยุทธนา มุกดา
นายยุทธนา วงศใหญ
นายยุทธนา สังคเลิศ
นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผอง
นายยุทธนา สิงหาบุตร
นายยุทธนา สุขชัยรังสรรค
นายยุทธนา หมื่นแพน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘

นายยุทธนา อยูปอม
นายยุทธนา อุนาศรี
นายยุทธพงษ แกวพล
นายยุทธพงษ คุณานันท
นายยุทธพงษ เครือซุง
นายยุทธพร ตางใจเย็น
นายยุทธพล โทจันทร
นายยุทธพิชัย เขาแกว
นายยุทธยา สามสี
สิบตํารวจโท ยุทธศักดิ์ กุมมาร
นายยุทธศักดิ์ ตุมฉาย
นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ
นายยุทธศักดิ์ วิชานนท
นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ
นายยุทธศักดิ์ เสาเวียง
นายยุทธศิลป ทองเงิน
นายยุธยา กุลชาติ
นายยุนนท พละศักดิ์
นายยูโซะ หามะ
นายยูโสบ สุมาตรา
นายเยือนยง จันทะแสง
นายโยธิน ไชยชวย
นายโยธิน ธีระนันท
นายโยธิน ปะละสี
นายโยธิน ภูมิเพ็ง
นายโยธิน ศรีสุวรรณ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโยธิน สิงหคํา
นายโยธิน หิรัญโรจน
นายรฐนนท ขันธหงษ
นายรณกร ชวงชัย
นายรณชัย กันหา
วาที่รอยตรี รณชัย ตั้งเสริมวิทย
นายรณชิต พฤษกรรม
นายรณชิต ยศออน
นายรณภบ สําเภาทอง
นายรณรงค คงทวี
นายรณฤทธิ์ จันตูม
นายรณะนันทน ราชโคตร
นายรถสเสน ประสมศรี
นายรพี สาแม
นายรวิชุฒม ทองแมน
นายรวินทโชติ สุทะกุล
นายรวี เปกะมล
นายรอง เทพบุดดี
นายรอเซ็ด นารีเปน
นายรอย ลือหาญ
นายระกัณฑ นิลโสม
นายระพิน ชูทอง
นายระพิน ไสวดี
นายระพี ทองอินทร
นายระพีพจน หวังวก
นายระวีวัฒน ศรีมารักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐

นายรักชัย อุดรทักษ
นายรักชาติ นาคชวย
นายรักพงษ วงษธานี
นายรักศักดิ์ ปริหา
นายรักษ นาไชยเงิน
นายรังศรี ปกมะนัง
นายรังษี สุวรรณไตร
นายรังสรรค คําเกิด
นายรังสรรค จันธิมา
นายรังสรรค บุญราศรี
นายรังสรรค ปนใจ
นายรังสรรค แฝงสระ
นายรังสรรค ภาณะรมย
นายรังสรรค มนตาล
นายรังสรรค มากจุย
นายรังสรรค โลดโดด
นายรังสรรค วัฒนภูมิชัย
นายรังสรรค อุทัยศรี
นายรังสันต ทรัพยอุปการ
นายรังสิต ปตเตย
นายรังสิต สิงหมหาไชย
นายรังสิมันต ธรรมไทย
นายรัชชานนท สินดายดํา
นายรัชชาพงษ ตอมคํา
นายรัชชาพงษ อยูสุข
นายรัชฎา ปททุม

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรัชตโกมินทร อะโรคา
นายรัชพล อินทรชัย
นายรัชภูมิ นอยคนดี
นายรัชวัลลภ ทองนอก
นายรัชศักดิ์ เดชขจร
วาที่รอยตรี รัฐกาล ทองเกิด
นายรัฐพงษ ศศิวิมลพรรณ
นายรัฐพล โพธิ์แกว
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
นายรัฐพล สรอยศรี
นายรัฐภูมิ ชางเจรจา
นายรัฐรวี พินิจศักดิ์
นายรัตตะพันธ แทนนาค
นายรัตตัญู ศรีไชย
นายรัตน ศรีทนษา
นายรัตน เขื่อนเพชร
นายรัตนกุล ดุลนีย
นายรัตนชิต ศรีหลิ่ง
นายรัตนพล มั่นสมใจ
นายรัตนะ แสงทองทิพย
นายรัตินพงษ สันตติภัค
นายรัศม เหลากอนคํา
นายรัศมี รุงเรือง
นายราชัญ ผุยปุโรย
นายราชัน อาจวิชัย
นายราชันต ทิพยโสต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒

นายราชันย ทองจันดา
นายราชันย เนื่องโคตะกําชัย
นายราชันย บัวศรี
นายราชันย หมั่นจิตต
นายราชินทร ศิริผลา
นายราชินทร อุภัยศรี
นายราเชนทร นวลมังสอ
นายราเชนทร ปาละจะเร
นายราเชนทร ฟองออน
นายรามณรงค มณีศรี
นายรินทอง ศรีมูล
นายรุง กับโต
นายรุง เพชรรอน
นายรุง สุพรหม
นายรุงกิจ สวนจันทร
นายรุงชัย อานเจริญ
นายรุงทิพย ชาติโสม
นายรุงเรือง รวมครบุรี
นายรุงโรจน คุณนาม
นายรุงโรจน เจนเจตวิทย
นายรุงโรจน เชียงแข็ง
นายรุงโรจน โนชัยวงค
วาที่รอยตรี รุงโรจน ยงยิ่งหาญ
นายรุงโรจน ศรรบศึก
นายรุงวิท สีหะวงษ
นายรุงศักดิ์ ภูมิพานิชย

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐๓
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรุงสุริยา ฟาเลิศ
นายรุงสุริยา ศรีบุญใชย
นายรุจ วิชาทัพ
นายรุจ ศรีระวงศ
นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี
นายรุณรงค อนันตเรือง
นายรุทร รัตนโสภา
นายรุสปา หะวี
นายรุสมี ธนรงคกุล
นายเรวัฒน สุริโย
นายเรวัต ภิรมยไกรภักดิ์
นายเรวัติ มหาวรรณ
นายเริงชัย กลีบพุฒ
นายเริงชัย ระงับภัย
นายเรืองชัย หลายสุทธิสาร
นายเรืองเดช ปนอาย
นายเรืองเดช ศรีโยธี
นายเรืองเดช ใหญนอก
นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ําเพชร
นายเรืองฤทธิ์ หิตะปตะนันต
นายเรืองศักดิ์ เพิ่มยินดี
นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
นายโรมเพ็ชร เสารแดน
นายฤกษชัย คํามุงคุณ
วาที่รอยโท ฤทธิกร พิเคราะห
นายฤทธิชัย สายโพธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๓๗๕๔

นายฤทธิรงค ธงภักดิ์
นายฤทัย วิโย
นายฤา ชะตาถนอม
นายฤาชัย วุฒิแสน
วาที่รอยตรี ลมบล บุญมานะ
นายละเอียด ไชยนต
นายลัคพงษ โกษาแสง
นายลําธาร กอนคลัง
นายลิขิต จุลสอน
นายลิขิต พิมพคํา
นายลิขิต เวงวิถา
นายลีน จันทะนะ
นายลีลวัฒน ชมภูพื้น
นายลึกซึ้ง พากเพียร
นายลือชัย สําราญ
นายลือนาม คิดอยู
นายลือศักดิ์ คชลัย
นายลุกมัน สามะเหง
นายเล็ก เชยขุนทศ
นายเลข ทิวคู
นายเลิศ คนึงคิด
นายเลิศชาย โรยรส
นายเลิศพิชัย รวยทรัพย
นายเลิศฤทธิ์ แสนทวีสุข
นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ
นายเลิศอนันต ไพรพนากุล

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวงเวียน ไชยปญญา
นายวงศกร ประกอบนันท
นายวงศกร อําภา
นายวงศชีวพันธ พันธแกว
นายวงศธร แกวฝาย
นายวงษสุวัฒน โดงพิมาย
นายวชิรดล คําศิริรักษ
นายวชิรพงศ กัลยาณไพศาล
นายวชิรพงษ ค้ําคูณ
นายวชิรพงษ สาระพันธ
นายวชิรวิทย นิติพันธ
นายวชิระ แกวเขม
นายวชิระ ภูเพชร
วาที่รอยตรี วชิระวิชญ โกศลศิรศักดิ์
นายวชิรุธ พลชัย
นายวทัญู ปูคํา
นายวทัญู สังขออน
นายวทิพงศ ศรีสันต
นายวนัส พรมสวาง
นายวนิช ครุฑธามาศ
นายวนิตย ตาคํา
นายวรกาล จําปารัตน
นายวรกิจ ทากี้
นายวรเกษ เตียตระกูล
นายวรจักษ วงศศิริรักษ
นายวรชาติ แฝงเพชร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖

นายวรเชษฐ วงคกันตา
นายวรเชษฐ บุญยง
นายวรดิฐ เกิดผล
นายวรเดช ทองนอก
นายวรเทพ จุลบุญญาสิทธิ์
นายวรนันท วัฒนจินดา
นายวรนิตย มั่นนุช
นายวรพงษ กาแกว
นายวรพงษ แจมจํารัส
นายวรพงษ ศรีเมือง
นายวรพจน นามแกว
นายวรพจน โพธิ์พันธไม
นายวรพจน ลาเต
นายวรพจน อําพินธ
นายวรพจน อุนบาน
นายวรพัทธ รุงพิสิฐไชย
นายวรรณกร ไกรวรรณ
นายวรรณชัย เอ็นดู
นายวรรณวิทย แจมฟา
จาสิบโท วรรธนะ ธราพร
นายวรรธนะ สุวพัฒน
นายวรรษา สุริยันยงค
นายวรวัต จันทรเดิม
นายวรวิช ทองดี
นายวรวิช นพนรินทร
นายวรวิชญ ทิพยมลสวัสดิ์

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรี วรวิทย กมล
นายวรวิทย บุญหนัก
นายวรวิทย มัจฉา
นายวรวิทย ศรีรักษา
นายวรวิทย สังขวงศ
นายวรวิทร คํานวนอินทร
นายวรวุฒิ ชางทําดี
นายวรวุฒิ ชุนหกรณ
นายวรวุฒิ ดวงทรัพย
นายวรวุฒิ ตุงดง
นายวรวุฒิ ถาวรพานิช
นายวรวุฒิ บอคํา
นายวรวุฒิ พิสุทธิ์สกุลศิลป
นายวรวุฒิ มุลทา
นายวรวุฒิ รวมสุข
นายวรวุฒิ รักษากุล
นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ
นายวรวุฒิ วงศสิทธิรักษ
นายวรวุธ เปลงปลื้ม
นายวรวุธ ภูดวง
นายวรเศรษฐ กิตติธราสัณห
นายวรเศรษฐ แสงสุนานนท
นายวรเศรษฐ อรรถรวีวัฒน
นายวรสิทธิ์ นาพงษ
นายวรสิทธิ์ ยาวิลาศ
นายวรสิทธิ์ ฮวดคันทะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘

นายวรัญู ทวีศรี
นายวรัญู บัวอินทร
นายวรัญู ศิริกานตกุล
นายวรัญู อุดแกว
นายวรัฐ หิรัญวงศ
นายวรัทพงศ อมรรัฐฒสรรค
นายวรากร เสนามาตย
จาสิบเอก วราเทพ จันทะคาม
นายวรานนท ศิริเจริญ
นายวรายุส จาดยางโทน
นายวราวุฒิ สุขแสวง
นายวราวุธ จรัสธิอวน
นายวราวุธ ศิริเขตร
นายวราวุธ สรอยพิมาย
นายวรุณ ทรงพุฒ
นายวรุณ ศิลาอาสน
นายวศิน พิสุทธิเมธา
นายวศินภัทร ปุยะติ
นายวสันต เกตุวงษ
นายวสันต คําเพราะ
นายวสันต ใจชื่น
นายวสันต บรรลือทรัพย
นายวสันต บุญประกอบ
นายวสันต ภูคงคา
นายวสันต วงษพระจันทร
นายวสันต วระพันธุ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวสันต สิระใจ
นายวสันต แสงเหลา
นายวสันติ์ อดิศักดิ์
นายวะสินต ดอกยี่สุน
นายวัชรจิโรจน กระจางวงศ
นายวัชรพงค โนทะนะ
นายวัชรพงศ แกมทอง
นายวัชรพงศ วุฒิสาร
นายวัชรพงศ แสงสงา
นายวัชรพงษ วันดี
นายวัชรพล ผือโย
นายวัชรพันธ สันติธรรมพงศ
นายวัชระ แกวเพชร
นายวัชระ โกติรัมย
นายวัชระ จันทรแสง
นายวัชระ จันทรัตน
นายวัชระ ชาญศรี
นายวัชระ ตาคําชัย
นายวัชระ ถาวร
นายวัชระ นามสนธิ์
นายวัชระ พิสาดรัมย
สิบตํารวจตรี วัชระ มังสัง
นายวัชระ สุขเกษม
นายวัชระ สุวรรณะ
นายวัชระ อันโยธา
นายวัชระชัย สุโกพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐

นายวัชระพงษ พุมทอง
นายวัชระพงษ เอกวงษ
นายวัชรา สิงหชะฏา
นายวัชรินทร กอนโทนพะเนา
นายวัชรินทร คงนุรัตน
นายวัชรินทร บัวดวง
วาที่พันตรี วัชรินทร บุญถนอม
นายวัชรินทร ประเสริฐสังข
นายวัชรินทร ปลื้มจิตต
นายวัชรินทร มณีนิล
นายวัชรินทร วันทวี
นายวัชรินทร เศษวิกา
นายวัชลภ โสสวาง
นายวัฒน วงศคําพันธ
นายวัฒนชัย เข็มอุทา
นายวัฒนชัย ชูณรงค
นายวัฒนชัย โพธิ์ทับไทย
นายวัฒนชัย แสงศักดา
นายวัฒนพงศ พฤกษาสิทธิ์
นายวัฒนพล เจริญเขต
นายวัฒนศักดิ์ กงบุราณ
นายวัฒนศักดิ์ เทพเสน
นายวัฒนา ความเพียร
นายวัฒนา จันทะวงษ
นายวัฒนา เติมทานาม
นายวัฒนา พลอาษา

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวัฒนา ภูพวก
นายวัฒนา มวงอราม
นายวัฒนา ลําเพยพล
นายวัฒนา วัชรกิจ
นายวัฒนา อุนเจริญ
นายวัฒนานคร ผิวดี
นายวัธนพัทธ อยูเย็น
นายวัน ศรีติสาร
นายวันเฉลิม พวงสําลี
นายวันชัย เกษตรบดี
นายวันชัย คําสิงหา
นายวันชัย เจริญสวัสดิ์
นายวันชัย ชลธี
นายวันชัย ชื่นตา
นายวันชัย เทพราชา
นายวันชัย เทพศรี
นายวันชัย ปนสกุล
สิบเอก วันชัย แพงคําฮัก
นายวันชัย ภิบาล
นายวันชัย ภูสุวรรณ
นายวันชัย วงศศิลป
นายวันชัย สีหะนันท
นายวันชัย สุวรรณศรี
นายวันชัย หนากลาง
นายวันชัย อินทรผล
นายวันนา นาราช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒

นายวันนา นําสุข
นายวันรบ สืบสิมมา
นายวันหะซัน แซแน
นายวันอิมรอน มะนิซอ
นายวัลลพ บาลนคร
นายวัลลภ คําแทง
นายวัลลภ คําวัง
นายวัลลภ ตลับทอง
นายวัลลภ นวกุล
นายวัลลภ พุมงาม
นายวัลลภ เสาะกาน
นายวัลลภ เหวันต
นายวัลลา วงษเสียงดัง
นายวัศกร ณ เชียงใหม
นายวัสสรรค ไชยคีนี
นายวาณิช คลายผา
นายวาทสิน ลิ้มศักดา
นายวาทิตย เจริญชัย
นายวาทิศ สอนกอง
นายวานนท นนทวงค
นายวายุ คชรัตน
นายวายุพักต เหมือดเขื่อนขันธ
นายวาสนา แกวเกลี้ยง
นายวาสนา โคตะขุน
นายวาเหะ ยะพา
นายวิคิด ทินบุตร

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิจักษณ ศิริสุข
นายวิจารณ คําฟู
นายวิจารณ สมานทรัพย
นายวิจารย อาจสาลี
นายวิจิต ภูจอมดาว
นายวิจิตร คําปุ
นายวิจิตร ดิษฐอาย
นายวิจิตร ตุยไชย
นายวิจิตร นาควังไทร
นายวิจิตร วองวิการณ
นายวิจิตร สุขเกษม
นายวิจิตร สุวรรณจินดา
นายวิจิตรศิลป นนทพละ
นายวิชกร ดวงแกว
นายวิชชา ไชยเพ็ชร
นายวิชญวิสิฐ เขียวสอาด
นายวิชัด บางศรี
นายวิชัย แกวสุข
นายวิชัย ขุนราม
นายวิชัย เขียวนอย
นายวิชัย จันทรสอง
นายวิชัย จันทรสอน
นายวิชัย จันทรสูงเนิน
นายวิชัย ใจบริสุทธิ์
นายวิชัย ไชยเพียร
นายวิชัย ติมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔

นายวิชัย ทองมาก
นายวิชัย บุญเกิดกูล
นายวิชัย ประมูลจักโก
นายวิชัย พละศรี
นายวิชัย วรรณทวี
นายวิชัย ศิริบู รณ
นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ
นายวิชัย สมอหมอบ
นายวิชัย สันทัศ
นายวิชัย สุขสวัสดิ์
วาที่พันตรี วิชา ขวัญอุน
นายวิชา จารุมูล
นายวิชาญ ดาผา
นายวิชาญ ทิมเดช
นายวิชาญ เนียมสวรรค
นายวิชาญ บัณฑิต
นายวิชาญ โพธิ์นอก
นายวิชาญ เลิศสงคราม
นายวิชาญ ศรีหะรัญ
นายวิชาญ โสมณวัฒน
นายวิชาญ หิรัญชาติ
นายวิชาญ เหลาจันทรอัน
นายวิชาญ อินทะโชติ
นายวิชานนท จันทรหางหวา
นายวิชิต กาหวาย
นายวิชิต ดีชัยรัมย

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิชิต ทวีลาภ
นายวิชิต ทองประดับ
นายวิชิต บุระดา
นายวิชิต ศรีจันทรตรา
นายวิชิต สอาดลวน
วาที่รอยตรี วิชิต สุขประวิทย
นายวิชิต โสสีสุข
นายวิชิต ออนน้ําคํา
นายวิเชียร กันยานะ
นายวิเชียร เกิดขุมทอง
นายวิเชียร ขวดแกว
นายวิเชียร คนึงหมาย
นายวิเชียร คลังพระศรี
นายวิเชียร คําคง
นายวิเชียร เทพสุทธิ
นายวิเชียร นิลเศษ
นายวิเชียร แนนอุดร
นายวิเชียร บุญรัตน
นายวิเชียร ไพรบึง
นายวิเชียร ภูสมสี
นายวิเชียร วาพัดไทย
นายวิเชียร ศรีเที่ยง
นายวิเชียร สมรูป
นายวิเชียร สันจันตา
นายวิเชียร สารโพคา
นายวิเชียร หมื่นจงใจดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖

นายวิโชค พิศเพ็ง
นายวิญู คณาเสน
นายวิญู คําหา
วาที่รอยโท วิญู ศรีบุญเรือง
นายวิญูฤทธิ์ กาติ๊บ
นายวิฑูรย กาเฟยวงค
นายวิฑูรย เขียวชะอุม
นายวิฑูรย ไทยนอย
นายวิฑูรย โสภาค
นายวิฑูรย หมทอง
นายวิฑูรย หอมสวาสดิ์
นายวิทธวรรตน เพลิดพราว
นายวิทย กัญญาสุด
นายวิทยา การธนะภักดี
นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย
นายวิทยา เกิดชวง
นายวิทยา คําฮอม
นายวิทยา จิตตรัตน
นายวิทยา ใจหาญ
นายวิทยา ชํานาญกลาง
นายวิทยา ดอกจันทร
นายวิทยา ตนกัลยา
นายวิทยา ทัศมี
นายวิทยา ธุระอบ
นายวิทยา นนทนภา
นายวิทยา บุตรดาวงษ

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิทยา ปนโน
นายวิทยา พลชวย
นายวิทยา พลเทพ
นายวิทยา ภูครองหิน
สิบตํารวจโท วิทยา มาสขาว
นายวิทยา เมฆวัน
นายวิทยา วรพันธุ
นายวิทยา เวชสารศรี
นายวิทยา ศรีชุม
นายวิทยา ศรีภักดีสวัสดิ์
นายวิทยา สุทธิไส
นายวิทยา สุภาวรรณ
นายวิทยา หนอคํา
นายวิทยาลงกรณ ชูพันธ
นายวิทวัส พาหล
นายวิทวัส ศรีทําบุญ
นายวิทาน ฉายา
นายวิทูร แสนติยศ
นายวิทูรย กันทํา
นายวิทูรย สารธิยา
นายวิทูล ทิพประมวล
นายวิทูล เพ็งธรรม
นายวิธวิทย ประสานศักดิ์ทวี
นายวินพย ลองจํานงค
นายวินัย คําวิเศษ
นายวินัย ไชยราช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘

นายวินัย โนนวงศ
นายวินัย บุญชาง
นายวินัย บุญสินชัย
นายวินัย ประทุมวัน
นายวินัย ปนทา
นายวินัย ปานโท
นายวินัย พลสิทธิ์
นายวินัย โพธิ์หมุด
นายวินัย เมฆเสน
นายวินัย ยงเขตรการณ
นายวินัย รัตนเสถียร
นายวินัย วรรณสัมผัส
นายวินัย ศิริเวช
นายวินัย หาญพรม
นายวินัย เหมือนแกว
นายวินัย เหมือนอวม
นายวินัย ออนนอม
นายวินัย ออมวิหาร
นายวินัส ไชยแสน
นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
นายวินิจ ราชเนตร
นายวิบูรณ ชัยเขื่อนขันธ
นายวิบูรณ สิงหคราม
นายวิบูลย จันทดวง
นายวิบูลย ศิริสวัสดิ์
นายวิบูลยศักดิ์ พระภูจํานงค

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิพัฒน จันทรหลา
นายวิเพลิน ชุมพล
นายวิมล จันทราศรี
นายวิมล จิตหมั่น
นายวิมล จีนหมวกดํา
นายวิมล สมใจ
นายวิโมคศิลป จะกอ
นายวิยะ ศรีพรหม
นายวิรพงษ สงคพิมพ
นายวิรพล ปดถา
นายวิรยุทธ ชัยดินี
นายวิรศักดิ์ บุตรประเสริฐ
นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
นายวิระ ทองรัตน
นายวิระ พิลาโสภา
นายวิระจิตร เตียมไธสง
นายวิระชัย เบญจมาศ
นายวิระวัฒน โชติพงษ
นายวิรัช คุมกลาง
นายวิรัช เครือทอง
นายวิรัช บุญนาค
นายวิรัช บุญรอง
นายวิรัช พวงมณี
จาตรี วิรัช สวัสดิ์รักษา
นายวิรัชต ทรัพยศิริ
นายวิรัตน เกตุขวัญชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐

นายวิรัตน เกตุเรือง
นายวิรัตน คําจันทร
นายวิรัตน ชนะมะเริง
นายวิรัตน ชมภูภู
นายวิรัตน ชัชวาลปรีชา
นายวิรัตน ธีระวิทยากุล
นายวิรัตน บุญนา
นายวิรัตน ปุยกระโทก
นายวิรัตน ภูผาสุข
นายวิรัตน มณีโชติ
นายวิรัตน อุทาทิพย
นายวิรัตนสรรพ จันทะสอน
นายวิริทธิ์พล พลสม
นายวิริยะ ปะโสทะกัง
นายวิริยะ วรายุ
นายวิรุณพงศ สมชม
นายวิรุฬห แสงงาม
นายวิโรจน โคตรธนู
นายวิโรจน จําปาทอง
นายวิโรจน ตนะวรรณสมบัติ
นายวิโรจน ทุงนวนแกว
นายวิโรจน นามโส
นายวิโรจน แพนศรี
นายวิโรจน ฟกสมบูรณ
นายวิโรจน รอดมา
นายวิโรจน สุวรรณรัตน

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิโรฒ ยืนยง
นายวิลัยศักดิ์ อยูพงษ
นายวิลาศ ศิริวุฒินนท
นายวิเลิศ จันทรสุข
นายวิวรรธน โตเหมือน
นายวิวัฒน กอมขุนทด
นายวิวัฒน ชูจิต
นายวิวัฒน ดวงธนู
นายวิวัฒน ธรรมวัฒน
นายวิวัฒน มั่นหมาย
นายวิวัฒน รัตนมุสิทธิ์
นายวิวัฒน ศรบุญทอง
นายวิวัฒน ศรีไตรรัตน
นายวิวัฒน สิงหนาค
นายวิวัฒนพงษ วรงค
นายวิวิธ เครื่องจําปา
นายวิศนุ สุดาทิพย
นายวิศนุกร ศรีโยธา
นายวิศวัฒน คัมภบุญยอ
นายวิศาล ตรีธารทิพยวงศ
นายวิศาล บุญนันท
นายวิศิษฎ อิสระดํารง
นายวิศิษฐ สายจันทรหอม
วาที่รอยตรี วิศิษยศักดิ์ แวดลอม
นายวิเศษ เผาเพ็ง
นายวิษณุ จันทหอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒

นายวิษณุ นามเดช
นายวิษณุ บุญเพ็ง
นายวิษณุ ปนรัตนกูล
นายวิษณุ พุมสวาง
นายวิษณุ รัตนทาหงส
วาที่รอยตรี วิษณุ อินทรปาน
นายวิษณุพงค วิเศษสม
นายวิษณุพงศ การดี
นายวิษุวัต ดวงจินา
นายวิสันต จันละคร
นายวิสันติ์ บาฮา
นายวิสาคร เศษรักษา
นายวิสิฐ รัตนะคุณ
นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อ
นายวิสิทธิ์ จันณรงค
นายวิสิทธิ์ เมืองมูล
นายวิสิษฐ มีสิทธิกุล
นายวิสุทธิ ชุมยอย
นายวิสุทธิ์ กุลศิริ
นายวิสุทธิ์ คงกัลป
นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
นายวิสุทธิ์ พิมพบึง
วาที่รอยตรี วิสุทธิ์ พิสิษฐศักดิ์
นายวิสุทธิ์ มีปด
นายวิสุทธิ์ รักษศรีทอง
นายวิสุทธิ์ สิทธิรักษ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิสุทธิ์ สุทธลูน
นายวิสุทธิ์ อินทพงษ
นายวิสูตร คํานวนศักดิ์
นายวีรชัย มาตรเมืองคุณ
นายวีรชัย ศรีขจร
นายวีรชิตพงศ พิศออน
นายวีรพงษ โรมจันทร
นายวีรพงษ อโนราช
นายวีรพล ปกเสติ
นายวีรพันธ โสโพธิ์
นายวีรพันธุ จิตรมานะ
นายวีรเพชร สุธรรม
นายวีรยุทธ พิทักษพูลศิลป
นายวีรยุทธ รวยทรัพย
นายวีรวรรธน อิทธิพัทธนกูล
นายวีรวัฒน บุปผาชื่น
นายวีรวัฒน วงศแดง
นายวีรวิทย จากผา
นายวีรวุฒิ คําวงศ
นายวีรศักดิ์ คลังชํานาญ
นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
นายวีระ บุญละเอียด
วาที่รอยตรี วีระ มีเล
นายวีระ รอยกรอง
นายวีระ วีระชาติ
นายวีระ ไสยรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔

นายวีระ อัศวภูมิ
นายวีระการณ กงเมง
นายวีระชน วองไว
นายวีระชัย จงสูงเนิน
นายวีระชัย จันทรกระจาง
นายวีระชัย บุตรดี
นายวีระชัย พรหมแสง
นายวีระชัย พละดร
นายวีระชัย มูลรัตน
นายวีระชัย รุงรพีพรพงษ
นายวีระชัย วรสุข
นายวีระชัย ศรีงาม
นายวีระชัย ศรีวงษรัตน
นายวีระชัย ศรีสมเกียรติ
นายวีระชัย อินทรเกษม
นายวีระชาติ เนื่องขันตรี
นายวีระเชษฐ ศรีสวรรค
นายวีระเชษฐ ปญจอริยะกุล
นายวีระเดช อนุญาหงษ
นายวีระพงศ คูวิบูลยศิลป
นายวีระพงศ ศรีอินทร
นายวีระพงษ ทองนํา
นายวีระพงษ ปองโลห
นายวีระพงษ เมินดี
นายวีระพงษ สงฆจันทร
นายวีระพล จันทรศิลา

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีระพล เนตรพิมพ
นายวีระพล บัวคําภู
นายวีระพล พรมทอง
นายวีระพล สุภาวรรณ
นายวีระพันธ พรมมี
นายวีระพันธ ระวังวงศ
นายวีระยุทธ จันทรสด
นายวีระยุทธ พาสมบูรณ
นายวีระวัฒน เทียมสกุล
นายวีระวุฒิ ตุยสาร
นายวีระวุฒิ ปาริน
นายวีระศักดิ์ กาหลง
นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน
นายวีระศักดิ์ ชัยวงศศิริ
นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร
นายวีระศักดิ์ มาลี
จาสิบเอก วีระศักดิ์ รักษาแสง
นายวีระศักดิ์ วงศนาแค
นายวีระศักดิ์ สวางวงศ
นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค
นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล
นายวุฒพล อินทรงาม
นายวุฒิกร อินกะสังข
นายวุฒิไกร ไกรสน
นายวุฒิไกร มาตรชมภู
นายวุฒิไกร อรจุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖

นายวุฒิชัย ขันยศ
นายวุฒิชัย จันทวัน
นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร
นายวุฒิชัย วรชิน
นายวุฒิชัย เสือยอย
นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ
นายวุฒินันท พิมพเนาว
นายวุฒินันท ยตะโคตร
นายวุฒิพงศ ลาดี้
นายวุฒิพงษ กุลวงค
นายวุฒิพงษ ไชยแสง
นายวุฒิพงษ ทวีธรรม
นายวุฒิพงษ ธรรมบุตร
นายวุฒิพงษ มาลา
นายวุฒิพงษ สรอยเสน
นายวุฒิพันธุ อิ่นคํา
นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
นายวุฒิวา อุทโท
นายวุฒิศักดิ์ ถนัดคา
นายวุฒิศักดิ์ บุญคง
นายวุฒิศักดิ์ มัดศรี
นายวุฒิศักดิ์ วรรณพัฒน
นายวุฒิศักดิ์ วราหสิน
นายวุฒิศักดิ์ ศรีวรกุลวงศ
นายวุฒิศักดิ์ แสนหอม
นายวุฒิศักดิ์ เหลื่อมศรี

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๒๗
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวุทฒิพงษ หมื่นหาวงค
วาที่รอยตรี เวช เอี่ยมบัวหลวง
นายเวชยันต ภิญโญภาพ
นายเวชยันต ศรีชัย
นายเวนิต อนุสรณประดิษฐ
นายเวโรจน ทาลุมพุก
นายเวียงชัย นารีนุช
นายเวียงวิวรรธน ทําทูล
นายเวียงศักดิ์ มาเอียด
นายเวียงสันต จันบัวลา
นายแวการิน แสะเด็ง
นายไวพจน ตุพิมาย
นายไวยวิทย บุญคํา
นายไวยวิทย มูลทรัพย
นายศตพร เผื่อนงูเหลือม
นายศตรรฆ ประจงค
นายศรชัย กาวิตะ
นายศรศักดิ์ บัวผัด
นายศรศิลป โทณะสุต
นายศรสวรรค รัตนพล
นายศรัญู มามะ
นายศรัณย ยุบลชิต
นายศรัณย รูปชัยภูมิ
นายศรัณย สมณา
นายศรัณยกร ฐิติกรประภาพงศ
นายศรัณยพงศ ทวีโภควรกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๔๓๗๘

นายศรัณยู สินรัมย
นายศรากร เสนะเวส
นายศรายุทธ คุมแกวบุษราคัม
นายศรายุทธ นาคินชาติ
นายศรายุทธ วังคะฮาต
นายศรายุทธ ทองกลาง
นายศรายุทธ สุริยะมล
นายศรายุธ สุวรรณศรี
นายศราวุฒิ บุญยวง
นายศราวุฒิ พุทธตรีชน
นายศราวุฒิ วงษเอก
นายศราวุฒิ สุริยะพรหม
นายศราวุธ ชนะศรี
นายศราวุธ โชติสุวรรณ
นายศราวุธ ไชยลาภ
นายศราวุธ ธรรมวงศ
นายศราวุธ ผือโย
นายศราวุธ มาตผุด
นายศราวุธ ลุนาวัน
นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์
นายศรีณรงค จรอนันต
นายศรีทัศน โสภาใต
นายศรีมา วงษปน
นายศรีมูล ชวยสุข
นายศรีรุด ใจวัง
นายศรีสัญชาติ ปททุม

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศักดา กมลคุรุสกุล
นายศักดา ใจตรง
นายศักดา ดัดผอง
นายศักดา ทัดสา
นายศักดา ปานรักษา
นายศักดา สีหาบุตร
นายศักดา สุขยอย
นายศักดา แสนศิริรัตน
นายศักดา อุปชัย
วาที่รอยตรี ศักดิ์ กาติ๊บ
นายศักดิ์ นนทเภท
นายศักดิ์ รุงแสง
นายศักดิ์กฤษ จันทิมา
นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
นายศักดิ์ชัย บางพาน
นายศักดิ์ชัย บุญภิละ
นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง
นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร
นายศักดิ์ชัย แสนณรงค
นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร
นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
นายศักดิ์ชาย แซจิ๋ว
นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์
นายศักดิ์ชาย ไรขาม
นายศักดิ์โชค ใจนวล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี ศักดิ์ณรงค วงศวาน
นายศักดิ์ดา ถวิลถึง
นายศักดิ์เดช โมกผา
นายศักดิ์ธนา ใจมา
นายศักดินนท ภาคี
นายศักดิ์นรินทร สุกันทา
นายศักดิ์สิงห ศรีทะโร
นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี
นายศักดิ์สิทธิ์ ปริกเพชร
นายศักดิ์สิทธิ์ วงศเคน
นายศักติพันธ จันทรเพชร
นายศักรินทร ปรากฏรัตน
นายศักสิทธิ์ กิจหิรัญ
นายศัพท แกวสุข
นายศัลย สุขเสือ
วาที่รอยตรี ศัลยชัยยศ
ภูดิทเดชวัฒน
นายศานิต ดีเจริญ
นายศานิต มีพวง
นายศาศวัต คุณชื่น
นายศาสสรร ใจนุม
นายศิกษก พันธใหญ
นายศิรพงศ วงษเฉลิมมัง
นายศิรพงศ สาระโชติ
นายศิรวิทย ฉายาวงศ
นายศิรศักดิ์ เกณขุนทด

๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศิระณัฐพล โลหนารายณ
นายศิระศักดิ์ ภาสุพิพัฒนกุล
นายศิริ ทาหาญ
นายศิริกรณ ธาตุทําเล
นายศิริจิตต โพธิเจริญ
นายศิริชัย บุญเอก
นายศิริชัย พูนสุวรรณ
นายศิริชัย โอมฤก
นายศิริพงศ วงศสุริยามาศ
นายศิริพงศ โสภณ
นายศิริพงษ ตรองจิตร
นายศิริพงษ ทักษิณวิโรจน
วาที่รอยเอก ศิริพงษ ประดับเพชร
นายศิริพงษ วงศสุทธิรัตน
นายศิริพงษ สุทธิสําแดง
นายศิริพงษ อาโยวงษ
นายศิริพจน พรมหลอ
นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ
นายศิริพัฒน ธงยศ
นายศิริโรจน ภักดีกลาง
นายศิริวัฒน พุดทอง
นายศิริวัฒน มงคล
นายศิริวัฒน วรนาม
นายศิริวัฒน เสาวกระโทก
นายศิริศักดิ์ มูลดับ
นายศิริศักดิ์ สัตยฌุชนม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑

นายศิริสันต มณีนิล
นายศิลปชัย แกวเสนหา
นายศิวภาคย ยินดี
นายศิวัธ สุภาพันธ
นายศุฑิอรรถ ผาพิมพ
นายศุทธา จักคาม
นายศุภกร กระจายศรี
นายศุภกร การสมบัติ
นายศุภกร เทพภูมี
นายศุภกร วิแสง
นายศุภกฤต โกยสวัสดิ์
นายศุภกฤต ไกรสกุล
นายศุภกฤต ไชยขันธุ
นายศุภกฤต บุญจินนา
นายศุภกันต พึ่งแยม
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
นายศุภกิจ ผิวงาม
นายศุภกิจ สวางเนตร
นายศุภกิจ สาธุจรัญ
นายศุภกิจ สีโมคา
นายศุภกิจ แสงพูล
นายศุภกิจ ออนทิม
นายศุภกิต ถิ่นทอง
นายศุภกิตติ์ ทองเรียง
นายศุภกิตติ์ ธาระพันธ
นายศุภชัย กลิ่นนอย

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศุภชัย การนาดี
นายศุภชัย กินนารัตน
นายศุภชัย เขื่อนเพชร
วาที่รอยตรี ศุภชัย โคสมบูรณ
นายศุภชัย จินะรักษ
นายศุภชัย แชมบํารุง
นายศุภชัย ทุมมณี
นายศุภชัย นากุมา
นายศุภชัย ยศตะโคตร
นายศุภชัย วงษา
นายศุภชัย สุทธาวา
นายศุภชัย หลินเจริญ
นายศุภณรรฎฐ บุญซอน
นายศุภณัฐ จันประตูมอญ
นายศุภเดช พิมพดี
นายศุภเดช พุมพยอม
นายศุภนิตย โภคานิตย
นายศุภมงคล อุนใจชน
นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์
นายศุภร วงศสุวรรณ
นายศุภรณ ประทุมทอง
นายศุภฤกษ ขวัญเกษม
นายศุภฤกษ พลายงาม
นายศุภฤกษ วังซาย
นายศุภวัฒน ณ ลําพูน
นายศุภวัฒน ปรังประโคน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓

นายศุภวัฒน แพงภา
นายศุภวัฒน มะลิเผือก
นายศุภวิชญ วรสาร
นายศุภวุฒิ พิมกินรีย
นายศุภวุฒิ สุภาชาติ
นายศุภศิษฏ พิทยศักดิ์
นายศุภศิษฏ ฤทธิรัตน
นายศุภสัณห นิยมรส
นายศุภสิทธิ์ สนสุนัน
นายเศกสรร เพียสา
นายเศกสันต จาดแดง
นายเศรษฐ บุญขาย
นายเศรษฐพงศ อุณวงศ
นายเศรษฐพงศ ศรีสารคาม
นายเศรษฐพงษ จันทะรัง
นายเศรษฐพล ผมพันธ
นายเศรษฐเมธ พรมวัง
นายเศรษพงศ โนนเวียงแก
นายเศวต พรมแวง
พันจาเอก เศวต อวยจินดา
นายสกล กิจกลา
นายสกล เกลี้ยงประเสริฐ
นายสกล ไชยธงรัตน
นายสกล ธนะ
นายสกล นธีนาม
นายสกลชัย เจริญทรัพยานันท

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสเกน เทพเสนา
นายสงกรานต กองสอน
นายสงกรานต งามดี
นายสงกรานต ทองหลอ
นายสงกรานต ธนะการ
นายสงกรานต ประเสริฐศรีศักดิ์
นายสงกรานต พุมพวง
นายสงกรานต สีมี่
นายสงกรานต สุธรรม
นายสงกรานต สุสุทธิ
นายสงกา ปาปะไกร
นายสงคราม กิตติกาจ
นายสงคราม แกนสา
นายสงคราม สําเภา
นายสงชัย จันทรหา
นายสงวน จันทอน
นายสงวน บัวเพชร
นายสงวน เพียเทพ
จาสิบเอก สงวน มาลัย
นายสงวน ศิรินารถ
นายสงวน สิงหะหลา
นายสงวนชัย ตันจะโข
นายสงวนศักดิ์ คําศรี
นายสงศักดิ์ เจริญพร
นายสงัด จันดี
นายสงา โพธาราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕

นายสงา สงางาม
นายสงา สินธิสุทธิ์
นายสงา อินทรกลาง
นายสถาน ไกรนรา
นายสถาพร จันทรคลาย
นายสถาพร ทอนอะนันต
นายสถาพร สุริยะชัย
นายสถาพร ใหมทองดี
นายสถิต การเพียร
นายสถิต วงคพุทธคํา
นายสถิตย ตุลากันย
นายสถิตย วิเศษชู
นายสถิตย อุทุมพร
นายสนธยา เกษี
นายสนธยา เดิมทํารัมย
นายสนธยา ทองติด
นายสนธยา มูลนอย
นายสนธยา เมยมงคล
นายสนธยา หาญสาริกิจ
นายสนธิ แสงชมภู
นายสนธิ์ เพ็งสุวรรณ
นายสนอง เดชทะสอน
นายสนอง ตระทอง
นายสนอง มณฑา
นายสนอง มหาวัน
นายสนอง ศรีธรรมา

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสนอง ศักดิ์ขวา
นายสนอง อุสา
นายสนัด เบาหลอ
นายสนั่น ประสงใด
นายสนั่น ลํายอง
นายสนั่น ศรีงาม
นายสนั่น อาบสุวรรณ
นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล
นายสนาน เลขาโชค
นายสนาม โสชาติ
นายสนิ เจอะสุข
นายสนิท จําปาทิพย
นายสนิท ทองทวี
นายสนิท นามพิมาย
นายสนิท ศรีคําเมา
นายสนิท สาระทิศ
นายสนิท อุชะชา
นายสนูรักษ มีรสล้ํา
นายสบโชค ดาราวิทยากร
นายสบาย ทองสลัก
นายสมกมล จวงพานิช
นายสมเกียรติ กระจางกิจใจชุม
นายสมเกียรติ คงสําเร็จ
นายสมเกียรติ คําหยอน
นายสมเกียรติ งามนัก
นายสมเกียรติ จันทรสูรย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗

นายสมเกียรติ ชุมใจ
นายสมเกียรติ ชุมศรี
นายสมเกียรติ ติ๊บประสาร
นายสมเกียรติ พรหมสุภา
นายสมเกียรติ โพธิ์เกาะ
นายสมเกียรติ ภูโอบ
นายสมเกียรติ มาแกว
นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์
นายสมเกียรติ ศรีอาด
นายสมเกียรติ สงวนวงษ
นายสมเกียรติ สนธนวณิชย
นายสมเกียรติ สระแกว
นายสมเกียรติ สุขคําฟอง
นายสมเกียรติ สุขุประการ
นายสมเกียรติ เสถียรอินทร
นายสมควร กะรัตน
นายสมควร ไขแกว
นายสมควร จันทรสงสิงห
นายสมควร เชื้อเมืองพาน
นายสมควร เชื้อสะอาด
นายสมควร ตากลม
นายสมควร พรหมแสง
นายสมควร ภูทอง
นายสมควร มั่งมี
นายสมควร ลีโนนอด
นายสมควร วิชาชาติ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมคิด กองจันทรดี
นายสมคิด กานกิ่งคํา
นายสมคิด ขวัญแกว
นายสมคิด คํากังวาฬ
นายสมคิด จันนวล
นายสมคิด ชิงชัย
นายสมคิด แตงพรม
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด นันคํา
วาที่รอยเอก สมคิด มั่งมี
นายสมคิด ศรีธร
นายสมคิด ศรีบุระ
นายสมคิด ศรีประดิษฐ
นายสมคิด ศิริโท
นายสมคิด สิงหจารย
นายสมคิด สิทธิสาร
สิบเอก สมคิด สีหาวงษ
นายสมคิด สุขพรหม
นายสมคิด แหวเหมือน
นายสมคิด อินธิแสง
นายสมจันทร สิงพิมพ
นายสมจิต ใจหาญ
นายสมจิตร กอปรทศธรรม
นายสมจิตร คําภูเงิน
นายสมจิตร จําปาทิพย
นายสมจิตร ใจอาษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙

นายสมจิตร บุญประเสริฐ
นายสมจิตร บุบผาเต
นายสมจิตร พุทธวงษ
นายสมจิตร ภูมิไพบูลย
วาที่รอยตรี สมจิตร รอดเรือง
นายสมจิตร เลื่อนลอย
นายสมจิตร สุดาปน
นายสมจิตร บุญญเพ็ชร
นายสมเจตน เสาโร
สิบโท สมเจนต คําจันทน
นายสมใจ คงนิล
นายสมใจ มณีวงษ
นายสมใจ อุลมาน
นายสมชัย เกษโมฬี
นายสมชัย นารัมย
นายสมชัย ผกามาศ
นายสมชัย วาจานอย
นายสมชัย สุขกวี
นายสมชาติ พรหมดี
นายสมชาติ พูนขยัน
นายสมชาย กลางหิน
นายสมชาย แกวนาค
นายสมชาย แกวประกอบ
นายสมชาย ขวัญมนิจ
นายสมชาย ขาวสุข
นายสมชาย ขิมลาภ

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
วาที่รอยตรี
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

ไขนิล
คงเสนห
คชไพร
คํารักษ
คําโสภา
โคตรภูงา
เจริญบุญญมากร
ใจไหว
ชารีวรรณ
ไชยศรีรัมย
ดาแกว
โตลําดับ
ทองบอ
นอนา
นันทเสน
ปญญาสุ
พงศทัศนะธาดา
พลศักดิ์ขวา
พันทองคํา
โพธิ์ศรี
มาภรณ
เมืองสุข
สมชาย รองพืช
โรจนจันทร
วงคชัย
วงทาว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑

นายสมชาย วงศจรัส
นายสมชาย วรรณโก
นายสมชาย วันเฟองฟู
นายสมชาย ศรชัย
นายสมชาย ศรีลาดเลา
นายสมชาย ศรีสุข
นายสมชาย ศิริวาริน
นายสมชาย สมคณะ
นายสมชาย สมรภูมิ
นายสมชาย สังขสี
นายสมชาย สาราช
นายสมชาย อัคคีสุวรรณ
นายสมชาย อินชิดจุย
นายสมชิต จันเทา
นายสมโชค เทพบาล
นายสมโชค บุญรอดรัมย
นายสมโชค ปญญาวรพงศ
นายสมโชค โพธิ์งาม
นายสมโชค ศรีพล
นายสมโชค ศิริประภา
นายสมโชค สิงหเกลี้ยง
นายสมดี ปะตังเวสัง
นายสมดี เวทไธสง
นายสมเดช แจงคํา
นายสมเดช ใจเย็น
นายสมเดช พลสะทอน

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรี สมเดช เรืองขจร
นายสมเดช เรืองหงษา
นายสมเดช อุดมพันธ
นายสมตระกูล แชมชอย
นายสมทบ พลายชุม
นายสมทรง ทิพราช
นายสมทรง สุขขี
นายสมทรง เอมโอด
นายสมทรัพย อินทรพันธ
นายสมทัด สมมุติ
นายสมนอย ดีสม
นายสมนึก ขวัญทอง
นายสมนึก โนริรัตน
นายสมนึก บุญแนน
นายสมนึก ปนตา
นายสมนึก พรมจันทร
นายสมนึก พันธแกน
นายสมนึก โพธิโชติ
นายสมนึก วงษสาหราย
นายสมนึก ศรีวิเชียร
นายสมนึก สาคเรศ
นายสมนึก เสี้ยวทอง
นายสมนึก เหลืองออน
นายสมนึก อินกา
นายสมนึก อินทนนท
นายสมบัติ เขมนเขตรการ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓

นายสมบัติ คําเงิน
นายสมบัติ คุมไขน้ํา
นายสมบัติ ชลภิญโญสกุล
นายสมบัติ ทองโพธิ์
นายสมบัติ โททุมพล
นายสมบัติ นุสันรัมย
นายสมบัติ เผากันทะ
นายสมบัติ พันธโพธิ์คา
นายสมบัติ มันตะสูตร
นายสมบัติ รับสมบัติ
นายสมบัติ ลอจงเฮง
นายสมบัติ วงศศรีรักษา
นายสมบัติ สิทัน
นายสมบัติ แสงทองคําสุก
นายสมบุญ ติณะคัด
นายสมบุญ เลิศนิมิตร
นายสมบูรณ จันทรพุฒ
นายสมบูรณ ทองสิทธิ์
นายสมบูรณ บุญทอง
นายสมบูรณ บุญมาตร
นายสมบูรณ มาถา
นายสมบูรณ ลิ้มวิลัย
จาสิบตํารวจ สมบูรณ ศรีนาคา
นายสมบูรณ ศรีลุปะบาต
นายสมบูรณ ศรีหาพล
นายสมบูรณ สุขเพิ่ม

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมบูรณ แสงจันทร
นายสมบูรณ แสนสุภา
นายสมบูรณ แสนอุม
นายสมบูรณ โสภา
นายสมบูรณปญญา เหมือนชาง
นายสมประสงค แกวระดี
นายสมปอง ใจเบิกบาน
นายสมปอง พรวญหาญ
นายสมปอง พรหมทอง
นายสมผล ศิริวงค
นายสมพงค เชื้อทอง
นายสมพงค ดีวันไชย
นายสมพงศ แกวนาม
นายสมพงศ พละไชย
นายสมพงศ สมมารถ
นายสมพงษ กลับเส็ง
นายสมพงษ ขันบุญ
นายสมพงษ เขื่อนขวา
นายสมพงษ คลายทองคํา
นายสมพงษ จันเทศ
นายสมพงษ จําปาจันทร
นายสมพงษ นาคะวงศ
นายสมพงษ นาราษฎร
นายสมพงษ บุตรศรีภูมิ
นายสมพงษ พันทะชุม
นายสมพงษ ลิมปจักร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕

นายสมพงษ เลาลักษณจรรยา
นายสมพงษ วงละคร
สิบเอก สมพงษ วงศพิทยา
นายสมพงษ วงษาบุตร
นายสมพงษ ศรีแกว
นายสมพงษ ศรีพรหม
นายสมพงษ ศรีสนิท
นายสมพงษ เสนะจํานงค
นายสมพงษ โสภาจิตร
นายสมพงษ อุนใจ
นายสมพงษ แอออย
นายสมพร แกววัน
นายสมพร ไขทา
นายสมพร คําทา
นายสมพร จุไธสง
นายสมพร เจริญคํา
นายสมพร ฉ่ําคํา
นายสมพร ทองดุลดํา
นายสมพร เนียมเกตุ
นายสมพร ประเสริฐสังข
นายสมพร เพิ่มพูล
นายสมพร มวงพันธ
นายสมพร ยุประพันธ
นายสมพร เรือนไทย
นายสมพร วงมาลี
นายสมพร ศิริแกว

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมพร สนธิเพ็ชร
นายสมพร สินกั่ว
นายสมพร หาญโกย
นายสมพร อินทพุฒ
นายสมพร อินทรักษา
นายสมพร อุดมยิ่ง
นายสมพล คลองขอย
นายสมพาน มวงแจม
นายสมพิศ โลหะมาศ
นายสมเพชร กาบคํา
นายสมเพชร ธาราเสาวรภย
นายสมภพ ขจรบุญ
นายสมภพ บูรพันธ
นายสมภพ มุงทอง
นายสมภพ สุขพัฒนานรากุล
นายสมภพ อภัยโส
นายสมภพ อยูสบาย
นายสมภัชน ศิริแกว
นายสมภาร เชื้อออน
นายสมภาร ผงษา
นายสมโภช นิยมคง
นายสมโภชน ใจดี
นายสมโภชน นันบุญ
นายสมโภชน โสภณศักดิ์
นายสมมาตย กมลวิบูรณ
นายสมมาตร แกวเนตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗

นายสมมาทร ยอดเกตุ
นายสมมิตร ไขชัยภูมิ
นายสมมิตร เครื่องกลาง
นายสมมิตร นาสมใจ
นายสมยงค บุญพบ
นายสมยศ ขัดคําวงศ
นายสมยศ ชัยนรินทร
นายสมยศ นามแกว
นายสมยศ บุงหวาย
นายสมยศ บุญจันสุนี
นายสมยศ บุญรวม
นายสมยศ ปนะสุ
นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐ
นายสมยศ สิงหกํา
นายสมร ปาโท
นายสมร พัฒมี
นายสมร พูลเพิ่ม
นายสมร ภูคา
นายสมร มาลา
นายสมร สุดชารี
นายสมร อินตระกูล
นายสมรส ไกลถิ่น
นายสมรัก แกวศรี
นายสมรักษ ชูศิริ
นายสมฤกษ ทิมขาว
นายสมเวียน น้ําเตาทอง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมศรี สายสุพรรณ
นายสมศรี เสนานอย
นายสมศักดิ์ กองโชค
นายสมศักดิ์ กองทรัพย
นายสมศักดิ์ กาศสมบูรณ
นายสมศักดิ์ กุลาราช
นายสมศักดิ์ เกิดสุข
นายสมศักดิ์ แกวเพชร
นายสมศักดิ์ ขันคํา
นายสมศักดิ์ ขันอาสา
นายสมศักดิ์ เขียวพันธุ
นายสมศักดิ์ โคจีจุล
นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ จอมเพ็ง
นายสมศักดิ์ จอยศรีทอง
นายสมศักดิ์ จันปุม
นายสมศักดิ์ ชัยรัตน
นายสมศักดิ์ ชูขาว
นายสมศักดิ์ เชื้อนาหวา
นายสมศักดิ์ ทรายแกน
นายสมศักดิ์ ทองคํา
นายสมศักดิ์ ธรรมโม
นายสมศักดิ์ นันทรักษ
นายสมศักดิ์ ปองทอง
นายสมศักดิ์ ผดุงผล
นายสมศักดิ์ พงศกระพันธุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙

นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ รักพนาราม
นายสมศักดิ์ วงษจันทร
นายสมศักดิ์ เวียงคํา
นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย
นายสมศักดิ์ ศรีละโพธิ์
นายสมศักดิ์ สรอยสนธิ์
นายสมศักดิ์ สวัสล้ํา
นายสมศักดิ์ สุมน
นายสมศักดิ์ แสงสวาง
นายสมศักดิ์ แหวเนตร
นายสมศักดิ์ อาจสิงห
นายสมสมัย หารธงชัย
นายสมสวน ชิงรัมย
นายสมสวน ภูวงษยางนอก
นายสมสุข โคตรพรม
นายสมหมาย ขวัญติง
นายสมหมาย ควรนิยม
นายสมหมาย คําพะวงศ
นายสมหมาย คํามุงคุณ
นายสมหมาย จําเริญเศษ
นายสมหมาย ไชยแสง
นายสมหมาย ตาระพันธ
นายสมหมาย ฝอยศาลา
นายสมหมาย เพียรเสมอ
นายสมหมาย มณีรัตน

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมหมาย ศรีเมฆ
นายสมหมาย สุขมี
นายสมหมาย อุนเจริญ
นายสมหวัง ดวงปน
นายสมัคร ชูจะหมื่น
นายสมัคร บัวอาจ
นายสมัคร บุญพันธ
นายสมัคร ผงทวี
นายสมัคร ศรีคราม
นายสมัคร โสระมรรค
นายสมัย ขันแข็ง
นายสมัย เจริญเรือง
นายสมัย ทองมาก
นายสมัย บุญโสม
นายสมัย พวงกันยา
นายสมัย สระทองพรม
วาที่รอยตรี สมัย โสประดิษฐ
นายสมาน แกวศรีสุข
นายสมาน ธนะแกว
นายสมาน ยีมะยี
นายสมาน สุขสุม
นายสมาน สุระสร
นายสมาแอ็น ยาประจันทร
นายสมิง วรรณปะโพธิ์
นายสมิง สงไพรสน
นายสมิงไพร สุนทะวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑

นายสมุทร อินทลี
นายสมุทร จันทรสาย
นายสมุห รักงาม
นายสยมภู เหลาจูม
นายสยาม กาฬภักดี
นายสยาม คําชนะ
นายสยาม มะริดรัมย
นายสยาม มากอุสาห
นายสยาม เรืองสุกใสย
นายสยาม สีดวง
นายสรคม คํามี
นายสรชัย จงกล
นายสรชัย ศรีมงคล
นายสรธัช วุทธพันธ
นายสรพงษ จันทรพราหมณ
นายสรพงษ โพนบุตร
นายสรพงษ แสงสุข
นายสรภัทพ ชิณวรรณ
นายสรรคชัย ไชยภักดี
นายสรรพพร กลิ่นทอง
นายสรรเพชร นุมยองใย
นายสรวิชญ ชมสา
นายสรวิทย โรจนะ
นายสรวิศ กุลวงศ
นายสรวิศ ชาญเชี่ยว
นายสรวิศ ศรีสงคราม

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสรวีย ธัญจิราธนานันต
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
นายสระไกร ผาสุทร
นายสระพงษ ประเสริฐ
นายสรายุทธ อุดมวิทยานุกูล
นายสรายุทธิ์ ใจมั่น
นายสราวุฒิ วงศภาคํา
นายสราวุฒิ สุริยา
นายสราวุทธ วันเมืองเกา
นายสราวุธ ขํานุรักษ
นายสราวุธ ไขโพธิ์
นายสราวุธ เชาวนไว
นายสราวุธ เดชมณีรัตน
นายสราวุธ ทนยิ้ม
นายสราวุธ พงศอนันตปญญา
นายสราวุธ พิบูลยสวัสดิ์
นายสราวุธ อินทรคํานอย
นายสฤษฎ ฉิมพาลี
นายสฤษดิ์ ปจจะโร
นายสฤษดิ์ วงษกาฬสินธุ
นายสฤษดิ์ สิงหคง
นายสฤษดิ์ สินทระ
นายสฤษติ์ กุลภา
นายสฤษยศ พรมนอก
นายสวราชย มีเจริญ
นายสวอง ควรอักษร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓

นายสวัสดิ์ ชัยวงค
นายสวัสดิ์ ชาติรัมย
นายสวัสดิ์ ไชยชนะ
นายสวัสดิ์ มาตรวังแสง
นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร
นายสวัสดิ์ วงศสอน
นายสวัสดิ์ ศรีประยูร
นายสวัสดี ชัยเคนวงศ
นายสวาง จิตรจักร
นายสวาง แพงศรี
นายสวาง โลหคํา
นายสวาด แกววิเชียร
นายสวาท ชะนะชัย
นายสวาท โระศรี
นายสวาท สงวนสิทธิ์
นายสวาสดิ์ สมประสงค
นายสวิน แหละหมัด
นายสวีทศักดิ์ สํานักวงศ
นายสหพัฒน สอนธรรม
นายสหพันธ เปาจันทึก
นายสหภพ ศรีบุญลือ
นายสหมิตร นามเกตุ
นายสหรัฐ ศิริเมฆา
นายสหรัตน ประทุมตา
นายสหวิชัย แสนโยธา
นายสหัสชัย ถมยา

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสอาด จรดรัมย
นายสอิ้ง กันยะมูล
นายสอิ้ง อาจหาญ
นายสะอาด เจริญชัยไธสงค
นายสะอูดี มามะ
นายสังคม กองธรรม
นายสังคม จันทรศรีรัตน
นายสังคม พื้นชมภู
นายสังคม สุขสวัสดิ์
นายสังวร ดวงสนิท
นายสังวร บุตรดาซุย
นายสังวาลย ขันดี
นายสังวาลย มีสุข
นายสังเวียน ประคองชื่อ
นายสังเวียน วงคคํา
นายสังแวว ขาวพราย
นายสัจจพงษ นวมเจิม
นายสัจจพันธุ เนื่องโนราช
นายสัญชัย คําสงค
นายสัญชัย ชวยเกลี้ยง
นายสัญชัย ภาประเวช
วาที่รอยตรี สัญญา เขียวปาน
นายสัญญา ชางคํามูล
นายสัญญา ทองมีขวัญ
นายสัญญา นาคเจือ
นายสัญญา พันพิลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕

นายสัญญา โยธาวุธ
นายสัญญา วงศประสิทธิ์
นายสัญญา วัฒนาเนตร
นายสัญญา วันดี
นายสัญญา วันทัน
นายสัญญา วิชากุล
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
นายสัญญา ศรีสุข
นายสัญญา สิทธิเสนา
นายสัญญา สีหะวงษ
นายสัญญา สุขเพชร
นายสัญญา สุริโย
นายสัญญา แสงประดับ
นายสัญญา เห็มชะนาม
นายสัญญาศักดิ์ สุทธิเมฆ
นายสัณฐิติ จ้ํานอก
นายสันชัย พนัส
นายสันติ ครังตุย
นายสันติ จันจําปา
นายสันติ ไตรเสนีย
นายสันติ เที่ยงผดุง
นายสันติ บุชเบา
นายสันติ พงษกระโทก
นายสันติ พิณรัตน
นายสันติ พึ่งน้ํา
นายสันติ ภมร

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสันติ มานัสวิน
นายสันติ สีลา
นายสันติ หอมชื่น
นายสันติ อบอาย
นายสันติ ออนละออ
นายสันติ ออนสา
นายสันติ อุปละกูล
นายสันติชัย ฤทธาพรม
นายสันติภพ คันธจันทร
นายสันติภาพ จันทรมณี
นายสันติภาพ อุดมมงคล
นายสันติภูภิภัค โสภัก
นายสันติรัฐ ไชยโย
นายสันติศักดิ์ ปตตาระโพ
นายสันทัด คงเนตร
นายสันทัด ธิชากรณ
นายสันทัศน ทับสุวรรณ
นายสันธาน สันกลกิจ
นายสันเพชร ควรคําคง
นายสัมพันธ ดอนโชติ
นายสัมพันธ เผือกแตงพันธุ
นายสัมพันธ วงษพุฒ
นายสัมพันธ อินสองใจ
นายสัมภาษณ ตรีวุธ
นายสัมฤทธิ์ ดีอันกอง
นายสัมฤทธิ์ ทาปุย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗

นายสัมฤทธิ์ บัวลอย
นายสัมฤทธิ์ ปาเจือ
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ
นายสัมฤทธิ์ สังขชุม
นายสากล โคตรดี
นายสากล ชนะบูรณ
นายสากล ไชยคิรินทร
นายสากล ปจชะ
นายสากล มีนอย
นายสากล รักชาติ
นายสากล วงศประพันธ
นายสาเกียรติ แกวปกษา
นายสาคร กันทะพันธ
นายสาคร เกษม
นายสาคร แกวอุปการ
นายสาคร แขนรัมย
นายสาคร คําแสน
นายสาคร ไชยรัตน
นายสาคร นามวงษ
นายสาคร ปนปน
นายสาคร วัฒนาสกุลไทย
นายสาคร ศรีทะลับ
นายสาคร ศิริจันทรา
นายสาคร แสงสี
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
นายสาธร ซอมทอง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสาธิต ใจคง
นายสาธิต เตชะสร
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ
นายสาธิต อาณาเขตต
นายสาธิน ปวนคํามา
นายสานิตย พนมศิลป
นายสานิตย สรสิทธิ์
นายสามารถ กมขุนทด
นายสามารถ กลอมเกลา
นายสามารถ กอคูณร
นายสามารถ กายขุนทด
นายสามารถ โกฎแสง
นายสามารถ เฉลียวฉลาด
วาที่รอยเอก สามารถ นุธรรมโชติ
นายสามารถ ปานทองคํา
นายสามารถ สวัสดี
นายสามารถ หาจันทร
นายสายใจ ถามุลตรี
นายสายชน ลิลา
นายสายชล พี่งวร
นายสายชล เลือดขุนทด
นายสายชล สํานักดี
นายสายัญต ทิพยเดชา
นายสายัณต สําเภา
นายสายัณห กุลบุตร
นายสายัณห ขอพันดุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙

นายสายัณห คําลือ
นายสายัณห ดวงสกุล
นายสายัณห ดําดี
นายสายัณห เดชสง
นายสายัณห นิชารัมย
นายสายัณห สีคง
นายสายัณห สุทธิพงศพันธ
นายสายัณห ออนตา
นายสายัน ปลาผล
นายสายัน ยิ่งสงา
นายสายันต คํามะณี
นายสายันต พันลํา
นายสายันต เรืองนาราบ
นายสายันต วะเกิดเปง
นายสายันต ศรีสะอาด
นายสายันต สิงหสิทธิ์
นายสายันต โสดาจันทร
นายสารัช ศรีบุญวงษ
นายสาริกา นาเมืองรักษ
นายสาริศ หินนาง
นายสาโรจน บุญเนรมิตร
นายสาโรจน บุญศักดิ์ดี
นายสาโรจน บุญเสริม
นายสาโรจน โพธิ์ชะอร
นายสาโรจน มณีมาส
นายสาโรจน เมืองงาม

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสาโรจน สุดชาขํา
นายสาโรจน อองแกว
นายสาลี่ กางทอง
นายสาสิน เพชรพรรณ
นายสําเนาว บุบผัน
นายสําเนียง บุญพิศาล
นายสําเนียง อองภา
นายสําพันธ แกวโรจน
นายสําเภา พลพงษ
นายสํารวย พรประไพ
นายสํารวล คําแสน
นายสําราญ จบมะรุม
นายสําราญ ญาณสวาง
นายสําราญ ทองเดช
นายสําราญ บุญเกิด
นายสําราญ ประกายสี
นายสําราญ โปทาวี
นายสําราญ ฝากไธสง
นายสําราญ พูนมา
นายสําราญ เพ็ชรทับ
นายสําราญ ยินดี
นายสําราญ วิชนี
นายสําราญ สมบูรณ
นายสําเร็จ โตเทศ
นายสําเร็จ สุวรรณหงษ
นายสําเริง กลอนโพธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสําเริง นวลจันทร
นายสําเริง เพ็ชรภิมล
นายสําเริง อินทิจักร
นายสิงหคร บุญชู
นายสิงหทอง เสริมสุข
นายสิงหนาท ศรีณรงค
นายสิงหพลัฏฐ เทียมมวง
นายสิงหา บุญเอี่ยม
นายสิทธา แกววิจิตร
นายสิทธาธิป ศิริสุวรรณพงศ
นายสิทธาเมศวร ปภาดาเชื้อตาพระ
นายสิทธิ์ พบขุนทด
นายสิทธิกร จําปาออน
นายสิทธิชัย จันปุม
นายสิทธิชัย ชุบไธสง
นายสิทธิชัย ทองจันดี
นายสิทธิชัย พลแกว
นายสิทธิชัย ศรีชัยยะ
นายสิทธิชัย สารีคํา
นายสิทธิชัย สาหินกอง
นายสิทธิชัย สิงหคํา
นายสิทธิชัย สิทธิจินดา
นายสิทธิชัย สีดาพันธ
นายสิทธิชัย อาทิตยตั้ง
นายสิทธิโชค โพธิ์เลิง
วาที่รอยตรี สิทธิเดช ดีสีใส

๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสิทธิเดช แดงเพ็ง
นายสิทธิพงศ เกรอด
นายสิทธิพงศ พงศสุภา
นายสิทธิพงษ คัชพงษ
นายสิทธิพงษ จันทรสูรย
นายสิทธิพงษ พงษสุวรรณ
นายสิทธิพงษ สมเกิด
นายสิทธิพงษ สุขเสริม
นายสิทธิพงษ แสงสวาง
นายสิทธิพงษ อินธิศักดิ์
นายสิทธิพร ผมงาม
นายสิทธิพร พิณทอง
นายสิทธิพล แขวงแขงขัน
นายสิทธิพล นามสวาง
นายสิทธิพล พรมมินทร
นายสิทธิราช ชื่นชม
นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์
นายสิทธิศักดิ์ เกาพิมาย
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญดี
นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ
นายสิทธิศักดิ์ รวมสุข
นายสิน นุมพรม
นายสินชัย ใจกลา
นายสิรภพ พลสุวรรณ
นายสิรภพ หลอมทอง
นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓

นายสิรวงษ วงศไชย
นายสิรวิชญ พรมแพน
นายสิรวิชญ มะหิพันธุ
นายสิริ รอดบุญ
นายสิริ อินโพธิ์
นายสิริชัย ประชันกาญจนา
นายสิริปญญ เสริมสิริพิพัฒน
นายสิริรัฏฐ กาญจนโพธิ์
นายสีวรา บึงไกร
นายสืบศักดิ์ ไกรนรา
นายสุกรี คงชู
นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ
นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง
นายสุกฤษฏิ์ สอนเพีย
นายสุกลวัตร พรรณแสง
นายสุกิจ กลางประพันธ
นายสุกิจ จันตะคาด
นายสุกิจ ผมเพ็ชร
นายสุกิตติ์ กุมุดา
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
นายสุข บัวพรม
นายสุข ยิบรัมย
นายสุขขี บรรลือ
นายสุขชัย เฉลิมผลวงศกุล
นายสุขนิรันดร ทองมาก
นายสุขพงศภัค นอยจันทร

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุขวัฒน คํานึง
นายสุขสวัสดิ์ ศิริสุนทรกมล
นายสุขสันต การสะอาด
นายสุขสันต ปานเพ็ง
นายสุขสันต ผาดไธสง
นายสุขสันต ศรีสวัสดิ์
นายสุขสันต สอนนวล
นายสุขุม ขุนพล
นายสุขุม ศรีประทุมภรณ
นายสุขุม สุภภูมิ
นายสุขุม อะโนวัน
นายสุโขทัย ตอพงษ
นายสุคนธ สิกขโกศล
นายสุคนธศักดิ์ ใจกลา
นายสุคันธชาติ ขันศรี
นายสุจริต ถารี
นายสุจิตร หานะพันธ
นายสุจินต เกตุตระกูล
นายสุจินต สมบัติวงศ
นายสุจินต หอมสิน
นายสุจินต หอมเสมอ
นายสุชาติ เกตุสวัสดิ์สมคร
นายสุชาติ คตนวม
นายสุชาติ คําบุยา
นายสุชาติ จันทรบานโตน
นายสุชาติ ฉัตรสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕

นายสุชาติ ชายคํา
นายสุชาติ ชุมทอก
นายสุชาติ แซเตี่ยว
นายสุชาติ ฐิตญาณพงศ
นายสุชาติ เติมทอง
นายสุชาติ ธาตุบุรมย
นายสุชาติ นาราช
นายสุชาติ บุญเจริญ
นายสุชาติ บุญประเสริฐ
นายสุชาติ บุญอินทร
นายสุชาติ พลธรรม
นายสุชาติ พาอยูสุข
นายสุชาติ พินแพทย
นายสุชาติ พูลทอง
นายสุชาติ มุกดารัตน
นายสุชาติ รักษาชนม
นายสุชาติ รัตนธรรม
นายสุชาติ วิริยะ
นายสุชาติ สารเฉวตร
นายสุชาติ สาระวารี
นายสุชาติ สุขพราว
นายสุชาติ อนุสรณ
นายสุชิน ตันติสุวรรณโณ
นายสุชิน ผลชวย
นายสุเชษฐ รัตนเสถียร
นายสุโชค คงหนู

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุดเขต จันทรจิต
นายสุดใจ ศรีทอง
นายสุดใจ สืบสาย
นายสุดเฉลียว ยืนยั่ง
นายสุดทาย มรกต
นายสุดที่รัก พูลทรัพย วะจีประศรี
นายสุดสาคร รวดเร็ว
นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์
นายสุดสาคร หาวบุบผา
นายสุดิง เด็ง
นายสุทธวรรธน ประวรรณรัมย
นายสุทธวิทย ศรีบุตตะ
นายสุทธานันท ทองนุน
นายสุทธิชัย กอนคํา
นายสุทธิชาติ ทิชาชาติ
นายสุทธินัย โนรี
นายสุทธิพงค นงคนวล
นายสุทธิพงษ ทะระมา
นายสุทธิพงษ พงศศิริวรรณ
นายสุทธิพงษ สาชะรุง
นายสุทธิรักษ จันปุม
นายสุทธิรักษ ชวนขุนทด
นายสุทธิรักษ ปะริตวา
นายสุทธิรักษ โรจนหัสดิน
นายสุทธิโรจน เสนียวงศ
นายสุทธิเวช คํากลอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗

นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล
นายสุทธิศักดิ์ ศิลปศิริวานิชย
นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข
นายสุทนต มณีฉาย
นายสุทศ พิบูลย
นายสุทัศน พรหมลา
นายสุทัศน กาญจนวิกัติ
นายสุทัศน แกวกัณหา
นายสุทัศน โกรธกลา
นายสุทัศน ขุมทอง
นายสุทัศน จําเริญสุข
นายสุทัศน จิประพันธ
นายสุทัศน แซวรัมย
นายสุทัศน ดาราวงศ
นายสุทัศน เทียมกีรกุล
นายสุทัศน ฟุงขจรเกียรติ
นายสุทัศน ศรีละครเลิศ
นายสุทัศน สาระไลย
นายสุทัศน แสงสุวรรณ
นายสุทัศน หนอเรือง
นายสุทิตย พวงทาว
นายสุทิน แกวเกิด
นายสุทิน จันทรวรเชตต
นายสุทิน บุญผอง
นายสุทิน ยิ้มถนอม

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุทิน เย็นที
นายสุทิน รักปลอด
นายสุทิน เรืองปานกัน
นายสุทิน ศรีวงศวรรณ
นายสุทิพย สุราษฎรมณี
นายสุเทพ กุฎฤาษี
นายสุเทพ คชศิลา
นายสุเทพ คําจันทร
นายสุเทพ ชมหมื่น
นายสุเทพ ตาดี
นายสุเทพ ทับจาก
นายสุเทพ นุชมา
นายสุเทพ ปกเคทัง
นายสุเทพ แปลงทับ
นายสุเทพ พันธโสลี
นายสุเทพ พิมพัฒน
นายสุเทพ แพทยจันลา
นายสุเทพ ภูสอดเงิน
นายสุเทพ วรรณไทย
นายสุเทพ วรรณพัฒน
นายสุเทพ ศรีมวง
นายสุเทพ ศรียา
นายสุเทพ เหลาแตว
นายสุเทพ อุดมกัน
นายสุเทศ บุญเย็น
นายสุโท ภูผายาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙

นายสุธน ประกายเพชร
นายสุธน สมัครวงศ
นายสุธรรม คัฒธมารศรี
นายสุธวัช เพ็งพินิจ
สิบตํารวจตรี สุธา หนูประสิทธิ์
นายสุธิ ประดิษกุล
นายสุธิตยนันท ฝงสระ
นายสุธินันท มะลิงาม
นายสุธี คชาผล
นายสุธี เชื้อไทย
นายสุธี พลชา
นายสุธี เสมอจิตร
นายสุธีร คมขํา
นายสุธีรพันธ พูลผล
นายสุนทร กมลชิต
นายสุนทร เกตุเหม
นายสุนทร คําภักดี
นายสุนทร ใจเพชร
นายสุนทร ไชยขวัญ
นายสุนทร ไชยวงษา
นายสุนทร ไชยสงคราม
นายสุนทร ดอนอินทรทรัพย
นายสุนทร ธีรัชสกุล
นายสุนทร บุญอรัญ
นายสุนทร ประทาน
นายสุนทร มงคล

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุนทร โมฆรัตน
นายสุนทร ยอดนิล
นายสุนทร ศรีสมปอง
นายสุนทร สอนสมนึก
นายสุนทร สิทธิวงค
นายสุนทร สีพันธบุญ
นายสุนทร หงษศรี
นายสุนทรศักดิ์ ออนบุญ
นายสุนทราพร เอโถ
นายสุนัน บุระกรณ
นายสุนัน ผลรักษา
นายสุนัน ผลรักษา
นายสุนันท แอบพล
นายสุนัย สีสาผา
นายสุนารถ บุญมาเครือ
นายสุนาวิน อินทรกลับ
นายสุเนตร อัศวมนตรี
นายสุบรรณ ไชยหาญ
นายสุบรรณ เดชเชียร
นายสุบรรณ ทีหอคํา
นายสุบรรณ บาตสุวรรณ
นายสุบรรณ เพ็ชรแสน
นายสุบรรณ เกราะแกว
นายสุบรรณ พับพิมพสัย
นายสุบรรณ ศรีงาม
นายสุบิน จันทรวิเศษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑

นายสุบิน ศรีบุลม
นายสุประดิษฐ จักกะพาก
นายสุปรีชา จําปารัตน
นายสุปญญา ทราโพธิ์
นายสุปญญา ศิริกุลชัยวัฒนา
นายสุปน ไชยหาเทพ
นายสุพจน กลาหาญ
นายสุพจน จันทรเถร
นายสุพจน จินวิเศษ
นายสุพจน แจงสวาง
นายสุพจน ดอกจันกลาง
นายสุพจน ดีไพร
นายสุพจน ดุเจโตะ
นายสุพจน ตาดวง
นายสุพจน ติสันเทียะ
นายสุพจน นาพรม
นายสุพจน นิลหมื่นไวย
นายสุพจน ปญญา
นายสุพจน มณีแดง
นายสุพจน มาตรวังแสง
นายสุพจน ลีสิงห
นายสุพจน ศรีหาวงษ
นายสุพจน สมพงษ
นายสุพจน แสงสองสิน
นายสุพจน แสนภูวา
นายสุพจน แสนเรียน

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุพจน อนุตรพงศ
นายสุพจน อินทรแปน
นายสุพนจ ผิวหอม
นายสุพรรณ คาโค
นายสุพรรณ สดสา
นายสุพรรณ สูงหางหวา
นายสุพรรณ หินทอง
นายสุพรรณ ดีมาก
นายสุพรรณ ปตตายะโส
นายสุพรรณ พลบุรี
นายสุพรอม ออมไธสง
นายสุพริบ สอนสุภาพ
นายสุพล อนันมา
นายสุพะ รังแกว
นายสุพัฒ โคตรทา
นายสุพัฒชัย แสนจันทร
นายสุพัฒน แกวคํา
นายสุพัฒน จันทรเปลง
นายสุพัฒน ตลอดภพ
นายสุพัฒน มีสกุล
นายสุพัฒน หาญเวช
นายสุพัด เขานอย
นายสุพัตร หลักคํา
นายสุพัตร พระยาลอ
นายสุพิชัย พลบูรณศรี
นายสุพิชัย วิจิตรโสภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓

นายสุพินทร พุฒตาล
นายสุพินิจ ปะวะลัง
นายสุพิศ ปานสาลี
นายสุพิศ อาจเชื้อ
นายสุพิษ จอมหงษ
สิบเอก สุพีร โสทะ
นายสุเพ็ญ นภาศิริโรจน
นายสุไพ สุระเสียง
นายสุภกร สิงหวงศ
นายสุภชัย เพชรพันธ
นายสุภฌา สุวรรณบุตร
นายสุภพ โพชนุกูล
นายสุภมิตร กุลวงค
นายสุภวัตน ปานภูมิ
นายสุภัค แฝงเพ็ชร
นายสุภัค พวงขจร
นายสุภัญู ศรีโท
วาที่รอยตรี สุภัทรชัย ไกรรอด
นายสุภาพ พงศาปาน
นายสุภาพ พึ่งญาติ
นายสุภาพ เพชรยอย
นายสุภาพ ภูดินดาน
นายสุภาพ ยะพงศ
นายสุภาพ ยันทะแยม
นายสุภาพ เย็นเหลือ
นายสุภาพ ฤทธิ์บํารุง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุภาพ สังทองหาว
นายสุภาพ สีพาฤทธิ์
นายสุภาพ ออนนอม
นายสุภาพ อํานวย
นายสุภาพ อินทุภูติ
สิบเอก สุภาพ อุณาภาค
นายสุภาสน ทิพยรอด
นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ
นายสุมิตร นิลอรุณ
นายสุเมธ ทองจันทร
นายสุเมธ บรรเทาวงษ
นายสุเมธ พรมเทศ
นายสุเมธ สิงหวรวงศ
นายสุเมธ หนอแกว
นายสุเมธา ผิวขาว
นายสุเมศ บุญขาว
นายสุรกิจ ศรีรัตนชัย
นายสุรเกียรติ ไชยนุวัติ
นายสุรไกร ไกรศรีทุม
นายสุรจิต จิตตางกูร
นายสุรจิต บํารุง
นายสุรจิตต ใจนอย
นายสุรชัช เมฆประยูร
นายสุรชัย แกวสีดา
นายสุรชัย จันทรเรือง
นายสุรชัย เดชขันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕

นายสุรชัย เดชอุม
นายสุรชัย นนทมา
นายสุรชัย เนาวนัด
นายสุรชัย บินชัย
นายสุรชัย ปนะเก
นายสุรชัย ผาดไธสง
นายสุรชัย แพงเพ็ง
นายสุรชัย ละมายศรี
นายสุรชัย วดีศิริศักดิ์
นายสุรชัย สุการาม
นายสุรชัย สุขออน
นายสุรชัย เหลืองเดชานุรักษ
นายสุรชาติ บุญกําเนิด
นายสุรชาติ มะลัยไทยสงค
นายสุรชาติ หลุงหมาน
นายสุรเชษฏ เวทมาหะ
นายสุรเชษฐ ขุนนาพุม
นายสุรเชษฐ สองรักษ
นายสุรเชษฐ ทองเลิศ
นายสุรเชษฐ ประสพบุญ
นายสุรเชษฐ สรอยสวิง
นายสุรเชิด งามจันทรดา
นายสุรณโชค ทองบุ
นายสุรดิษ โยมา
นายสุรเดช ธาดา
นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรเดช ศรีวิชา
นายสุรเดช สิงหโท
นายสุรเดช อักขระ
นายสุรเดช อินทะคม
นายสุรนนท เรืองไกล
นายสุรนันท พันธสมบูรณ
นายสุรพงค ชัยพิวงศ
นายสุรพงษ แกวงาม
นายสุรพงษ ไขแสง
นายสุรพงษ เงาศรี
นายสุรพงษ บรรจุสุข
นายสุรพงษ พรมแตง
นายสุรพงษ เพชรรี่
นายสุรพงษ มากมี
นายสุรพงษ เรืองวงศวิทยา
นายสุรพงษ ศรีเศรษฐา
นายสุรพจน จันทรแสน
นายสุรพร พงษสุวรรณ
นายสุรพล กันอุปทว
นายสุรพล กาละดี
นายสุรพล แกวติน
นายสุรพล คําพรมมา
นายสุรพล ณ วันจันทร
นายสุรพล ประไกลวรรณ
นายสุรพล พลเชียงขวาง
นายสุรพล พานะวาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗

นายสุรพล พูลทอง
นายสุรพล รินทะ
วาที่รอยตรี สุรพล วงศกระจาง
นายสุรพล ศรีศิลป
นายสุรพล แสงตา
นายสุรพันธ ยินดี
นายสุรพันธุ สินลี้
นายสุรมนตรี พาบุ
นายสุรยุทธ เหมนวล
นายสุรยุทธ อยูสุข
นายสุรฤทธิ์ คงสงค
นายสุรวิทย พละศักดิ์
นายสุรวิทย มูลตรีศรี
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
นายสุรวุฒิ บุตรธนู
นายสุรศรี พุมบัว
นายสุรศักดิ์ กากแกว
นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
นายสุรศักดิ์ คํานู
นายสุรศักดิ์ คําศรีใส
นายสุรศักดิ์ งอกนาวัง
นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร
นายสุรศักดิ์ จุลทรักษ
นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ
นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรี
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ แทนวัน

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยเอก สุรศักดิ์ นันทเดช
นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา
นายสุรศักดิ์ ประมูลชัย
นายสุรศักดิ์ พิมพศรี
นายสุรศักดิ์ ภารการ
สิบเอก สุรศักดิ์ มาลี
นายสุรศักดิ์ มีโชค
นายสุรศักดิ์ รองนากุล
นายสุรศักดิ์ ฤาเดช
นายสุรศักดิ์ ลารังสิทธิ์
นายสุรศักดิ์ เลพล
นายสุรศักดิ์ วุฒิสาร
นายสุรศักดิ์ สังขทอง
นายสุรศักดิ์ สายชารี
นายสุรศักดิ์ สาและ
นายสุรศักดิ์ สีระสูงเนิน
นายสุรศักดิ์ สุรรัตน
นายสุรศักดิ์ หอมออน
นายสุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์
นายสุรศักดิ์ หินออน
นายสุรศักดิ์ อุทธวัง
นายสุรสิทธิ์ กองสินแกว
นายสุรสิทธิ์ จิตสงบ
นายสุรสิทธิ์ จิรภัทรสกุล
นายสุรสิทธิ์ บุญศรีภิรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙

นายสุรสิทธิ์ มีเดช
นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน
นายสุระ ดงงาม
นายสุระ บุญขันธ
นายสุระ มะลิซอน
นายสุระ รักความซื่อ
นายสุระกฤต จันทรทอง
นายสุระกิตย จันตะวงศ
นายสุระชัย กลิ่นสุคนธ
นายสุระชัย พันธโสรี
นายสุระชัย อันมัย
นายสุระชิต ชนาสิทธิ์
นายสุระนัย ชาเสน
นายสุระศักดิ์ มธุรส
นายสุรัตน มหาพรม
นายสุรัตน ออนแสง
นายสุรัติ สุนทร
นายสุราชิน พิมพาวัฒนาสุข
นายสุรินทร นาคมูล
นายสุรินทร โพโต
นายสุรินทร ภูมิพัตร
นายสุรินทร มิทะลา
นายสุรินทร เมืองงา
นายสุรินทร รัตนวิมลชัย
นายสุรินทร สมบูรณมาก
นายสุรินทร สรรพสมบัติ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรินทร สุทธดุก
นายสุรินทร โสฬส
นายสุรินทร หงษคํา
นายสุรินทร หนองชาง
นายสุรินทอง พงศสุวัฒนา
นายสุริยงค ทะแพงพันธ
นายสุริยดล เพลงอินทร
นายสุริยเดช หังษาบุตร
นายสุริยเทพ ภาเรือง
นายสุริยนต ไชยมาตร
นายสุริยวงค ชัยวิชา
นายสุริยวัฒน วันดี
นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล
นายสุริยะ คชินทร
นายสุริยะ นําประดิษฐทรัพย
นายสุริยะ ลุนบง
นายสุริยัน จารัตน
นายสุริยัน ชัยพันธุ
นายสุริยัน นามบุตร
นายสุริยันต แกวพวง
นายสุริยันต คําสูงเนิน
นายสุริยันต ภูขาว
นายสุริยันต ศิริคุณ
นายสุริยันต หนอคําหลา
นายสุริยันต เหลามะลึก
นายสุริยา โกพล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑

นายสุริยา จันเหลือง
นายสุริยา ชาปู
นายสุริยา ดุจจานุทัศน
นายสุริยา ทองเพิ่ม
นายสุริยา บังใบ
นายสุริยา พันธุธรรม
นายสุริยา พิมพกัน
นายสุริยา มูลตรี
นายสุริยา รอดสบาย
นายสุริยา รักเลิศ
นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา ศุภวิเศษ
นายสุริยา สาแกว
นายสุริยา สายธนู
นายสุริยา สิงหชา
นายสุริยา สุเพ็ญศิลป
นายสุริวงศ เลี้ยงวงษ
นายสุริวิจักษณ พลีจันทร
นายสุรีย อันบุรี
นายสุวชล สุราษฎร
นายสุวพิชญ ไกรภพเจริญจิต
นายสุวรรณ ตาสา
นายสุวรรณ ถวิลหวญ
นายสุวรรณ มูระคา
นายสุวรรณ รักษาภักดี
นายสุวรรณ สิงหจันทร

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุวรรณ พิมเสน
นายสุวรรณ วงศสามารถ
นายสุวัชร สารสมัคร
เรือโท สุวัฐ แกวเมฆ
นายสุวัฒน งามทวี
นายสุวัฒน ทรงศรี
นายสุวัฒน ธรรมโม
นายสุวัฒน โรจนสุวรรณ
นายสุวัฒน สารผล
นายสุวัฒน สิงหชัย
นายสุวัฒน เอี่ยมอุดม
นายสุวัธชัย สายแกว
นายสุวันไชย จํานงกิจ
นายสุวัลลภ อินทะแสง
นายสุวิจักขณ ปญญาอินทร
นายสุวิจักขณ ศรีเรือง
นายสุวิจักขณ สายชวย
นายสุวิชา นุยเสง
นายสุวิชาญ วิริยอุดมศิริ
นายสุวิชิต สมยิ่ง
นายสุวิท ลวนกลา
นายสุวิทย กลิ่นจันทร
นายสุวิทย แกวเบาะคํา
นายสุวิทย ขอรวมคิด
นายสุวิทย คํามณี
นายสุวิทย จันทรใหม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓

นายสุวิทย จูหอง
นายสุวิทย ทองบอ
นายสุวิทย นกเที่ยง
นายสุวิทย บุญเจริญ
นายสุวิทย เบี้ยวโกฏิ
นายสุวิทย ผลวิลัย
นายสุวิทย ผูกจิต
นายสุวิทย พวงชัง
นายสุวิทย เพียรชนะ
นายสุวิทย โพธาลู
นายสุวิทย มาตรวังแสง
นายสุวิทย ยิ่งยง
นายสุวิทย โรจนอรุณ
วาที่รอยตรี สุวิทย วุทธนู
นายสุวิทย สังขชาตรี
นายสุวิทย สันธนภัทรพงศ
นายสุวิทย สุขหมั่น
นายสุวิทย แสงบํารุง
นายสุวิทย หวัดแทน
นายสุวิทย ไหมสมบุญ
นายสุวิมล จันทรรงค
นายเสกศักดิ์ บุตรเสน
นายเสกสรร คลายสุข
นายเสกสรร สังขเงิน
นายเสกสรรค กองแกว
นายเสกสรรค คําเมืองแพน

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรี เสกสรรค คําสุวรรณ
นายเสกสรรค จันสนิท
นายเสกสรรค ปติกรณ
นายเสกสรรค พิทักษทา
นายเสกสรรค พินยงค
นายเสกสรรค ศรีหาภาค
นายเสกสรรค สีหาโมก
นายเสกสันต จูมจันทา
นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณี
นายเสฐียร ดามาพงษ
นายเสถียน พรมเวียง
นายเสถียร เกตุเล็ก
นายเสถียร แกวสองใส
นายเสถียร คําภีร
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
นายเสถียร ปญญาธรรม
นายเสถียร ปุริตังสันโต
นายเสถียร พะโยธร
นายเสถียร มโนสถาพร
นายเสถียร มูลแกน
นายเสถียร วิเชียรสาร
นายเสถียร ศรีบุญ
นายเสถียร เสนาสี
นายเสนห กองศาสนา
นายเสนห ขิงหอม
นายเสนห จีนโน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕

นายเสนห ทองอินทร
นายเสนห ธิราชรัมย
นายเสนห ศรีเดช
นายเสนห สุขวิชัย
นายเสนห เหลือขันธ
นายเสนอ เจริญธรรม
นายเสนอ ไทยแท
นายเสนิด นาลาดทา
นายเสนีย เวียงดาว
นายเสนีย แสนหิ่ง
นายเสนีย อินทสระ
นายเสมอ สรอยคํา
นายเสมียน แกวอนันต
นายเสมือน สิทธิจันทร
นายเสริม ยงคง
นายเสริม วงษมานิตย
นายเสริม อนสงคราม
นายเสริมพงษ กลิ้งสวัสดิ์
นายเสริมรัตน พันธุ
นายเสริมศักดิ์ คําคง
นายเสริมศักดิ์ บุญไพโรจน
นายเสริมศักดิ์ บุญสม
นายเสริมศักดิ์ สุพิณ
นายเสรี ชูรักษ
นายเสรี ทองรุง
วาที่รอยตรี เสรี มุสิกสาร

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเสรี ริยะกุล
นายเสรี สมภูเวช
นายเสรี หาญกุล
นายเสรีรัฐ คําตุม
นายเสวก สนิทผล
นายเสวย เสนแกว
นายเสวียน สวยลี
นายแสงจันทร มวงจันทร
นายแสงดาว ตาควัน
นายแสงทอง นอยเกิด
นายแสงทอง ภักดีแกว
นายแสงทอง วรสาร
นายแสงเทียน มั่นยืน
นายแสงสุวรรณ นาฤทธิ์
นายแสนศักดิ์ วาสนาวณิช
นายแสนโฮม สันเพราะ
นายแสวง ทองปาน
นายโสพันธุ ขัตติยะราช
นายโสภณ แกวไทย
นายโสภณ แกววิเศษ
นายโสภณ จันทรสีหา
นายโสภณ ทองจิตร
นายโสภณ เทียมวงค
นายโสภณ บุญเกื้อ
นายโสภณ เพชรนอก
นายโสภณ ภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗

นายโสภณ มาลารัตน
นายโสภณ ยิ่งทวี
นายโสภณ ศรีผักผอง
นายโสภณ สวยขุนทด
นายโสภณ สินไชย
นายโสภณ สุธรรม
นายโสภณ อั๋นบางไทร
นายโสภณกฤษฏิ์ แคแดง
นายโสภณวิชญ ผิวจันทร
นายโสภา บุปผสอน
นายไสว เกษกัน
นายไสว คงไพฑูรย
นายไสว ชางเงิน
นายไสว ทองแท
นายไสว นนลือชา
นายไสว โปรงเจริญ
นายไสว วรรณพรามณ
นายหนอคํา ตันทอง
นายหนุมสยาม มายอด
นายหนูคลาย แดงนอย
นายหรรษา เผือกผล
นายหฤษฎ ทองมาก
นายหลักการ สีพาพันธ
นายหัตถชัย หลาคํามูล
นายหัสชัย เสียงออน
นายหัสพงศ รักวงษไทย

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายหาญ ศิลาชาล
นายหาญชัย ถาวงษกลาง
นายหาญศักดา ศรีดารา
นายหามะ บินกอเตาะ
นายหามิ เจะเตะ
นายหารศึก ภาระหันต
นายหิรัญ นพรัตน
นายหิรัญ เสนาพรหม
นายหิรัญคุปต บุญเทพ
นายหิรัณย สมแปน
นายหิฬัญญ โคตรสมบัติ
นายใหม สาสังข
นายองคการ วงคเรือง
นายองอาจ เกตะวันดี
นายองอาจ บุญสระบัวทอง
นายองอาจ ศรีสวาง
นายองอาจ สีใจ
นายองอาจณรงค นามมนตรี
นายอโณทัย ชัยงาม
นายอดทน โพธิราชา
นายอดิกา เยะ
นายอดินันท สิงหโพนทัน
นายอดิเรก ประทุมตรี
นายอดิเรก ออนชางเหล็ก
นายอดิศร ไชยเทพ
นายอดิศร ถวิลคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙

นายอดิศร ใบมิเด็น
นายอดิศร ปรีกุล
นายอดิศร โมราราช
นายอดิศร ศิริโสภณ
นายอดิศร สุขปลั่ง
นายอดิศร อินทรสุวรรณ
นายอดิศักดิ์ โคตรนิยา
นายอดิศักดิ์ ณรินทร
นายอดิศักดิ์ ทวยลี
นายอดิศักดิ์ บิดร
นายอดิศักดิ์ พรมชัย
นายอดิศักดิ์ มณีนุม
นายอดิศักดิ์ มีภูงา
นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
นายอดิศักดิ์ สารรัตน
นายอดิศักดิ์ แสนทิพย
วาที่รอยตรี อดุล ทองทิพย
นายอดุลไทย บัวชุม
นายอดุลพล ประทุมมา
นายอดุลย ขวัญออน
นายอดุลย ขุนแกว
นายอดุลย เขียวมูล
นายอดุลย คําตัน
นายอดุลย ธนะขวาง
นายอดุลย ปญสิงห
นายอดุลย ผินโพธิ์

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอดุลย เพชรศรี
นายอดุลย ระภักดี
นายอดุลย ศรีราช
นายอดุลย สะมาแอ
นายอดุลย สุดประโคน
นายอดุลย หัสระษา
นายอดุลยเดช ศรีพิลา
นายอธิคม ทิมยายงาม
นายอธิพงศ พิมพเภา
นายอธิวัฒน แกวลอดหลา
นายอธิวัฒน จิตจักร
นายอธิวัฒน บัวงาม
นายอธิวัฒน อาจพันธ
นายอธิศักดิ์ วงศเหงา
นายอธิสิทธิ์ ปราบทมูล
วาที่พันตรี อนนท ดุลยสุริเยนทร
นายอนนท หาญโกรธา
นายอนวัช พากเพียร
นายอนวัช อุนกอง
นายอนัน เมืองบัวผัน
นายอนัน ฮอเจริญ
นายอนันต กตเวที
นายอนันต ขวัญจันทร
นายอนันต ขําโพธิ์
นายอนันต จันทวรรณโณ
นายอนันต ฉีดอิ่ม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑

นายอนันต ทองสุทธิ์
นายอนันต ทาสา
นายอนันต ธิคํา
นายอนันต บรรณาลังก
นายอนันต ประวัง
นายอนันต พาหา
นายอนันต พิทักษ
นายอนันต พิสาดรัมย
นายอนันต ภูมิดา
นายอนันต มณีลาภ
นายอนันต มณีวิทย
นายอนันต ศรัทราพันธ
นายอนันต สวนขํา
นายอนันต สุนลี
นายอนันต แสงชาติ
นายอนันต แสงสุก
นายอนันต อาจวิชัย
นายอนันท พัชรินทรวิทยา
นายอนันทศิลป พงษพานิช
นายอนาวินทร โสมาเกตุ
นายอนิรุทธ พรหมทอง
นายอนิรุทธ พูนวิวัฒน
นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
นายอนิรุธ กาศโอสถ
นายอนุ เหมือนอินทร
นายอนุจิตร นนทเรืองฤทธิ์

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอนุจินต ลาภธนาภรณ
นายอนุชา คําภาบุตร
นายอนุชา นาคสังวัจฉระ
นายอนุชา ฝายชาวนา
นายอนุชา ภูวิเศษ
นายอนุชา รัศมี
นายอนุชา วงศคําสิงห
นายอนุชา สมรภูมิ
นายอนุชา สุรพงศามาศ
วาที่รอยตรี อนุชาติ จูวัตร
นายอนุชิต กมล
นายอนุชิต กรีแสง
นายอนุชิต กุลมาลา
นายอนุชิต จันทป
นายอนุชิต ฦากําลัง
นายอนุชิต สุวรรณผูก
นายอนุพงษ วงคธนา
นายอนุภพ ดาศรี
นายอนุภาพ หอมเนียม
นายอนุรักษ ชูจันทร
นายอนุรักษ พรมเลข
นายอนุรักษ พิศวงค
นายอนุรักษ มีคําทอง
นายอนุรักษ สารางคํา
นายอนุวัช มุสิกา
นายอนุวัฒน ขอบป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓

นายอนุวัฒน คงเฉลิม
นายอนุวัฒน มะลิวงษ
นายอนุวัฒน ยอดน้ําคํา
นายอนุวัฒน สอาดวงษ
นายอนุวัต โปธา
นายอนุวัตร นิลหัสรังษี
นายอนุวัตร สุธรรม
นายอนุวัติ ปะมาระตา
นายอนุศักดิ์ วองไว
นายอนุศักดิ์ สาภูเมือง
นายอนุษร บุตรแกว
นายอนุสรณ จัตตุเรศ
นายอนุสรณ จันทสม
นายอนุสรณ จันทสุข
นายอนุสรณ ชัยสงค
นายอนุสรณ เบญจกุล
นายอนุสรณ มะเดื่อชุมพร
นายอนุสรณ ศรีสุภากร
นายอนุสรณ สิมะสิทธิกุล
นายอนุสรณ เสระศาสตร
นายอนุสิทธิ์ ปตุรัตน
นายอนุสิษฐ เกื้อกูล
นายอนุสิษฐ จิตจํานงค
นายอภัย ไชยมานันต
นายอภัย ปงอุทา
นายอภัย ภัยมณี

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอภิชัย แกวกาวี
นายอภิชัย เคนสิบสาม
นายอภิชัย เมืองแทน
นายอภิชัย ศรีสุขใส
นายอภิชา วงศเมธชนัน
นายอภิชาฎ พงษภู
นายอภิชาต อรรคอํานวย
นายอภิชาติ คําหุง
นายอภิชาติ งึ้มชา
นายอภิชาติ จันทรสรวย
นายอภิชาติ จันทรเสนา
นายอภิชาติ จูเผื่อน
นายอภิชาติ ชูชวย
นายอภิชาติ บุญชู
นายอภิชาติ บุญสมยา
นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง
นายอภิชาติ ผาบสิมมา
นายอภิชาติ แพงวาป
นายอภิชาติ สนธิลา
นายอภิชาติ แสนเรือน
นายอภิชาติ เหมฬา
นายอภิชาติ ออนเอม
นายอภิชาติ อาบเงิน
นายอภิชาติ อินทรา
นายอภิชิต วงศนวล
นายอภิเชษฐ คณะนาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕

นายอภิเชษฐ ชาญอุไร
นายอภิเชษฐ วัฒนวรกุลเลิศ
นายอภิเชษฐ วันทา
นายอภิเดช เพ็ชรโรจน
นายอภิธร แกวอุดร
นายอภินันท จันทรา
นายอภินันท บุญศรี
นายอภินันทน ณ นคร
นายอภิบาล รัตนมาศ
นายอภิรักษ ธรรมวิจิตร
นายอภิรักษ สืบชมภู
นายอภิรักษ สุรสอน
นายอภิรัฐ จันทรักษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
นายอภิรัฐ ตะวังทัน
นายอภิรัฐ สมงาม
นายอภิรัณธรักษ ผลาผล
นายอภิรัตน เทพนรินทร
นายอภิรัตน นาครัตน
นายอภิรัตน สุจริต
นายอภิลักษ ทวีวัฒน
นายอภิลักษณ จรไธสง
นายอภิลักษณ ธีราลักษณสกุล
นายอภิลักษณ พลระวัง
นายอภิวัฒน คนใจบุญ
นายอภิวัฒน เจนเชี่ยวชาญ

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอภิวัฒน บึงมุม
นายอภิวัฒน บุญนิธิภัทร
นายอภิวัฒน ยติกร
นายอภิวัฒน วงศภักดี
นายอภิศักดิ์ บุญล้ําเลิศ
นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัต
นายอภิศักดิ์ สํานักบานโคก
นายอภิสิทธิ์ งามสอน
นายอภิสิทธิ์ ดํายูโสะ
นายอภิสิทธิ์ แพไธสง
นายอภิสิทธิ์ รอดบําเรอ
นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
นายอภิสิทธิ์ ศรีบุตร
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณศร
นายอภิสิทธิ์ แสงสวาง
นายอภิสิทธิ์ แสงหิรัญ
นายอมร ดีชวย
นายอมร สายใจ
นายอมร อินทรใจเอื้อ
นายอมรชัย ปงลังกา
นายอมรชัย สถานนท
นายอมรโชคศิริ อมตะสายแกว
นายอมรเทพ แกวเกตุ
นายอมรเทพ เขมะปญญา
นายอมรเทพ วิภาวิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายอมรเทพ สุพงษ
นายอมรพรรณ จรนามล
นายอมรศักดิ์ บัวโฮม
นายอมรศักดิ์ ศรีวรกุล
นายอมรสินธุ อนุสนธิ์
นายอมรินทร บุญพิทักษ
นายอมรินทร สุประดิษฐ
นายอยวัต รัศมีศรจันทร
นายอรรคสิทธิ์ ดีพลงาม
นายอรรณพ ยอดสุวรรณ
นายอรรณพ สมฤทธิ์
นายอรรณพ สังขสนิท
นายอรรถกานต อุศมา
นายอรรถโกวิทย บุตรไชย
นายอรรถชัย นันตะวงษ
นายอรรถพร เมฆพัฒน
นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นายอรรถพล ธัญญเจริญ
นายอรรถวัจน วงศทองนิล
นายอรรถวัฒน พงศธนโรจน
นายอรรถวิทย ถือกลา
นายอรรถวุฒิ บุญเทพ
นายอรรถวุฒิ หลีนอย
นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร
นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรหม
นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี

๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอรรทพล คงทิพย
นายอรรพล ขันถม
นายอรัญ ปาพันธ
นายอรัญ ภูมิวิริยะ
นายอราม แพงพุด
นายอรินทร ใจแนน
นายอรุณ คอมสิงห
นายอรุณ โคตรวงษา
นายอรุณ ไตรโยธี
นายอรุณ ทิพยศรีราช
นายอรุณ ไทยากรณ
นายอรุณ วงษรัมย
นายอรุณ แสงคํากุล
นายอรุณ อนุวุฒิ
นายอรุณ อุไร
นายอรุณศักดิ์ พิมสาร
นายอลงกต เปานาเรียง
นายอลงกรณ ไชยราช
นายอลงกรณ วจนศิริ
นายอลงกรณ โหราย
นายอโศก หอมหวล
นายอะหมาด หลีเส็น
นายอะหหมัดซานาดี แวอารง
นายอักกโชติ ชะบา
นายอักกนิษ ประทุมวัน
นายอัคคณัฐ อัยรา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายอัคเดช เจริญวงศ
นายอัคนีวุฒิ โนตสุภา
นายอัครฉัตร เพียรชนะ
นายอัครเดช รสดี
จาสิบตรี อัครเดช วุฒิเสน
นายอัครเดช อันทะชัย
นายอัครพงษ ศิรวงศสกุล
นายอัครพนธ บุญลือ
นายอัครฤทธิ์ ถอนสันเทียะ
นายอัครวัฒน อรัญภูมิ
นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย
นายอัครินทร โพธิ์เหมือน
นายอังกูร ถานัน
นายอังกูร นาคบุตรศรี
นายอังกูร อุนตา
นายอังคลิตร ภูผิวผัน
นายอังคาร สุนทรวัตร
นายอังคารพิสุทธ สยามประโคน
นายอัชบาล ไปแดน
นายอัฐพร เพียรกิจ
นายอัฐพล จิตรังษี
นายอัฑฒสนันตน ธรรมคงทอง
นายอัตตพงษ เรืองวัณณภา
นายอัตถ แกวเผือก
นายอับดุล เบ็ญลาเซ็ง
วาที่รอยตรี อับดุลรอแม การีอูมา

๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอับดุลลาเตะ กุลยดิเรก
นายอับดุลเลาะ เจะฮิง
นายอับดุลเลาะ ยะมา
นายอับดุลเลาะ อิแอ
นายอับดุลอาซิส ยาบา
นายอับดุลฮาฟซ หะยีหมัด
นายอับดุลฮามิด ดือราเซาะ
นายอัมพร เพชรโชติ
นายอัมพร สุนทรเทวิน
นายอัมพวาร อิตุพร
นายอัมพัน ชัยฤทธิ์
นายอัมรินทร สมานมิตร
นายอัศนี คําสงคราม
นายอัศวิน เกษสร
นายอัศวิน ถันชมนาง
นายอัศวิน ปุมประเสริฐ
นายอัศวิน แสนโคตร
นายอัษฎางค ทองดี
นายอัสมันห หะราตี
นายอัสฮาร อัสมะแอ
นายอากร บุญหมั่น
นายอาคเนย ทิมินกุล
นายอาคม ชายสําอางค
นายอาคม บัวพัฒน
นายอาคม มังคละคีรี
นายอาคม มาตา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑

นายอาคม ยะสะกะ
นายอาคม สุวรรณประเสริฐ
นายอาจินต นาคินทร
นายอาซือมี แมหะ
นายอาณัต สายโสภา
นายอาณัติ ผิวสวาง
นายอาดุล บุญเอื้อ
นายอาทร สอนสุภาพ
นายอาทิตย ขูรีรัง
นายอาทิตย คาระวงค
นายอาทิตย เคนชมภู
นายอาทิตย ทองดี
นายอาทิตย ปะสีละเตสัง
นายอาทิตย พรมตวง
นายอาทิตย พลอาจ
นายอาทิตย พิมพสุด
นายอาทิตย โยมดวง
นายอาทิตย เรียงสาทร
นายอาทิตย วะไลใจ
นายอาทิตย สมชาติ
นายอาทิตย สิงหธนานนท
นายอาธร หนูหมาด
นายอานนท ขัตติ
นายอานนท คนขยัน
นายอานนท มากสุข
นายอานนท วิจารณ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอานนท ศรีอรพิมพ
นายอานนท สนเทียนวัด
นายอานัติ จันทรเทศ
นายอานุภาพ พัฒนา
นายอานุภาพ แสนสุภา
นายอาฟฟาน เจะเตะ
นายอาภรณ สุพรรณพงศ
นายอามาน เจะแม
นายอายุ หีมงอย
นายอายุปขาน สยามประโคน
นายอารมณ นอยเกิด
นายอารมย นิตยดานกลาง
นายอารักษ สุวรรธนะ
นายอารัน สุปรียธิติกุล
นายอาราธีก รักษาวงศ
นายอารี กุบแกว
นายอารี แกวไพศาล
นายอารีย วรสาร
นายอารุณ เจริญรัมย
นายอาลุน เนียมไทยสงค
นายอาวุธ ขุนบุญจันทร
นายอาวุธ ปุยะติ
วาที่รอยตรี อาวุธ มูลหลวง
นายอาสาฬห งอยผาลา
นายอาหามะ ปูเตะ
นายอํานวย กลิ่นหอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓

นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานวย
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ
นายอํานาจ

โกศล
เซงเซี่ยง
ตรีอินทอง
บุราณรมย
ประไวย
ผดุงรส
พลรักษา
แพงทิพย
มุริจันทร
คุมชัย
จันทรพางาม
จันทรอิ่ม
จูคําสี
ฉายอรุณ
ชีวังกูล
ไชยสงค
เถียนหนู
ทองพรรณ
ทองอราม
นองประโคน
บําเรอจิตต
บูลภิบาล
ปรีดาผล
ปะนาโท
เปรมบางเขน
พรหมใจรักษ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอํานาจ พันธุเขียน
นายอํานาจ พูนศรี
วาที่พันตรี อํานาจ ภาภักดี
นายอํานาจ มณีเขียว
นายอํานาจ มิ่งพรม
นายอํานาจ ศรีทิม
นายอํานาจ ศิลปกษา
นายอํานาจ สารีแกว
นายอํานาจ ไหมละเอียด
นายอํานาจ อักษรกลาง
นายอําพร ทองเนื้องาม
นายอําพร ฤทธิชู
นายอําพล คุมคํา
นายอําพล จีระพันธ
นายอําพล ไชยวรรณ
นายอําพล ณ นาน
นายอําพล โทอรัญ
นายอําพล พรมสุบรรณ
นายอําพันธ แนนอุดร
นายอิดรีส มรมาศ
นายอิทธิชัย นิตยกุลกานต
นายอิทธิพล กลั่นดอกไม
นายอิทธิพล กาญจนโรมนต
นายอิทธิพล นาหวยลอม
นายอิทธิพล แมนวงศ
นายอิทธิพล ศรีจันทรทับ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕

นายอิทธิพล สุขรัง
นายอิทธิภัทร ธิฟู
นายอินทร มั่นอาว
นายอิบระเฮง มะเกะ
นายอิศรา บุญสุทธิ์
นายอิศรา พบแกว
นายอิศรา โรจนพวร
นายอิศราพร กาษี
นายอิสมัน สามะ
นายอิสมาน มุวรรณสินธุ
นายอิสมาแอ อีแต
นายอิสระ ถิ่นใหญ
นายอิสระ มาโรจน
นายอิสรา ทุมแสน
นายอิสรา สะอีด
นายอิสเหาะ แมดือราแม
นายอุกฤษ มะโนชัย
นายอุกฤษฏ ยศปญญา
นายอุดม กาละปตย
นายอุดม คําเวียง
นายอุดม คําหมื่น
สิบตํารวจตรี อุดม งิมขุนทด
วาที่รอยตรี อุดม จรตพืช
นายอุดม ชูออน
นายอุดม ทองขันธ
สิบเอก อุดม ทับทอง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอุดม นอยจันทร
นายอุดม นาคหนองหาญ
วาที่รอยโท อุดม บริสุทธิ์
นายอุดม ปงคําเฟย
นายอุดม ยาวะระ
นายอุดม ยี่สมบุญ
นายอุดม ลีลานอย
นายอุดม หงษมัง
นายอุดม อํานาจ
นายอุดม อินทา
นายอุดมพร ถาโคตร
นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม
นายอุดมศักดิ์ แกวประเสริฐ
นายอุดมศักดิ์ จุนโท
นายอุดมศักดิ์ ทานคํา
นายอุดมศักดิ์ มูลคารี
นายอุดมศักดิ์ วงษแกว
นายอุดร ดีใหญ
นายอุดร ธาตุอาภรณ
นายอุดร ภักสุวรรณ
นายอุดร หินเมืองเกา
นายอุดรรักษ คําลุน
นายอุตดิษ กาฬหวา
นายอุทัย กงเซง
นายอุทัย ขวัญขํา
นายอุทัย บูรทิศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗

นายอุทัย ปนเพชร
นายอุทัย พละศักดิ์
นายอุทัย พันธสวัสดิ์
นายอุทัย พันธะไชย
นายอุทัย แพทยนาดี
นายอุทัย โภชนฉิมพลี
นายอุทัย สายพันธ
จาสิบเอก อุทัย อรุณธีรกิจ
นายอุทัย อุดทุม
นายอุทัย อุทธา
นายอุทิศ จันทรเสน
นายอุทิศ เชื้อบัณฑิต
นายอุทิศ ศรีทอง
นายอุทิศ ศรีมหันโต
นายอุทุมพร กุลจิตติสาธร
นายอุเทณร ขันติยู
นายอุเทน กันธิยาถา
นายอุเทน แกวทิ
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
นายอุเทน นุแปงถา
นายอุเทน มังคละ
นายอุเทน สรอยสูงเนิน
นายอุบลรัตน พิมพิลา
นายอุเบก ปทมะเสวี
นายอุรเคนทร คําฟก
นายอุระ เกรียงสมร

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
สิบโท อุฤษดิ์ มวงมณี
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด
นายอุฬาร ชวยแกว
นายเอกกฤต เหลาสมบูรณ
นายเอกฉันท วงคอินพอ
นายเอกชัย คํามา
นายเอกชัย จันทรมี
นายเอกชัย จันทา
นายเอกชัย จันมนตรี
นายเอกชัย ใจกองแกว
นายเอกชัย ซังชาสิทธิ์
นายเอกชัย นิกรแสน
นายเอกชัย บํารุงแควน
นายเอกชัย บุญพอก
นายเอกชัย ปานัน
นายเอกชัย พรมศักดิ์
นายเอกชัย พูลหนาย
นายเอกชัย ภูผา
นายเอกชัย ฤทธิธรรม
นายเอกชัย ศรีภู
นายเอกชัย สุขเคหา
นายเอกชัย สุภา
นายเอกชัย สุริเย
นายเอกชัย แสงดี
นายเอกชัย อุปจันทร
นายเอกธนา แกวไวยุทธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙

นายเอกบรรจง บุญผอง
นายเอกพงศ บุตรสงฆ
นายเอกพงษ ขันทะ
นายเอกพจน ฟองจํา
นายเอกพจน หัวเขา
นายเอกพล พลเยี่ยม
นายเอกภพ กัณหเวก
นายเอกภพ จันทรกลิ่น
นายเอกภพ เฟองสํารวจ
วาที่เรือตรี เอกรักษ อัตจริต
นายเอกราช วรรณคีรี
นายเอกฤทธิ์ แสงรัศมี
นายเอกลักษณ พุดเหียง
นายเอกลักษณ หลอสุพรรณพร
นายเอกวัด ถานะลุน
นายเอกวิทย ธุระนนท
นายเอกวิทย นอยมิ่ง
นายเอกวิทย บุญยะคงรัตน
นายเอกสิทธิ์ สองแสง
นายเอกอมร สกุลวรรณวงศ
นายเอกอรรถ ถูกหมาย
นายเอนก แกวมาลา
นายเอนก ชาวไธสง
นายเอนก ดินขุนทด
นายเอนก บุญเกิด
นายเอนก พรมชาติ

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเอนก พลอยเล็ก
นายเอนก ศรีสวัสดิ์
นายเอนก แสวงทอง
นายเอนก เอนกรัตน
นายเอ็ม สุขขา
นายเอราวัณ เจริญยุทธ
นายโอบบุญ บูรพา
นายโอภาวิทย จั่นพา
นายโอภาส จรูญรักษ
นายโอภาส ไชยรัตน
นายโอวาท สุเลิศ
นายโอวาท อดทน
นายโอฬาร เปลา
นายไอหยุ หมัดชูดชู
นายฮิสมี บินหะยีนิยิ
นางสาวกงมณีย เกษตระ
นางกชกร กึกกอง
นางสาวกชกร คงเรงดี
นางกชกร ทองนํา
นางกชกร บุญประคม
นางกชกร มีลาภ
นางกชกร รุงสุข
นางกชกร อนาวัน
นางกชนัณทลภัส สิงติ
นางสาวกชนิภา บุญพรสถิตย
นางสาวกชพร กวนพฤกษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกชพร แถมพยัคฆ
นางกชพร บุญศรี
นางกชพร เบิกบานดี
นางสาวกชพร สระทองแงด
นางสาวกชพร เส
นางสาวกชพรรณ นาเสถียร
นางกชพรรณ บัวคํา
นางสาวกชพรรณ อยูสงค
นางสาวกชภัท เกื้อกอยอด
นางสาวกชมน จันทรวิเชียร
นางกชวิมล ไชยะโสดา
นางกตัญชลี ปตะสิงห
นางสาวกตัญุตา หิรัญวิริยะ
นางกติกา ภูมิพัทธ
นางกนกกาญจน กรวยสวัสดิ์
นางกนกกาญจน เกษเจริญคุณ
นางกนกกาญจน ฉวีวงศ
นางกนกกาญจน ชาลีเอน
นางสาวกนกกาญจน ติดยงค
นางกนกกาญจน พูลพิพัฒน
นางกนกกาญจน เฟองฟูสถิตย
นางกนกกาญจน มังขุนทด
นางกนกกาญจน มาลัยทอง
นางกนกกาญจน วัฒนธนกาญจน
นางกนกกาญจน ศรีสําราญ
นางสาวกนกกาญจน สมบัติวงค

๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกนกกาญจน อดกลา
นางกนกกานต ดวงสุนทร
นางกนกชล จิณฤทธิ์
นางกนกทอง ใจดี
นางกนกทิพย ทองงาม
นางกนกนันท วรรณภาส
นางกนกนาตย คุณาเศรษฐ
นางกนกนาถ พวงทวีสุข
นางกนกพร กันตวิชญวงศ
นางกนกพร กิติเลิศ
นางกนกพร คงไพร
นางกนกพร งามแสง
นางสาวกนกพร ชัยทิมประทุม
นางกนกพร ชํานาญยา
นางกนกพร แตวัฒนา
นางสาวกนกพร แถวโสภา
นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ
นางสาวกนกพร เลิศฤทธิ์
นางกนกพร สาแจง
นางสาวกนกพร สุขเกษม
นางกนกพร เสพธรรม
นางกนกพร อยูครบ
นางกนกพร อ่ํากลาง
นางกนกพรรณ จันทรเดช
นางสาวกนกพรรณ ศรีสุคนธ
นางกนกพิชญ ศิริสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกพิชญ แสนทวีสุข
นางกนกพูน มีแกว
นางกนกรักษ สุวรรณ
นางกนกรักษ เสียงประเสริฐ
นางกนกรัชต อเนกะมัย
นางกนกรัตน หงสมาลา
นางสาวกนกลัดดา อนุญาหงษ
นางสาวกนกวดี ฉิมราช
นางกนกวรรณ กุลวงศ
นางสาวกนกวรรณ แกวยก
นางสาวกนกวรรณ แกวใส
นางสาวกนกวรรณ เขียวนุย
นางสาวกนกวรรณ คันสินธ
นางสาวกนกวรรณ จันทวงษ
นางกนกวรรณ นะมิตร
นางกนกวรรณ บรรดาศักดิ์
นางกนกวรรณ บํารุงศรี
นางกนกวรรณ บุญโสดากร
นางกนกวรรณ ผลเจริญ
นางกนกวรรณ พันณชิต
นางกนกวรรณ พิทักษนราธรรม
นางสาวกนกวรรณ ภูสีน้ํา
นางกนกวรรณ รอดทาไม
นางกนกวรรณ รื่นเริง
นางสาวกนกวรรณ วงควัชระบุตร
นางกนกวรรณ วรรณแตง

๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกนกวรรณ วัฒนธีรางกูร
นางกนกวรรณ ศรีเพ็ญ
นางกนกวรรณ สมวงษ
นางสาวกนกวรรณ สุปนตี
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภา
นางกนกวรรณ เสือศิริ
นางกนกวรรณ แสงทอง
นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร
นางกนกวรรณ อุดรสรรพ
นางกนกวรรณ อุทิศธรรมศักดิ์
นางกนกวัลย อุปลาบัติ
นางกนกศรี ใสสุชล
นางกนกอนงค มะโนชาติ
นางสาวกนกอร กระมล
นางกนกอร กาทอง
นางกนกอร คุณวงศ
นางสาวกนกอร ชาติชนะ
นางสาวกนกอร ดุมชัยภูมิ
นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน
นางกนกอร นิยมญาติ
นางกนกอร บรรทุมพร
นางกนกอร พันธุไพโรจน
นางกนกอร ภูนาสูง
นางสาวกนกอร สิทธิเจริญ
นางกนิฎฐา พลอยเล็ก
นางสาวกนิฏฐา กลางประพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนิฏฐา เขียวมั่ง
นางกนิฏฐา บุญรวม
นางกนิษฐกานต พันธุเลิศเมธี
นางกนิษฐา ไกยชาติ
นางกนิษฐา ทองมวง
นางสาวกนิษฐา ปดทองคํา
นางกนิษฐา พฤกษาโคตร
นางกนิษฐา มูลสาร
นางสาวกนิษฐา ยศกระโทก
นางสาวกนิษฐา แสงอาจหาร
นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน
นางกมนฉัตร บุษบงก
นางสาวกมนรัตน ปญญา
นางกมรา พรหมอารักษ
นางกมล เกษสงกา
นางกมล เกิดผล
นางกมลกรณ เถายะบุตร
นางสาวกมลชนก คงแกว
นางกมลชนก นิติธรรม
นางกมลชนก บดสันเทียะ
นางสาวกมลชนก พูลสงา
นางกมลชนก วนาศิริ
นางสาวกมลณัฐ จุมใหญ
นางสาวกมลทิพย กอนจันทรเทศ
นางกมลทิพย คินาพิทย
นางกมลทิพย เจียมตัว

๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกมลทิพย บุญมา
นางกมลทิพย บุญอภัย
นางกมลทิพย โพธิ์จันทร
นางกมลทิพย ศรีรักษาแกว
นางกมลนัทธ บางชัยศิริวัฒน
นางกมลนัทธ เสนหา
นางกมลเนตร ลองลอย
นางกมลเนตร อินทสระ
นางกมลพร ศรีวิราช
นางกมลพรรณ สังขวิชัย
นางสาวกมลพัชร คําพวง
นางสาวกมลพิมุกข โคตรนรินทร
นางกมลมาลย กาญจนางกูร
นางสาวกมลมาลย ชาวเนื้อดี
นางกมลมาศ พิมพทอง
นางสาวกมลรัตน แกนจันทร
นางสาวกมลรัตน รุงระวี
นางกมลรัตน เลิศวิริยะการณ
นางกมลรัตน สําราญสุข
นางกมลวรรณ เกตุแกว
นางกมลวรรณ คงทรัพย
นางสาวกมลวรรณ จังหวะ
นางสาวกมลวรรณ ชูพันธุ
นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
นางกมลวรรณ ปองวิเศษ
นางกมลวรรณ มีแวว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗

นางกมลวรรณ รุงระวี
นางสาวกมลวรรณ วงศมีแกว
นางกมลวรรณ สังขสิงห
นางสาวกมลวรรณ สินใหม
นางกมลวรรณ ออนกลั่น
นางกมลวรรณ อูวิเชียร
นางกมลวรรณ เทียมมาลา
นางกมลวรรธน เพชรประโคน
นางกมลวัน นุแปงถา
นางกมลวัลย รัตนกุล
นางกมลสยา พุมพฤกษ
นางสาวกมลสรรค บุญกวาง
นางกมลาภรณ วงษคํา
นางกมลาภรณ วรรณพัฒน
นางกมลาภรณ เหมือนนึก
นางกมลาศน ศรประสิทธิ์
นางกรกช บรรเทิงจิตต
นางสาวกรกนก คลังเงิน
นางกรกนก บุญเนือง
นางกรกมล บุญทรง
นางกรกมล พนมเขต
นางกรกมล ศรีสวาง
นางกรชนก วิรุณพันธ
นางกรชนก สุวรัตน
นางกรชศา อยูเสดียง
นางกรณกาญจน นนพัชรพงศ

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกรณชญาสุข พิมพจอย
นางกรณอนงค เขื่อนแกว
นางกรณิกา บุญมั่ง
นางกรณิกา เลาหะกังวาลวิทย
นางกรณิการ คําแจ
นางกรนันท หาสุข
นางกรรณกร รัตนมนตรี
นางสาวกรรณภิรมย ชัยปริญญา
นางสาวกรรณิกา กองเวหา
นางกรรณิกา จันทภูมิ
นางกรรณิกา จําปาวงษ
นางกรรณิกา เชิงกาญจน
นางสาวกรรณิกา ดุลยเภรี
นางกรรณิกา ตรีบําเพ็ญ
นางกรรณิกา ตรีพงศ
นางกรรณิกา บุลสถาพร
นางกรรณิกา ประสิทธิ์อุดมโชติ
นางกรรณิกา ปกเสติ
นางกรรณิกา พงษพูล
นางสาวกรรณิกา พันธุรักษ
นางสาวกรรณิกา ภูระหงษ
นางสาวกรรณิกา เลาประเสริฐ
นางกรรณิกา เลาลักษณจรรยา
นางกรรณิกา ศรรบศึก
นางกรรณิกา ศรีราช
นางกรรณิกา สมบัติวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙

นางกรรณิกา สังสิงหา
นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล
นางกรรณิกา สุวรรณรัตน
นางกรรณิกา แสงวงศ
นางกรรณิกา อินทรจักร
นางกรรณิการ แกวฝาย
นางกรรณิการ คุรุอังกูร
นางกรรณิการ จักสูงเนิน
นางสาวกรรณิการ จันทรพุม
นางกรรณิการ จินะวงค
นางกรรณิการ เจนเชี่ยวชาญ
นางสาวกรรณิการ แจงไพศาล
นางกรรณิการ ชัยวาฤทธิ์
นางกรรณิการ ดวงตะวัน
นางสาวกรรณิการ ติสันเทียะ
นางกรรณิการ เทียนประชา
นางกรรณิการ โทแกว
นางกรรณิการ ปานะลาด
นางกรรณิการ ไผโสภา
นางกรรณิการ พัฒนนิติศักดิ์
นางกรรณิการ พันธภิบาล
นางสาวกรรณิการ พิมพมลัย
นางกรรณิการ ฟองผล
นางกรรณิการ มนุญโย
นางสาวกรรณิการ มาลัย
นางกรรณิการ มาสุข

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกรรณิการ ยิ้มละมาย
นางสาวกรรณิการ แยมงาม
นางกรรณิการ รวยดี
นางกรรณิการ รัตนภูมิ
นางสาวกรรณิการ เรืองเกษม
นางกรรณิการ ลีประโคน
นางกรรณิการ ศรีภิรมย
นางสาวกรรณิการ สังฆะมณี
นางกรรณิการ แสงโสดา
นางกรรณิการ แสนโพธิ์
นางสาวกรรณิการ หมีนสัน
นางกรรณิการ หมื่นอินทร
นางสาวกรรณิการ อินธิแสง
นางกรรณิการ เอี้ยงลักขะ
นางกรรณิการณ ศรีสําอางค
นางกรรณิภา ขันภักดี
นางกรรนิกา ใครบุตร
นางสาวกรรภิรมย ทองเรือง
นางกรรษพร กระตุดนาค
นางกรรหา ดวงมุสิก
นางกรวรรณ คูณตาแสง
นางสาวกรวรรณ เพชรแสง
นางกรวรรณ โภคสวัสดิ์
นางกรวรรณ เลี้ยงรักษา
นางกรวิกรานต เจริญพวก
นางกรวิกา เวทมาหะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑

นางกรวิกา สมงาม
นางกรวินท ชํานาญกลึง
นางกรวินทตา ทนงค
นางสาวกรศิริ พิลารักษ
นางสาวกรองกาญจน เรือนแกว
นางกรองกาญจน แสงเดช
นางกรองกานต จันทรนก
นางกรองแกว อวบสําอางค
นางกรองจิตต มิตรพระพันธ
นางกรองจิตร ธรรมคุณ
นางกรองทอง แถลงนิตย
นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์
นางสาวกรองทอง เอี่ยมเขียว
นางสาวกรองทิพย นามเนาว
นางกรองบุญ พรหมศรี
นางกระจงจิตร แกวกา
นางกระบวน จาไธสง
นางสาวกรัญยวันณ ใคนุนสิงห
นางกรัณฑมุกกาญจน ทวีเงิน
นางกรัณฑา อัมพุธ
นางกรัสวัลย แกวพิกุล
นางกริษฐา เกงการชาง
นางสาวกรีระภัส พลศรี
นางสาวกรุณา ขจรชีพ
นางกรุณา ทองคํา
นางกรุณา พลอยไธสง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกรุณา พวงสมบัติ
นางกรุณา โยวะผุย
นางกรุณา สุนทรา
นางกรุณา หวันเสนา
นางสาวกฤชกร ไพคํานาม
นางสาวกฤชณัท ศรีสะอาด
นางกฤตชญาภา คามบุศย
นางกฤตติกา จันดาหงษ
นางสาวกฤตพร ทองโคตร
นางกฤตพร เพ็ชรรัตน
นางกฤตพร ใยแกว
นางกฤตยภัทร บรรเทิงศักดิ์ศิริ
นางกฤตยา วุฒิพงศปรีชา
นางกฤตยา ออนอาย
นางกฤตยากร วิชาเดช
นางกฤตวรรณ อินทโมรา
นางกฤติกา ชมขุนทด
นางกฤติกา ชัยรัตนศักดา
นางกฤติกา ดํานอย
นางสาวกฤติกา แดงสุวรรณ
นางกฤติกา ไทยปยะ
นางกฤติกา ศิริวิเศษ
นางกฤติกา อินใหม
นางกฤติกาญจน ปริสาวงค
นางกฤติกานต สิงหนารถ
นางสาวกฤติญา ไพโรจน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓

นางกฤตินี มีวรรณะ
นางสาวกฤติมา จะโรรัมย
นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
นางกฤติมา วงษอนันท
นางกฤติมา สุดแสวง
นางสาวกฤติยา ขัติยะ
นางสาวกฤติยา เครือแดง
นางกฤติยา ไชยเรียน
นางกฤติยา ดานประดิษฐ
นางกฤติยา เดี่ยวพิทักษสกุล
นางกฤติยา พรหมทา
นางกฤติยา เพชรซอน
นางกฤติยา เพชรหวน
นางกฤติยา เรืองประโคน
นางกฤติยา สาวงศนาม
นางกฤติยาณี คําออน
นางกฤติยาณี เฉวียงวงค
นางกฤติยาณี ทะสะระ
นางกฤษกร ถาวงศ
นางกฤษฎี โถชารี
นางกฤษณา กมลเจริญ
นางกฤษณา กันทัด
นางกฤษณา เข็มพุดซา
นางกฤษณา จัมปะโสม
นางกฤษณา ชมภูวงศ
นางกฤษณา ณ นาน

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกฤษณา นพรัตน
นางกฤษณา บัวภา
นางกฤษณา บิณษรี
นางกฤษณา บุญหลอ
นางกฤษณา พันธุลา
นางกฤษณา พุมพวง
นางกฤษณา ฤาชา
นางกฤษณา วรรณโกษิตย
นางสาวกฤษณา วรรณวงศ
นางกฤษณา ศรีบัวระบาล
นางสาวกฤษณา ศรีเสมอ
นางกฤษณา สาพิพัตร
นางกฤษณา สุขสะอาด
นางกฤษณา สุวรรณรินทร
นางกฤษณา สุวรรณลพ
นางสาวกฤษณา อรัญศรี
นางกฤษณา ออนอิ่ม
นางกฤษณา อินตะสงค
นางกฤษณา อินทรลับ
นางกฤษณา อินธิมา
นางกฤษณา เอี้ยวงศ
นางกฤษณาพร ยิ่งยง
นางกฤษณาพร วรรณแสงทอง
นางสาวกฤษณาพร สายรอด
นางกฤษณี จอนเทศ
นางสาวกฤษณี เพชรทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕

นางกฤษณี สุริยาแสงศรี
นางกฤษติญา ชะนะราช
นางกฤษนา มีเพ็งจันทร
นางกฤษลดา เปนสุข
นางกลอมจิตร ธีรภัทรศรัทธา
นางสาวกลอยใจ เคียนขุนทด
นางกลอยใจ อาการ
นางกลิ่น ภาสดา
นางกลิ่นแกว จันทรบุญ
นางกลิ่นแกว ลิวไธสง
นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย
นางกลิ่นพิกุล มิญฌา
นางกลิ่นมณี วันนา
นางสาวกลิ่นสุคนธ งามสวย
นางสาวกวิตา อินธิสาร
นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ
นางกวินนา บุตรคําโชติ
นางสาวกวินพัฒน ขวัญแนน
นางกวินรณัฏฐ พลายแกว
นางกวินสรา พงศชีวนันท
นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา
นางสาวกวิสรา ศิริออน
นางกศินาถ ทองพานเหล็ก
นางกษมณฑน ผลสงเคราะห
นางกษมา สาและ
นางสาวกษมาภรณ จันทะคัด

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกษมาวดี กําลังเกื้อ
นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสิน
นางสาวกอแกว นพพรหม
นางกอแกว ปะนันตา
นางสาวกองกานต แกวแกมคํา
นางสาวกองกิดาการ นาหัวนิล
นางสาวกองแกว มวงเพ็ชร
นางกองใจ ศิริกุล
นางกอฉัตร วารินสะอาด
นางกอนทอง ปะธิโก
นางกอบกาญจน ศิริกังวาน
นางกอบการณ อาจประจันทร
นางกอบกุญ โพธิวัฒน
นางกอบกุล กิจผดุง
นางกอบกุล ธรรมธุรส
นางกอบกุล แปะทอง
นางกอบแกว เกิดไทย
นางกอบแกว ชื่นตา
นางกอบแกว ศรีสงัด
นางกอบจิตต อุนชัย
นางกอบพร โมฬี
นางกอพิกุล จันทาสี
นางกอลีเยาะ เบ็ญจวงศ
นางสาวกะนุน แซเตียว
นางกังสดาล แจงมณี
นางกัญจญาณัฐ วรินทรหิรัญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญจนกมล มาลี
นางกัญจนชญาน พลอยแสงสาย
นางกัญจนณภัทร ประวาฬ
นางสาวกัญจนณัฏฐ เกษธีระกุล
นางสาวกัญจนนรัตน นิธินันธนากร
นางกัญจนพร แจมอยู
นางกัญจนพร ประมูปถัมภ
นางกัญจนพร ยอดมุณี
นางกัญจนพร ศรีวงยาง
นางกัญจนรัตน มากชู
นางกัญจนรัตน ศรีลาศักดิ์
นางกัญจนา เทพสัตรา
นางสาวกัญจนา วงษจารย
นางกัญจนา สัตตรัตนําพร
นางกัญจนา สุริยนต
นางกัญจนา แสงขํา
นางกัญจนาภรณ สุภวิทยา
นางกัญจนีย แกวแหวน
นางกัญจลักษณ ชนามุยา
นางสาวกัญชญาณิศร วิบูลยธนังกุล
นางสาวกัญชพร เขื่อนคํา
นางสาวกัญชพร วิเชียร
นางสาวกัญชลัช ศรีลามา
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ
นางกัญญกานต ภาพพันธ
นางสาวกัญญนัช แยมประยูร

๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกัญญนันทน กิตติ์ชนะภิรมน
นางกัญญพัชร ดิษฐขุนทด
นางกัญญภัทร ประจวบสุข
นางสาวกัญญภา สังขคุม
นางสาวกัญญมล ชํานาญทาง
นางกัญญวรา สงระวิ
นางสาวกัญญา กลิ่นละออ
นางกัญญา เกื้อกูล
นางกัญญา จันทราภิรมย
นางสาวกัญญา ไชยสิงห
นางกัญญา ทิพยรักษ
นางสาวกัญญา ธนะวุฒิวรกุล
นางกัญญา นพเคราะห
นางกัญญา บํารุงพฤกษ
นางกัญญา ปะนามะทัง
นางกัญญา ภคสันต
นางสาวกัญญา ภูทวี
นางสาวกัญญา ระสิตานนท
นางกัญญา สุขประเสริฐ
นางกัญญา แสนใจกลา
นางกัญญา โสภิณ
นางกัญญา หมอจิตร
นางกัญญา อุปจักร
นางกัญญาณัฐ กรมธรรมา
นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์
นางกัญญาณัฐ พรหมพันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙

นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บํารุง
นางกัญญาณี ธวัชบัณฑิต
นางกัญญาณี แสนโสภา
นางกัญญานิษฐ ปวนกาศ
นางกัญญานี บุญเรืองขาว
นางกัญญาพร จันทรโสภณ
นางกัญญาพัชร ชาญศรี
นางกัญญาพัชร พิมพราศรี
นางกัญญาพัชร อินทรเลื่อม
นางกัญญาภัค โคระรัตน
นางกัญญาภัค ประยงค
นางสาวกัญญาภัค สงประเสริฐ
นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล
นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร
นางสาวกัญญาภัค อยูอุย
นางกัญญาภัทร แดงแพง
นางกัญญารัตน กันนอย
นางสาวกัญญารัตน แกวคง
นางกัญญารัตน งามประเสริฐ
นางกัญญารัตน ชัยชยกุล
นางสาวกัญญารัตน ไชยบัง
นางกัญญารัตน ผิวทน
นางกัญญารัตน พวงมะลิ
นางกัญญารัตน พูลพิพัฒน
นางสาวกัญญารัตน โพธิ์ทิพย
นางกัญญารัตน วิเศษสิงห

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกัญญารัตน หัวนา
นางกัญญาวดี ณรงคฤทธิไกร
นางสาวกัญญาวีร ชายเรียน
นางกัญญาวีร เศวตวงศ
นางกัญนิกา กันเกตุ
นางกัญระญา ยืนยิ่ง
นางสาวกัญรินทร ฐิตานนทธนโชติ
นางกัญวรา วงศธิดา
นางกัณฑิมา แจมหมอ
นางกัณณณิชฐา ธนัชโอฬารบุตร
นางกัณณณิศา สันติบวรวงศ
นางกัณณิกา ระบอบ
นางกัณธิมา นอยวงษ
นางกัณนิดา หมายดี
นางสาวกัณหา คําหอมกุล
นางกัตติกา คําอินทร
นางกัตติกา อินเจือจันทร
นางกัตติกา อุปโคตร
นางสาวกันชลี ปานกิจเจริญ
นางกันญา เลพล
นางกันตกนิษฐ นุยสีรุง
นางสาวกันตกนิษฐ ในเวียง
นางสาวกันตติมากานต อัมพรธิติกุล
นางกันตหทัย เกษมศรี ณ อยุธยา
นางสาวกันตาณัท โตเลิศ
นางกันติชา ศรีแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑

นางกันติยา จันทรทิมา
นางสาวกันทิมา ยิ้มละมาย
นางสาวกันทิมา อินทรบุตร
นางกันทิมา เอียงสวาท
นางกันธิมา อรรถมานะ
นางกันนิกา บาลจบ
นางกันนิกา อนุช
นางกันยพร ณ อุบล
นางกันยมาส ชูจีน
นางกันยา คงสง
นางกันยา ชลศรานนท
นางกันยา แสวงผล
นางกันยารัตน เฉลิมดิษฐ
นางกันยารัตน ดํานิล
นางสาวกันยารัตน บัวผัน
นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน
นางสาวกันยารัตน พรหมพิชัย
นางกันยารัตน พรายมี
นางสาวกันยาวีร ลีวาณิชย
นางกันหา ภูชมศรี
นางกันหา มาศมหันต
นางกันหา สุขชวย
นางกัลจะญาณี ศิริบุญมา
นางกัลชนา ดวงสา
นางกัลชนา สีใจ
นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกัลญา บูระพันธ
นางสาวกัลตีมี อาซัน
นางกัลนิกา แกวสระคู
นางกัลนิกานต ชาเหลา
นางกัลยกร กอเจดีย
นางกัลยกร นอยเรือง
นางกัลยกร มุขนาค
นางสาวกัลยกร ศุภวุฒิ
นางกัลยกร สุขขุม
นางกัลยฐิตา ศรัทธาจารุพงศ
นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นางกัลยรัชต เดชจินดา
นางสาวกัลยรัตน เทียมครบุรี
นางกัลยรัตน ออนทะ
นางกัลยลภัส อภัยโรจน
นางสาวกัลยวรรธน เพชรชินวัตร
นางกัลยวิรัญญา กิตติวิริยานนท
นางกัลยา แกวหมุน
นางกัลยา ขจรบุญ
นางสาวกัลยา คงบัน
นางกัลยา คําพรหมกุล
นางกัลยา คําสิงห
นางสาวกัลยา ชุมจิตต
นางกัลยา ไชยชนะ
นางสาวกัลยา ถวิลตระกูล
นางกัลยา ทองพุม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓

นางกัลยา ทั่งทอง
นางสาวกัลยา ทุงปรือ
นางกัลยา ธิสิงห
นางกัลยา บุญรอด
นางกัลยา บุณยธรรมกุล
นางสาวกัลยา ปาสอ
นางกัลยา ผกากรอง
นางสาวกัลยา ผารัตน
นางกัลยา พรหมเดช
นางกัลยา พันตารักษ
นางกัลยา พึ่งเจียม
นางกัลยา พุมเรือนทอง
นางกัลยา โพธารินทร
นางสาวกัลยา โพธิ์หวี
นางกัลยา ยุบลนิตย
นางกัลยา วรกุลชัยวัฒน
นางกัลยา วัฒนสารวิชช
นางกัลยา ศรีกุดหวา
นางกัลยา ศรีพรอม
นางกัลยา สงาผาสุข
นางกัลยา สายโพธิ์
นางกัลยา สุทธศิลป
นางสาวกัลยา สุรีย
นางกัลยา หนองทองทา
นางกัลยา หนูคง
นางสาวกัลยา หีมมินะ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกัลยา อินปาน
นางกัลยาณี ไชยรัตน
นางกัลยาณี ซงากรณ
นางกัลยาณี ดวงสุวรรณ
นางกัลยาณี ถางกาวหนา
นางกัลยาณี นันทอัมพร
นางกัลยาณี ภูมูลมี
นางกัลยาณี วันเก
นางกัลยาณี วันทาดี
นางกัลยาณี สรอยเปาะ
นางกัลยาณี สิงหเรือง
นางกัลยาณี เอกวุธ
นางสาวกัลยานี ประจง
นางกัลยาภัสสจ ไปรเวทย
นางสาวกัลยารัตน ทํานา
นางกัลยารัตน แปนทอง
นางกัลยารัตน ภูงามทอง
นางกัลยารัตน อิสระทะ
นางกัลยารัตน อุบลกาญจน
นางสาวกัลยาวรรรณ มีแสง
นางกัลสร ผดุงวงษจันทร
นางกาญจนจุรี หมีดหรน
นางสาวกาญจนณภัทร ดาบพิมพศรี
นางกาญจนณภัส วรรณา
นางกาญจนทิพย ยืนธรรม
นางสาวกาญจนประภา ประณีต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๖๐ นางสาวกาญจนรัตน
ประภาสะโนบล
๗๑๖๑ นางกาญจนรัตน ศรีสรอย
๗๑๖๒ นางกาญจนรัตน สําโรงลุน
๗๑๖๓ นางกาญจนศิริ อาภรณรัตน
๗๑๖๔ นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร
๗๑๖๕ นางกาญจนา กุตอินทร
๗๑๖๖ นางกาญจนา เกิดลอย
๗๑๖๗ นางกาญจนา แกวกําเนิด
๗๑๖๘ นางกาญจนา แกวมะ
๗๑๖๙ นางสาวกาญจนา แกวมูณี
๗๑๗๐ นางกาญจนา ขาขันมะลี
๗๑๗๑ นางกาญจนา คงเกิด
๗๑๗๒ นางสาวกาญจนา คลองแคลว
๗๑๗๓ นางกาญจนา คําเพราะ
๗๑๗๔ นางสาวกาญจนา คุณเที่ยง
๗๑๗๕ นางสาวกาญจนา เคนสี
๗๑๗๖ นางสาวกาญจนา โคตรบุญมี
๗๑๗๗ นางกาญจนา โคตรโสภา
๗๑๗๘ นางกาญจนา จิตถา
๗๑๗๙ นางกาญจนา เจริญบุญ
๗๑๘๐ นางสาวกาญจนา ใจมั่น
๗๑๘๑ นางกาญจนา ชนมุนี
๗๑๘๒ นางกาญจนา ชนานิรมิตผล
๗๑๘๓ นางกาญจนา เชื้อประทุม
๗๑๘๔ นางสาวกาญจนา ไชยสัตย

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกาญจนา ดวงอาทิตย
นางกาญจนา ตาคม
นางสาวกาญจนา ตุนคําแดง
นางสาวกาญจนา ถาวงษกลาง
นางกาญจนา ทองจันดา
นางกาญจนา ทองนรินทร
นางกาญจนา ทองมี
นางกาญจนา ทองเรียนรัตนะ
นางสาวกาญจนา ทัพสุริย
นางกาญจนา ที่รักษ
นางกาญจนา ธรรมมี
นางกาญจนา ธรรมอน
นางกาญจนา นพรัตน
นางกาญจนา นวลอินทร
นางกาญจนา นาคฤทธิ์
นางกาญจนา บัวทอง
นางกาญจนา บุญเกตุ
นางสาวกาญจนา บุญถนอม
นางกาญจนา บุญทัน
นางกาญจนา บุญโยม
นางกาญจนา บุญศรีประเสริฐ
นางกาญจนา บุริภา
นางกาญจนา ปานทอง
นางกาญจนา ปุงโพธิ์
นางกาญจนา แปนแกว
นางกาญจนา เผาตะใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖

นางสาวกาญจนา พงษพิษณุ
นางกาญจนา พรมเอี่ยม
นางกาญจนา พริ้งเพราะ
นางสาวกาญจนา พันธุมณี
นางกาญจนา พิพัฒน
นางสาวกาญจนา พิมพปรุ
นางกาญจนา เพ็งสิน
นางสาวกาญจนา ภูอาลัย
นางกาญจนา มณีมูล
นางสาวกาญจนา มหาลี
นางกาญจนา มะเดื่อทอง
นางสาวกาญจนา มีเสมอ
นางกาญจนา เมยทาแค
นางกาญจนา โยธาทูล
นางกาญจนา รุงแจง
นางกาญจนา ลุนพิลา
นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ
นางกาญจนา วิชาชัย
นางกาญจนา วิชานนท
นางสาวกาญจนา วินทะไชย
นางสาวกาญจนา ศรีราช
นางสาวกาญจนา ศรีวงค
นางสาวกาญจนา เศวตกาญจน
นางสาวกาญจนา สมบัติ
นางกาญจนา สอนคะ
นางกาญจนา สัมภวมานะ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกาญจนา สามารถ
นางสาวกาญจนา สายวิเศษ
นางกาญจนา สิริธนินกุล
นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน
นางกาญจนา สีลาไหม
นางกาญจนา สุขกมลเสถียร
นางกาญจนา สุขเคหา
นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร
นางกาญจนา เสนนันตา
นางสาวกาญจนา เสารมวง
นางสาวกาญจนา แสงแกว
นางกาญจนา แสงเมือง
นางกาญจนา โสภณศักดิ์
นางกาญจนา โสภาใต
นางกาญจนา หนูบังเกิด
นางกาญจนา อินธคาม มะลิชู
นางสาวกาญจนากร แซมสีมวง
นางกาญจนาพร เทพสุรินทร
นางกาญจนาพร โพธิกลาง
นางกาญจนาพร สังขรัตน
นางกาญจนาพร สิรัมย
นางกาญจนาภา ไชยโย
นางกาญจนารมณ ธาตุวิสัย
นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย
นางกาญจมาศ อินทสรอย
นางกาญจุรี กลางณรงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘

นางกาญลดา แกวชนะ
นางสาวกาณภา กล่ําเพ็ชร
นางสาวกานจอง พันชนะ
นางกานดา การะเกด
นางกานดา ขุนราม
นางกานดา ชวงชัย
นางกานดา นิลประเสริฐ
นางสาวกานดา วันดี
นางกานดา ศิริเมือง
นางสาวกานดา สีมวง
นางกานดา แสนคํา
นางกานดา อุนไพร
นางกานตจรีย ละคํา
นางกานตชนก มางัดสาเระ
นางสาวกานตชนก สิงหชู
นางกานตทิวา สาแกว
นางสาวกานตนรินทร สุขเสริม
นางกานตนารี ธรรมครบุรี
นางกานตพิชชา กระตุดเงิน
นางกานตพิชชา กินรา
นางกานตพิชชา ชาภิศร
นางกานตพิชชา สุวรรณโชติ
นางกานตพิชชา หาปูทน
นางกานตมณี เมทา
นางกานตรวี จันไกย
นางกานตรวี สรางเกตุ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกานตศรันย ผิวหอม
นางกานตสินี กระภูฤทธิ์
นางกานตสิริ หลวงมะลิ
นางกานตสิรี คําธิตา
นางสาวกานตสุภัค เลิศการคาสุข
นางกาพยแกว ประไชโย
นางสาวการกวิน ศรีเทพ
นางการเกษ บุพศิริ
นางการตสิริน ภูมิธนนิเวศน
นางการะเกด สุวรรณศรี
นางการะเกต นิยมธรรม
นางสาวการีหมะ แมเราะ
นางการุณี สิงหแกว
นางกาลกวิณ เนาวรัตนพนมมาศ
นางกาวร หนึ่งคํามี
นางกาหลง สาทลาลัย
นางสาวกําไร คุณวุฒิ
นางสาวกําไร ชัยโชคบวร
นางกําไร ตะนะ
นางกําไร สนั่นเสียง
นางกําไร สิงหเถื่อน
นางกําไร สุขหยอง
นางกิ่งกมล แดงประดับ
นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ
นางกิ่งกาญจน ปจจุทรา
นางสาวกิ่งกาญจน มังกรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐

นางกิ่งกาญจน วาโย
นางกิ่งกาญจน อยูเพ็ชร
นางกิ่งแกว จันทรอยูจริง
นางกิ่งแกว ไชยสองสี
นางกิ่งแกว ดอกดวง
นางกิ่งแกว เนาวสูงเนิน
นางสาวกิ่งแกว พรจิรวิชญ
นางกิ่งแกว พลคํามาก
นางกิ่งแกว พลอยโพธิ์
นางกิ่งแกว โรมประเสริฐ
นางกิ่งแกว ศรีจอมทอง
นางสาวกิ่งแกว สายยศ
นางกิ่งแกว สืบเหตุ
นางกิ่งแกว สุริยะ
นางกิ่งแกว โฮมวงศ
นางกิ่งดาว จองปุก
นางกิ่งดาว บาลไธสง
นางกิ่งดาว บุญเตาอิฐ
นางกิ่งดาว ผงทวี
นางกิจนา เมืองซอง
นางกิตติพร ชาวพงษ
นางกิตติพร โพธิ์ทอง
นางกิตติพร ภูตะโชติ
นางกิตติพร เสริมศรี
นางกิตติมา แกวคําไสย
นางกิตติมา ขุนทองจันทร

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกิตติมา จุฑามาตย
นางกิตติมา บวรโภคิน
นางสาวกิตติมา เบาทอง
นางสาวกิตติมา มณีโชติ
นางกิตติมา เย็นกาย
นางกิตติมา ศรีพรหมมา
นางกิตติยา คนล้ํา
นางกิตติยา จันทรพวง
นางกิตติยา ยศไชยวิบูลณ
นางกิตติยา สุขสวัสดิ์
นางกิตติยา อินทรศิลา
นางกิตติยาพร ปนเพชร
นางกิตติยาภรณ เหมือนเหลา
นางสาวกิตติวรรณ พรเจริญ
นางสาวกิตติวรรณ ออนสุวรรณ
นางกิตติ์สินี อุปพันธ
นางกิตธีรา กอสุนทร
นางกิติกานต สารมาคม
นางกิติญา อุระวัฒนพันธุ
นางกิติพร โพธิ์ทอง
นางสาวกิติมา เกษโกวิท
นางกิติมา ไชยนาพงศ
นางกิติมา บุษยะมา
นางกิติมา เรในไพร
นางกิติมาภรณ ใจตะเสน
นางกิติยา เจะอูมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒

นางกิติยา ชาวหนอง
นางกิติยา ทองเต็ม
นางสาวกิติยา วงศประยูร
นางกิมหลั่น ผาคํา
นางกิมาภรณ เติมสุข
นางสาวกิรณา บุญรักษา
นางกิรณา แมนผล
นางกิรติ หมาดทิ้ง
นางกิริณี พรหมจันทร
นางสาวกิริยา ลามคํา
นางสาวกีญาดา บุญญบุตร
นางกีรติ ศรีวิพัฒน
นางกีรติ สุทธิกุล
นางกีรติกา สิมาพันธ
นางกีรติญา คงสันเทียะ
นางกีรติญา สีสงา
นางกุง สีสด
นางกุญญณันฐ รัตนาประสิทธิ์
นางกุญทรัพย แสนมงคล
นางกุมาริกา ระดาศักดิ์
นางกุมารี สิงหคง
นางกุมุทินี นามคุณ
นางกุลจิรา บัวผัน
นางกุลฉัตร ดํารงเธียรกุล
นางกุลชลี ตาลชวง
นางสาวกุลธิดา แกนแกว

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกุลธิดา นาเมือง
นางสาวกุลธิดา พัฒนา
นางกุลธิดา สมโสภา
นางสาวกุลนที พันนัทธี
นางกุลนภา กิมานันท
นางกุลนันทน แสงนิกุล
นางสาวกุลนาถ ทองคํา
นางกุลนารี ศรีวิชา
นางกุลนิดา โคตรหาชัย
นางกุลนิตชา ไชยวิเศษ
นางกุลนิษฐ รูบุญ
นางกุลพร หมวกเหล็ก
นางสาวกุลภัส มาฟู
นางกุลภัสสรณ แดงนา
นางกุลยาภรณ รุงวีรสกุลวงศ
นางกุลรัตน ทองโตนด
นางสาวกุลรัตน แยมประโคน
นางกุลรัตน สําเภาทอง
นางสาวกุลลดา บึงออ
นางสาวกุลวดี วงศลําดวนกิจ
นางกุลสนา เอียดบุญ
นางกุลางกูร สุทธิลักษณ
นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ
นางกุลิสรา คําใจใส
นางกุศล เมียนแกว
นางกุษมา ประจงไสย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔

นางกุสุมา กุนหนองแดง
นางสาวกุสุมา บือซา
นางกุสุมา บุญทัน
นางกุสุมา พรหมศรี
นางสาวกุสุมา พลชวย
นางกุสุมา เพ็ชรพิมาย
นางกุสุมา ลือนาม
นางกุสุมา แสงศรี
นางกุสุมา เหมมั่น
นางสาวกุสุมาลย ใจสุข
นางกุสุมาลย สมประสงค
นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม
นางกุหลาบ คลังพระศรี
นางกุหลาบ ชมฤดี
นางกุหลาบ ชาติอดุลย
นางกุหลาบ ทัดเทียม
นางกุหลาบ บุญมาทน
นางกุหลาบ บุติมาลย
นางกุหลาบ พุทธรักขิโต
นางกุหลาบ โพธิพันไม
นางสาวกุหลาบ ภูผะกา
นางกุหลาบ มากมี
นางสาวกุหลาบ วงษลุน
นางกุหลาบ ศิลาดํา
นางกุหลาบทอง พลวงค
นางกุหลาบทอง สิงหโตทอง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกูมาลาตี เจะแว
นางสาวเก็จกาญจน จุมพลมา
นางสาวเก็จแกว โพธิอยู
นางเก็จรวี สันโต
นางสาวเกณิกา ทองคําดี
นางเกตนสิรี แสนทําพล
นางเกตุแกว เสียงดี
นางเกตุพิมล สหยืนยง
นางสาวเกตุมณี สาลี
นางเกตุมณี เหมรา
นางสาวเกตุสุดา ถือแกว
นางเกนกานต อินทรขัยศรี
นางเกยูร สีมา
นางสาวเกวรินทร ศิลา
นางเกวลิน ขานทะราชา
นางเกวลิน จินดา
นางสาวเกวลิน บุญทวี
นางเกวลิน อนุรักษ
นางเกวลี มัชฌิมา
นางเกวะรินทร โคตรภูงา
นางเกวะรินทร โพธิ์แสงดา
นางเกศกนก ศรีเคนา
นางเกศกาญจน ยืนสุข
นางเกศแกว แกวบัวรบัติ
นางสาวเกศแกว ชื่นใจ
นางเกศแกว นาทองคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖

นางสาวเกศฎาพร สุดชา
นางเกศตะวัน เจริญผิว
นางสาวเกศนี จงพิพันธ
นางเกศมณี จักรผัน
นางสาวเกศมณี พยัคฆ
นางเกศมณี มาเจริญกุล
นางเกศมณี ศิลาเกษ
นางเกศมาลา พรหมรัตนไพศาล
นางเกศยามณชุ ศิริคํา
นางเกศรา ศรีบุญ
นางสาวเกศรา ศรีผดุง
นางเกศรา ศรีวิจิตร
นางเกศราภรณ เสารทอง
นางสาวเกศราภรณ หาสิงทอง
นางสาวเกศริน จันทรอยูจริง
นางสาวเกศริน ปารมณ
นางเกศริน เลิศกุศล
นางเกศรินทร เจริญสุข
นางเกศรินทร ชาวเมืองโขง
นางเกศรินทร ประชากุล
นางสาวเกศรินทร อยูผาสุข
นางเกศรินยา แสงสุข
นางเกศลักษณ อภัยภักดิ์
นางเกศวรางค นุมนวล
นางเกศวิไล กําหัวเรือ
นางสาวเกศวิไล หนูปลอด

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเกศศิรินทร เลาอารยะรักษ
นางสาวเกศสุดา วงษาภิรมย
นางสาวเกศสุดา ศรีใจ
นางเกศสุดา สุพรหม
นางเกศิณี จันทรศิริ
นางเกศินี คําธร
นางเกศินี ทุมนานอก
นางเกศินี บุญมา
นางเกศินี รัชชะ
นางสาวเกศิรินทร กอแกว
นางเกศิรินทร ศรีวรกุลวงศ
นางสาวเกศิรี จรัสกุล
นางเกศิรี วีระสอน
นางเกษแกว ชื่นรุง
นางเกษแกว บุญบาล
นางสาวเกษแกว สวางไสว
นางเกษณี ขุนสูงเนิน
นางเกษณี ชํานาญ
นางเกษณี บุญชุมใจ
นางเกษณีย แสนตรี
นางเกษม ยศปญญา
นางเกษมศรี นพเกา
นางเกษมศรี พรหมวงศ
นางเกษมศรี พาโคกทม
นางเกษร ขจรกุลเจริญ
นางเกษร ขุนราช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเกษร ชวยแสง
นางเกษร ทองเจริญ
นางสาวเกษร ธรรมวราภรณ
นางเกษร นาควรรณ
นางเกษร บานชล
นางเกษร บุริวัฒน
นางสาวเกษร เปยมพรอม
นางเกษร พรหมใจ
นางเกษร พันคู
นางเกษร พุมลําเจียก
นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน
นางเกษร โพธิ์ศรี
นางเกษร ภัทธิยธนี
นางเกษร ภาษาทอง
นางเกษร ภูวรักษ
นางสาวเกษร ศรีทอง
สิบตํารวจตรีหญิง เกษร สุธรรม
นางสาวเกษร เสารเรือน
นางเกษร อิ้มทับ
นางสาวเกษรา บริสุทธิ์
นางเกษรา สุชิรัมย
นางเกษรา อุนคํา
นางเกษรามาศ ชะลุนรัมย
นางสาวเกษรินทร ศิริสุวรรณ
นางสาวเกษศินี เปดตา
นางเกษศิรินทร ภิรมย

๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเกษศิรินทร กระแสโสม
นางเกษสุดา ทัพธานี
นางเกษิณี สีหา
นางเกษิรี บุญเพ็ชร
นางเกสร ลําทา
นางเกสร ศรีสวย
นางเกสร สุนทรวัฒน
นางเกสร หมวดเพชร
นางเกสรา มหัทธนบุญนพ
นางเกสินี ปาลีตา
นางสาวเกสินี แสนทอง
นางเกียรติรัตน เพียรธรรม
นางเกียรติวิไล จันทวารีย
นางสาวเกียรติสุดา สังขวิจิตร
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
นางเกียรติสุดา สุนิพัฒน
นางเกื้อกูล สิทธิเสรี
นางเกื้อกูล เหลาเขตกิจ
นางสาวแกนจันทร ศรีแกว
นางสาวแกนนภา พันตน
นางสาวแกวกาญจน ตันหลา
นางแกวจินตนา ดอนเตาเหล็ก
นางสาวแกวใจ ศรีโมรา
นางแกวตา เกษอินทร
นางสาวแกวตา เชียงแกว
นางแกวตา สายกระสุน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐

นางแกวมณี บอทอง
นางโกมลรัตน โพธิ์จันดี
นางโกลัญญา ชัยรัตน
นางโกศล กุลกั้ง
นางใกลรุง เชื้อคลอยวรรณา
นางใกลรุง พิมพเบา
นางไกรวัลย บัวพรมมา
นางไกรวัลล มาหาญ
นางไกรสมร ดีถนัด
นางไกอําพร คันธจันทร
นางสาวขจีรัตน ขุมโมกข
นางขนิษฐา กลางประพันธ
นางขนิษฐา การะสิน
นางสาวขนิษฐา กิตินันทน
นางขนิษฐา เขียวคลาย
นางขนิษฐา เขียวออน
นางขนิษฐา จันทะนพ
นางขนิษฐา จินดารักษ
นางขนิษฐา จุลวัจน
นางขนิษฐา ฉิมแสง
นางขนิษฐา ชายทวีป
นางสาวขนิษฐา ชาวเชียงตุง
นางสาวขนิษฐา ไซที
นางขนิษฐา ดําแดง
นางขนิษฐา ถ้ําหิน
นางสาวขนิษฐา ทานธรรม

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางขนิษฐา นกแกว
นางสาวขนิษฐา นาคนอย
นางขนิษฐา นาหนอง
นางขนิษฐา บาลเพชร
นางขนิษฐา บํารุงแควน
นางขนิษฐา บุญทองเถิง
นางขนิษฐา บูรณสิริจรุงรัฐ
นางขนิษฐา แบนประชา
นางสาวขนิษฐา ปจจัยโก
นางขนิษฐา ปญญา
นางสาวขนิษฐา ผองแผว
นางขนิษฐา พงสุริยะ
นางขนิษฐา พิจารณ
นางขนิษฐา พุดทอง
นางขนิษฐา ภิรมยราช
นางสาวขนิษฐา โภควัต
นางขนิษฐา มะลี
นางขนิษฐา มูสิเกิด
นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน
นางขนิษฐา ลุนชัยภา
นางขนิษฐา ศรีสันต
นางขนิษฐา ศิวะศิลปชัย
นางสาวขนิษฐา สกุลวา
นางขนิษฐา สมฤทธิ์
นางขนิษฐา สอนสุข
นางขนิษฐา สุวรรณปญญา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒

นางขนิษฐา เสาองค
นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
นางขนิษฐา หาญสมบัติ
นางขนิษฐา เอื้อนจิตร
นางขรพรรษ สุรนารถ
นางขวัญ ใครบุตร
นางขวัญกมล จางวิริยะ
นางขวัญคนึง พรมดี
นางขวัญจิต แกวพริ้ง
นางสาวขวัญจิต จงกลาง
นางขวัญจิต เนตรจันทร
นางขวัญจิต ลาวงศเกิด
นางสาวขวัญจิตร นุชชํานาญ
นางขวัญจิตร ชาวสวน
นางขวัญจิตร ฮามวงศ
นางขวัญจิรา ชมิทซ
นางสาวขวัญใจ คําทอง
นางขวัญใจ เจริญเลิศ
นางสาวขวัญใจ ใจอินถา
นางขวัญใจ ชนะโยธา
นางขวัญใจ ชะเอม
นางขวัญใจ ชัยมุงคุณ
นางขวัญใจ ทองนาม
นางขวัญใจ บุญเครือ
นางสาวขวัญใจ พลนิกร
นางขวัญใจ มาตยคําจันทร

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวขวัญใจ เมืองโคตร
นางขวัญใจ วงศตั้ง
นางขวัญใจ สุวรรณ
นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ
นางขวัญชนก ดวงพิมพ
นางขวัญชนก ภูมิจันทร
นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์
นางสาวขวัญดารินทร วารีธนพัชร
นางขวัญดาว รายะรุจิ
นางสาวขวัญตระกูล คําธานี
นางขวัญตา บุญศรี
นางขวัญตา บุญเหลา
นางขวัญตา พันธุพิชัย
นางขวัญตา พิพิธกุล
นางขวัญตา พิมพดีด
นางขวัญตา พิศเพ็ง
นางขวัญตา มากมูล
นางขวัญตา วาหะ
นางสาวขวัญตา สุรินทร
นางขวัญติมา พรหมจักร
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล
นางขวัญพัฒน จีระเรืองกุล
นางขวัญเมือง ตะไกแกว
นางขวัญเมือง สิงหจุย
นางขวัญยืน สมบุญนอก
นางขวัญยุพา สมแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔

นางขวัญรพี เชื้อเมืองพาน
นางขวัญรุง นุมเมือง
นางขวัญเรือน โคกเสือ
นางขวัญเรือน จันทรกระจาง
นางขวัญเรือน เปาปา
นางขวัญเรือน ผลดี
นางขวัญเรือน โพธิ์กลาง
นางขวัญเรือน มุขดาร
นางขวัญเรือน เลือกหา
นางขวัญเรือน เวชกูล
นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย
นางขวัญฤดี โทจันทร
นางสาวขวัญฤดี ผลแกว
นางสาวขวัญฤทัย ขอสินควัด
นางขวัญฤทัย จันทรสุข
นางขวัญฤทัย ชัยชาญ
นางขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหงา
นางขวัญฤทัย นุชภิเรนทร
นางสาวขวัญฤทัย มุลทาทอง
นางสาวขวัญหทัย จันทรเพ็ง
นางขวัญหทัย อินมา
นางของจิต พิรมยพันธนุกุล
นางสาวขอดีหยะ หมัดหมัน
นางขอลีเยาะ เจะมามะ
นางสาวขัตติยวดี กลอนดอน
นางสาวขัตติยานี ผดุงเวียง

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางขันทอง ธนสมบัติ
นางเขมจิรา ปญสุวรรณ
นางเขมจิรา พรหมปรานี
นางเขมจิรา ฟองเสียง
นางเขมณัฏฐ ธนสิริอนันต
นางสาวเขมณัฏฐ อาภาพัชรเจริญกุล
นางเข็มทราย กัณหา
นางเข็มทอง คดงวน
นางเข็มทอง จันทรทิพย
นางเข็มทอง เทศารินทร
นางเข็มทอง ศรีใหญ
นางสาวเขมพัต แสงทอง
นางเขมภัทร นพอาจ
นางเขมรินทร โตแปลก
นางเขมสรณ ดวงมาลี
นางสาวเขมิกา กุลาศรี
นางโขมพัสต อัมวงศา
นางใขสี สมานสวน
นางสาวไขแข ชัยเงินตรา
นางไขมุก คําเงิน
นางสาวไขวิภา นนทะแสน
นางคงคิด บุญยอด
นางคงชนก พรศิรชัย
นางคชภรณ สายบุตร
นางคณามาศ สอนไธสง
นางสาวคณิตตา พงษหิรัญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖

นางสาวคณิตา แกวทา
นางคณิตา ภูมิมา
นางคณิตา เสงเสาร
นางสาวคณิศร ชัยศรีษะ
นางสาวคณิศร ทาประโคน
นางสาวคณึงณิต ประกิระนัง
นางคนดี จรูญวรรณ
นางสาวคนิษฐา ทิพยทํามา
นางคนิษฐา สายจันทร
นางคนึงจิต นวลปาน
นางคนึงจิตร ฉิมสะอาด
นางสาวคนึงนิจ จรูญวรรณ
นางคนึงนิจ จันทระ
นางคนึงนิจ ชัยมี
นางคนึงนิจ ตะปนตา
นางคนึงนิจ บัวระภา
นางคนึงนิจ บุราสิทธิ์
นางคนึงนิช ผาสุข
นางคนึงนิตย คําจินะ
นางคนึงนิตย ศรีชมภู
นางคนึงนิตย หินจีน
นางสาวคนึงนิตย เอกกา
นางครองขวัญ คงโนนกอก
นางสาวครองขวัญ มมประโคน
นางสาวครองทรัพย เชิดชู
นางครองทรัพย สิงหคํา

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวครองศิริ ตันเฮง
นางควรคิด อินทจักร
นางควรเทียน อะเพื่อนรัมย
นางคสิกิต มูสิกรังศรี
นางคอเยาะ จันทรสงค
นางคอรีอะ ดิทามาท
นางคอลีเยาะ หะยีดาโอะ
นางคะนอง ฉ่ําสูงเนิน
นางสาวคัชรินทร มหาวงศ
นางคัทยวรรณ รังใส
นางสาวคัทรียา โสมนัสกุล
นางคัทลียา ฉิมถาวร
นางคันธะมาลา คามจังหาร
นางคัลทรียา ผองแผว
นางคํากอง สําราญจิตร
นางคําเตือน สังขวิเศษ
นางคํานึงนาถ ศิริขันธ
นางคําปลิว ยางวิเศษ
นางคําปุน บุษดี
นางคําปุน ภูมิเวียงศรี
นางคําพรทิพย ปรัชญาวาที
นางคําพวง วัชระเงิน
นางคําพู ศรีสุข
นางคําเพียร ชูเดช
นางคําแพร ติ๊บโคตร
นางคําไพ ฮาบสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘

นางคําไพย กําพรม
นางคําฟอง แสนโคตร
นางคําภู วงคสอน
นางคําสอน สมอหอม
นางคําสอน โสมทิพย
นางคําสุดา อาจหาญ
นางสาวคําหวาน เงินเปย
นางสาวคิดสา สุขรี
นางคีรีบูรณ แถวโสภา
นางคุณัญญา ตนะทิพย
นางคุณากร ภะวะพินิจ
นางคุณากร ออนบัวขาว
นางสาวคูณโสภา พลรัตน
นางเครือพันธุ พลโยธา
นางเครือมาศ เจียรนัย
นางเครือลัดดา กลมไล
นางเครือวรรณ ไชยวัณณ
นางเครือวรรณ เลาะหะนะ
นางเครือวรรณ ออยจินดา
นางเครือวัลย กิปญญา
นางสาวเครือวัลย แข็งขัน
นางเครือวัลย จุทาผาด
นางเครือวัลย โชติ
นางเครือวัลย ไชยพจน
นางสาวเครือวัลย ดวงพร
นางเครือวัลย ตระบันพฤกษ

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเครือวัลย ปานอีเมง
นางเครือวัลย มณีศรี
นางเครือวัลย ละเอียด
นางเครือวัลย ลาทอง
นางเครือวัลล ไมสัน
นางแคทรียา วุทธพันธ
นางแคทรียา หลักมั่น
นางแคทลียา ใจมูล
นางไครทอง วงษสุวรรณ
นางฆอลีเยาะ วะวา
นางงามจิต ศรีเสน
นางงามจิตร เทียนทอง
นางงามตา นาสมยนต
นางงามตา มามิ่ง
นางสาวงามนิตย ทุมา
นางสาวงามเนตร นวลไธสง
นางงามพิศ ปาชนะ
นางงามฤดี ศรีคําขวัญ
นางจงกล กรมขุนทด
นางสาวจงกล แกวโก
นางสาวจงกล แกวคชสาร
นางจงกล คะเชญชาติ
นางสาวจงกล คําสุข
นางจงกล งาเนียม
นางสาวจงกล เรือนงาม
นางจงกล วรลักษณภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐

นางจงกล ไหมออน
นางจงกล อรรถอาภรณ
นางจงกลณี เทพแสง
นางจงจิต ทับทิมสําโรง
นางจงจิตต กลาหาญ
นางสาวจงจิตต จงปตนา
นางจงจิตร เกษานนท
นางจงจิตร นิลวงค
นางจงจิตร ประทุมชัย
นางจงจิตร วันศร
นางจงจิตร ศรียะไชย
นางจงจิตร สรอยสูงเนิน
นางจงจิตร พรหมจรรย
นางจงจินต เหลาแตว
นางจงจินตน ยศพิมสาร
นางจงดี จรัสจรูญฤทธิ์
นางจงถนอม จํานงคจิตร
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
นางจงรัก บริบูรณบันเทิง
นางจงรัก บุหงารัตน
นางจงรัก มีเงิน
นางจงรัก หาญคํา
นางจงลักษณ เจริญธีรวิทย
นางจงลักษณ เนียมสกุล
นางสาวจณาพิชญ อาสนาชัย
นางจตุพร คุมตะกั่ว

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจตุพร งามสงวน
นางจตุพร จิตมาตย
นางจตุพร ถิ่นชีลอง
นางจตุพร ทาวฤทธิ์
นางจตุพร นครชัย
นางจตุพร ปญจรัง
นางจตุพร สาระภาพ
นางสาวจตุพร สุกยัง
นางจตุพร สุหา
นางจตุพร อินทรพิมพ
นางจนัญญา ชูใส
นางจรนรร พจนไกร
นางจรรภวัสณ ทุมวงค
นางสาวจรรยงค บุญซัน
นางสาวจรรยวรรธน เชิงผาสุวรรณ
นางจรรยวรรธน ผิวเกลี้ยง
นางสาวจรรยวรรธน วงคชาญศรี
นางจรรยา กะรัตน
นางจรรยา เกิดคง
นางจรรยา ไกรสน
นางจรรยา ขุนล่ํา
นางสาวจรรยา เจะเหยง
นางจรรยา ชาปาน
นางจรรยา โถชาลี
นางจรรยา ทองสิทธุ
นางจรรยา นรานุต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒

นางจรรยา บุญปง
นางจรรยา วงษทอง
นางจรรยา วรรัตน
นางจรรยา วิเศษนคร
นางจรรยา ศรีมังคละ
นางจรรยา สมพรอม
นางจรรยา สวามิวัสดุ
นางจรรยา สังขาชาติ
นางจรรยา สําเริง
นางจรรยา เหยาสุวรรณ
นางสาวจรรยาภรณ ทวนกิ่ง
นางจรรยาภรณ วงศนรินทร
นางจรรยารักษ มณฑาทิพย
นางจรรยาลักษณ ทีกวาง
นางจรวยพร บรรจงรัตน
นางจรวยพร หมายสม
นางจรวยพร หาดสมบัติ
นางสาวจรัญ คงนา
นางจรัญ หาญเวช
นางจรัญญา แกวจันทึก
นางจรัญญา ทวีชาติ
นางจรัญญา พรไพบูลย
นางสาวจรัญญา มงคล
นางสาวจรัญญา รักรณรงค
นางจรัญญา ศรีบุญ
นางจรัญญา สารสุข

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจรัส ภูปานนิล
นางจรัสศรี จั่นรัตน
นางสาวจรัสศรี ทิพยมณี
นางจรัสศรี พุมไม
นางจรัสศรี สีแสด
นางจรัสศรี อุตรนคร
นางจริญ ผุดเพชรแกว
นางจริญ สระชุม
นางจริญญา ขัตติยะวงศ
นางสาวจริญญา ดีสม
นางจริญญา ไพศาล
นางจริญญา ศรีพลนอก
นางจริญญา ไศลบาท
นางสาวจริญญา สันตตินบีวงศ
นางสาวจริญญา แสงประเสริฐ
นางจริญญา เอี่ยมออน
นางจรินกรณ ตะเภาทอง
นางจรินทร ธงงาม
นางสาวจรินทรญาดา ปตไตร
นางจรินธรณ ขันโพธิ์นอย
นางจริมจิต อยูเย็น
นางจริยะ ณ นครพนม
นางสาวจริยา กรุณา
นางสาวจริยา แกวแดง
นางจริยา คมสัน
นางจริยา คูณขุนทด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔

นางสาวจริยา เงาศรี
นางจริยา จันทรบุญ
นางสาวจริยา จันทราสา
นางจริยา ชายนะ
นางสาวจริยา โชติวรรณะกร
นางจริยา ตาเดอิน
นางจริยา พัชรัตน
นางจริยา มวงจันทึก
นางจริยา ยี่สุนแกว
นางจริยา ระมะลี
นางจริยา สารโพคา
นางจริยา สุวรรณศรี
นางจริยา หอมสะอาด
นางจริยาพร งามชื่น
นางสาวจริยาพร ชัยงาม
นางจริยาภรณ ลิตลคร
นางสาวจริยาภรณ ลิลากุด
นางจริยาวดี พรหมรักษ
นางสาวจริยาวรรณ เนื่องฤทธิ์
นางจรี วัชรวงษ
นางจรีพร เมืองมุงคุณ
นางสาวจรีย เวชโกสินธิ์
นางจรียา พิศแลงาม
นางจรีรัตน แนวถาวร
นางจรีวรรณ ชูกลิ่น
นางจรุงจิต เพชรอุทัย

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจรุณี มากเกลื่อน
นางจรุดา วณิชาชีวะ
นางสาวจรุวรรณ ชูขาว
นางจรูญรัตน ชัยเชิด
นางสาวจรูญรัตน บุตรพรม
นางสาวจรูญศรี แจบไธสง
นางจสุพร ทองหนูรุง
นางจอมขวัญ นครไธสง
นางจอมใจ คงจันทร
นางจอมใจ เลิศศิริ
นางจอมศรี ประทุมทอง
นางจะรี เหมทานนท
นางจักรี ทารการ
นางจัตุพร เพชรชู
นางจันจิรา เจตบุตร
นางจันจิรา ดานทอง
นางจันจิรา ทวยนันท
นางจันจิรา นาคเสวก
นางจันจิรา โนคํา
นางจันจิรา ผกาวรรณ
นางจันจิรา มีชวย
นางจันจิรา ศรีจันทร
นางสาวจันชรี เยาดํา
นางจันดี บาอินทร
นางจันทจิรา มลิวัลย
นางจันทณี พหุลรัต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖

นางจันทนา แกวคํา
นางจันทนา เขื่อนธะนะ
นางจันทนา ชินขุนทด
นางจันทนา ตาดี
นางจันทนา ไตรฟน
นางจันทนา ถิ่นจอม
นางจันทนา ทองออน
นางจันทนา ทั่งทอง
นางจันทนา ทันประจําสินธุ
นางสาวจันทนา นาวิเศษ
นางจันทนา ปวงทุเลา
นางจันทนา ปนะลา
นางจันทนา ผงทวี
นางจันทนา พรหมศิลป
นางสาวจันทนา มณีรัตน
นางจันทนา รองออ
นางจันทนา วีรศิลป
นางสาวจันทนา สวัสดิ์
นางจันทนา สักคุณา
นางสาวจันทนี ลาเตะ
นางจันทนี หงษหิรัญพันธ
นางจันทนีย ชูจันทร
นางจันทพร สิรินันทเกตุ
นางจันทภา ยาเปง
นางสาวจันทร ศรีสด
นางจันทร จานสิบสี

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจันทรแกว ปญญาเรือง
นางจันทรจรี บัวระพา
นางจันทรจิรา แกวกัญญา
นางสาวจันทรจิรา คงสะอาด
นางสาวจันทรจิรา โคตะสินธุ
นางจันทรจิรา จันทรครุธ
นางจันทรจิรา เจยเปยว
นางจันทรจิรา ชมตะคุ
นางจันทรจิรา ชัยรัตน
นางจันทรจิรา ธรรมสุวรรณ
นางสาวจันทรจิรา แปนบัว
นางจันทรจิรา พัฒนสิงห
นางจันทรจิรา พันลํา
นางจันทรจิรา มณีปรีชา
นางจันทรจิรา มีทองแสน
นางสาวจันทรจิรา ฤทธิ์ศักดิ์
นางสาวจันทรจิรา สําราญกาย
นางจันทรจิรา สีแวน
นางสาวจันทรจิรา หวันหยี
นางจันทรจิรา หัตถกอง
นางจันทรจิรา อิ่มสุวรรณ
นางจันทรฉัตร ศิริโรจนภิญโญ
นางจันทรฉาย ฝายราษฎร
นางจันทรฉาย พูลรอด
นางสาวจันทรฉาย มาลัยหอม
นางจันทรฉาย สุขการณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘

นางสาวจันทรฉาย เหนคํา
นางสาวจันทรทิพย แกวกา
นางจันทรทิพย จุลศักดิ์
นางจันทรทิพย ประสารดี
นางจันทรทิพย อินธิกาย
นางจันทรธิรา จูเปย
นางจันทรนภา อะเพื่อนรัมย
นางจันทรนันทน พรมทอง
นางจันทรแปลง พิมพบูลย
นางสาวจันทรพร โพธิ์หลา
นางจันทรพร วิญญายงค
นางจันทรเพ็ญ กันธโย
นางสาวจันทรเพ็ญ กุดนอก
นางจันทรเพ็ญ กุมภิโร
นางจันทรเพ็ญ คําดี
นางจันทรเพ็ญ คําอู
นางจันทรเพ็ญ จันทรเทพ
นางจันทรเพ็ญ จันทรนอย
นางจันทรเพ็ญ จันทรวิเศษ
นางจันทรเพ็ญ จําเริญ
นางสาวจันทรเพ็ญ ชูแปน
นางจันทรเพ็ญ นามโคตร
นางจันทรเพ็ญ โนราช
นางจันทรเพ็ญ บํารุง
นางจันทรเพ็ญ บุญมา
นางจันทรเพ็ญ ผูกจิต

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจันทรเพ็ญ พรหมงาม
นางสาวจันทรเพ็ญ พลละคร
นางจันทรเพ็ญ พอชมภู
นางจันทรเพ็ญ โพธิ
นางจันทรเพ็ญ โพธิ์แกว
นางจันทรเพ็ญ เมืองไทย
นางจันทรเพ็ญ รักษวงศ
นางจันทรเพ็ญ รักเหลา
นางจันทรเพ็ญ รุงรัตนชีวิน
วาที่รอยตรีหญิง จันทรเพ็ญ รูปแกว
นางจันทรเพ็ญ เรืองจันทร
นางสาวจันทรเพ็ญ เวียงปฏิ
นางจันทรเพ็ญ ศรีโคตร
นางจันทรเพ็ญ ศรีบุญ
นางจันทรเพ็ญ ศรีสมพร
นางจันทรเพ็ญ ศรีสุข
นางสาวจันทรเพ็ญ ศิลปสาคร
นางจันทรเพ็ญ สงาภาคภูมิ
นางจันทรเพ็ญ แสนชัย
นางจันทรเพ็ญ โสมา
นางจันทรเพ็ญ อินทรออน
นางจันทรแพน โฉมเฉลา
นางจันทรฟอง ไชยวงค
นางจันทรมณี นาคนวล
นางจันทรมะณี ศรีเศษ
นางจันทรรัตน เรืองจิรัชยา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทรรัตน อริยพฤกษ
นางจันทรแรม จุลพันธ
นางจันทรแรม ศิวิลัย
นางสาวจันทรสม แกวนอก
นางจันทรสุดา ดวงอุทา
นางจันทรสุดา บุญวาร
นางจันทรสุดา มัจฉา
นางจันทรสุดา วงศสุวรรณ
นางจันทรสุดา ศิริพรทุม
นางสาวจันทรแสง พรมสี
นางจันทรหอม เบาลี
นางสาวจันทรหอม หลุมทอง
นางจันทรัตน นามวิจิตร
นางสาวจันทรัตน ศรีปรีชาพัฒนะ
นางจันทรา โคตรพัฒน
นางจันทรา ตะสูงเนิน
นางจันทรา ทองรมย
นางจันทรา บุญเที่ยง
นางสาวจันทรา ปกการะโถ
นางสาวจันทรา เปนสุข
นางจันทรา ผางดี
นางสาวจันทรา พวงยอด
นางจันทรา พันธพระ
นางจันทรา พิมพกระโทก
นางจันทรา แฟงดวง
นางจันทรา ละประโคน

๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจันทรา ศาลางาม
นางจันทรา สมานพันธ
นางสาวจันทรา สุดหอม
นางจันทราพร บุญเสริม
นางจันทราพร พลอยพันธ
นางจันทราภรณ ภูมาพันธ
นางจันทรารัตน สถาพรศรีสวัสดิ์
นางจันทริกา หนูเจริญ
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ
นางจันทวี สุดจริง
นางจันทะนา ชาญนอก
นางสาวจันทา จําปกลาง
นางจันทิพย เพชรอยู
นางสาวจันทิพา ปรีดี
นางสาวจันทิมา กิตติปญญโชติ
นางจันทิมา โกมลศรี
นางจันทิมา ณ วันจันทร
นางจันทิมา เทศนา
นางสาวจันทิมา ธนวาที
นางจันทิมา นาโค
นางสาวจันทิมา ประสงคมณี
นางสาวจันทิมา โพธิ์รัตน
นางสาวจันทิมา มากแกว
นางจันทิมา วงษจิ
นางสาวจันทิมา ศรีบัวคํา
นางจันทิมา สุขปอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒

นางสาวจันทิมา หันสันเทียะ
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
นางจันทิรา เขียวดี
นางสาวจันทิรา จําปาเรือง
นางจันทิรา ประจักษรัตนกิจ
นางจันทิราภรณ ผูกจิตร
นางจันที เบิกบาน
นางจันที ภาษาพรม
นางจันที สําเภา
นางจันธิรา จันทโฆษ
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
นางจันเพ็ญ คงศรี
นางจันมา วิเศษสิงห
นางสาวจันมิตร หลอวงศ
นางจันยา วงจันทรงาม
นางจันศรี บุญสินพรอม
นางจันศรี รูกิจ
นางจันสวง คงครบ
นางสาวจาตุพร กางทาสี
นางจามรี วรสุนทร
นางสาวจารวี งามตา
นางจารวี บัวขม
นางสาวจาระไน ศรีสุธรรม
นางจาริณี บุญสมวงศ
นางสาวจาริณี มาฮะ
นางจาริณี สิงหาศรี

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจารินี แกวมรกฎ
นางจารี ดําจุติ
นางจารี เดชศรีจันทร
นางสาวจารี สุดจํานงค
นางจารี อินทรชิน
นางจารีพร พรมชัยศรี
นางจารีพร โรจนรักษาวงศ
นางจารึก วงษไว
นางจารุชา ยืนยง
นางสาวจารุณี กงยนต
นางจารุณี การรัมย
นางจารุณี แกวศรีทอง
นางจารุณี คํามี
นางจารุณี คําวันดี
นางจารุณี คําศรี
นางจารุณี จันทรศรีชั้น
นางจารุณี จิตสุภานันท
นางจารุณี แจงอิ่ม
นางจารุณี ทรงมิตร
นางจารุณี ทองดวง
นางจารุณี เทียนไชย
นางจารุณี บรรจงแตม
นางจารุณี ประกอบพุม
นางสาวจารุณี พลพิมพ
นางจารุณี พานโน
นางจารุณี เพงผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔

นางจารุณี สมฤทธิ์
นางจารุณี สังฆะ
นางจารุณี สุขภาค
นางจารุณี สุวรรณโณ
นางจารุณี เอื้อเฟอ
นางจารุณีย คําโสภา
นางจารุณีย ปางพรม
นางสาวจารุดา เจริญสาร
นางจารุดา ใจดี
นางจารุดา เดชประกอบ
นางจารุนันท กังคํา
นางสาวจารุนันท แกวคง
นางจารุนันท เอียดคง
นางจารุนีย กานตานนท
นางสาวจารุนีย อินทรคํานอย
นางสาวจารุพร แกวลา
นางสาวจารุพร คําแกว
นางจารุพร แสงสุขทินภัทร
นางจารุภรณ บรรจงศิริ
นางสาวจารุภรณ ศรีประเสริฐ
นางสาวจารุภา สกุลสารเสนา
นางจารุภา สมณะ
นางจารุมาศ เสนานุช
นางจารุยา นนทะเนตร
นางจารุรัตน ปลื้มชัย
นางจารุรัตน เพชรกําเนิด

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจารุวรรณ กุลชนิ
นางสาวจารุวรรณ กูเกียรติกําธร
นางจารุวรรณ งามสงา
นางจารุวรรณ จันทรแกว
นางจารุวรรณ จันทรแดง
นางสาวจารุวรรณ จันทรทอง
นางจารุวรรณ ชะออนชม
นางสาวจารุวรรณ ชัยทอง
นางสาวจารุวรรณ ชาญประโคน
นางสาวจารุวรรณ ชินดร
นางจารุวรรณ เชยคําแหง
นางจารุวรรณ ไชยภักดี
นางจารุวรรณ ไชยวงษา
นางจารุวรรณ ดวงกลาง
นางสาวจารุวรรณ ดวงนอก
นางจารุวรรณ แดงชาติ
นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ
นางจารุวรรณ ทองทวี
นางจารุวรรณ ทิพยชาติ
นางจารุวรรณ ธฤตธนนันท
นางจารุวรรณ นอยพลาย
นางจารุวรรณ นาบุญ
นางสาวจารุวรรณ บุงวิเศษ
นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย
นางสาวจารุวรรณ ประเสริฐสังข
นางจารุวรรณ ปตเตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖

นางจารุวรรณ ผลปราชญ
นางจารุวรรณ มุงเอื้อมกลาง
นางจารุวรรณ ยศราวาส
นางจารุวรรณ รอดประเสริฐ
นางจารุวรรณ รัตภาสกร
นางจารุวรรณ วงศจันทร
นางสาวจารุวรรณ วงศษา
นางจารุวรรณ ศรีสรอย
นางสาวจารุวรรณ สะมานี
นางสาวจารุวรรณ สิงหลา
นางจารุวรรณ สุภาการ
นางสาวจารุวรรณ เสนามนตรี
นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ
นางสาวจารุวรรณ แสงสุมาศ
นางสาวจารุวรรณ หลาพิศาล
นางจารุวรรณ หาญณรงค
นางจารุวรรณ อุดมวงค
นางจารุวรรณี เจริญทาว
นางสาวจาฬิธิพัณธุ อินตะแกว
นางสาวจํานงค จั่นวิจิตร
นางจํานงค พลลัง
นางจํานงค ศรีวิศาล
นางสาวจํานงลักษณ สุมมาตย
นางจํานรรพร รัตนญาติ
นางสาวจําเนียร นาควิจิตร
นางจําเนียร บุญมั่น

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจําเนียร ปงยศ
นางจําเนียร พีระประสมพงศ
นางจําเนียร ลักษณะ
นางจําเนียร สิทธิวิชาภิญโญ
นางจําเนียร สุทธิพงษ
นางจําเนียร สุยะตา
นางจําปา บุญมาก
นางจําปา สีหาบุญทัน
นางสาวจําปา สุขสวาง
นางจําป เนื้อนวม
นางจําป วิเศษสิงห
นางสาวจําป เอกฉันท
นางจํารัส นวลศรี
นางจํารัส บุญชูมณี
นางจํารัส พลพวก
นางจํารัส เพชรภักดี
นางจํารัส สงัดวงศ
นางจํารัสโฉม เทพศรี
นางจํารัสโฉม อ่ําคต
นางจํารัสศรี เกิดทรัพย
นางจําเริญสุข ภูดอก
นางจําเรียง สนธิเมือง
นางสาวจําแรง นกเอี้ยง
นางจําลอง สุขแกว
นางจําลองลักษณ คําทา
นางจิชาภา เทียนดํารง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิณฑจุฑา ชูโตศรี
นางจิณณพัต ทองนิธิกูล
นางสาวจิณณพัต ผลทิพย
นางจิณณพัต อยูแกว
นางจิณณาภักดิ์ มักคุน
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
นางสาวจิดาภา กํามนาฏ
นางสาวจิดาภา กําเหนิดสม
นางจิดาภา ขจรวิทย
นางจิดาภา เขียวแจม
นางจิดาภา ครสวรรค
นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
นางสาวจิดาภา ปดภัย
นางจิดาภา พอดี
นางจิดาภา พุมเพ็ชรษา
วาที่รอยตรีหญิง จิดาภา เมธากุล
นางจิดาภา วุฒวัณณ
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
นางสาวจิดาภา หรรษาวงศ
นางจิตชนก ยานเจริญ
นางจิตตรัตน ไกรแกว
นางจิตตรา บุญทรงสันติกุล
นางจิตตรา มณีรัตน
นางสาวจิตตราภรณ พลพุทธา
นางจิตตวดี เตียตรงจิตรมั่น
นางจิตตวดี มีเครือรอด

๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิตตานันท กอสิทธิไทย
นางสาวจิตตานันท สุขสวัสดิ์
นางจิตตานันทิ์ ไชยรัตน
นางจิตติกร จันทรัตน
นางจิตตินันท ยวงทอง
นางจิตติพร จันทสุข
นางจิตติมา กลัดสําเนียง
นางสาวจิตติมา คําลือ
นางจิตติมา ใจเครือ
นางสาวจิตติมา ดมหอม
นางจิตติมา เตมินทร
นางจิตติมา ธงศรี
นางจิตติมา บุญทรง
นางจิตติมา พงศเรืองฤทธิ์
นางจิตติมา พัฒนเย็น
นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย
นางสาวจิตติมา ภูมิอินทร
นางจิตติมา มีโค
นางจิตติมา อัมระนันท
นางสาวจิตติมาวดี ศรีราช
นางจิตติยา อุปจันทร
นางสาวจิตติวรรณ จิตรไธสง
นางสาวจิตติวรรณ อินทรผล
นางสาวจิตติวีณ บุญฤทธิ์
นางจิตติสรร สายพันธ
นางจิตธิดา กิจติกาล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐

นางจิตนภา บุญศรี
นางจิตพทัย รุณกระโทก
นางจิตพัฒน มูลตน
นางจิตพิสุทธิ์ คงชู
นางจิตยวาส แกวประโคน
นางจิตยาภร พิมพิสาร
นางสาวจิตรจํานง วงศเครือศร
นางจิตรฐิกานต สบายจิตร
นางจิตรถนอม ศรีบุรินทร
นางสาวจิตรปกรณ บุญนะ
นางจิตรประภา กาจหาญ
นางจิตรลดา การะสิงห
นางสาวจิตรลดา คนยืน
นางสาวจิตรลดา จันทรคํา
นางจิตรลดา ไชยสุริยา
นางสาวจิตรลดา ทองพิทักษ
นางจิตรลดา ธรรมขัน
นางจิตรลดา ธรรมคันธี
นางสาวจิตรลดา บุญรมย
นางจิตรลดา เรณู ณ อยุธยา
นางจิตรลดา ศรีงาม
นางสาวจิตรลดา สิทธิปญญา
นางจิตรลดา เหลาดี
นางจิตรลดา อุนประเดิม
นางจิตรลัดดา หลักแหลม
นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิตรัตนดา ผดุงวิรุฬหพร
นางจิตรา กุมพันธ
นางจิตรา คงแกว
นางจิตรา คะเณย
นางจิตรา ธนวัฒนปญญา
นางจิตรา นาคมูล
นางจิตรา บาสี
นางจิตรา ปนแกว
นางจิตรา พรหมเรือง
นางจิตรา พลศักดิ์
วาที่รอยตรีหญิง จิตรา พัฒจันทร
นางสาวจิตรา มุกดาห
นางจิตรา รุงนามา
นางจิตรา สาลีบุตร
นางจิตรา สุดสวาท
นางจิตรา หาการ
นางจิตรานุช แสนศรีเชาวพันธ
นางจิตราภรณ แกวจันทร
นางจิตราภรณ เครือซุย
นางจิตราภรณ วอคเกอรส
นางจิตราภรณ สุขบงกช
นางจิตราภรณ แสนนาม
นางจิตรามาศ คําดีบุญ
นางจิตราวดี จิราวัฒนาพร
นางจิตศรี แกวอําพร
นางจิตสุดา อวนออน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิตสุภา แคนตะ
นางสาวจิตโสภา กาญจนนัติ
นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุล
นางสาวจิตใส จินดาศรี
นางสาวจิตอารีย ปญญาแจงสกุล
นางสาวจินดา แกวคงดี
นางสาวจินดา คงเจริญจิตติกุล
นางจินดา จงเจริญ
นางจินดา ไชยศิลา
นางจินดา ธรรมธุระ
นางจินดา นนทิตบุตร
นางจินดา บุญไทย
นางจินดา ประทีปพจน
นางสาวจินดา พรหมโชติ
นางจินดา พุมพวง
นางจินดา เพชรประไพ
นางจินดา ภมรคนธ
นางจินดา ภาคะเวท
นางจินดา ศรีดํา
นางจินดา สารขาวคํา
นางจินดา สีละพัฒน
นางจินดา อยูยังเกตุ
นางจินดา อุนทอง
นางจินดาพร นารินรักษ
นางจินดาพร แสงทอง
นางสาวจินดาพร หนูแกนเพ็ชร

๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจินดาเพชร เกลียวทอง
นางจินดาภัคจ อภิธนภัคสมัชญ
นางสาวจินดารัตน ดาวแดง
นางสาวจินดารัตน แยมวงษ
นางจินดารัตน โลหเส็ง
นางจินดารัตน วรรณทอง
นางจินดารัตน เวียงนาค
นางจินดาวรรณ บรรดา
นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร
นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว
นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน
นางจินตตนา พลอาจ
นางจินตนา กลับแปน
นางจินตนา แกวตา
นางสาวจินตนา ไกรษร
นางจินตนา คงมั่น
นางจินตนา คงหวังดี
นางสาวจินตนา จักรมานนท
นางจินตนา จันทะวงศ
นางจินตนา จันละคร
นางจินตนา จันสีนาก
นางจินตนา จําปาทอง
นางจินตนา แจมโนนคูณ
นางจินตนา ใจซื่อ
นางจินตนา ใจตรง
นางจินตนา ใจยะเขียว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔

นางจินตนา ชนะพงศ
นางจินตนา ชัยทอง
นางสาวจินตนา ชาวงษี
นางจินตนา ไชยชอฟา
นางจินตนา ดานปรีดา
นางจินตนา ดีนาง
นางจินตนา ตระกูลศักดิ์
นางสาวจินตนา ตอพันดุง
นางจินตนา ตั้งเสง
นางจินตนา ทองคํา
นางสาวจินตนา นนทการ
นางสาวจินตนา นาลงพรม
นางจินตนา นิกรกุล
นางจินตนา บัวนาค
นางจินตนา บุญเลิศ
นางจินตนา บุตรศรี
นางสาวจินตนา บุษบันชาติ
นางจินตนา ปนทะลา
นางจินตนา เผื่อนงูเหลือม
นางสาวจินตนา พรมชาติ
นางสาวจินตนา พรหมยานนท
นางจินตนา พฤกษชาติ
นางจินตนา พวงประโคน
นางสาวจินตนา พิทักษ
นางจินตนา พึ่งขยาย
นางสาวจินตนา พุมไสว

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจินตนา โพธิ์ชัย
นางจินตนา มาศงามเมือง
นางจินตนา แมมขุนทด
นางจินตนา ยอดวงษ
นางจินตนา ยารัมย
นางจินตนา รอดขันเมือง
นางจินตนา เรืองศิริ
นางสาวจินตนา เรือนแปน
นางจินตนา ลัคนาชัยวงศ
นางจินตนา วงศสงา
นางจินตนา วงษสุนทร
นางจินตนา วรรณทอง
นางจินตนา วัฒนกานตง
นางจินตนา ศรีสมปอง
นางจินตนา ศรีสุนนท
นางสาวจินตนา ศิริวัฒนปราโมทย
นางสาวจินตนา สงวนจิตต
นางสาวจินตนา สระแกว
นางจินตนา สวัสดี
นางจินตนา สะอาดเอี่ยม
นางจินตนา สาธิตธรรมชาติ
นางจินตนา สาสีดา
นางจินตนา สิริสุทธิสาร
วาที่รอยตรีหญิง จินตนา สีบุตร
นางจินตนา สุขยอย
นางจินตนา สุทธิมาลย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖

นางจินตนา สุระกําแหง
นางจินตนา หมื่นภิรมย
นางจินตนา หัตถศิลป
นางจินตนา หางาม
นางจินตนา หาญกุล
นางจินตนา หินทอง
นางจินตนา หิรัณณกุล
นางจินตนา เหลาสิทธิ์
นางสาวจินตนา เหลาอินทร
นางจินตนา องคปรีชา
นางจินตนา อุดมพันธ
นางจินตนาพร ใจสวาง
นางจินตนาพร ปรีเปรม
นางจินตนาพร ศรีชัย
นางจินตวี ไตรณรงค
นางจินตะนา พอหลอน
นางจินหจุฑา พิมพา
นางจินหจุฑา มิ่งมิตรวิบูลย
นางจิภาดา ดวงทาวเศษ
นางจิภารัฐ ภูเดนแดง
นางจิรกาญจน แพงวงษ
นางจิรกาล สันธิ
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
นางจิรฐา เจริญสลุง
นางจิรนันท คุมไพฑูรย
นางสาวจิรนันท ผิวงาม

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจิรนันท เรืองรุก
นางสาวจิรนันท สุการะกิจ
นางจิรนันท อังคศิริชัย
นางจิรปรียา สิทธิจันทรเสน
นางสาวจิรพร ใจยืน
นางสาวจิรพร เมฆศรีพงษ
นางจิรพรรณ จันทรเทศ
นางจิรพรรณ สิกขวัฒน
นางจิรภรณ สงเสริม
นางจิรภัทร แจงธรรม
นางจิรภัทร ติ๋วตระกูล
นางจิรภัทร ยันละหา
นางจิรภัทร เหมืองทอง
นางจิรภา ประเสริฐศรี
นางจิรภา พงษสนิทกุล
นางสาวจิรภา มะลิเผือก
นางจิรภา วัฒนหนู
นางสาวจิรภา ศิลปอนันตสูต
นางจิรภา อินทรขาว
นางจิรภิญญา วงศเจริญ
นางจิรวดี ปตุรงคพิทักษ
นางจิรวดี ภูดี
นางจิรวดี อยาลืมญาติ
นางจิรวรรณ ปรางจันทร
นางสาวจิรวรรณ ไวฑูรเกียรติ์
นางจิรวรรณ สําราญพิศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘

นางจิรวรรณ สุทธิมาศ
นางจิรวรรณ กาญจนสุปญญา
นางจิรวรรณ สานุมิตร
นางจิรวัฒน หลวงวงษ
นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล
นางจิระดา จอดนอก
นางสาวจิระนันท จันทรทา
นางสาวจิระนันท ชาญพลรบ
นางจิระนันท ตันศุภนราธร
นางจิระนันท ทองขาว
นางจิระนันท โสพันธ
นางจิระประภา จงรักษ
นางจิระประภา มุมออน
นางจิระพร มงคลคลี
นางจิระพรรณ บุญชาง
นางจิระวดี หาญชัย
นางจิระวรรณ จงรักษ
นางจิระวรรณ เพชรกาศ
นางจิรัชญา ชนะชัย
นางจิรัชญา บุตรเต
นางจิรัชฎา ลิมานิ
นางสาวจิรัชยา นพไธสง
นางจิรัชยา ปวงประชัง
นางจิรัชยา สมจร
นางจิรัชยา สามสี
นางจิรัชยา หงษจันทร

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิรัญญา เกิดสม
นางจิรัฏฐ สินธุนาวา
นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง
นางสาวจิรัฐยา สังขโกมล
นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร
นางจิรัติการ วงษกอ
นางจิรัธญกาญน มีบุญ
นางจิรัสยา ยศพิทักษ
นางจิรา คุมเณร
นางจิรา จันทรสุข
นางจิรา จันโทพลัง
นางสาวจิรา ไพรัช
นางจิรา ยิ้มแจง
นางจิราณี แทรกสุข
นางสาวจิรานนท หงษดี
นางจิรานันท พลน้ําเที่ยง
นางจิรานี สําราญ
นางสาวจิราพร กะประโคน
นางจิราพร จันสุข
นางสาวจิราพร นอยคําพวง
นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
นางจิราพร นิลเศรษฐ
นางสาวจิราพร ปญญารัตนานนท
นางจิราพร ปญญาใส
นางจิราพร พรหมภักดี
นางสาวจิราพร พลภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราพร พานสุวรรณ
นางสาวจิราพร แพนอย
นางจิราพร มิ่งขวัญ
นางจิราพร ใยวัน
นางจิราพร รวยทรัพย
นางจิราพร เรือนสูง
นางจิราพร วงศสวัสดิ์
นางจิราพร ศรีนวลแกว
นางจิราพร ศิริโฉม
นางจิราพร เสาะกาน
นางสาวจิราพร หนูลาย
นางจิราพร หริ่มเทศ
นางจิราพร เหิรเมฆ
นางสาวจิราพร อินทยุง
นางสาวจิราพรรณ กองศรี
นางจิราพรรณ คุมศักดิ์
นางสาวจิราพรรณ ถวิลวงษ
นางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์
นางจิราพรรณ เพงพิศ
นางสาวจิราพิชญ ขวัญพรหม
นางจิราภรณ กองเมืองปก
นางจิราภรณ แกวนิยม
นางสาวจิราภรณ เขียวออน
นางจิราภรณ คําภูษา
นางจิราภรณ คุณารักษ
นางจิราภรณ ชูเอิน

๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจิราภรณ ไชยวังราษฎร
นางจิราภรณ ซิรุคกา
นางสาวจิราภรณ ดิษฐแกว
นางสาวจิราภรณ ทองพูล
นางจิราภรณ บุตะเขียว
นางสาวจิราภรณ เพ็ชรสวางเกิด
นางจิราภรณ ยงยุทธ
นางจิราภรณ ยืนนาน
นางจิราภรณ รถพรม
นางจิราภรณ รัตนวิมลชัย
นางจิราภรณ เรืองรักษ
นางจิราภรณ วงศวาสนา
นางจิราภรณ ศรีคงแกว
นางจิราภรณ ศิรินวล
นางจิราภรณ ศิริสุรักษ
นางจิราภรณ สมฤดี
นางจิราภรณ สารแสน
นางจิราภรณ สุทธิรักษ
นางจิราภรณ เสนะกูล
นางจิราภรณ หมอยา
นางจิราภรณ หลักมวง
นางจิราภรณ อินวงศหงาว
นางจิราภรณ อุตราชา
นางจิราภัค แกวมีศรี
นางจิราภัทร ตั้งศิริ
นางสาวจิราภา จินจารักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราภา เพียรเจริญ
นางจิราภา อุดมรัตน
นางจิรายุ พรหมเจริญ
นางจิรายุ ศิริเกตุ
นางจิรารัตน เฉลยศาสตร
นางจิรารัตน พรหมวิชัย
นางจิรารัตน เพชรเจริญ
นางจิรารัตน เรืองศรี
นางจิราลักษณ ทองลาด
นางจิราลักษณ ทุมแหว
นางจิราวดี นาคงาม
นางจิราวรรณ กองสอน
นางสาวจิราวรรณ เกงกั่ว
นางจิราวรรณ เกษแกว
นางจิราวรรณ จันที
นางจิราวรรณ ธรรมยศ
นางสาวจิราวรรณ ภาวะสุทธิพงษ
นางจิราวรรณ ภูมิไชยโชติ
นางสาวจิราวรรณ ศรีละบุตร
นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร
นางจิราวรรณ แกวชิณ
นางจิราวัฒน คุณเวียน
นางสาวจิริยา ภวภูตานนท
นางจิลาวัณย ปรีชาวิทย
นางจิศดา ยิ่งทรัพย
นางจิฬาพรรณ สุขพันธ

๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจีรทรรศ พงษทะวี
นางสาวจีรนัน จําปาสาร
นางจีรนันท ชัยพัฒน
นางจีรนันท ตาคํา
นางจีรนันท ปุมพิมาย
นางจีรนันท พักนา
นางจีรนันท พิมพรส
นางจีรนันท พิลาศรี
นางจีรนันท มาสินธุ
นางสาวจีรนันท หวางมาลัย
นางจีรพร เกษาอาจ
นางจีรพร อิงคสันตติกุล
นางสาวจีรพรรณ วงศวิรัติ
นางจีรพา มีเวที
นางจีรภรณ พิมพเหม
นางจีรภา แกววงค
นางจีรภา อันนานนท
นางจีรมัย โคตรสมบัติ
นางสาวจีรวดี วิทเวช
นางจีรวรรณ กุลนอย
นางสาวจีรวรรณ ขําวารี
นางจีรวรรณ คันธชัย
นางจีรวรรณ คําประเสริฐ
นางจีรวรรณ ชาญวิชา
นางจีรวรรณ ประกอบกิจ
นางจีรวรรณ วงศเหลือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔

นางจีรวรรณ วรยศ
นางจีรวรรณ ศรีริ
นางสาวจีรวรรณ แกวศิริ
นางจีรวัฒน บุตรโคตร
นางจีรวัฒน อัตตปรีชากุล
นางจีระนันต ทองอัฐ
นางจีระนันท แกวเรือน
นางสาวจีระนันท คําลอย
นางจีระนันท เปรมจิตร
นางจีระนันท สังขพันธุ
นางสาวจีระนันท สาพรหม
นางสาวจีระพันธ ชุมชื่น
นางสาวจีระพา ฐานะ
นางสาวจีระภา นามวงษ
นางจีระภา มุลทา
นางจีระภา ยิ้มศิลป
นางจีระภา อาษอาษา
นางจีระวรรณ เข็มเพชร
นางจีรัสย พุทธิประไพพงษ
นางจีราพร เชษฐบุตร
นางจีราพร ตะลุมพุก
นางสาวจีราพร สุขีวัฒน
นางสาวจีราพัชร เดชวิชิต
นางจีราภรณ ทันวัน
นางจีรารัตน ใสสอน
นางจีละพา ภารสถิตย

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจีฬาภรณ ศรีโพธิ์ชัย
นางจุฑา สุขใส
นางจุฑาทิพ วาทะสิทธิ์
นางจุฑาทิพย คงแกว
นางจุฑาทิพย ใจแปง
นางสาวจุฑาทิพย นามสีฐาน
นางจุฑาทิพย บัวคลาย
นางจุฑาทิพย บุณยะศิวะ
นางจุฑาธิณี ปริยทรรศน
นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี
นางจุฑาพร คําพิลา
นางสาวจุฑาพร ทินประภา
นางจุฑาพร บวรชาติ
นางจุฑาพร หลาบุญมา
นางจุฑาพันธ ทองหนัก
นางจุฑาภรณ ตรงดี
นางสาวจุฑาภรณ เที่ยงมา
นางสาวจุฑาภรณ พรหมพิทักษ
นางสาวจุฑาภรณ ภักดีรัตน
นางจุฑาภรณ เอมสรรค
นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ
นางจุฑามณี เจ็กสันเทียะ
นางสาวจุฑามณี บานมอญ
นางสาวจุฑามาศ กุมเรือง
นางจุฑามาศ ชโยภาส
นางจุฑามาศ ชูสกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑามาศ ทาวมะณี
นางจุฑามาศ บุญถูก
นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
นางจุฑามาศ ปะละไทย
นางจุฑามาศ พรมลา
นางจุฑามาศ พัฒนชู
นางจุฑามาศ โพธิจักร
นางสาวจุฑามาศ มงคล
นางจุฑามาศ มีศรีนิภา
นางจุฑามาศ ยังขจรเกียรติ์
นางสาวจุฑามาศ วงษเขียว
นางจุฑามาศ ศรีปา
นางจุฑามาศ สมนอย
นางจุฑามาศ สุขเลิศ
นางจุฑามาศ สุคชเดช
นางจุฑามาศ สุทธิ
นางจุฑามาศ สุมาริธรรม
นางจุฑามาศ อินธิราช
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
นางสาวจุฑามาส กิตติพงศพิทยา
นางจุฑามาส เทวา
นางจุฑามาส เสารแกว
นางจุฑามาส อินทรสกุล
นางจุฑารัตน กุนาง
นางจุฑารัตน ชโลธร
นางจุฑารัตน ไชยชาติ

๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจุฑารัตน ตันติวิเชียร
นางจุฑารัตน บวรสิน
นางจุฑารัตน ปุณยชัยปรีดา
นางจุฑารัตน พลศักดิ์เดช
นางจุฑารัตน พุฒกาง
นางจุฑารัตน เพ็ชรวิจิตร
นางสาวจุฑารัตน มีเกล็ด
นางจุฑารัตน เล็กมาก
นางจุฑารัตน โลหทองคํา
นางจุฑารัตน แววสัมพันธ
นางจุฑารัตน สมบูรณหิรัญ
นางจุฑารัตน สมมาตย
นางจุฑารัตน สมสุข
นางสาวจุฑารัตน สวัสดิ์พงษ
นางสาวจุฑารัตน สุพลแสง
นางจุฑารัตน โสภณพลศาล
นางสาวจุฑารัตน อนชนะ
นางจุฑารัตน อินทะแสน
นางสาวจุฑารัตน อุสาทรัพย
นางจุติพร ชวยพิชัย
นางสาวจุติมา บุษยะจารุ
นางจุติมาภรณ ธรรมสัตย
นางจุติรัตน ขามคํา
นางจุนนิรัน แคลวคลอง
นางจุราภรณ พูลพิพัฒน
นางจุราภรณ ภูวดลไพโรจน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘

นางสาวจุรี ปานะโปย
นางจุรี เมืองสง
นางจุรีนารถ วังคะฮาด
นางจุรีพร แกวศรี
นางจุรีพร เบิกบาน
นางจุรีพร สุทธิไส
นางจุรีย ชวยประคอง
นางจุรีย ชัยคุม
นางจุรีย เพชรชวย
นางจุรีรักษ กาญจนจันทร
นางจุรีรัตน คลี่ใบ
นางสาวจุรีรัตน จวงสมุทร
นางจุรีรัตน จันทรทอง
นางจุรีรัตน ไชยวรรณ
นางจุรีรัตน ทองคํา
นางจุรีรัตน บุญบรรลุ
นางจุรีรัตน แมดจอง
นางจุรีรัตน ลุหาเกตุ
นางจุรีรัตน วรรณวงศ
นางจุรีรัตน สงณรงค
นางจุรีรัตน อําไพ
นางจุรีลักษณ ตะถา
นางจุไรพร บุงทอง
นางจุไรรัฐ จันทรเพ็ง
นางจุไรรัตน ขุมทอง
นางจุไรรัตน จํานงค

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจุไรรัตน ประวันนา
นางสาวจุไรรัตน พรหมเศรณี
นางจุไรรัตน พันศรี
นางจุไรรัตน มณีฉาย
นางจุไรรัตน ลุนพรม
นางจุไรรัตน วงษอินทร
นางจุไรรัตน วิกัยนภากุล
นางสาวจุไรรัตน วีรตระกูล
นางจุไรรัตน ศรีสุข
นางจุไรรัตน สวัสดิสาร
นางจุไรรัตน สุวรรณไตรย
นางจุไรรัตน อินธิไชย
นางสาวจุไรลักษณ ทองไสล
นางจุไรวรรณ พัฒนมะณี
นางสาวจุไรวรรณ รอยไพ
นางจุไรวรรณ หาแกว
นางจุลลดา ศรีวิพัฒน
นางจุลัยลักษณ ญาตินิยม
นางจุลีพร บุราสิทธิ์
นางจุไลรัตน ศรีสุมัง
นางจุฬวดี ศรีโยธี
นางสาวจุฬา ภักดีณรงค
นางจุฬา มันฑะ
นางสาวจุฬา ศิลลา
นางจุฬาพร คําพิมูล
นางจุฬาพร ทองสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐

นางจุฬาพร ปอมบานมุง
นางจุฬาพร ภักดี
นางจุฬาภรณ จันชารี
นางจุฬาภรณ ฉิมกูล
นางจุฬาภรณ ทัศพร
นางจุฬาภรณ บุญศรี
นางจุฬาภรณ พงษศาสตร
นางสาวจุฬาภรณ ภิรมย
นางจุฬาภรณ ละอองทอง
นางจุฬาภรณ สุวรรณนิตยกุล
นางจุฬาภรณ เอี่ยมทอง
นางจุฬารัตน กาญจนมณี
นางจุฬารัตน กุลเกลี้ยง
นางจุฬารัตน พันธุไพร
นางสาวจุฬารัตน วรรัตน
นางจุฬารัตน สุพรรณ
นางสาวจุฬาลักษณ ขันธบุตร
นางจุฬาลักษณ จิตอารี
นางสาวจุฬาลักษณ ดอกเข็ม
นางสาวจุฬาลักษณ ถิ่นสูงเนิน
นางจุฬาลักษณ โทนแกว
นางจุฬาลักษณ นากาจิมา
นางจุฬาลักษณ ปูทอง
นางจุฬาลักษณ ยอดยิ่ง
นางสาวจุฬาลักษณ ล้ําเลิศ
นางจุฬาลักษณ เวียงทอง

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจุฬาลักษณ หาดชุม
นางสาวจุฬาลักษณ ใหมคํา
นางจุฬาลักษณ อาคม
นางจุฬาลักษณ เฮืองศรี
นางจุฬาวรรณ บัวกอ
นางจูจิตร ทองเอียด
นางสาวจูมบาล ดีบุรี
นางจูริก ทักษิณ
นางเจตจํานงค วรรณพันธ
นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ
นางเจตยา บุญสะกันต
นางสาวเจนจิรา บุญชู
นางเจนจิรา ประดับวงษ
นางเจนจิรา พวงสิงห
นางเจนจิรา ยั่งยืน
นางเจนจิรา แสนไชย
นางเจนวจี เรือนแกว
นางเจริญ พฤกษชาติ
นางเจริญ พุกสาย
นางเจริญ ภิญโญ
นางเจริญจิตร พรหมกุล
นางเจริญตา จันทรเปรม
นางสาวเจริญพร ชัยฤกษสุขสันต
นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์
นางสาวเจริญรัตน หัสแดงดํารงคกุล
นางเจริญศรี คอไผ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒

นางเจษฎาพร ทองโคตร
นางเจษฎาภรณ วงษทรงยศ
นางสาวเจะรอกีเยาะ ดือเระ
นางเจะรอมลา หะยีอาซา
นางสาวเจะรอฮายา เจะอูเซ็ง
นางเจะลาตีปะห วัฒนายากุล
นางสาวเจะสนะ มาโซ
นางเจะอาซีซะห ดาเล็ง
นางเจะอาลาวียะ ยีมะยี
นางเจียงคํา สกุลไทย
นางสาวเจียงศักดิ์ พรหมเล็ก
นางเจียม ระวังภัย
นางเจียมจิต นามเขต
นางเจียมจิต พุทธวงค
นางเจียมจิตร จันทะมณี
นางเจียมจิตร พิรัมย
นางสาวเจียมจิตร มะลิรส
นางเจียมใจ สงพรหม
นางเจียมใจ สายกระสุน
นางเจือใจ รักนุย
นางแจมจันทร นอยวงศ
นางแจมจิตร ผินภักดี
นางแจมนภา พุทธมอญ
นางสาวแจมนภา รัตนติสรอย
นางแจมนภา ล้ําจุมจัง
นางแจมสิริ สิงหคํา

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางแจมใส ปลื้มสันเทียะ
นางใจทิพย ดานกระโทก
นางฉลวย ไชยรักษ
นางฉลวย ดอกบุญนาค
นางฉลวย นามวงษ
นางฉลวย พานิชกุล
นางฉลวย มีชู
นางฉลวย ริยาพันธ
นางฉลวย หมีนหา
นางฉวี บุญเกตุ
นางฉวีลักษณ เครือจันทร
นางฉวีวรรณ กุมรัมย
นางฉวีวรรณ ครังตุย
นางฉวีวรรณ จันทรเพชร
นางฉวีวรรณ จันทรเสนา
นางฉวีวรรณ จันภักดี
นางฉวีวรรณ เจริญชัย
นางฉวีวรรณ โจทยจันทร
นางฉวีวรรณ ชาวันดี
นางฉวีวรรณ ดวงมณี
นางฉวีวรรณ ทํานุ
นางฉวีวรรณ ทิพยประเสริฐ
นางสาวฉวีวรรณ นิพิฐกุล
นางฉวีวรรณ ปนตาแสน
นางฉวีวรรณ มวงปรางค
นางฉวีวรรณ มูลตรีสา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔

นางฉวีวรรณ ศรีกงพาน
นางฉวีวรรณ ศรีเกตุ
นางฉวีวรรณ ศรีวิชา
นางฉวีวรรณ ศรีโสภา
นางฉวีวรรณ ศิลปะ
นางฉวีวรรณ สมสี
นางฉวีวรรณ สมแสง
นางฉวีวรรณ สุขนันทฬส
นางฉวีวรรณ สุภานนท
นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี
นางสาวฉวีวรรณ หงษหิน
นางฉวีวรรณ หวังดํา
นางฉวีวรรณ อินนอก
นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ
นางฉวีวรรณ เพ็ชรภิมล
นางฉวีวัลย สุภาคดี
นางฉวีสุข เสร็จพรอม
นางฉัฐนันท หมันเทศมัน
นางฉัฐรส พัฒนารมย
นางสาวฉัตรแกว ฤทธิ์ทอง
นางฉัตรเฉลา ตรีแดงนอย
นางฉัตรชนก สิงหสกุลธร
นางฉัตรชนันทร สายจันยูร
นางฉัตรธรินทร บุตรเสนห
นางสาวฉัตรธิดา โยประทุม
นางฉัตรนภา เอี่ยมกําแพง

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางฉัตรปวีณ ธนัตนัคพันธ
นางฉัตรพร ไชยบุญแกว
นางสาวฉัตรพร ใยมะเริง
นางฉัตรมน อินทศร
นางฉัตรฤดี อุดคําเที่ยง
นางสาวฉัตรลดา ศรีมาลานนท
นางฉัตรวิรุณ บุญชวย
นางสาวฉัตรสุดา แจมประโคน
นางฉัตรสุดา อินทรลี
นางฉัตรโสภา ทองเอี่ยม
นางฉัตรอมร ภูทอง
นางฉัตราภรณ ศรีไชยวาน
นางสาวฉันทนา คงวิชา
นางฉันทนา ไชยตนเชือก
นางฉันทนา ทองไวย
นางสาวฉันทนา บรรจงใหม
นางฉันทนา โพธิ์กัน
นางสาวฉันทนา ภาสกานนท
นางสาวฉันทนา ภุมมา
นางสาวฉันทนา วงศฝน
นางฉันทนา ศรีศิลป
นางฉันทนา สังขนอย
นางฉันทนา หนูจันทร
นางฉันทลักษณ ภูเกตุ
นางฉันทิตา แกวชมภู
นางฉันทิสา พุมไสว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖

นางฉายา กองแกว
นางเฉลิม หวานเสง
นางเฉลิมขวัญ ถาโท
นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต
นางเฉลิมขวัญ ภูระหงษ
นางสาวเฉลิมขวัญ สนลอย
นางเฉลิมพร เทียนไชย
นางเฉลิมพร เธียรสิทธิพร
นางเฉลิมพักตร สุมมาตย
นางเฉลิมรัตน ฮิรากาวา
นางเฉลิมลักษณ กิจจานุลักษ
นางสาวเฉลิมศรี แวสะแลแม
นางเฉลิมสิริ โชติวงศพิพัฒน
นางเฉลียว แตงเกษม
นางเฉลียว วิชัย
นางสาวเฉลียว อุพลรัมย
นางเฉวียง ศิริจันทร
นางสาวเฉิดฉันท กองทอง
นางเฉิดฉิน หมื่นอภัย
นางแฉลม พิเชฐพงศทวี
นางโฉมฉาย ฉิมสงา
นางโฉมยงค สุขอนันต
นางสาวโฉมวิไล ประถมชัย
นางสาวโฉมศรี กาญจนถาวร
นางไฉทยา เสารทอย
นางไฉน ถนอมสิงหะ

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางไฉน วรรณคีรี
นางสาวไฉไล กิ่งโพธิ์
นางชงโค วงษเพ็ญ
นางสาวชญณัฏฐณิชา ธนชาญสิทธิ์
นางชญษา พุธสวัสดิ์
นางชญาญพัฐ ตลับทอง
นางชญาณินท คําภา
นางชญาณิศ มงคุณแกว
นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
นางชญาดา ศิริโฉม
นางชญาดา สอนกอง
นางชญาดา สุดสายกรวด
นางชญาดา เสริมทรัพย
นางสาวชญาทัศน รัตมะโน
นางชญานันท จันดี
นางสาวชญานิน วันเปรี่ยงเทา
นางชญานิน สรอยสุวรรณ
นางชญานิศ คงหอม
นางสาวชญานิศ ทิพวารี
นางสาวชญานิศ มีแสง
นางชญานิษฐ ทองเกิด
นางชญานิษฐ นิลพฤกษ
นางสาวชญานิษฐ ฤทธิรงค
นางสาวชญาภา จรรยากรณ
นางสาวชญาภา ปราณีตพลกรัง
นางชญาภา พิมพคูณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘

นางสาวชญาภา เมืองจันทร
นางชญาภา สมิทธิบุญญเดช
นางสาวชญามัย สุธัมรส
นางชฎา วรรณภักดี
นางชฎากรณ บรรเลงรมย
นางชฎานาฏ พันธสมบัติ
นางชฎาพร แกวบุรี
นางชฎาพร ขุขันธิน
นางชฎาพร เขียวศรี
นางชฎาพร ดามงคล
นางชฎาพร ปราโมทย
นางชฎาพร ผลาญไกรเพชร
นางชฎาพร สูงปานเขา
นางสาวชฎาภรณ ครองยุติ
นางชฎาภรณ สกัลยา
นางชฎารักษ บูรณเจริญ
นางชฎารัตน หนูแกว
นางสาวชณภา กลิ่นยี่สุน
นางชณัญญา ศรีเคนา
นางชณิชา เพชรปฐมชล
นางชดาภรณ ระยับศรี
นางชนกชนม ตะพรมมา
นางสาวชนกนันท พลภักดี
นางชนกนาถ ดลเอี่ยม
นางชนนันท ใหญมาก
นางสาวชนนิกานต คําจันทร

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชนนิกานต ฤทธิ์บํารุง
นางชนมนิภา รองพืช
นางสาวชนมนิภา วรรณไพบูลย
นางชนมิกา ผาดไธสง
นางสาวชนัญชิดา นันทา
นางสาวชนัญชิดา พยารัตน
นางชนัญชิดา วันดี
นางสาวชนัญชิดา วิชัย
นางชนัญชิตา กระสินรัมย
นางชนัญญา พรหมฝาย
นางชนัญญา เสริมศรี
นางชนัญญา ฮุยสุสดี
นางชนัญฐิติพร พุทธอาสน
นางสาวชนัญธิดา ชําปฏิ
นางสาวชนัญพร ชัยอุตม
นางชนัฏตา ปนตา
นางชนัดดา ตั้งคํา
นางสาวชนัดดา บานแสน
วาที่รอยตรีหญิง ชนัตพร วงศทิม
นางสาวชนันทธิดา ประพิณ
นางชนัยพร คิดสันเทียะ
นางชนากาญจน เสาะหายิ่ง
นางชนากานต กาหลง
นางชนากานต เจียมพล
นางชนากานต ไชยวรรณ
นางชนากานต ถาบุตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนากานต บุญโกมล
นางชนากานต ปลื้มสุด
นางชนากานต ภูริวัฒนสุข
นางชนากานต เลิศพยัคฆรัตน
นางชนากานต วรรณปะเก
นางสาวชนาการ เหมืองทอง
วาที่รอยตรีหญิง ชนางรัก ดีโคตร
นางสาวชนางลักษณ ใจกระจาง
นางชนาธินาถ มางาม
นางชนาธิป ทองบอ
นางชนานันท อุนเปง
นางชนานุต อุนมะดี
นางชนาพร ทองนอย
นางชนาพร พันธุพืช
นางชนาภัทร เพชรรัตน
นางชนาภา ประสาททอง
นางชนาภา พูลเพิ่ม
นางชนาภา มุงจันทึก
นางชนาภา ศรีมณีชัย
นางชนิกรรดา เพชรชนะ
นางชนิกา ดวงจักร
นางชนิกานต ไชยพิมพา
นางชนิกานต เพ็ญพิมพ
นางชนิกานต อรรณพ
วาที่รอยตรีหญิง ชนิญญา นามโคตร
นางชนิดา ทองประดับ

๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชนิดา ทัศวิล
นางชนิดา เนตรแกว
นางชนิดา บวนเพชร
นางชนิดา ไพบูลยสวัสดิ์
นางชนิดา รักษจันทร
นางสาวชนิดา สินมะเริง
นางชนิดาพร คํามณีจันทร
นางสาวชนิดาภา แกวจําปา
นางสาวชนิดาภา จันทรพุทธา
นางสาวชนิดาภา ภิญญาพงศกร
นางชนิดาภา ภูหัดธรรม
นางชนิดาภา มวงมี
นางสาวชนิดาภา โสหา
นางชนิตกานต คําวัน
นางสาวชนิตา เชื้อกูล
นางชนิตา ทิพยรักษ
นางชนิตา เปรมสถิตย
นางชนิตา วงศกําภู
นางสาวชนิตาทิพย อนันตสหัส
นางชนินทรพร พัฒนะธีรนันท
นางสาวชนินทรรัตน ฉัตรบุญเสริม
นางสาวชนินทรวลัย ธรรมขันธ
นางชนินาถ ยุพการณ
นางสาวชนิศา ธรรมวาโร
นางชนิษฐา แทงทอง
นางชนิษฐา นาชัยฤทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒

นางชนิสรา พลแสน
นางชนิสรา ศรีพรหม
นางชบา ผองสนาม
นางสาวชบา พันธุศักดิ์
นางชบา มุสิกพันธ
นางสาวชบาไพร มนตอินทร
นางสาวชมจันทร อุนน้ําใจ
นางสาวชมชญา เเกวกําพรา
นางชมนาด โคมทอง
นางชมนาด เหมือนพรรณ
นางชมพิสุทธิ์ จงใจ
นางชมพู อินทรเพชร
นางสาวชมพูนุช ฉิมมณี
นางชมพูนุช เพชรสัมฤทธิ์
นางสาวชมพูนุท ทิพยมณี
นางสาวชมพูนุท พันธหนองโพน
นางชมพูนุท มีทอง
นางชมพูนุท สงวนศักดิ์
นางชมพูนุท สุมาวัน
นางชมภู ชิตพันธุ
นางสาวชมภู อุปการ
นางชมภูนุช ทนงค
นางสาวชมภูนุช ธีระมณีกุล
นางชมภูนุช โนเขื่อน
นางชมัยพร โคตรโยธา
นางชมัยพร รัตนพรหม

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชมัยพร วงศจันทรมณี
นางชมัยพร อยูพิทักษ
นางชมัยพร อําลอย
นางชมัยภรณ กลางรัก
นางชมัยภรณ เพชรเทียนชัย
นางชไมพร จันทนา
นางชไมพร พลศักดิ์
นางชยกร จงกลนีย
นางสาวชยพร กระตายทอง
นางชยวี ทองกระจาง
นางชยานันต สรวงศิริ
นางสาวชยาภรณ นินนานนท
นางชยาภรณ แสนศรี
นางชยารัตน ชนะชัย
นางชรัญญา แสนชัย
นางชรัญรัตน ปารีพันธ
นางชรินทรทิพย ยองชนะ
นางชรินทรทิพย ศรีสมุทร
นางสาวชรินรัตน ลดาวัลย
นางชโรพร ผาดไธสง
นางชลจิรา มหัทธนศักดิ์
นางชลชนก พรมแพง
นางชลณา มวงหวาน
นางชลดา แตงชัยภูมิ
นางชลดา ไหมพูล
นางชลทิพย พละเสน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔

นางชลธิกาญจน จินาจันทร
นางชลธิชา กลางบุรัมย
นางชลธิชา คงสินชัย
นางชลธิชา คําศิลา
นางชลธิชา เงินมูล
นางชลธิชา จันทรแกว
นางชลธิชา ชัยวิชิต
นางชลธิชา ชูเชื้อ
นางชลธิชา ไชยคํา
นางชลธิชา นันทะรักษ
นางชลธิชา บําเรอจิต
นางชลธิชา ปุมประเสริฐ
นางชลธิชา มังคละ
นางสาวชลธิชา รักษาวงศ
นางสาวชลธิชา วงศธิเบศร
นางชลธิชา ศรีเพชร
นางสาวชลธิชา เสือนิล
นางชลธิดา ยงลา
นางสาวชลนาคี ศรีสัตตนาค
นางชลนิดา หมื่นแพน
นางสาวชลนิศา อินทรณรงค
นางชลพินท หงษชูตา
นางชลฤทัย บุตรเเสงดี
นางสาวชลลดา กุลานุวัติ
นางชลลดา เลิศสงคราม
นางชลลดา สะอาดวงค

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชลวรรณ แสงสิงห
นางสาวชลอ เรือนกอน
นางชลันดา สมบัติวงศ
นางชลัมภ ยิ้มดี
นางชลัยรัตน กระทู
นางชลาลัย เสนะ
นางชลาลัย หงษคําดี
นางชลาลัย หวลจันทึก
นางสาวชลิญญา ศรียะนัย
นางชลิดา เกื้อชาติ
นางชลิดา เขียวปาน
นางชลิดา ทับวงษ
นางชลิดา ปลัดศรีชวย
นางชลิดา ยศมา
นางชลิดา สุขเกษม
นางชลิดา สุขประสาร
นางสาวชลิดา สุคนธ
นางสาวชลิดา อนุเวช
นางชลิตตา พรสุวรรณ
นางสาวชลิตา เครือเตียว
นางชลิตา ปญจกนกกุล
นางสาวชลิตา โพธิ์รี
นางชลี ใจออน
นางสาวชโลทร เเสงสองฟา
นางสาวชวณันทร ทธภรณ
นางชวนจิตร ภูชนะศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖

นางชวนชม เพ็ชรกาศ
นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา
นางชวนชื่น พิเคราะห
นางชวนฝน ภูเตศวร
นางชวนพิศ โชติกรณ
นางชวนพิศ ตั้งจิตเจษฎา
นางชวนพิศ ตินตะบุระ
นางสาวชวนพิศ มะโนมัย
นางชวนพิศ สักแกแกว
นางชวลิต แกวทอง
นางชวลี เจริญสมบัติ
นางชวลี ทองวงษ
นางสาวชวัณรัตน ออยฉิมพลี
นางชวัลรัตน ประสมวังทรัพย
นางสาวชวารินทร แกวบุตตา
นางชวาลา คําจันทร
นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย
นางชวิตา นามนุ
นางชวิศา จันทรจํานง
นางชวิสา บุญประเสริฐ
นางชองมาตร จันทาเทพ
นางชอทิพย กนกแกว
นางชอทิพย กอนทองคํา
นางชอทิพย คาสเตลีน
นางชอทิพย มวงทอง
นางชอผกา ทองสัน

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชอผกา พรมนอย
นางชอผกา พวงมาเทศ
นางชอผกา พิศพล
นางสาวชอเพชร พันธแสง
นางชอฟา เขตจํานงค
นางชอฟา โพธิ์ธา
นางชอมาลัย คงศิริ
นางชอลดา ทองผิว
นางชอเอื้อง ขุนทน
นางชอเอื้อง เชื้อกุลา
นางชอเอื้อง โพธิ์แสง
นางสาวชะบา ชมภูศรี
นางชะมัยพร หนูพุม
นางชะโลม บุญเกื้อ
นางชะออน ชวยบํารุง
นางชะออน อยูแยม
นางชะอุม ยิ้มดวง
นางสาวชัชชญา จันทิมา
นางชัชญามล แสงสุวรรณ
นางชัชฎา พรมสู
นางสาวชัชฎา ภูเพ็ชร
นางชัชฎาพร ปญญา
นางชัชฎาพร ภารา
นางชัชฎาพร วังเขียว
นางชัชฎาพร วิชัยพล
นางชัชฎาพร อินทะโชติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชัชฎาภรณ ใจจันทร
นางชัชฎาภรณ ทวีชาติ
นางสาวชัชฎาภรณ หลาสกุล
นางชัชฎาวรรณ เรืองติก
นางชัชฏา ศรีวิราช
นางสาวชัชนันท สุขคุม
นางสาวชัชนีญา ชูสงแสง
นางชัชนีย แดนดี
นางชัชพร แนวทอง
นางชัชสรัญ มีศิริ
นางชัญชนา ทุนอินทร
นางชัญญา ไกรศุทธิกานต
นางชัญญา แซลิ้ม
นางชัญญา ปลวาสน
นางสาวชัญญา สุริวงศ
นางสาวชัญญานุช นวลเสาวภาคย
นางชัญญานุช เนริกูล
นางสาวชัญญาพัทธ ธนดิษฐาพงศ
นางสาวชัญญาภัค ผุยไธสง
นางชัญธิกัลปภรณ นันทะนอย
นางชันมจิรา กอสกุล
นางชัยนา ใจยา
นางชัยพร สุมสา
นางสาวชาคริยา โคตะมา
นางสาวชาญา สาฤทธี
นางชาดา กุมเดช

๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชาดา ภูหอมเจริญ
นางชาดา สุขีลักษณ
นางชาตรี คําโสภา
นางชาติรส เลิศรัตนปญโญ
นางชาติรส เสาวมาลย
นางสาวชานิดา สุขสําโรง
นางสาวชาริณา ศรีเหรา
นางชาลินี ฉายารัตน
นางชาลินี สงแสง
นางชาลิสา ชัยพิพัฒน
นางชาลิสา พรหมหรรษ
นางชาลี พิทยาธํารง
นางชํานาญ พรหมหมัด
นางชํานาญ เสนาอาจ
นางชิณีนินท อินปาน
นางชิดชนก ดวงใจ
นางชิดชนก พรายบัว
นางชิดชนก มรรคผล
นางสาวชิดชนก หลาทู
นางชิดชม เปลื่องชนะ
นางชิดชไม ลมลอย
นางชิดสุดา วาลีประโคน
นางสาวชิตพิมล พลสมบัติ
นางสาวชิตาภา กลิ่นละออ
นางชินาภา โพธิ์ศรา
นางชิรญา พิชัยวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชิโรบล วรรณธะนะ
นางสาวชิศภมนต คําภา
นางชิษณุชา รินฤทธิ์
นางชีวรัตน ติยะบุตร
นางชีวารัตน ปรารมภ
นางสาวชื่นกมล บุญสิทธิ์
นางชื่นชนก พจนศิลป
นางสาวชื่นพจี มนตขลัง
นางสาวชื่นสุคนธ เอนกประเสริฐ
นางสาวชุฎิมา อินทรจันทร
นางสาวชุณารักษ หมื่นศรีจูม
นางชุดาภรณ พวงทวีสุข
นางชุติกาญจน จําเริญกิจไพศาล
นางสาวชุติกาญจน ดําประเสริฐ
นางชุติกาญจน แดงทองดี
นางชุติกาญจน ถังทอง
นางชุติกาญจน นกเดน
นางชุติกาญจน นอมสําโรง
นางชุติกาญจน บริบูรณ
นางชุติกาญจน บุญสุข
นางชุติกาญจน รัตนะ
นางชุติกาญจน รุงเรือง
นางชุติกาญจน เวียงลอ
นางสาวชุติกาญจน สมเทศ
นางชุติญากาญจน บุญโท
นางชุติณัชชา ไชยโย

๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชุตินันท พกานวน
นางชุตินันท ราชฉวาง
นางชุตินันท สรอยจิตร
นางชุติมณฑน ชัยปลัด
นางชุติมณฑน พออามาตย
นางชุติมณฑน รินทะชัย
นางชุติมณี หงษศรี
นางสาวชุติมันต วุฒิมานพ
นางชุติมา กํานาดี
นางชุติมา แกวฉาย
นางชุติมา แกวมณีชัย
นางสาวชุติมา เขียวขํา
นางชุติมา จอมสมสา
นางชุติมา จันทรสุขศรี
นางชุติมา จันทรสูง
นางชุติมา เจริญสุข
นางสาวชุติมา ชํานิ
นางชุติมา ถาวราวงศากร
นางชุติมา ธานีเนียม
นางชุติมา นามศรีอุน
นางสาวชุติมา เปรื่องชะนะ
นางชุติมา พรอมวงศ
นางชุติมา พวงสม
นางชุติมา วะนา
นางชุติมา สวางภพ
นางชุติมา สังขวดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒

นางชุติมา สุขพรม
นางชุติมา เสริมภูเขียว
นางชุมพร คุมกระโทก
นางชุมพร พิณรัตน
นางชุรดา อินทรัตน
นางสาวชุรินทร กอนแกว
นางชุรีพร นาเลาห
นางสาวชุลี ยุงทอง
นางสาวชุลีกร แกวระยับ
นางสาวชุลีกร โชติดี
นางชุลีกร ดีชูกชกร
นางสาวชุลีกร ปะสาทาเส
นางชุลีกร เปนสุข
นางสาวชุลีพร ปานธูป
นางชุลีพร วรวสุวัส
นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน
นางชุลีพร สังขทอง
นางชุลีพร สีหาเสนา
นางชุลีพร สุยหลา
นางชุลีพร หมองอิน
นางชุลีภรณ คงเกตุ
นางชุลีภรณ ภูมิสูง
นางชุลีรัตน ชวยไธสง
นางชุลีวรรณ แกวเรือง
นางชูกลิ่น ภัยภาค
นางสาวชูขวัญ แตงบุตร

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชูขวัญ มงคลสุข
นางสาวชูใจ ศิริทิพย
นางชูพร พิศเพ็ง
นางชูศรี ฐานมั่น
นางชูศรี ดํานาคแกว
นางเชษฐธิดา ปรารมภ
นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ํา
นางเชาวนีย ไชยตนเทือก
นางเชาวลักษณ วงชารี
นางโชคดี แกวศิริ
นางโชคดี จันทรทิพย
นางโชคดี ทองทิพย
นางสาวโชคดี โนนหิน
นางโชตนา จิรสินพงศภานุ
นางโชติกา กุลจู
นางโชติกา คํานอย
นางโชติกา จันเกตุ
นางโชติกา โชติการณ
นางสาวโชติกา ไชยวงษ
นางสาวโชติกา สะอาดจันทร
นางโชติกา สิงหทอง
นางโชติกา สิงหาราโท
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
นางโชติกานต จีบแกว
นางสาวโชติมณี คฤหะมาน
นางสาวโชติมณี ดือขุนทด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔

นางโชติมา สมบูรณประเสริฐ
นางสาวโชติมา หนูพริก
นางโชติรส แกวภิรมย
นางสาวโชติรส ทองอราม
นางโชติรส ปานสม
นางไชยเวช กรมขันธ
นางซอนกลิ่น กาหลง
นางสาวซอนกลิ่น โคสาพัด
นางซอนกลิ่น ประสารฉ่ํา
นางซอนกลิ่น เรืองยังมี
นางซอปยะ มะสาอิ
นางซัยหนับ บูละ
นางสาวซัลมา อูมา
นางซัลมี สารอเอง
นางซานีตา เจะจาโรจน
นางสาวซามีลา ยาดํา
นางซารอยา หะยียูโซะ
นางซารา หมูดเส็ม
นางซารินณา มาตยนอก
นางสาวซารีนา เปาะเล็ง
นางซารีปะ นิกานิ
นางซารีพะ บีรู
นางซาลีตา เจะมิง
นางซาวาลินี มา
นางซีตีรอฮานี ไชยบุญมา
นางซีตีฮาหยาด การดี

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางซีเตาะห นิมะ
นางซูไบดะ สะมะอุง
นางซูรีดา บินนิมุ
นางไซดา บิลอะหลี
นางฌัลลิกา สมคะเน
นางสาวเฌอมารศ ลูกอินทร
นางเฌอมาศ ประไพเพชร
นางญดา เวียนเตียง
นางญาณภัทร ครองถิ่น
นางสาวญาณวดี เนื่องศรี
นางญาณิกา ปานทอง
นางสาวญาณิกา ออมณฑา
นางญาณิน นุรังษี
นางสาวญาณินเชษฐ วรรณา
นางญาณิศา ชางคํา
นางญาณิศา ดวงสีทอง
นางญาณิศา นาสิงคาร
นางญาณิศา เบ็ญจกิจ
นางสาวญาณิศา ประสารวงค
นางสาวญาณิศา มวงสี
นางญาณิศา วิเชียรเพริศ
นางญาณิศา สุวรรณศักดิ์
นางสาวญาณิศา แสงสวาง
นางสาวญาณิศา ใสสระนอย
นางญาณิศา อบเชย
นางญาณิศา อยูงาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางญาณี มนดาล
นางสาวญาณุวรรณ พันธการ
นางญาโณบล ธรรมใจ
นางญาดา ถนัดสอน
นางสาวญาดา ฟูเกียรติกุล
นางสาวญาตา กรุณากร
นางญาติมา เกตุกลิ่น
นางญาธิตา อักษรพิบูลย
นางญานฐิตา ชมาฤกษ
นางสาวญานษา สุวรรณรักษ
นางญาระตี เศรษฐบุปผา
นางไญยารัตน จันเทพ
นางฎัฎฐากาญจน พรหมประโคน
นางสาวฏายิน ลีลา
นางฐนิศรา นักลํา
นางฐปนัตว หนูสุคนธ
นางฐปนีย นารี
นางฐาชุดา โฆษิตเดชารัชช
นางฐานทอง อิสระวงศ
นางฐานิกา ชมอาษา
นางฐานิดา สอนหนูนอย
นางฐานิต คงเสน
นางฐานิตย นาคศิริ
นางฐานิตย แสงอรุณ
นางสาวฐานิตา บุญมาพิลา
นางฐานิตา พรหมมา

๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางฐานิศรา วงคหาจักร
นางสาวฐานียา พรหมพัฒน
นางฐาปนันท สอนอินทร
นางฐาปนี โพธิบาย
นางฐาปนีย คนเพียร
นางสาวฐาปนีย พลเสน
นางฐาปนีย พุทธมนต
นางสาวฐายวดี สังขอน
นางฐิชยา วงษใหญ
นางฐิญตา คําภูแกว
นางฐิฏิบุญ อาชะนะชัย
นางฐิตชนันท วัชรภูมิสิทธิ์
นางสาวฐิตฏารัชน วงคกุลพิลาศ
นางสาวฐิตพัฒน สตางคจันทร
นางฐิตยา จอมหงษ
นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล
นางสาวฐิตานันท นามทองจันทร
นางฐิตาพร แจงภูเขียว
นางฐิตาพร วิภววาณิชย
นางฐิตาภรณ แดงเวช
นางฐิตาภรณ แรงประโคน
นางฐิตาภรณ สิงหสุพรรณ
นางฐิตาภัทร คําภาสี
นางสาวฐิตาภา พงษสุภา
นางฐิตารีย กิตติธราสัณห
นางฐิตารีย บางสกุลวิวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิตารีย วรรธนะคุณาสิน
นางฐิตารีย วีระพัฒน
นางสาวฐิติกา เขื่อนแกว
นางฐิติกานต เชื้อทอง
นางฐิติกุล สิงหอินทร
นางฐิติชญา จินโจ
นางฐิติญาภรณ หาญเจริญวนะภูษิต
นางฐิติญารัตน มีไมตรีจิตต
นางฐิติณา สิมารักษ
นางฐิตินันท สิทธิสุทธิ์
นางฐิตินาถ วงศชนะ
นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ
นางฐิติพร ไขแสง
นางฐิติพร ฉิมยินดี
นางสาวฐิติพร บุญสุวรรณ
นางฐิติพร มันจันทร
นางฐิติพร เรืองนุน
นางสาวฐิติภรณ เพิงใหญ
นางสาวฐิติภัสร ธีรธนนทวรา
นางฐิติภา ปนโต
นางฐิติมญชุ โสดก
นางฐิติมนต มณีพิทักษสกุล
นางฐิติมนต เลิศมัลลิกาพร
นางฐิติมา กาลวิบูลย
นางฐิติมา แกวกลา
นางสาวฐิติมา ชูมี

๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฐิติมา ธะนะศรี
นางฐิติมา พุทธวงค
นางฐิติมา เวชกูล
นางฐิติมา แสงจันทร
นางฐิติมา หาญประเสริฐ
นางฐิติมาพร แดงประเสริฐ
นางฐิติยา เตาสูงเนิน
นางฐิติยา ปทุมราษฎร
นางฐิติยา อินตะนา
นางฐิติยาณี ลาภวัติวงศ
นางฐิติรัตน จิตบุญมีกุลวสุ
นางฐิติรัตน จุลวรรณโณ
นางสาวฐิติรัตน เณรแตง
นางฐิติรัตน ประสานดี
นางสาวฐิติรัตน มาตรา
นางฐิติรัตน วงศรีรักษ
นางฐิติรัตน สมศรี
นางสาวฐิติรัตน สิทธิวัง
นางฐิติรัตน สุกางโฮง
นางฐิติรัตน อุปรัตนปรีชา
นางฐิติอร แสนบุญศิริ
นางฐิมลรัตน เส็นเหล็ม
นางฐิรกานต สุขยา
นางฐิรกุล วาปโส
นางสาวฑติพร เหิดขุนทด
นางฑิฆรรมพร ขําตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางฑิฆัมพร วงศทองดี
นางฑิชา วรแสง
นางสาวฑิตถิพชั ร หลอพันธ
นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน
นางสาวณชขวัญ สุขสําราญ
นางสาวณฐกร รักษธรรม
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
นางสาวณฐมน วันสืบ
นางณฐวรรษ ไสว
นางณฐา สันกวาน
นางณฐินีพร กนกชูสิทธิ์พงษ
นางสาวณทิพรดา ภูมิชัย
นางณที ยามมีสินธ
นางสาวณปภัช พลฤทธิ์
นางสาวณปภัช รุงอุทัย
นางณปภา ศรีสกุล
นางสาวณพัฐอร อยูสีมารักษ
นางสาวณพิชญษิญา ปุญญารัชตวงษ
นางณภัค ฐิติมนัส
นางณภัค อินทรปาน
นางสาวณภัคมนต เกตุวิมลสมสิริ
นางณภัชนันท ภาคินศุภเศรษฐ
นางณภัทร เงื่อนกลาง
นางสาวณภัทร จะระแอ
นางณภัทร ออนชื่นจิตร
นางณภัทรกาญจน สุขใย

๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณภัทรพร อรัญเวศ
นางสาวณภัทรศนัญท เจนการ
นางณภัทรารัตน วัฒนานุสิทธิ์
นางณภัสกร ญวนทอง
นางณภาพร ศรีวะรมย
นางณภาภัช พงษพนภัย
นางสาวณมลชนก จันทอุปฬี
นางณรฎา มธุรส
นางณรดา กลิ่นนคร
นางสาวณรรฐมน ผึ่งผาย
นางณรรฐวรรณ พุกสุข
นางสาวณรองรัตน ยศไชยวิบูลย
นางสาวณฤดี หวยใหญ
นางณฤมณ พันธุเวียง
นางณวพร สนองค
นางณวษร ลิ้มตระกูล
นางสาวณหทัย ไชยวุฒิ
นางสาวณหทัย ลัสมาน
นางณหทัย เสมอหนา
นางณหฤทัย สิทธิจักร
นางณัจฉรียญา เศษโถ
นางณัจฉรียา ทําทอง
นางสาวณัชชนม ศรีมาตร
นางณัชชา กานตนพกุล
นางณัชชา ตุยหลา
นางณัชชา เตจะโสด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัชชา ถาวร
นางสาวณัชชา บัวอนันต
นางสาวณัชชา พิมพเงิน
นางณัชชา เพ็ชรทรัพย
นางสาวณัชชา เพทไสย
นางณัชชา ภาระบุตร
นางสาวณัชชา มะลิสุวรรณ
นางสาวณัชชา สรอยศรี
นางสาวณัชชา เสียงประโคน
นางณัชชารีย วิจิตธัญโรจน
นางณัชชารีย ศรีจันทร
นางสาวณัชญภัค พูลศิริ
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
นางณัชฐพร ทองอินทร
นางณัชธิชา แสนยะมูล
นางณัชนันทน ภาสดา
นางณัชพร กองสนั่น
นางณัชภัทร วงศจีน
นางสาวณัชมาศ พัชนี
นางณัชรานี สันตวรกุล
นางณัชริน สิทธิตัน
นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ
นางณัฌอร เมฆเฉลิม
นางสาวณัฎฐชนุตตร โคตรคําหาร
นางณัฎฐธยาน ชาญดวยวิทย
นางสาวณัฎฐวิภา สุริยันต

๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฎฐา พรมมูล
นางณัฎฐา อุนแกว
นางณัฎฐาพร ศิริมาก
นางณัฎฐิดา ปอแกว
นางสาวณัฎฐินี ชนะโชติ
นางณัฎฐินี ฤทธิ์รุง
นางสาวณัฏฐจิณณ ใยโนนตาด
นางสาวณัฏฐชญา จาชัย
นางณัฏฐชญา ยอดลองเมือง
นางสาวณัฏฐชยา ธรรมชัย
นางณัฏฐชุดา วงษเฉลิมมัง
นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ
นางณัฏฐฑิรา เพชรอาวุธ
นางณัฏฐณิชา จําปาออน
นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม
นางณัฏฐณิชา สารการ
นางณัฏฐณิชา หมอทอง
นางสาวณัฏฐธนัน ระวิพงษ
นางสาวณัฏฐธนัน รําเจริญ
นางณัฏฐธยาน ชาญดวยวิทย
นางสาวณัฏฐธิดา สุดประโคน
นางณัฏฐนรีรชา เกตุสมบูรณ
นางสาวณัฏฐนลิน ศรีกาลบุตร
นางณัฏฐนันท นนทตุลา
นางณัฏฐนิช เตือนใจตน
นางณัฏฐนิช นุยสุด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔

นางสาวณัฏฐนิช บรรเทากุล
นางณัฏฐนิช เลาะปนสา
นางณัฏฐนินท แปลนตัน
นางสาวณัฏฐปภัส พรมสวัสดิ์
นางณัฏฐภรณ กงวงษ
นางณัฏฐมน วงศวันดี
นางณัฏฐวริน เวียงนนท
นางสาวณัฏฐวินัน พิมพะนิตย
นางณัฏฐศิพิชญ ยืนยาว
นางณัฏฐา กาวิลเครือ
นางณัฏฐากร ดวงมณี
นางณัฏฐาพร อุนใจ
นางสาวณัฏฐาสุภัค ไมขุนทด
นางณัฏฐิกาญจน อนันถาวร
นางสาวณัฏฐิกานต กองรัมย
นางณัฏฐิญา เคนทุม
นางณัฏฐินี ไชยสิงห
นางสาวณัฏฐินี ลีปา
นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพร
นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร
นางณัฏฐิรา คําพันธ
นางณัฏยา คุมคํา
นางณัฏยา มากหมู
นางณัฏยา มุงเคียงกลาง
นางณัฐกร ไชยทองรัตน
นางณัฐกร ไชยสิทธิ์

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแกว
นางณัฐกฤตา ประภาพรรณพิไล
นางณัฐกฤตา วลีประทานพร
นางสาวณัฐกฤตา ศรีคลัง
นางสาวณัฐกฤตาพร ชญาดากร
นางสาวณัฐกาญจน ชาญณรงค
นางณัฐกาญจน ทองนาค
นางณัฐกาญจน เหลาทองสาร
นางณัฐกานต กําหนดความ
นางณัฐกานต แกวดี
นางณัฐกานต คุณาเทพ
นางณัฐกานต จันทรสุริย
วาที่รอยตรีหญิง ณัฐกานต เชียงสง
นางณัฐกานต ดวงทวี
นางณัฐกานต ทางาม
นางณัฐกานต ทาเอย
นางณัฐกานต โทอรัญ
นางณัฐกานต นักบุญ
นางณัฐกานต บุญคง
นางสาวณัฐกานต เปนมูล
นางณัฐกานต พูลศรี
นางณัฐกานต มวงพรม
นางณัฐกานต มุขมณเฑียร
นางณัฐกานต แสงประดับ
นางณัฐกานต หุนพวง
นางณัฐกานต ชูชวย อิ๋วสกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐกูล เนียมจอย
นางณัฐจิรา วีรเสนีย
นางสาวณัฐชฎา หลวงพระบาง
นางณัฐชนันท บั้งทอง
นางณัฐชยา เจือจาน
นางณัฐชยา ทองลาภ
นางณัฐชยา ประสมศรี
นางณัฐชยา ปานแกว
นางสาวณัฐชยา ลิไธสง
นางสาวณัฐชยา ลิลา
นางณัฐชยา วังหนองลาด
นางณัฐชยา ศิริสวัสดิ์
นางสาวณัฐชยา อุมมี
นางณัฐชริกา คําฟอง
นางณัฐชา คงเพชร
นางสาวณัฐชา พรอมเพรียง
นางณัฐชา ยิ้มสวัสดิ์
นางณัฐชา ศิรินันท
นางสาวณัฐชานันท นิธิสกุลพัชร
นางณัฐชานันท พระทองสุขสกุล
นางณัฐชานันท มูลประดับอรรจ
นางสาวณัฐชาภรณ เถาวชาลี
นางณัฐญานี ธงยศ
นางสาวณัฐญาภรณ งามวิริยะรัตน
นางณัฐฐธมล สอโส
นางสาวณัฐฐธิดา รักษาศรี

๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฐฐากร สอนทะ
นางณัฐฐิกา เทพสุริวงค
นางณัฐฐินันท ปาละโรจนกุล
นางณัฐฐินันท พึ่งวิทย
นางณัฐฐินันท หงษรุจิโก
นางณัฐณพัชร พูลศรีรุงภารดา
นางณัฐณิชา คําพุท
นางณัฐณิชา ดวงปน
นางณัฐณิชา บุตรเนียร
นางณัฐณิชา พลภักดี
นางณัฐณิชา ราษีมิน
นางณัฐณิชาต ชุมภร
นางสาวณัฐติญา โยงนิ
นางณัฐติยา ดวงมณี
นางณัฐติยา สารวรรณ
นางสาวณัฐทิภรณ ดัสกรณ
นางสาวณัฐธนัญา บุญถึง
นางณัฐธพิมพ แสนจันทร
นางณัฐธยาน ชมภูนอย
นางสาวณัฐธยาน ยองดํา
นางณัฐธยาน สะแกทอง
นางณัฐธยาน สังขนอย
นางสาวณัฐธิฌา ไทรบุรี
นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา
นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรี
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘

นางณัฐธิตา พุทธา
นางณัฐธินันท นนทะชัย
นางสาวณัฐธิยารัตน จันทรเทศ
นางณัฐธิวรรณ พันธุรัตน
นางณัฐนพัชร วงษวรเนตร
นางณัฐนภา แยมสุนทร
นางณัฐนรี ทองชูชวย
นางณัฐนรี ทองมาก
นางณัฐนรี หลอดแพง
นางณัฐนันท ทนงรบ
นางณัฐนันท แสนเรือน
นางณัฐนันท อั้งนอย
นางณัฐนันท อินทสงค
นางสาวณัฐนิชากร ซอมวงศ
นางสาวณัฐนิชาช อินทรเหมือน
นางณัฐนีพร จันทรสกุล
นางสาวณัฐปนีย พิรักษา
นางสาวณัฐปภัสร ฝายคอ
นางณัฐปภัสร มหาวัน
นางสาวณัฐปภัสร ศรีตะลหฤทัย
นางณัฐพร เกตุแกว
นางสาวณัฐพร ดํารงชาติ
นางสาวณัฐพร ทองตัน
นางณัฐพร ธรรมวงศ
นางสาวณัฐพร นุกูลการ
นางสาวณัฐพร บุญจุน

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณัฐพร สิงหโต
นางสาวณัฐพร แสงสุวรรณ
นางณัฐพร อองเพ็ง
นางณัฐพร อินทะนิน
นางสาวณัฐพัชร พงษประเสริฐ
นางณัฐพิชญ พีระธาไพศาล
นางณัฐเพ็ญ ชาญประโคน
นางณัฐภรณ ดิ๊กสัน
นางณัฐภรณ แดนขนบ
นางณัฐภษรณ พสุสิทธิพงษ
นางสาวณัฐภัสสร วงษยี่หวา
นางณัฐภาส ทะสี
นางสาวณัฐมน สมตน
นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย
นางสาวณัฐยา ดอนเกิด
นางณัฐยา ผุสดี
นางสาวณัฐยา วัฒนาปญญาชน
นางณัฐยา ศรีสุวรรณ
นางณัฐระพี พงศภัทรวิจิตร
นางณัฐริณี พลเล็ก
นางณัฐริดา นิพนธ
นางณัฐรินีย ชัยเจริญกุญ
นางณัฐรียา แบบอยาง
นางสาวณัฐวดี กรแกว
นางณัฐวดี จันทรศรจักร
นางสาวณัฐวดี วังสินธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐

นางสาวณัฐวดี วันตา
นางณัฐวดี ใสนวล
นางณัฐวดี อิทธิสาร
นางณัฐวรรณ ปลาคํา
นางณัฐวรรณ หงษคํา
นางณัฐวรา ดอนดี
นางณัฐวรา ทุมมาไว
นางณัฐวรา ศรีวัฒนะ
นางสาวณัฐวราพร สําเภาทอง
นางณัฐวลัญช เริ่มสกุลชัย
นางสาวณัฐวลัญช ออนนอม
นางณัฐวิกา เข็มพันธ
นางณัฐวิภา เชื้อประทุม
นางณัฐศุกาญจน วัตถุ
นางสาวณัฐสินี มาสูงเนิน
นางณัฐิกา สินธุเสน
นางสาวณัฐิดา วงษสายตา
นางสาวณัฐิดา สรอยพาน
นางสาวณัฐิยา โสรเนตร
นางณัตตินา พรหมจันดา
นางสาวณัทณิชาภา นาน้ําเชี่ยว
นางสาวณัษฐพร มังคละ
นางณัสธร เกตุมะ
นางณาฏินี ศิริบรรพต
นางณาตยา จันแดง
นางสาวณาตยา ดีหนู

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณาตยา ผสมวงศ
นางณาตยา ลําบอง
นางสาวณาตยา ศรีคง
นางสาวณิชกมล อุทัยดา
นางณิชกานต ไกรนรา
นางณิชกานต เขี้ยวแกว
นางณิชกานต โถวรุงเรือง
นางณิชกานต รัตนวงษ
นางสาวณิชกานต สมสะอื้น
นางณิชกานต อ่ําผอง
นางสาวณิชกุล บุตรฮาด
นางสาวณิชกุล ภูระยา
นางณิชกุล สืบอินทร
นางณิชชา เงียวชัยภูมิ
นางณิชชา ศิริรักษ
นางสาวณิชชารีย ธราวัฒนธนะชัย
นางณิชนันท วชรกานตกุล
นางณิชมน วงศตาพระ
นางณิชา บุญสถิตย
นางณิชากร ฉัตรทอง
นางณิชากร ยมสวัสดิ์
นางณิชากร สุขพิธี
นางณิชากร หาญคํามูล
นางสาวณิชากร อินตะคํา
นางสาวณิชากร อุนทะวงษ
นางณิชากานต คํามา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒

นางณิชาพรรณ ชนะบุญ
นางณิชาพัชร ทานคํา
นางณิชาพัฒน โชติธนนันทพงศ
นางสาวณิชาภัทร เดชภักดี
นางณิชาภัทร ทวมวงษ
นางสาวณิชาภา โชคสุขสําราญ
นางณิชาภา บัวชุมสุข
นางณิชาภา ไพนุจิตร
นางณิชารัตน หงษยิ้ม
นางณิชารีย แกวสุวรรณ
นางณิฐากร อิ่มสะอาด
นางณิฐิกานต แสงสุข
นางณิรชา ทิณพัฒน
นางสาวณิรดา นวนคราม
นางณิรดา ไวจันทร
นางณิรัญชญา กอมณี
นางณิษฐวรา สารีพุฒธนพงษ
นางณิษา สิริปญญา
นางณีรนุช จิตแสวง
นางสาวณีรนุช รักษาราษฎร
นางณุภัทรณีย ทัศเกตุ
นางเณริศรา วองไว
นางเณศรา วารีไสย
นางเณศรา สุวรรณา
นางสาวดณภร พวงสวัสดิ์
นางสาวดนยพัชร บุญญาธิ

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดรณี ปะสังติโย
นางสาวดรัณภัทร ชาวสวน
นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ
นางดรุณี ดะเซ็ง
นางสาวดรุณี เทพอาวุธ
นางดรุณี โทนผุย
นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว
นางดรุณี มูบี
นางสาวดรุณี มูลคําภา
นางสาวดรุณี รัตนา
นางดรุณี ราชพัฒน
นางดรุณี วงษวชิรโชติ
นางดรุณี ศรีบุรินทร
นางดรุณี สายสมุทร
นางดรุณี แสนสวาท
นางสาวดรุณี หาญกระโทก
นางดลกร จันทรกลาง
นางดลกาน หาญณรงคบุญ
นางสาวดลใจ ถาวรวงศ
นางดลใจ มากทรัพย
นางสาวดลชนก พัชนี
นางดลญา ใจมั่น
นางดลนพร โสรัจจะ
นางดลนภา กลางมณี
นางดลนภา กุณราชา
นางสาวดลนภา มิถาลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดลนภา เอมอินทร
นางดลพร ผดุงเกียรติพงศ
นางดลพร สุวรรณบุตร
นางดลพร แสนมงคล
นางดลพรรณ ทองแดง
นางดลยา เฉื่อยฉ่ํา
นางดลฤดี โสภาวัง
นางดลฤดี อินทรฉ่ํา
นางสาวดวง โชติสุภาพ
นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย
นางดวงกมล เรืองเพชร
นางดวงแกว ดาบส
นางดวงแกว พานิชสงเคราะห
นางดวงแกว วงศอนุชิต
นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวท
นางสาวดวงแข ชุมพล
นางดวงแข นนทชัยธีรกุล
นางดวงแข พูนธนาคม
นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง
นางดวงแข ลือชัย
นางดวงแข สุขเจริญ
นางดวงจันทร เคารพ
นางดวงจันทร จองสาระ
นางดวงจันทร เจริญสุข
นางดวงจันทร ฉายาวงศ
นางดวงจันทร นามโคตร

๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวดวงจันทร บุญแสน
นางดวงจันทร ลาภไธสง
นางดวงจันทร เวชกามา
นางดวงจันทร สลีวงศ
นางดวงจันทร แสงน้ํา
นางดวงจันทร ออนนางใย
นางดวงใจ แกวมณี
นางดวงใจ ขวัญบุญจันทร
นางดวงใจ คงคชวรรณ
นางดวงใจ คําแกว
นางสาวดวงใจ คําทา
นางดวงใจ งามเชย
นางดวงใจ จันทวงค
นางดวงใจ เจือจันทร
นางดวงใจ ตะวงษา
นางดวงใจ โตะถม
นางดวงใจ ทองคํา
นางดวงใจ ทองนพคุณ
นางดวงใจ ทิพยจักษุ
นางดวงใจ บุริภักดิ์
นางสาวดวงใจ ปวีณอภิชาต
นางสาวดวงใจ พรหมบุญ
นางสาวดวงใจ ไพชํานาญ
นางดวงใจ ภาคมฤกษ
นางดวงใจ รุงแสง
นางดวงใจ สุวรรณเนาว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖

นางดวงใจ สูงเนิน
นางดวงใจ เหมือนจันทึก
นางดวงใจ อินหา
นางดวงชุดา มุงดี
นางดวงดาว กลาเชี่ยว
นางดวงดาว แชมชื่น
นางดวงดาว เลนคํามี
นางสาวดวงดาว สนธิกุล
นางดวงเดือน กลีบมาลัย
นางดวงเดือน แกวฝาย
นางดวงเดือน เทพยศ
นางดวงเดือน ผลเจริญ
นางดวงเดือน โพธิ์ทอง
นางดวงเดือน มะลิดวง
นางดวงเดือน มีขันหมาก
นางดวงเดือน รติพรรณพงศ
นางดวงเดือน วินิจฉัย
นางดวงเดือน อินเจริญ
นางสาวดวงตะวัน ศรีหะบุตร
นางสาวดวงตา เชี่ยวชาญ
นางดวงตา ดวงศรี
นางดวงทิพย เพ็ชรนิล
นางดวงธิดา วองไว
นางดวงนพร ทองเถาว
นางดวงนภา นวลงาม
นางสาวดวงนภา บุญทัน

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดวงนภา ศรีทันต
นางสาวดวงนภา สุพรรณ
นางดวงนภา อยูสุข
นางดวงเนตร จันทรอน
นางดวงเนตร มหาโคตร
นางดวงเนตร วารีศรี
นางดวงเนตร อินทรนอย
นางดวงประทีป เกิดชา
นางดวงผกา สุชาติพงศ
นางดวงพร จินดาชื่น
นางสาวดวงพร จุลพงศ
นางดวงพร เชษฐขุนทด
นางดวงพร ปนแกว
นางดวงพร พวงสมบัติ
นางสาวดวงพร เพชรแสง
นางดวงพร ลาดทะนุ
นางสาวดวงพร วงศปอ
นางสาวดวงพร วุฒิมานพ
นางดวงพร สําโรงแสง
นางดวงพร หลอมทอง
นางสาวดวงพร แอกทอง
นางดวงพิกุล หวานแหลม
นางดวงเพชร อินทรสิทธิ์
จาสิบเอกหญิง ดวงเพ็ญ มลวัง
นางดวงภร เสนาะเสียง
นางดวงมณี ฉิมพลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงมณี ศรีวิคาร
นางดวงมณี อาธิบุตร
นางดวงรักษ บรรจง
นางดวงรักษ สามัคคี
นางดวงรัตน จงรักษ
นางดวงรัตน ดียา
นางดวงรัตน ตาชูชาติ
นางดวงรัตน โตอิ่ม
นางสาวดวงรัตน ทองศรีกัน
นางสาวดวงรัตน นพไชย
นางดวงรัตน โลนไธสง
นางดวงรัตน สัตยพันธ
นางดวงรัตน สีหา
นางดวงรัตน อินทรีย
นางดวงฤดี ผาชาตา
นางดวงฤดี มะทะการ
นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชยทิพย
นางดวงฤดี สมจิต
นางดวงฤดี อุปนันท
นางสาวดวงฤทัย ชํานาญเพาะ
นางดวงลักษณ เพ็ญธิสาร
นางสาวดวงสมร กาบมาลี
นางสาวดวงสมร อองแสงคุณ
นางสาวดวงสมร อินตะ
นางสาวดวงสุดา กาหลง
นางดวงหทัย บวรกิจดํารงเลิศ

๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดอกแกว คํากอน
นางสาวดอกจันทร ยาตรา
นางดอกจาน แกวพิกุล
นางดอกเตย วิผาลา
นางดอกปน สมศรี
นางสาวดอกไม พรมสาหิง
นางดอกรัก แกวมณีชัย
นางดอกออ ไชยเชษฐ
นางดอกออ ตั้งไพโรจนวงศ
นางดอกออ มิมะละ
นางสาวดอกออ สมศรี
นางดัชนีย อรรถวิลัย
นางสาวดานุรัตน จันทะรส
นางดารณี กรวยสวัสดิ์
นางดารณี พงษสบาย
นางดารณี รอดรังนก
นางดารณี รินฤทธิ์
นางดารณี เสียมไหม
นางดารณี แสงมณี
นางดารนี โพธิ์ศรี
นางดารัตน โสสีสุข
นางดารา จันทรเทศ
นางดารา บรรเทา
นางดารา โพธิ์พิชิต
นางดารากูล บัวสาย
นางสาวดาราพร แงพรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางดาราพร รอดพยันต
นางสาวดาราภรณ สิทธิศาสตร
นางดารารัตน กําแพงแกว
นางดารารัตน ตางจงราช
นางสาวดารารัตน รื่นรส
นางสาวดารารัตน เลิศหงิม
นางดาราลักษณ อินปา
นางสาวดาราวดี พุมจันทร
นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา
นางดาราวรรณ แกวศรีทอง
นางดาราวรรณ ฉัตรทัน
นางดาราวรรณ ดวงมาลัย
นางดาราวรรณ วีระพูล
นางดาราวัลย สุริเตอร
นางสาวดาริกา พละศักดิ์
นางดาริน บุญพรมมา
นางดาริน พูลทอง
นางดารินทร โคษา
นางดารุณี เจริญจิตร
นางดารุณี เดชสุย
นางดารุณี บุญเพ็ง
นางดารุณี บุญศรี
นางดารุณี ประพันธ
นางดารุณี มัดถาปะโท
นางสาวดารุณี สาริบุตร
นางดารุณี สุวรรณชาตรี

๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดารูณี วรรณาการ
นางดาเรศ ปยะรัตน
นางดาเรศร บุญสวัสดิ์
นางสาวดาว ปยกิตติไพบูลย
นางดาวใจ สองสีโย
นางดาวธีรัตน พลขยัน
นางสาวดาวประกาย บุญแตง
นางดาวผกา วงศธัม
นางดาวรรณ ยาวิชัย
นางดาวรุง กงทอง
นางดาวรุง แควภูเขียว
นางดาวรุง ฝุนเงิน
นางดาวรุง วงษสอาด
นางดาวรุง ศิริภูมิ
นางดาวรุง สรอยเพชร
นางดาวรุง สุระศรี
นางดาวรุง ลอจงเฮง
นางดาวเรือง เจะมะ
นางสาวดาวเรือง สวางแสง
นางดาววัน เกิดจันทร
นางสาวดาวสวรรค พวงสมจิตต
นางสาวดาวัลย ชาญสูงเนิน
นางดาวัลย ภูวดล
นางสาวดาแวน ทํารี
นางดาหวัน มีสิงห
นางสาวดาหวัน สาพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒

นางดําเนิน ชูกุศล
นางสาวดําหริ จันทชูโต
นางดิศราพร จุทอง
นางดิษฐลดา ปนคํามา
นางสาวดุจฤดี ใชชาง
นางดุลภากร เจียมตน
นางดุลยรัตน สุขรวม
นางดุษฎี แควนอินทร
นางสาวดุษฎี ทองปากน้ํา
นางดุษฎี นุสนธ
นางดุษฎี ปะนัดเต
นางดุษฎี สุวรรณ
นางดุษฎี สุวรรณวงศ
นางดุษณี กลั่นเกษร
นางดุษณี โกบแม็ง
นางดุษณีย ปลั่งกลาง
นางสาวดุษดี ทศยปนันท
นางดุษดี โพธิ์นอย
นางดุษราภรณ สุวรรณ
นางสาวเดนเดือน สุทธิกุล
นางเดนนภา บุตรหินกอง
นางสาวเดือน พรมสุข
นางสาวเดือนฉาย จันนะ
นางสาวเดือนฉาย ชารีผาย
นางสาวเดือนฉาย ดลไพร
นางเดือนฉาย ตะมา

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเดือนฉาย ยืนชนม
นางเดือนฉาย สกุลคู
นางเดือนนภา สริทัย
นางเดือนเพ็ญ กันนะ
นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ
นางสาวเดือนเพ็ญ ตุมชี
นางเดือนเพ็ญ ทองขาน
นางเดือนเพ็ญ ทับสีแกว
นางเดือนเพ็ญ ทําสุนา
นางเดือนเพ็ญ แยมศรี
นางเดือนเพ็ญ ศรีวิเศษ
นางเดือนเพ็ญ สังขงาม
นางเดือนเพ็ญ สุขราษฏร
นางเดือนเพ็ญ อภิวงค
นางเดือนเพ็ญ อินทรหนอ
นางสาวเดือนแรม จันทรทอง
นางเดือนใหม นาพยัพ
นางแดงตอย สารรัมย
นางแดงเล็ก เจริญราษฎร
นางตฏิยา แกวภักดี
นางตติยา ครองนุช
นางตติยา อนุรักษราษฏร
นางสาวตติยาพร ปรีเปรม
นางตรงศรณ ตระกูลสม
นางตรีเกศ รุจิยาปนนท
นางตรีฉัฐ กาฬภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓

นางตรีนุช คงคาเนรมิตร
นางตรีนุช ทิศเมือง
นางตรียาภรณ จันทวงศ
นางสาวตรึงใจ สาพู
นางตวงรัตน ภวภูตานนท
ณ มหาสารคาม
นางสาวตวรรณ เทียนชัย
นางตองจิตต ทัศนแจมสุข
นางสาวตะวัน เขตคง
นางตะวันฉัตร ดวงสั้น
นางตันตินี ชมภูพื้น
นางตันติวรรณ แสงแกว
นางสาวตาเล็ก สังขชาติ
นางติณณา ยศธํารง
นางตุรกี สมสา
นางตุลยา ศรีการุญ
นางสาวตุลากานต แสงทอง
นางเต็มดวง กาฬะพันธ
นางเต็มดวง พลประสิทธิ์
นางเต็มศิริ บุญชูชวย
นางเต็มศิริ เสือนอก
นางเตรียมใจ ศรีคํามา
นางเติม หลอดโสภา
นางเติมสิน นัดกลิ่น
นางเตียงทอง ประวันโน
นางเตียว จันทรสิงห

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเตือนจิตต โพธิ์เชิด
นางสาวเตือนจิตร อินทปน
นางเตือนใจ คงจันทร
นางสาวเตือนใจ ใจสิงห
นางเตือนใจ ชวยเรือง
นางเตือนใจ ณ รังษี
นางเตือนใจ ดิษฐแกว
นางเตือนใจ เด็ดขาด
นางเตือนใจ แดงนํา
นางเตือนใจ นิลแกว
นางเตือนใจ นุนเอียด
นางเตือนใจ ปญญาธรรม
นางเตือนใจ ปานศรี
นางเตือนใจ ปานาลาด
นางเตือนใจ พลกูล
นางเตือนใจ โพธิ์ทอง
นางสาวเตือนใจ มีสุข
นางเตือนใจ มุสิการุณ
นางเตือนใจ วังภูงา
นางเตือนใจ วัดไชย
นางสาวเตือนใจ สีขาว
นางสาวเตือนใจ อินทรีย
นางสาวเตือนตา ธรวศิน
นางแตงออน ตุมนอก
นางไตรตรา พัชนี
นางไตรรัตน โชติพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางไตรรัตน นานอก
นางถนอม พิลาภ
นางสาวถนอม ศิริแจม
นางถนอมจิต จันทรพินิจ
นางถนอมจิต ทองเงิน
นางถนอมจิตร พิมพจําปา
นางถนอมจิตร รัศมีเดือน
นางสาวถนอมวรรณ ทองเสนอ
นางถนอมศรี กุลสุนันท
นางถนอมศรี สุขชวย
นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง
นางถวิล ตาชูชาติ
นางสาวถวิล บุญอาษา
นางถวิล สาสุธรรม
นางถวิลรัตน สระหอม
นางสาวถวิลวงศ ทบลม
นางถัมภกา ผองสวัสดิ์
นางถาวร จิวาลักษณ
นางถาวร นนทะบูรณ
นางถาวร บัวสด
นางถิรดา ชวนขุนทด
นางถิรดา ทองแสน
นางสาวถิรนันท จิตสุข
นางถิรนันท เมืองบาล
นางถิรนารถ ติดมา
นางถิราพร พันธพืช

๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางถุงเงิน ชํานาญกิจ
นางเถาวัล นอยเวียง
นางทติมา นิลชิต
นางทยิดา เถกิงบุณย
นางทรงพร ชางสอน
นางทรงพร เรืองปรัชญากุล
นางทรงพร สุวรรณประเสริฐ
นางทรงวาด วิราฑูรย
นางทรงศรี กันทะ
นางสาวทรงศรี ภักดีวิสัย
นางทรงศิริ แกววิเชียร
นางทรงสุนีย การรอย
นางทรรศนพร เฉลียวฉลาด
นางสาวทรรศนวรรณ พันธวงศ
นางทรรศนีย เกตุถนอม
นางสาวทรรศนีย แกวนก
นางทรรศนีย ยาสมุทร
นางทรรศนีย วรรณตรง
นางทรรศนีย ไศลวรากุล
นางทรรศมล ทองดี
นางทรัพย ถวิล
นางทราทร สังขะวรรณ
นางทรายทอง โสดามรรค
นางทวารัตน ลักษณาภิรมย
นางทวิกา สุบินยัง
นางทวิรสน พลรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางทวี โคขุนทด
นางทวี ชูกําแพง
นางทวี ถิ่นเครือจีน
นางทวีรัตน แกววิเชียร
นางทวีลาภา เหลาอุดม
นางสาวทวีศิลป โสตถิถาวร
นางทวีสิน มอมพะเนาว
นางทศพร คําทอง
นางทศพร คําศรี
นางทศพร นวมเจิม
นางทศพร ประมายะยัง
นางสาวทศพร มะลิซอน
นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด
นางทองกนก นาสารีย
นางทองแข หมื่นพิลมทอง
นางสาวทองคํา รุงเรือง
นางทองจันทร เทพดู
นางสาวทองแดง แซเลา
นางทองทิพย ทองขันธ
นางสาวทองทิพย มณีกุล
นางทองทิพย เลาหะกิจ
นางทองทิพย วรรณขันธ
นางทองแท เนื่องลี
นางสาวทองนาค ศรีหาบุญทัน
นางทองใบ เนาวแกงใหม
นางทองใบ บุตรทุมพันธ

๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทองใบ สุขเกษม
นางทองปอน แนนชารี
นางทองปอน สืบสวน
นางสาวทองพันธ ศิลารัตน
นางทองพูน แกวอิ่น
นางทองพูน ธรรมโกศล
นางทองพูน นอยลา
นางทองพูล ติรเดชาฤทธิ์
นางทองพูล ถายา
นางทองพูล สวาง
นางทองเพชร พรรณพยอม
นางทองเพียร วาทา
นางสาวทองเพียร อายเปง
นางทองมณี ศรีชัยชนะ
นางทองมี สาริพันธ
นางทองยอย ภาระหันต
นางทองยุทธ พอชมภู
นางทองวัน แกวเสถียร
นางทองวัน ชื่นใจ
นางทองศรี คําภิระ
นางทองษร นาสมวา
นางทองสม คาดสนิท
นางทองสี กวีกิจบัณฑิต
นางทองสี มีกุล
นางสาวทองสุข พลทะกลาง
นางทองสุข ใสแจม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙

นางทองสุข เหลาเปย
นางทองใส จันทรสวาง
นางทองใส วรแสน
นางสาวทองหลอ เรือโปะ
นางทองหวาน สินธุชัย
นางทองเหลียน ประนันทัง
นางทักษพร ถือแกว
นางสาวทักษิณา ชวยบํารุง
นางทักษิณา เทพประสิทธิ์
นางสาวทักษิณา โยมเมือง
นางทักษินาวรรณ มั่นใจ
นางทัณฑิกา เกิดไธสง
นางทัณฑิกา ไพรเขียว
นางทัตติยาภรณ อาจวงษา
นางทัตพร คํายืน
นางทัธชา เฟองฟู
นางทัธนา ทองยวง
นางทับทิม เกตุวิทย
นางทับทิม ชัยชะนะ
นางสาวทับทิม ยอดธรรม
นางสาวทับทิม เอี่ยมแสง
นางทัศณีย ทะนันไชย
นางสาวทัศณีย ไทยเจริญ
นางทัศณีย นวลกุง
นางทัศทรวง ชินพันธ
นางทัศนพร สีหาภาค

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทัศนภร สมพงค
นางทัศนวรรณ สุขทอง
นางทัศนวรรณ ถินสถิตย
นางทัศนวรรณ วิศวชาติกุล
นางทัศนวรรณ เหลาหมวด
นางทัศนันท แกวลี
นางทัศนัย ติ้งมุข
นางทัศนา เกตุพันธุ
นางทัศนา ขุนไกร
นางสาวทัศนา จรจวบโชค
นางทัศนา โพธิ์เงิน
นางทัศนา อุตเจริญ
นางสาวทัศนาพร ปญญาคํา
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
นางทัศนี เห็มมะชาติ
นางทัศนีพร โคหาจักร
นางทัศนีย แชมชอย
นางสาวทัศนีย กวางเคน
นางสาวทัศนีย กาตะโล
วาที่รอยตรีหญิง ทัศนีย กาติ๊บ
นางทัศนีย กิจจานุลักษณ
นางสาวทัศนีย เกื้อเสง
นางสาวทัศนีย เขื่อนแกว
นางทัศนีย คาโค
นางทัศนีย จงใจสิทธิ์
นางทัศนีย จวนสาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑

นางทัศนีย จันโทมา
นางทัศนีย เจนขนบ
นางทัศนีย เฉยสอาด
นางทัศนีย ชุมลือ
นางสาวทัศนีย ไชยเสนา
นางสาวทัศนีย ซัวเกษม
นางสาวทัศนีย ดีรัศมี
นางทัศนีย ตนเกตุ
นางสาวทัศนีย ตั้งสุวรรณกุล
นางทัศนีย เต็มแกว
นางทัศนีย นันติชัย
นางทัศนีย นันทะนอย
นางทัศนีย นิลประดิษฐ
นางสาวทัศนีย เนตรประโคน
นางทัศนีย เนื่องแนวนอย
นางทัศนีย บุญญา
นางทัศนีย บุญเรืองวัฒน
นางทัศนีย ปทุมานนท
นางทัศนีย ประจํา
นางทัศนีย แปนสุข
นางทัศนีย ฝนชมภู
นางทัศนีย พรมสอาด
นางทัศนีย พลตื้อ
นางทัศนีย พลรักดี
นางทัศนีย พัฒนะสาร
นางทัศนีย พันธุซาว

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทัศนีย พิมพาพันธุ
นางสาวทัศนีย เย็นไธสง
นางทัศนีย ฤทธิ์น้ําคํา
นางทัศนีย ลอยปอม
นางสาวทัศนีย ลินพล
นางทัศนีย วงคภักดี
นางทัศนีย วงเวียน
นางทัศนีย วงศประทุม
นางทัศนีย ศรีสรอย
นางสาวทัศนีย สนั่นเอื้อ
นางทัศนีย สังคะอน
นางทัศนีย สินธุวงศ
นางสาวทัศนีย สิมาพันธ
นางทัศนีย หวายฤทธิ์
นางทัศนีย อยูโต
นางสาวทัศนีย อําไพ
นางทัศนียพร กันทะใจ
นางทัศนียา สายประกอบ
นางทัศนียา สุมณฑา
นางทัศนียา สุวรรณคาม
นางทัศนียานันท เกียรติศักดิ์ศิริ
นางสาวทัศนีวรรณ เหลาอรรคะ
นางทัศพร เติมทองชัย
นางทัศมัย สีลาดเลา
นางทัศวรรณ เดวิส
นางทัศวรรณ ภูผาดแร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓

นางสาวทัศวัลย สายอุดตะ
นางทัสนี งามประดิษฐ
นางสาวทานตะวัน บุญรักษา
นางทําเพียร ชุมพล
นางสาวทิฆัมพร ฉลาดลน
นางทิฆัมพร ปานเนียม
นางทิฆัมพร แสงเดือน
นางทิชากร กิจเกตุ
นางทิชากร จันทรแกว
นางทิชากร นิลเนตร
นางทิชากร สังฆรัตน
นางทิชากร สําราญชลารักษ
นางทิชานันท ไกรสน
นางทิชาภัทร เหล็กแยม
นางทิฐิพร วงษกลา
นางทิตยา นันตะโลหิต
นางทิตยา พลขีดขีน
นางทิตะยา พาละพล
นางทิติยา แฝงฤทธิ์
นางทินประภา รัตนพงศ
นางสาวทิพดี บุญมาก
นางทิพเนตร อนุภักดิ์
นางทิพพวรรณ เขตเจริญ
นางทิพพา เพชรนอย
นางสาวทิพภารัตน นานวม
นางสาวทิพภาวรรณ ตุมเทียน

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทิพยจันทร หงษา
นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง
นางทิพยถาวร ทับอมรศิริ
นางทิพยนันท คงสุวรรณ
นางทิพยบุปผา เพ็ชรมาตศรี
นางทิพยพวรรณ อามาตยมนตรี
นางทิพยพวัน ชูหนู
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทรษุตะ
นางทิพยรัตน เชื้อรอด
นางทิพยรัตน เพลินสุข
นางสาวทิพยวภา ทาอาจ
นางทิพยวรรณ ทิพยเพชร
นางสาวทิพยวรรณ แกนนาค
นางทิพยวรรณ จิรกรวฤทธิ
นางสาวทิพยวรรณ คุณชะโก
นางสาวทิพยวรรณ โอสา
นางทิพยวัล เสนา
นางทิพยสมาพร บุญเชื้อ
นางทิพยสุดา คีรีวัชรินทร
นางทิพยสุดา แสวงผล
นางทิพยสุดา อินทะจันทร
นางทิพยอาภา ศรีวรางกูล
นางสาวทิพยอุทัย ชาคําเรือง
นางสาวทิพยา ไกรแกว
นางทิพยา บุญให
นางทิพยา สมัครวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิพยา อักษรไชย
นางทิพยาภรรณ อนันตเอื้อ
นางทิพยาภา สุวรรณ
นางทิพรัตน ชื่นเอี่ยม
นางสาวทิพรัตน ลิมปนะรังสรรค
นางทิพรัตน ศรีจําปา
นางทิพรัตน ศิริพรม
นางทิพวรรณ แกวสงา
นางทิพวรรณ จันดี
นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน
นางทิพวรรณ จันทวงศ
นางสาวทิพวรรณ จันออน
นางสาวทิพวรรณ แซลี้
นางทิพวรรณ ทีอุทิศ
นางทิพวรรณ นบนอบ
นางทิพวรรณ บัวทอง
นางทิพวรรณ ปนเพ็ชร
นางทิพวรรณ พลพันธ
นางทิพวรรณ โพธิ์ขํา
นางทิพวรรณ วันไสยา
นางทิพวรรณ สดเอี่ยม
นางทิพวรรณ สังขธีรธิติ
นางทิพวรรณ สายดวง
นางสาวทิพวรรณ สายโย
นางทิพวรรณ สุภักดี
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณมาโจ

๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทิพวรรณ โสภาวนัส
นางทิพวรรณ อิ่นแกว
นางทิพวรรณ นุมแสง
นางทิพวรรณ บุญเปง
นางทิพวรรณ วรรณธนากูล
นางทิพวรรณ สมผิว
นางทิพวรรณ อัตตโชติโภคิน
นางสาวทิพวัลย พงษสุวรรณ
นางทิพวัลย พรหมรักษ
นางสาวทิพวัลย ออนเกตุ
นางทิพวาห หนองคู
นางทิพวิภา เวชกุล
นางทิพวิมล ศรีปราชญ
นางทิพสุดา ผิวบุญเรือง
นางทิพากร ทาลุมพุก
นางทิพากร หอมไกล
นางทิพากร ออนวิจารย
นางทิพาพร ศรีสุธรรม
นางทิพาภรณ บุตรศรีสวย
นางทิพาภรณ หญีตศรีคํา
นางสาวทิพาวรรณ ดอกสันเทียะ
นางสาวทิภากร สาริกา
นางทิวา คงเปย
นางทิวา มุณีฉิม
นางทิวากร เกตทิม
นางสาวทิวากร พุทธาสมศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิวากร วงษเสน
นางทิวานันท กอนทอง
นางทิวาพร กอนเงิน
นางทิวาพร คงบานควน
นางทิวาพร ไชยขันธุ
นางสาวทิวาพร บูรณะธารารัตน
นางทิวาพร ภูสมตา
นางทิวาพร รัตนพล
นางทิวาภรณ ชัยศรีษะ
นางทิวารัชต ภูมิพานิชย
นางทิวารัตน ครุฑมาศ
นางทิศานาถ ขุนนาถ
นางทิศารัตน เฉื่อยสูงเนิน
นางทิอัญญา พิทักษพล
นางสาวทุเรียน สิงหโคกกรวด
นางเทพธิดา ตีเฟอย
นางเทพบังอร บึงมุม
นางเทพประทาน อินทรงาม
นางเทพี ไชยภักดี
นางเทวลักษณ จิตจักร
นางเทวี กลิ่นบัว
นางเทวี เครือบุดดี
นางเทวี โพธิสวาง
นางเทียนทอง ประทีปเมือง
นางเทียนทอง สุมาลัย
นางเทียบ ปานทอง

๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเทียมจันทร คนหาญ
นางเทียมจันทร โคตะมะ
นางสาวเทียมจันทร สาระแสน
นางเทียมจิต หาญยุทธ
นางเทียมใจ แขงขัน
นางเทียมรัตน มาถา
นางเทียมรุง ภูสอดเงิน
นางเทียมฤทัย ทวีรัตน
นางเทียรทอง มูลรัตน
นางไทยศรี โสเสมอ
นางสาวไทรงาม จิตรเที่ยง
นางธงไทย สุจินดาสิริ
นางธณัชชา อัตบุตร
นางธณัชพร ยืนวิไล
นางธณัญญลักษณ ศรีภานุมาตุ
นางธณีวรรณ มาโดน
นางสาวธนกร พงศกระพันธุ
นางธนกร วันนา
นางธนณัฏฐ เคนสิรินนท
นางธนดลย ชูเกตุ
นางธนนันท ทองศิริ
นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์
นางสาวธนพร คนเสงี่ยม
นางธนพร จะเกรง
นางธนพร จันทรา
นางธนพร จูมทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนพร ทรงรัมย
นางธนพร เทอดศักดิ์เดชา
นางสาวธนพร บุษบา
นางธนพร ไมกลาง
นางธนพร รางกายดี
นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
นางธนพร ศัลยกะลิน
นางธนพร อวมมีเพียร
นางธนพรรณ ทองสังข
นางธนพินท บุญตระการ
นางธนภร คุมเพชร
นางธนภร ตีบจันทร
นางสาวธนภร ตุมบุญ
นางธนภร พิมเสนศรี
นางธนภรณ ชอบประดิถ
นางธนภรณ บุญเรืองขาว
นางธนภรณ ประยงคเพชร
นางธนภรณ ผลถาวร
นางธนภรณ อินทรธรรม
นางสาวธนมนต มูลการณ
นางธนรัตน จันทวี
นางธนวรรณ กันคํา
นางสาวธนวรรณ เถื่อนชํานาญ
นางสาวธนวรรณ โสขุมา
นางธนวันต เฟองนิภากรณ
นางธนวัลย ปติสุข

๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธนัชชา นาแพง
นางธนัชพร กันรัมย
นางธนัชพร เขจรรักษ
นางธนัชพร โนนกงกาง
นางธนัชพร บุญปน
นางสาวธนัชพร ราชาไกร
นางธนัชพร หนองชาง
นางสาวธนัชพร อุนนอย
นางธนัญชกร บุตรพรหม
นางธนัญชนก กลาไพรี
นางธนัญชนก ชูประจิตต
นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล
นางสาวธนัญญา ขยันแท
นางธนัญญา ทองหลอ
นางธนัญญา บุตรศรีภูมิ
นางธนัญญา มหาภาพ
นางธนัญญา ศิริวัฒน
นางธนัญญา สกุลนูน
นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง
นางธนัญญา อารมฤทธิ์
นางธนัญญาณ เกตุแกว
นางธนัญญาภัค อินไช
นางธนัดฐา สามสี
นางสาวธนัตถกานต ศรีเฉลียว
นางธนัทสุดา ดวงสินธ
นางธนันณัฐ ศัจนันทวรกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑

นางสาวธนันทญา ตาดี
นางสาวธนากาญจน ทองมวง
นางธนาญา อินทรแกว
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน
นางธนาพร ศรีสวาง
นางธนาภรณ โคตรนารา
นางธนาภรณ รัตนบุรมย
นางธนาภรณ วังกานนท
นางสาวธนาภรณ สังขวงศ
นางธนาภัทร วิวัฒนขจรศักดิ์
นางสาวธนารักษ ทวมมี
นางธนารัตน พูนพิพัฒน
นางธนาวดี กาฬหวา
นางธนาวดี ตั้งธํารงธนวัฒน
นางธนาวดี ทาใหญ
นางธนาวดี ปถมอําพนธ
นางสาวธนาวดี มณีศรี
นางธนาวรรณ มีภูงา
นางธนาสุนีย ธรรมสัตย
นางสาวธนิชชา แกวสังข
นางสาวธนิฏฐา เพ็งกระจาง
นางธนิดา พูลเพิ่ม
นางธนิต ดีขุนทด
นางสาวธนิตธี ทวีผล
นางสาวธนิตร พุทธานุกูล
นางสาวธนิตา สันหนัง

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธนิตา สุรินทร
นางธนิตา แสงสวาง
นางสาวธนินทธร นิ่มทอง
นางธนิภา พันธศรี
นางธนิภากร กิตติ์ภาวัลย
นางธนิยา ชิงชัย
นางธนิศา ศิริแกว
นางธนิษฐา กาวลิ้ม
นางธนิษฐา พรเจริญ
นางธนิษฐา ละนอย
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน
นางธนิษฐา อินทะสี
นางสาวธนียา เทียนคําศรี
นางสาวธมนวรรณ เกื้อเสง
นางธมลพรรณ เดชนุน
นางธมลพรรณ หอมจันทร
นางสาวธมลพัชร โพธิ์ศรี
นางธมลวรรณ แกวรอด
นางธมลวรรณ เขจรจิตร
นางธมลวรรณ ไชยสิทธิ์
นางธมลวรรณ วันบรรเจิด
นางธมลวรรณ ศรีเกลื่อน
นางธรประภาภัค อามาตย
นางธรรญรัชน ทะคง
นางธรรพณธร เสาวโร
นางธรรมญภรณ อุทํากา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓

นางสาวธรรมนัด โถบํารุง
นางธรรมพร ศรีมุกดา
นางธรรมภรณ ปกกาเร
นางธรรมภัค ธรรมเที่ยง
นางธรรมรงครัก จักรไชย
นางธรรมศาสตร โนนนอย
นางธรรมสรณ บัวสาย
นางธรรมาวดี เทพแดง
นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์
นางธรรศญา พัฒนใหญยิ่ง
นางสาวธราธิป กอบัว
นางสาวธรารัตน ทับทิม
นางธรารัตน เย็นใจราษฎร
นางสาวธราวัลย พริบไหว
นางธวัลรัตน ถารัตน
นางธวัลรัตน ประจง
นางธวัลรัตน ภิญโญ
นางธัชกร สิงหอาจ
นางธัชทรัพย เสียงจินดารัตน
นางธัชพรรณ พยัคฆพันธ
นางธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี
นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล
นางธัญจิรา ดวงกลาง
นางธัญจิรา พาริก
นางสาวธัญชนก เชื้อเมืองพาน
นางสาวธัญชนก นิ่มกลิ่น

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธัญชนก บุญทอง
นางธัญชนก มหาภูวตานนท
นางธัญชนก มีพยุง
นางธัญชนก วงษภูงา
นางธัญชนก อยูเพชร
นางธัญญธร สมโสม
นางธัญญนภัส บุณยปริพันธ
นางธัญญพร ภูธร
นางธัญญพัทธ อินนา
นางธัญญพิชชา คําวัง
นางสาวธัญญภรณ ดีรักษา
นางธัญญภัสร เหมือนโลวงศ
นางธัญญรัตน กันทะลือ
นางธัญญรัตน สมฤทธิ์
นางธัญญรัตน เสนานิมิต
นางธัญญรัตน พิมพาภรณ
นางธัญญรัศม คําขวา
นางสาวธัญญลักษณฺ ชํานาญ
นางธัญญลักษณ คุมครอง
นางธัญญลักษณ ไชยทองศรี
นางธัญญลักษณ บุญยืน
นางธัญญลักษณ อาจเอี่ยม
นางธัญญวรัตน พรชัยอังกูร
นางสาวธัญญสิริณทร ทองสรอย
นางธัญญา วองนิยมเกษตร
นางธัญญาภรณ กรรมภิรมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญญาภรณ กุนาง
นางสาวธัญญาภรณ นาจําปา
นางธัญญาภรณ พลายงาม
นางสาวธัญญาภรณ ลาฮาม
นางธัญญาภรณ สิงหไฝแกว
นางธัญญาภรณ อินทรแกว
นางธัญญาภรณ เอี๋ยวสกุล
นางธัญญาภัทร สวัสดีศรีกูล
นางธัญญารัก สอนโต
นางธัญญารักษ ไตรสกุล
นางสาวธัญญารัตน ริ้วกลาง
นางสาวธัญญารัตน แวนแควน
นางธัญญารัตน อินทรอนันต
นางธัญญารัตน อุนแกว
นางธัญญาลักษณ ขวางกระโทก
นางสาวธัญฑสุภัค พรหมทอง
นางธัญณี สันตะการ
นางธัญทิพย เยาวเสริฐ
นางธัญธร ชัยเนตร
นางสาวธัญธิชา เชาวลิต
นางสาวธัญธิตา พันโภคา
นางธัญนันท ศกุนตนาด
นางธัญนาถ โพธิวงค
นางสาวธัญปภัทร พงศภรภัทร
นางสาวธัญพร เกิดศิริ
นางธัญพร ทองหลอ

๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธัญพร รัตนะรัญ
นางธัญพร สารพัฒน
นางสาวธัญพร แสงคํา
นางธัญภา วิรัศมี
นางธัญมน คุตพันธ
นางธัญมน อินทรกรุงเกา
นางธัญยธรณ ธนโชคสิริธานนท
นางธัญรดี มุณีกุล
นางสาวธัญรัศม จิตลมุนธนัตย
นางธัญรัศม ใสบาล
นางสาวธัญรัศม ฮาดดา
นางธัญลักษณ กาวินํา
นางธัญลักษณ ไกรกิจธนโรจน
นางสาวธัญลักษณ จุยเรือง
นางธัญลักษณ ดวงชวย
นางธัญลักษณ บรรจงดัด
นางธัญลักษณ บางัสสาเระ
นางสาวธัญลักษณ ปานอุรัง
นางธัญลักษณ เมฆอรุณ
นางธัญลักษณ เมธีปญญากุล
นางธัญลักษณ เมืองเงิน
นางธัญลักษณ เมืองยศ
นางสาวธัญลักษณ ยุทธศิลปเสวี
นางสาวธัญลักษณ วิรุณพันธ
นางธัญวรัฑฒ กําพุฒกลาง
นางธัญวรัตน แกวเรือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญวรัตน โยบรรยงค
นางธัญวรัตน รุงแกว
นางธัญวรัตน โรจนหัสดินทร
นางธัญวรัตม กุลวรรณ
นางธัญวรัตม ปานขาว
นางธัญวลัย คําแสน
นางธัญศรณ มุงอุน
นางธัญสินี สุกแปน
นางสาวธัณกนก คิ้วสุวรรณ
นางสาวธัณณพิชา ธภัทรเรืองโรจน
นางธัณยจิรา พลายรัศมี
นางธัณยจิรา เย็นละมอม
นางธัณยวรินทร ปนละออ
นางธัณยสิตา สุรศิษฐชานล
นางธันญณัญช มีดินดํา
นางสาวธันมัย แซกํา
นางธันยกานต ออนสี
นางธันยชนก ปลองใหม
นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์
นางสาวธันยชนก ราษฎรประชุม
นางธันยธร ตวงวาสนา
นางธันยธรณ อวยพร
นางธันยนันท พันธจันทร
นางธันยนันท สอนรัมย
นางธันยนันท หลวงไชยา
นางธันยพร จันทะศรี

๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธันยพร เจริญชัย
นางธันยพร แบนอภัย
นางธันยพร ยอดเพชร
นางธันยพร สายโทะ
นางธันยพร หาญบัวแกว
นางธันยภัส สีดาดิลกกุล
นางสาวธันยา ชิณกะธรรม
นางธันยาภรณ กองสิงห
นางธันยาภรณ นิยมตรง
นางธันยาภัทร สุขเกษม
นางธันวา ปกขุนทด
นางธัลยวดี ธนโชติสกุลวานิช
นางธานี ผิวงาม
นางธานี พระชาติ
นางธารญา ธยานธนาธร
นางสาวธารณา เที่ยงพนม
นางธารทิพย ชัยมูลชื่น
นางสาวธารน้ําไพร ประเสริฐสังข
นางธารวิมล ทิพงษ
นางธารารัตน สดมพฤกษ
นางธารารินทร ตรีสูนย
นางสาวธาริณี เพิ่มทอง
นางธาริณี ราชสีห
นางธาริณี สุวรรณกูฏ
นางธารินี เซงจิ้น
นางสาวธารินี อุดมรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙

นางธารีรัตน บุญครุฑ
นางสาวธิชานันท บุตรวิเศษ
นางสาวธิดา คําแสน
นางธิดา บกเขาแดง
นางธิดา บัณฑิตชูสกุล
นางสาวธิดา พาณิชยกุล
นางธิดา หวงศรี
นางธิดาพร ไครวงษ
นางธิดาพร ประศาสนกุล
นางธิดาพร สุราช
นางธิดารัตน กองเนียม
นางสาวธิดารัตน กุศลคุม
นางสาวธิดารัตน แกไทยสงค
นางธิดารัตน แกวไทย
นางธิดารัตน ใจขาน
นางสาวธิดารัตน ไตรยขันธ
นางธิดารัตน เนื่องพืช
นางสาวธิดารัตน พจนธารี
นางสาวธิดารัตน พิมพศรี
นางธิดารัตน มีสาระภี
นางธิดารัตน วรรณพันธ
นางธิดารัตน วิเชียรลม
นางสาวธิดารัตน ศรีบุญเรือง
นางธิดารัตน สรอยจักร
นางธิดารัตน สายทอง
นางธิดารัตน โสภา

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธิดารัตน หมีนปาน
นางสาวธิดารัตน อิมัง
นางธิดาวรรณ แสนณรงค
นางธิดาวัลย บุญมั่งมี
นางธิดาสวรรค ชัยบานกุด
นางธิตยา สุทธิมาศ
นางธิติญา จันทราสา
นางธิติพร ศรีจันดา
นางธิติมา ชนาสิทธิ์
นางธิติมา ชิณพันธ
นางธิติมา เภาสลัก
นางธิติมา ศรีเมือง
นางธิติมาพร จันทสิทธิ์
นางธิติยา ยืนนาน
นางธิติยา ลาหนองแคน
นางธิภาพร ถูสมบัติ
นางสาวธิภาพันธุ กลิ่นดวง
นางธิภาภรณ ชาญเชี่ยว
นางธิภารัตน นภาพันธ
นางธิยา ภักดี
นางธิรนันท ภูขมัง
นางสาวธิราพร กองแกว
นางธิวรินทร วจีสิงห
นางธิวารัตน ชูชาติ
นางสาวธีณรันต สังหร
นางธีติมา มูรติการ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑

นางธีนิตา จันทน
นางสาวธีมานันท ลีประโคน
นางธีรดา ยงปญญา
นางธีรดา อินทรพรหม
นางธีรธุตา บุญชู
นางธีรนาฏ ขาทิพยพาที
นางธีรนุช กมลฤกษ
นางธีรนุช ผาสุข
นางธีรนุช พุกซื่อตรง
นางธีรนุช สุเทียนทอง
นางธีรพร นาเจริญ
นางสาวธีรพร เอนกศิลป
นางธีรภัทร สุขไสยาสน
นางธีรมาส สุวรรณชาติ
นางธีรยา กฤษวงศ
นางธีรยา วงษสวัสดิ์
นางธีรรัตน ไตรเดช
นางธีรวรรณ กาญจนดี
นางสาวธีรวรรณ พันธุจํารัส
นางธีรวัลย คําฮอม
นางธีรวัลย ทองถึง
นางธีราพร อัมพรัตน
นางธีราภรณ คามวัลย
นางธีราภรณ หอมทอง
นางธีรารัตน แกววิเศษ
นางสาวธีรารัตน ชัยนิรัติศัย

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธีรารัตน เทือกเถาสาร
นางธีรารัตน บุญมั่น
นางสาวธุมา บัวจันทร
นางนกษมล เคนโยธา
นางนงคนาฎ ศรีเมือง
นางนงคนาถ ตุดาลจิตติ
นางนงคนุช ทิพยวงศา
นางสาวนงคนุช นาพรมเทพ
นางนงคนุช บุญสูงเนิน
นางนงคนุช รุประมาณ
นางนงคนุช แสงแกวสุข
นางนงคยา กันจะนะ
นางนงคเยาว ขลิบบุรินทร
นางนงคเยาว ทับสาร
นางสาวนงคเยาว นวลดี
นางนงคเยาว บุตรศรี
นางนงคเยาว มวงอ่ํา
นางนงคเยาว อุระเพ็ญ
นางสาวนงคใย สุดตา
นางนงครัก ยังคง
นางสาวนงครักษ จรูญวรรณ
นางนงครักษ ชาติวงศ
นางนงครักษ ลือชา
นางนงคราญ เกษมสุข
นางนงคราญ คําลอย
นางนงคราญ จิตเพียร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงคราญ จิตรัตน
นางนงคราญ ไชโยกาศ
นางสาวนงคราญ ทองคํา
นางนงคราญ บริรักษ
นางนงคราญ บุญอนันต
นางนงคราญ ผิวพรรณ
นางนงคราญ มุงดี
นางนงคราญ ยาสมุทร
นางนงคราญ ราชาตัน
นางนงคราญ สวนไธสง
นางสาวนงคลักษ ลามคํา
นางนงคลักษณ ฉิมพาลี
นางสาวนงคลักษณ ชุบสุวรรณ
นางสาวนงคลักษณ ศรีใส
นางนงณภัส แกวถึง
นางนงนภัส โตขํา
นางสาวนงนภัส พันธณวงค
นางนงนภัส ศรีลุนชาง
นางนงนภัส หลงแกว
นางสาวนงนภา ใยบัวทอง
นางนงนภา ศิริเวช
นางนงนารถ ทองมา
นางนงนุช กรรณิกา
นางนงนุช คําบุญเรือง
นางนงนุช งามพิมลกุล
นางนงนุช จันทรสันเทียะ

๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนงนุช จิตตา
นางนงนุช ชวยเรือง
นางนงนุช ช้ํากล่ํา
นางสาวนงนุช เชื้อเนียม
นางนงนุช ดวงสิมมา
นางนงนุช ตุมฉาย
นางนงนุช โนนคูเขตโขง
นางนงนุช บุพชาติ
นางนงนุช พรรณาภพ
นางนงนุช พลภูเมือง
นางสาวนงนุช พันธจุย
นางสาวนงนุช พันธเมธาฤทธิ์
นางสาวนงนุช พิศวง
นางสาวนงนุช พูนมี
นางนงนุช พูนสุวรรณ
นางนงนุช เพชรสุริยา
นางนงนุช ภาณสิทธิ์
นางนงนุช ภูมีศรี
นางนงนุช มีบุญ
นางนงนุช ยังปากน้ํา
นางนงนุช ยิ่งยืน
นางนงนุช วันโนนาม
นางนงนุช วิเศษดี
นางนงนุช ศิริวรรณหอม
นางนงนุช สมมิตร
นางนงนุช สําเร็จสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕

นางนงนุช สิทธิปญญา
นางสาวนงนุช สิทธิสุข
นางสาวนงนุช สูญยี่ขันธ
นางนงนุช หงวนสูงเนิน
นางสาวนงนุช อินทรวงษโชติ
นางสาวนงนุช อุราธรรมกุล
นางสาวนงนุศ ดวดกระโทก
นางนงพงา เตจะแกว
นางนงเยาว กันทวงศ
นางนงเยาว กิมาวะหา
นางนงเยาว แกวโพนงาม
นางสาวนงเยาว จริงจิตร
นางนงเยาว จินดานาค
นางนงเยาว แซลก
นางนงเยาว เถาหมอ
นางนงเยาว บุญสุข
นางนงเยาว ประกิ่ง
นางนงเยาว พรจันทรารักษ
นางนงเยาว พรมชาติ
นางสาวนงเยาว พรมมากูล
นางนงเยาว พีรฉัตรปกรณ
นางนงเยาว มูลสิน
นางนงเยาว รัตนนอย
นางนงเยาว วงศสุพรรณ
นางนงเยาว วิทยอุดม
นางนงเยาว ศรีสด

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนงเยาว ศรีสุวรรณ
นางนงเยาว สุขโนนจารย
นางนงเยาว สุนรกุมภ
นางนงเยาว หาญเสือเหลือง
นางนงรัก สงศรี
นางนงรักษ นรทีทาน
นางนงรักษ โพธิ์ศรี
นางสาวนงรักษ แสงตันชัย
นางนงรัตนา ดีนัก
นางนงลักษณ แกวเอียด
นางสาวนงลักษณ งามเขียว
นางนงลักษณ จันทาออน
นางนงลักษณ ชาญโคตรพันธุ
นางนงลักษณ ชีชาง
นางนงลักษณ ทาประโคน
นางนงลักษณ นามะสงค
นางสาวนงลักษณ ปตานุวัฒน
นางนงลักษณ พสุนนท
นางนงลักษณ พันธวิไล
นางนงลักษณ พิสุทธิพงศ
นางนงลักษณ เพ็งนิ่ม
นางนงลักษณ แพงมา
นางนงลักษณ มนตรีมุข
นางนงลักษณ มิระสิงห
นางนงลักษณ รักษาพล
นางนงลักษณ เรืองทับ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงลักษณ วงคไชย
นางนงลักษณ วงคประกาย
นางสาวนงลักษณ วงศจีน
นางนงลักษณ วงษศรีแกว
นางนงลักษณ วรรณเศียร
นางนงลักษณ ศรีพูล
นางนงลักษณ สวางเมฆ
นางนงลักษณ สังขมงคล
นางสาวนงลักษณ สิทธิบุญ
นางนงลักษณ สีหาบุตร
นางนงลักษณ สุนทรพิพัฒนกุล
นางสาวนงลักษณ สุนทรวิเศษ
นางนงลักษณ สุวรรณสิทธิ์
นางสาวนงลักษณ แสงดิษฐ
นางสาวนงลักษณ อ่ําสุพรรณ
นางนงลักษณ อุดทาเศษ
นางนงลักษณ อุปการะ
นางนงลักษณ อุปจักร
นางนงลักษณ เอียดแกว
นางสาวนชนุช ศุทธดา
นางนฎา โคตรจันทรา
นางนฐพร วิชัยเลิศ
นางสาวนทนันทน ปาระมี
นางนทีกานต บุตรคง
นางนทีกานต พรหมรักษ
นางสาวนธญา ปราสีวงศ

๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนนทธิยา สงสะอาด
นางนนทนา วัชรธนาคม
นางนนทวรรณ รวมสุข
นางนปภัช ภัคนันทพร
นางสาวนปภา ขวงทิพย
นางสาวนพเกา วรรณศิริ
นางนพคุณ แกวลําโกน
นางนพดา บุญรักษาเดชธนา
นางนพดา หินอําคา
นางนพนันทน กิ่งการี
นางสาวนพพร กลับพงศ
นางนพพร เขตการณ
นางนพภัสสร ปานหมอก
นางนพภัสสร สุเพ็งคําภา
นางสาวนพภาภรณ ตุงไธสง
นางนพมาศ กองกิม
นางนพมาศ ไชยศิลป
นางนพมาศ ติณะคัด
นางนพมาศ ทองวิทยาพร
นางนพมาศ บุตรกลัด
นางนพมาศ ประภา
นางนพมาศ พรมทาว
นางนพมาศ พลมณี
นางนพมาศ วรผาบ
นางนพมาศ สมคิด
นางนพมาศ สุวรรณหาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนพรรณณพ เพียรสูงเนิน
นางสาวนพรัต นาลงพรม
นางนพรัตน เกษทองมา
นางนพรัตน ครุฑเกิด
นางนพรัตน งางาม
นางนพรัตน ตรงดี
นางสาวนพรัตน เทพนวล
นางนพรัตน พันธัง
นางนพรัตน วัตสาร
นางสาวนพรัตน ศรีแตง
นางนพรัตน ศรีสม
นางสาวนพรัตน สวัสดี
นางสาวนพวรรณ แขงขัน
นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง
นางสาวนพวรรณ ปญจพิทยากุล
นางนพวรรณ มณี
นางนพวรรณ มายะลา
นางนพวรรณ วังนอย
นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
วาที่รอยตรีหญิง นพวรรณ
สวางบุญ
นางสาวนพวรรณ อัตราช
นางสาวนพารัตน ลอยสมิทธิ์
นางนภกุล ไตรเรืองกุล
นางนภวรรณ ภูครองหิน
นางสาวนภศูล กลาตลุมบอน

๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนภสร แนนพิมาย
นางนภสร บุญสิงห
นางนภสร มีระหันนอก
นางนภสร รมณียกุล
นางนภสรณ มากขุนทด
นางนภสินธุ อินมะดัน
นางสาวนภัทร นามสุข
นางสาวนภัทร พันธคง
นางสาวนภัสกร นวมมะโน
นางนภัสกร ฟองฟุง
นางสาวนภัสกร แสนชั่ง
นางนภัสกรณ สองสี
นางสาวนภัสนันท เดชนาดี
นางนภัสภรณ โลหณุต
นางนภัสรชนัญ ภัทรพงศตฤณ
นางนภัสรนันท คํามา
นางสาวนภัสวรรณ แจงแสง
นางนภัสวรรณ ชูชีพ
นางนภัสวรรณ บุญจูง
นางสาวนภัสวรรณ ภัทรากุล
นางนภัสวรรณ หนอทาว
นางนภัสสร คันธชมภู
นางนภัสสร เทียมไธสง
นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน
นางนภัสสร บุญเลิศ
นางนภัสสุนีย ธงวรรณฉัตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐

นางนภา กูกีรติกุล
นางนภา เติมศักดิ์
นางนภา โตอุตตชนม
นางนภา แนประโคน
นางนภา ศัยยกุล
นางนภางค มูลมล
นางนภาดา จันทรภูมิ
นางนภาพร กาญจนสุนทร
นางนภาพร กุลจันท
นางนภาพร กุลบุตร
นางนภาพร เครือทอง
นางนภาพร โคงัน
นางนภาพร จินดา
นางนภาพร ดีใหม
นางนภาพร ติวงษา
นางนภาพร ทองจูด
นางนภาพร พรมจันทร
นางนภาพร พรหมโคตร
นางนภาพร พรหมบุตร
นางนภาพร พฤตินอก
นางสาวนภาพร พะคุณละ
นางสาวนภาพร รจิตแกว
นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย
นางนภาพร ศรีอินทร
นางนภาพร สะมัน
นางสาวนภาพร สิงหรา

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนภาพร อัยวรรณ
นางสาวนภาพร อุทัยสาร
นางนภาพรรณ คงเอียด
นางสาวนภาพักตร วงศมณีนิล
นางนภาเพ็ญ จริยา
นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ
นางสาวนภาภรณ จตุรปา
นางนภาภรณ ณะมณี
นางนภามาศ แสนโคตร
นางนภารัตน ขุมดินพิทักษ
นางนภารัตน พลแหลม
นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการ
นางนภาวดี บุตรน้ําเพ็ชร
นางนภาสรณ โกพลรัตน
นางนมภรรณ วรรณงาม
นางนราทิพย เพานู
นางนราทิพย วรรณประสิทธิ์
นางนราพร จูสนิท
นางนราภรณ กัดพันธุ
นางนราภรณ ประทานทรัพย
นางนราวรรณ มันนีนา
นางนริชยา ศึกษา
นางสาวนริณี กันคํา
นางนรินทร แกวชาง
นางนรินทร บรรณโศภิษฐ
นางสาวนรินทร ทาวแสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒

นางนรินทร สุธรรม
นางนรินทร โสระสิงห
นางสาวนรินทร อินทะนัก
นางสาวนรินทรรัตน มั่นชัย
นางนรินทรสินี สุวรรณชาตรี
นางสาวนรินทิพย สุริยันต
นางสาวนรินธร สีหจักร
นางนริศร ปทุมพร
นางนริศรา กระจายสัญจร
นางสาวนริศรา คงทอง
นางนริศรา ฉลองรัตน
นางนริศรา แชมบํารุง
นางสาวนริศรา ตั้งตัว
นางสาวนริศรา ประชาชิตร
นางนริศรา พวงลา
นางนริศรา ฤทธิ์มนตรี
นางนริศรา ลีลา
นางนริศรา สงคง
นางสาวนริศรา แสงจันทร
นางนริศรา หยีมะเหร็บ
นางนริศรา อินทรเทศ
นางนริศลักษณ รุงเรือง
นางนริศสา บุญแจด
นางนริษา ชุมภักดี
นางนรีนันท มูลพิมพ
นางนรีรัตน คลายสุวรรณ

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนรีรัตน จันสุตะ
นางนเรศ แกวธรรมานุกูล
นางนฤจิต กุลเจริญ
นางนฤชยา นนทยะโส
นางสาวนฤณี ออนวงษ
นางนฤดี ตุลารักษ
นางนฤทัย พรหมจันทา
นางนฤนันท เพชรสุวรรณ
นางนฤนุช วรวัฒนธรรม
นางนฤพัทธ พุทธประเสริฐ
นางสาวนฤมน ฟกเขียว
นางนฤมนต ปูพะมูล
นางสาวนฤมล กรกระโทก
นางสาวนฤมล กรินรักษ
นางนฤมล กันทะกาศ
นางนฤมล กิจเจริญชัย
นางนฤมล กิจสกุณี
นางนฤมล กุลไผ
นางนฤมล เกตุชาติ
นางสาวนฤมล เกิดมูล
นางสาวนฤมล โกมิพัฒน
นางนฤมล ขัติยะ
นางนฤมล คลองขอย
สิบโทหญิง นฤมล คํานนท
นางนฤมล คําโฮง
นางนฤมล จักรแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓

นางนฤมล จันทรฉาย
นางนฤมล จําปาทิพย
นางนฤมล เจษฎารมย
นางนฤมล ชมเย็น
นางนฤมล ชวยคง
นางนฤมล ดําแกว
นางนฤมล ตรัสวิมาน
นางสาวนฤมล ธนัญไชย
นางนฤมล ธรรมรักษเจริญ
นางนฤมล นวลอินทร
นางนฤมล นอยจายสิน
นางนฤมล เบญจมาศ
นางสาวนฤมล ประกะตัง
นางนฤมล ปญโญ
นางนฤมล ปนทศิริ
นางนฤมล พรมมาก
นางนฤมล พรหมประเสริฐ
นางนฤมล พิมาลย
นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
นางสาวนฤมล ภวภูตานนท
ณ มหาสารคาม
นางนฤมล มรกต
นางสาวนฤมล มุธะจิต
นางนฤมล แมนบุตร
นางนฤมล วงศแดง
นางสาวนฤมล วิภาหัสน

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนฤมล สังขวิเศษ
นางนฤมล สานุสันต
นางสาวนฤมล สินพูล
นางนฤมล สีหรา
นางนฤมล สุทธิชน
นางนฤมล สุทธิบรรจง
นางสาวนฤมล สุนทรสุข
นางสาวนฤมล สุวามิน
นางนฤมล หลองทุง
นางนฤมล หลักคํา
นางนฤมล แหวะสอน
นางนฤมล อัครกตัญู
นางนฤมล อาจสมบาล
นางนฤมล อินตะจัง
นางนฤมล อิ่มใจ
นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ
นางนฤมลวรรณ จําปาทอง
นางนลพรรณ พันธโสรี
นางนลพรรณ อนุรักษ
นางนลัทพร แกวอุดม
นางสาวนลัทพร มีแกว
นางสาวนลิน เล็กมาก
นางนลิน อนชู
นางนลินญา มะหามาตย
นางนลินพร กลัดกลีบ
นางนลินพร โงนแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔

นางนลินพร สมสมัย
นางนลินภัสร ธีรปฐมวิทย
นางนลินภัสร แสงโอฬารวสุ
นางสาวนลินรัตน
ฤทธิวัฒนานุสรณ
นางสาวนลินรัตน อามะตันตรี
นางนลินสิรี รวมสุข
นางนลินี กิตินาน
นางนลินี ฉิมเพชร
นางนลินี บุตรโสมตา
นางสาวนลินี พลแยม
นางนลินี ฤาชา
นางนลินี ศรีจอมทอง
นางสาวนลินี หวังสบู
นางนวนจันทร ขัมภะกิจ
นางนวนจันทร คําสาร
นางนวนฉวี วงคหิน
นางนวนิดา นิลเขียว
นางสาวนวพร กําเพ็ชร
นางสาวนวพร แกววิชัย
นางนวพร คําแหงพล
นางนวพร ไชยชนะ
นางนวพร ทิศพวน
นางนวพร นาโสก
นางนวพร นิ่มแยม
นางสาวนวพร นุชสวัสดิ์

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนวพร บุตตะแสน
นางนวพร ผอมดํา
นางสาวนวพร ภูกาบเพชร
นางสาวนวพร รอดหาญ
นางนวพรรณ อนมั่น
นางนวพรรษ ฟกนาค
นางนวพันธ บุญแกว
นางนวยนาจ พงษอินทรวงศ
นางนวยนาถ จิตตสุภาพ
นางนวรัตน กิจเจริญ
นางนวรัตน แจมจํารัส
นางนวรัตน โนหลักหมื่น
นางนวรัตน ปรีชา
นางนวรัตน ปกการะเน
นางนวรัตน พินิจมนตรี
นางสาวนวรัตน พูนใย
นางสาวนวรัตน ศรีสถาน
นางสาวนวรัตน อนุสรณศรีเจริญ
นางนวราลัย หาดเจียง
นางนวลจันทร กางออนตา
นางนวลจันทร คามใส
นางนวลจันทร จันดาบุตร
นางนวลจันทร จันทรงาม
นางนวลจันทร ชัยรินทร
นางสาวนวลจันทร ชัยวณิชยา
นางนวลจันทร ทองอุดม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖

นางนวลจันทร ธีรสุจิ
นางนวลจันทร ประมะโข
นางนวลจันทร ปรีเปรม
นางนวลจันทร ฝาดชมพู
นางนวลจันทร มาพระลับ
นางนวลจันทร มีสติ
นางนวลจันทร รังทอง
นางนวลจันทร วัฒนจันทร
นางนวลจันทร สุคง
นางนวลจันทร สุจริต
นางสาวนวลจันทร เสลาคุณ
นางนวลจันทร อุทธิยา
นางนวลจิรา ธรรมสิริพร
นางนวลฉวี คันสูงเนิน
นางสาวนวลฉวี ชื่นไธสง
นางนวลฉวี รวมทรัพย
นางนวลฉวี ฬานันท
นางนวลตา จงจิตร
นางนวลตา สาลี
นางนวลตา สุขสถิตย
นางนวลนภา คมขํา
นางนวลนภา ณรงคพัฒนกิจ
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางสาวนวลนภา สุริวงค
นางนวลนรินทร เมามีศรี
นางนวลนอย สุขเอียด

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนวลนิช ดีไสว
นางนวลนิตย คงชีพา
นางสาวนวลผอง โพธิ์แกว
นางนวลพร ทัศวงษา
นางนวลมณี คุณวาที
นางสาวนวลมณี อวนละมัย
นางนวลใย ทิพยทอง
นางนวลรัตน เจริญยิ่ง
นางนวลรัตน มีสําลี
นางนวลละออ เคียงวงศ
นางนวลละออ อารีศิลป
นางนวลละออง เนตรคุณ
นางนวลละออง แสงภักดี
นางนวลลักษณ นาสมตรึก
นางนวลลักษณ พุมนอย
นางนวลศรี ทรงสุวรรณ
นางสาวนวลศรี มั่งมี
นางสาวนวลศรี โยลุง
นางนวลศิริ บุญมาลี
นางนวลสิริ ขันธทอง
นางสาวนวลหงษ ชาดดา
นางนวลอนงค คําภูมี
นางนวลออง ประยงคหอม
นางสาวนววรรณ ยอดเมือง
นางสาวนวาระ โสมประภัศร
นางนวินดา พัฒนศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘

นางสาวนวีนา พิมพล
นางนองนุช มาลา
นางนองนุช หลอประเสริฐ
นางนองนุช อามาตยสมบัติ
นางนอม โนนคําเฮือง
นางนอมจิต เต็มรัตน
นางนอมจิตร ฟรีสโตน
นางนอรอัยนี หะยีแวสามะ
นางนักขะลิน แกวคําแสน
นางนัจรินทร เพียยา
นางนัจลาอ ปนดีกา
นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นางนัชชา สิทธิสมาน
นางสาวนัชชา โสพุฒออน
นางสาวนัชนันทภรณ บุญศรี
นางนัชรินทรดา แอเดียว
นางนัฎฐพร เติมใจ
นางนัฎฐา พรมพิทักษ
นางนัฏฐนารี เขียวสะอาด
นางนัฏฐา สมบัติศรีเจริญ
นางสาวนัฏฐาพร สมโสม
นางนัฏทกร ศรีทําบุญ
นางนัฐกาญจน จันทอง
นางสาวนัฐกาญจน พลสรรค
นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย
นางนัฑกานต ไชยะนุ

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนัด สุขพันธ
นางนัดดา ดาวเรือง
นางสาวนัดดา โพธิราช
นางนัดดา สีของทอง
นางนัตยฉา มณีจันทร เซอรวอน
นางนัทฐาพร เพ็งสุข
นางนัททิดา ระลึก
นางนัทธชวัล สมการ
นางนัทธมน ณัฏฐเดช
นางสาวนัทธมน เย็นจะบก
นางสาวนัทธมน วัฒนธรรม
นางสาวนัทธมน หลิวสุวรรณ
นางสาวนัทธมนพร ทับพร
นางสาวนัทธียากร ประดับศรี
นางนัทวัล เมฆพยัพ
นางนัธดา ไตรรัตน
นางนัธนรินทร ปูชู
นางสาวนันชรัตน เอี่ยมวรชัย
นางสาวนันชรี คําวาท
นางนันตพร พัฒนศิริ
นางนันตอร แกวมี
นางนันทกา คงชวย
นางนันทกา ปนมณี
นางสาวนันทกา เสประโคน
นางนันทกา อินดา
นางนันทกาญจน วองไว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทณภัส พิลึก
นางนันทนณัฏฐ จันทรเรือง
นางนันทนภัส กิติบุญญา
นางสาวนันทนภัส กิรติกรนันท
นางนันทนภัส เกียรติมาพรศักดิ์
นางสาวนันทนภัส ขันอาษา
นางนันทนภัส จันทรประโคน
นางนันทนภัส เจริญมิตรสกุล
นางนันทนภัส ใจแกว
นางนันทนภัส ไชยภักดี
นางนันทนภัส ดวงดี
นางนันทนภัส ติยะโคตร
นางนันทนภัส ทองแสน
นางสาวนันทนภัส นิยมพงษ
นางนันทนภัส บุญจิตร
นางสาวนันทนภัส ลาวรี
นางนันทนภัส วงษอยูนอย
นางนันทนภัส ศิริวัฒนธนวงศ
นางนันทนภัส แสงจํารัส
นางนันทนภัส หอยมุกข
นางสาวนันทนภัส ใหญโคกกรวด
นางสาวนันทนภัส อุดมรักษ
นางสาวนันทนภัสถ อินทรปอม
นางนันทนภัสร ดังไธสงฆ
นางนันทนลิน จันทรกระจาง
นางนันทนัช จันทํา

๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนันทนัช แถมจํารัส
นางสาวนันทนัช มงคลกุล
นางนันทนัช ศิริแกว
นางสาวนันทนัช สิริเวชพันธ
นางสาวนันทนา เกษมณี
นางนันทนา คนสูงดี
นางสาวนันทนา คําคม
นางนันทนา ชมชื่น
นางนันทนา ถินวิจารย
นางสาวนันทนา เทพิน
นางนันทนา บัวบาน
นางนันทนา บุญโสภา
นางนันทนา เปรมสิงหชัย
นางนันทนา พานเงิน
นางนันทนา พุทธาผา
นางสาวนันทนา ภพพินิจ
นางสาวนันทนา สอรักษา
นางนันทนา สังเกตกิจ
นางนันทนา อุตะปะละ
นางนันทนาพร บุญธรรม
นางนันทนาพรรณ สรุป
นางสาวนันทนิจ ทิพยมาศ
นางนันทนิจ ศรีรักษา
นางนันทนิชา สงอําไพ
นางนันทนี ตันกูล
นางสาวนันทนีย มงคลบุญไพศาล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทเนตร ปะวะเส
นางนันทปภัทร ขวดแกว
นางสาวนันทพร ขําชัยภูมิ
นางนันทพร คีรีรัตน
นางนันทพร ชาวเหนือ
นางนันทพร เชนรัมย
นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ
นางนันทพร ธงชัยภูมิ
นางนันทพร ประทุมชนกกูล
นางนันทพร พรมสาเพ็ชร
นางนันทพร ระวังภัย
นางนันทพร แวนแกว
นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร
นางนันทพร สุธิราวุธ
นางนันทภรณ รอดเกิด
นางนันทมนัส ใจทนง
นางนันทยา ทาวพา
นางนันทยา สิงหวรรณุรัตน
นางนันทยา โสภณสรัญญา
นางนันทรัตน แกมทอง
นางนันทรัตน จันทเขต
นางนันทรัตน ภูมิเงิน
นางสาวนันทรัตน สมมุติ
นางนันทรัตน สุมล
นางนันทวดี พุมเกิด
นางนันทวดี สุดตา

๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนันทวรรณ ประเสริฐนพคุณ
นางนันทวรรณ แมนประโคน
นางสาวนันทวรรณ โรจนสุวรรณ
นางนันทวัฒน พรมเรืองเดช
นางสาวนันทวัน ยอดคีรี
นางนันทวัน เสริมสุข
นางนันทวัน หมื่นสา
นางนันทวัลย ตันสุโชติ
นางสาวนันทวัลย เพื่องฟู
นางนันทสินี หลักคํา
นางนันทอุรา ชางแก
นางนันทา ใจกลา
นางนันทา ทองทิพย
นางนันทาศิริ กายแกว
นางสาวนันทิกร สุขประสพ
นางนันทิกา ชัยมงคล
นางนันทิกา สุวรรณรงค
นางนันทิกานต ปาฟอง
นางสาวนันทิดา ดวงอวม
นางสาวนันทิดา เรือนเจริญ
นางสาวนันทิดา วาลีประโคน
นางนันทิตา เวารัมย
นางนันทิตา โอธินทรยุทธ
นางนันทิพัฒน รัตนบุญ
นางนันทิยา กอแกว
นางนันทิยา แกวกิจติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทิยา คําสิงห
นางนันทิยา จินามา
นางนันทิยา จุลกมล
นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ
นางนันทิยา ตักโพธิ์
นางนันทิยา ทองหลอ
นางสาวนันทิยา บัวตรี
นางสาวนันทิยา บุญศรีนุย
นางนันทิยา พรหมทา
นางนันทิยา แพงเหลา
นางสาวนันทิยา มหาสาโร
นางสาวนันทิยา วรจิตตานันท
นางนันทิยา แวโนะ
นางนันทิยา ออนภักดี
นางสาวนันทิวา จันทรบุญมี
นางนันทิวา เรืองกาญจนไพศาล
นางนันธนา อยูครอบ
นางนันธิกา เหลาเส็น
นางนันธิฌา ศรีจันทร
นางนันธิญา จิรพนาสม
นางนัพซียะ โอะเจ
นางนัยนปพร ปานกลัด
นางสาวนัยนา เกตุคํา
นางนัยนา เกิดศรี
นางนัยนา จันทรพิมพ
นางนัยนา ทองเพิ่ม

๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนัยนา ธูปบูชา
นางนัยนา ประกอบกัน
นางสาวนัยนา ประวรรณรัมย
นางนัยนา พรหมทอง
นางนัยนา พรหมมา
นางสาวนัยนา แพงศรี
นางสาวนัยนา ภุมมาจันทร
นางสาวนัยนา ยะกาศ
นางนัยนา ยะตา
นางนัยนา ยิ้มชื่น
นางนัยนา ยุดไธสง
นางสาวนัยนา ลิ้มชื่น
นางนัยนา ศรีประชา
นางสาวนัยนา ศรีสมัย
นางสาวนัยนา สาริกา
นางนัยนา สาและ
นางนัยนา เสารศิริ
นางนัยนา หมื่นหอ
นางนัยนา เฮาเส็ง
นางนัยนิจ อันทรง
นางสาวนัยเนตร คํานาม
นางนัยรัตน เฉลียวศิลป เลอรรูวซ
นางนัยรัตน พงษเฉลียว
นางนัสรีนา เจะแซะ
นางสาวนาฏญา มวงสุด
นางนาฏญา ศิริกุลชัยวัฒนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖

นางนาฏตยา ทิพยทิม
นางสาวนาฏนฏา พาหละ
นางนาฏนภา สีดาดี
นางสาวนาฏยา กลิ่นหอม
นางนาฏยา เพ็งมาก
นางนาดตยา แพทยมงคล
นางนาตญา จันแสน
นางสาวนาตญา ธนาคุณ
นางนาตยา เกตุวงศ
นางนาตยา แกวสุขใส
นางนาตยา ขอนแกน
นางนาตยา ขาวสนิท
นางนาตยา คําปาน
นางนาตยา เชิดสูงเนิน
นางนาตยา ไชยโยราช
นางนาตยา ทองเกล็ด
นางสาวนาตยา นาคแสง
นางนาตยา พรหมเทศ
นางนาตยา มะยะเฉียว
นางสาวนาตยา วงษบัวงาม
นางนาตยา สุขเกษม
นางนาตยา หนูคง
นางสาวนาตยาพร ศิริพันธ
นางนาตอนงค แกวทอน
นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร
นางนาถติยา ปานรัตน

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนาถติยา สนั่นเมือง
นางนาถยา เชื้อวังคํา
นางนาถฤดี จันปุม
นางนาถฤดี แซตัน
นางนาถลดา กองเดชาฤทธิ์
นางนาถลดา พรมศรี
นางนาถลดา สุวพานิช
นางนาถลัดดา ชมทวีป
นางนาถวดี โนนสวรรค
นางนาถสุดา จินดาศรี
นางนาถอนงค ฉัตรชัยสุริยา
นางนาทกัญญา นงภา
นางสาวนาทฤดี ศรีสุข
นางนายิกา ดวงเหมือง
นางสาวนายูลา ดาเลาะ
นางนารัตน สีมาพล
นางนาริฐา อินถานะ
นางนาริน เงินบํารุง
นางนาริสา กันหาสุข
นางนารี เกงรัมย
นางนารี เกื้อกูล
นางนารี คําราพิศ
นางนารี คุมจันทร
นางนารี ชาแทน
นางนารี โนภิระ
นางนารี บดีรัฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘

นางนารี บุญถูก
นางนารี ผาพรม
นางนารี พามนตรี
นางนารี มูลโพธิ์
นางนารีรัตน กาญจนวีระพล
นางนารีรัตน ขอแจงกลาง
นางนารีรัตน เชื้อชาติ
นางสาวนารีรัตน ตวนเด็ง
นางนารีรัตน อุปการกุล
นางสาวนาวิน จินโจ
นางนาวี คูเมือง
นางน้ําขาว เสนคราม
นางน้ําคาง กิ่งกาน
นางน้ําคาง ทนันชัย
นางน้ําคาง พรหมณา
นางน้ําคาง เพิ่มไธสง
นางน้ําคาง รัตนพันธ
นางสาวน้ําใจ นิ่มพงษพันธ
นางน้ําใจ สังสีมา
นางน้ําทิพ ดีสม
นางน้ําทิพย บุญธรรม
นางน้ําทิพย มวงปลอด
นางสาวน้ําทิพย ยอดเพ็ชร
นางน้ําทิพย เรียนเวช
นางน้ําทิพย สมขุนทด
นางน้ําทิพย สิทธิรักษ

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางน้ําทิพย สุโพธิ์ภาค
นางสาวน้ําผึ้ง คะเชนทน
นางสาวน้ําผึ้ง จุยศิริ
นางน้ําผึ้ง พรเจริญสมบัติ
นางน้ําผึ้ง ยานนาวา
นางน้ําผึ้ง รักษเนตรมณี
นางน้ําผึ้ง ศิริรันดร
นางน้ําผึ้ง สมบัติทอง
นางน้ําผึ้ง สีทับทิม
นางน้ําฝน จารยหมื่น
นางน้ําฝน ไชยวาน
นางน้ําฝน ดีณรงค
นางน้ําฝน โทปุญญานนท
นางน้ําฝน บัวเมืองปก
นางน้ําฝน บุญมาก
นางน้ําฝน ประคองสิน
นางสาวน้ําฝน ประทุมชัย
นางน้ําฝน วงศประทุมมาลย
นางสาวน้ําฝน สิทธิศรี
นางน้ําฝน แสงกระจาง
นางสาวน้ําฝน อาณาจักรานนท
นางน้ําฝน อินทรแสง
นางสาวน้ําเพชร สิงหราไชย
นางน้ําเพชร สุวรรณพาชี
นางน้ําเพชร หัสรินทร
นางน้ําเพ็ชร เนาวประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐

นางสาวน้ําเพ็ชร วงษแหวน
นางน้ําหวาน โพธิ์ประเสริฐ
นางน้ําออย กาญจนเส็ง
นางสาวน้ําออย แกวเชื่อม
นางน้ําออย ขาวพราย
นางสาวน้ําออย โคตรพรม
นางสาวน้ําออย ปานาง
นางน้ําออย พรผักแวน
นางน้ําออย พุมเข็ม
นางสาวน้ําออย สุขเลิศ
นางน้ําออย อิสภาโร
นางนิกร ดวงวงษา
นางนิกฮัสณีย สิเดะ
นางนิกัญชลา ลนเหลือ
นางนิกูล กอแกว
นางนิจกานต นวลแกว
นางนิจพร จันทรดี
นางนิจพร เสนฉิม
นางนิจวิภา สุระเสียง
นางนิจิตร สุโนคบุตร
นางสาวนิชกานต ปะทิ
นางนิชนันท ไกยเดช
นางนิชนันท พงษเกษมพรกุล
นางนิชนันท หวังเจริญ
นางนิชานันท มากนวล
นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิชาภัทร มาสุวงศชัย
นางนิชาภัทร ศรีจันทร
นางนิชาภา จันทรเพ็ญ
นางนิชาภา อุตรพงษ
นางสาวนิฏฐา กีตา
นางนิฏฐานันท ชัยภักดี
นางนิดา ไกรนอย
นางสาวนิดา พันธไชย
นางนิดา ราชมณี
นางสาวนิดา ศรีสรอย
นางนิดาวรรณ สมสะอาด
นางนิต สุขขํา
นางนิตญา สิงหสถิตย
นางนิตญา สุขแสวง
นางสาวนิตติการ เจริญลอย
นางนิตยณรัตน โพธิ์ประเสริฐ
นางนิตยา กลั่นความดี
นางนิตยา กอนทอง
นางสาวนิตยา กันชัย
นางสาวนิตยา กาญจนามัย
นางสาวนิตยา กําเนิด
นางนิตยา กิมกาญจนกุล
นางนิตยา เกิดคลาย
นางนิตยา ขันทะ
นางนิตยา คําโยค
นางนิตยา แคนชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒

นางนิตยา โคตรบุรี
นางนิตยา โคตะมา
นางสาวนิตยา จิตสมัคร
นางสาวนิตยา จินดาศรี
นางนิตยา จิ้วจวบ
นางนิตยา จีนดวง
นางนิตยา จุลราษฎร
นางสาวนิตยา เจนเขตรกิจ
นางนิตยา ใจคํา
นางนิตยา ฉิมเรือง
นางนิตยา ชนะพงศปกรณ
นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์
นางนิตยา เดชวิริยะรัตน
นางนิตยา แดงพัด
นางนิตยา ทองปสโนว
นางนิตยา ทองปากน้ํา
นางสาวนิตยา เทพบุญตา
นางสาวนิตยา เทพาขันธ
นางนิตยา โทราช
นางนิตยา ธงไชย
นางสาวนิตยา นอยนันท
นางนิตยา นันทโภคิน
นางนิตยา นาโพธิ์
นางนิตยา นิยมวงศ
นางสาวนิตยา นิลรัตน
นางนิตยา นูสีหา

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนิตยา บรรจงพินิจ
นางนิตยา บัวคํา
นางสาวนิตยา ปตตายะโส
นางนิตยา ผลเกษร
นางสาวนิตยา เผาผาง
นางนิตยา พรมเกตุ
นางนิตยา พรมมินทร
นางนิตยา พระงาม
นางนิตยา พลเดช
นางสาวนิตยา พลเยี่ยม
นางนิตยา พันสลาบขวา
นางนิตยา พิพัฒนธนวงค
นางนิตยา พิมพโคตร
นางนิตยา เพงพิศ
นางนิตยา โพธิ์ชัย
นางนิตยา โพธิ์เปยศรี
นางนิตยา โพธิ์พรหม
นางนิตยา โพธิ์ศิริ
นางนิตยา ภูมิดิษฐ
นางนิตยา ภูวประภากร
นางนิตยา มลิจารย
นางสาวนิตยา มั่นคง
นางนิตยา มุณีนันทวัฒน
นางนิตยา โมระพัฒน
นางนิตยา ยุทธแสน
นางนิตยา ลาภหลาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔

นางสาวนิตยา ลิ้มเล็ก
นางสาวนิตยา ลุนหลา
นางสาวนิตยา วงศสําราญ
นางนิตยา วรรณไชย
นางสาวนิตยา วรรณรัตน
นางนิตยา วิจารณพล
นางนิตยา สงครินทร
นางนิตยา สระสินธุ
นางสาวนิตยา สลักกาย
นางนิตยา สังขมา
นางนิตยา สีหะมงคล
นางนิตยา สุขวนวัฒน
นางนิตยา สุขใส
นางสาวนิตยา สุดดี
นางนิตยา สุทธัง
นางนิตยา สุวิทยศักดิ์
นางนิตยา เสกชัย
นางนิตยา หลงสวาสดิ์
นางสาวนิตยา หิรณรมย
นางนิตยา เหลามาลา
นางนิตยา อรุณกิตติพร
นางสาวนิตยา อินชาญ
นางนิตยาพร ศิริสุรักษ
นางสาวนิตยาภรณ วรรณกุล
นางนิตร ลาสอน
นางนิตราพันธ สีหากุล

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนิติกาญจน อิสราพิพัฒน
นางนิตินุช เสนาวงศ
นางนิติพร ศรีโนนยาง
นางนิติภัทร โตปลอด
นางนิติมา มีชัย
นางนิติยา กระชับกลาง
นางนิติอร บุญคงเดช
นางนิทยาลัย ทองภู
นางนิทรา เณรหลํา
นางนิธิกาญจน ฉันทะวัฒนรักษ
นางนิธินันนท สอนศีลพงศ
นางนิธิมา กองลาแซ
นางนิธิรัตน อุทัยพร
นางนิธิวดี เหมเหาะ
นางสาวนิพัชดา พวยอวน
นางนิพัทธา นาคมี
นางนิพัทธา เอี่ยมสอาด
นางนิพัทสา จําปานิล
นางนิพา ดีแท
นางนิพาพร บุญสู
นางสาวนิพาภรณ สงเสริม
นางนิพิชฌมชา บุญทากลาง
นางนิภา กลั่นเรืองแสง
นางนิภา ไชยปายาง
นางนิภา ทองอนันต
นางนิภา พัฒนกุลเดช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕

นางนิภา พันธุเดช
นางสาวนิภา สายนุย
นางนิภา สินแสง
นางนิภา สุขวงศ
นางนิภา สุปนโน

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิภา สุวรรณศักดิ์สิน
นางสาวนิภา อินทรทองหลาง
นางสาวนิภานันท จันทนตน
นางนิภาพร กระจางจิตต
นางสาวนิภาพร กิ่งบู

