เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

กระทรวงศึกษาธิการ

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

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายณัฐพนธ บุญขันตินาถ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑,๕๖๓ ราย)
นายกบิล ชวยไว
๒๒ นายโกศล นามโคตรศรี
นายกรกฎ ประธิเรศ
๒๓ นายไกรเทพ แถวถาคํา
นายกฤษณพงศ น้ําทรัพย
๒๔ นายไกรวัล นิธากรณ
นายกลา สารฝน
๒๕ นายขจรพงศ ศิริสม
นายกวี นามทอง
๒๖ นายขัณฑกฤช พลเสน
นายกวีศิลป สุวรรณะ
๒๗ นายคทาวุธ จารยโพธิ์
นายกเษียร โฆษสงวน
๒๘ นายคนอง ภิยะคํา
นายกัมพล แซโคว
๒๙ นายคนองเมฆ ใจสุข
นายกําจัด เสียงเพราะ
๓๐ นายคํารณ กลมเกลี้ยง
นายกิตติกร เสนานุรักษวรกุล
๓๑ นายคํารณ กําลังมาก
นายกิตติชัย คุณยศยิ่ง
๓๒ นายคํารณ อุปลา
นายกิตติพงษ คงออน
๓๓ นายคุณัชพิเชฐ สุดศรี
นายกิตติพศ ภุมรินทร
๓๔ นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย
นายกุลธร ชัยประสิทธิ์
๓๕ นายจรัญ พรมวงค
นายกุศิก กุยสุวรรณ
๓๖ นายจรัส ปกษา
นายเกรียงศักดิ์ กิติลือ
๓๗ นายจริทิปต หินใหญ
นายเกรียงศักดิ์ ติรักษา
๓๘ นายจักรกฤษณ สุขใจ
นายเกษม แกวดวง
๓๙ นายจักรพงษ มณีวงษ
นายเกียรติณรงค กอทอง
๔๐ นายจักรพันธ เจิมจรุง
นายเกียรติพงษ สุขเพีย
๔๑ นายจักรพันธ เมืองมา
นายเกียรติศักดิ์ กิจการ
๔๒ นายจารุวัฒน พุทธเนตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายจิตติวัฒน อนันทภูมิ
นายจิระ วองไววิริยะ
นายจีรศักดิ์ หงสสามสิบเจ็ด
นายเจริญ เจริญผล
นายเจริญ รัตนเกื้อ
นายเจษฎา ธํารงประดิษฐ
นายเจษฎา ปรีดี
นายเจษฎาพร บัวฮองแสง
นายฉลองภพ ศิริมวง
นายเฉลา ชัยฉิมพลี
นายเฉลิมพล เองฉวน
นายชนธัญ คงคูณ
นายชนัญญ ฐิติวิชญานันทร
นายชนาธิป ขําโสภา
นายชล สารใจ
นายชลอ พงศสุขุมาลกุล
วาที่รอยตรี ชลันธร ชโลธร
นายชวลิต เจศรีชัย
นายชัชชัย ชูแกว
นายชัยทัต นักฟอน
นายชัยยะ คงทอง
นายชัยรัตชัย เอื้อเกง
นายชัยรัตน แกววัน
นายชัยวัฒน กันทะจักร
นายชัยวัฒน นากแกว
นายชาคริต นิจผล

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาญณรงค บุราสิทธิ์
นายชาติชาย ดวงแกว
นายชุมพล เลี่ยนเครือ
นายชุมพล ศิลปลา
นายชูชาติ เต็กหลา
นายเชาวลิต หนูนวล
นายโชติรักข นาจะหมื่น
นายไชยรัตน แสงภักดี
นายซารี ตูมุ
นายซุลกิพลี มะณีหิยา
นายญาณพล พันธคํา
นายฐานันดร รวมสุข
นายฐิติภัทร จําปาแพง
นายณฐกร อุปยาโน
นายณฐภพ ตาหลา
นายณรงค ขัติยะ
นายณรงค พันธุจันทร
นายณรงควิทย สุภาภา
นายณรงคศักดิ์ นามวนา
นายณัฏฐพล จันทชุม
นายณัฐพงษ แขมนอย
นายณัฐพงษ พูลพันธ
นายณัฐพงษชัย จะใจ
นายณัฐพล ผูมีสิตย
นายณัฐพล รมแกว
นายณัฐวัตร การเก็บ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

นายดาวรุง เครือไชยา
นายดาวโรจน แสงวงศ
นายดําเนิน คําดี
นายดุสิต ศิริรักษ
นายเดชอุดม อรชุน
นายตรีเนตร ขัติยะ
นายถิรวัฒน พันธัญกิจ
นายถิรางกูร ผาเจริญ
นายทรงพล กาละ
นายทรงพล เสลานอก
นายทรงศักดิ์ พวงเพ็ชร
นายทรงศักดิ์ มอกะละ
นายทรงศักดิ์ ศิวิลัยซ
นายทรงศักดิ์ หวานแหลม
นายทวีวัฒน มะโนแกว
นายทศพร ประชายูร
นายทศพล หอมแมน
นายทองสุข จันทรโอสถ
นายทัศพร ผิวละมัย
นายเที่ยง สีมูล
นายธงชัย ชํานาญไพร
นายธงไชย สอนมาก
นายธนดล ยืนยงค
นายธนทัต โกษีโรจน
นายธนพงษ อภิพงศโสภณ
นายธนภัสสร อินอุตมา

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนยศ ชัยวงค
นายธนวัฒน วัฒนา
นายธนวิชญ ดาษดา
นายธนวิชญ มูสิกะ
นายธนัญชัย ชาญเชิงคา
สิบเอก ธนันวัฒน ระวิมีธนาโชค
นายธนุสรณ เหมืองทอง
นายธเนศ สุขสวัสดิ์
นายธรรมนูญ เกตุแกว
นายธวัชชัย ฤทธิเดชโยธิน
นายธาตรี เพ็ชรนิจินดา
นายธานี สงวนดี
นายธีรเจต อินเต็ม
นายธีรศักดิ์ ตระกูลวนาภัทร
นายธีรศักดิ์ โพธิ์ธรรม
นายธีระ สมมิตร
นายธีระพงษ แปยอ
นายเธียรธวัช ทองกรณ
นายนคร ศรีบุญเรือง
นายนฆเรศ เตชัย
นายนพกร มณีจันสุข
นายนพดล กางทอง
นายนพพร พรมโส
นายนพรัตน เดชพันธ
นายนราธิป ปูอาย
นายนฤนาท ไทรแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

นายนัทธพงศ ตามวงศ
นายนันทพงศ ปญญาวิโรจนกุล
นายนันทพล กาวี
นายนิกร เสียงใส
นายนิพนธ แกวสุฟอง
นายนิพนธ สุขีนัง
นายนิยม จันทมาศ
นายนิยม สิมณี
นายนิรันดร พรหมเขียว
นายนิรันดร สวางแวว
นายนิรันดร อยูยั่งยืนยง
นายนิรุตติ์ วงษสุวรรณ
นายนิโรจน เขาแกว
นายนิวัฒน คําแสน
นายนิวัฒน เงินงามมีสุข
นายนิวัฒน โนวิชัย
นายนิวัฒิ นิลสกุล
นายนิวัติ วงศชมภู
นายนิอับดุลรอมัน ยีกาเดร
นายบดินทรภัทร พุมพันธวงศ
นายบรรเจิด แสนเหลา
นายบรรลุ เหลือศิริ
นายบัณฑิต จันทราพูน
นายบัวหลวง เวฬุวณารักษ
นายบุญชวย หานตระกูล
นายบุญญนันท อักษร

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญไตร พันเพ็ชร
นายบุญเทือง ศรีโพธิ์ชัย
นายบุญมา ภูอาราม
นายบุญเลิศ ถาฐาน
นายบุญเลิศ ศิริสกุลไพร
นายบุญศรี ดวงพรม
วาที่พันตรี บุญสง วันชื่น
นายบุญเสริม กาติ๊บ
นายบุญเหลือ สานุวงษ
นายปฏิภาณ สุวรรณชาติ
นายปฐวี บัวหลวง
นายปพน ตุมทาไม
นายประจวบ จําปาวัน
นายประจักษ ไกรอนันต
นายประดิษฐ แสงสุริย
นายประภาส บุญสน
นายประมวล เทียมศิริ
นายประไม พิมพเภา
นายประยงค แพงนอย
นายประยงค โพธิ์งาม
นายประวิง สมวดนวล
นายประสัน จําพันธุ
นายประสิทธิ์ ฉนํากลาง
นายประเสริฐ คํามา
นายประเสริฐ สาระถิน
นายปราการ อยูอินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

นายปราโมทย ทัพไทย
นายปริยัติ สรณะรังสรรค
นายปรีชา ชมพะนันทน
นายปรีชา โพธิ์ศรีทอง
นายปรีชา วงศลา
นายปลวัชร โมระชาติ
นายปญญา สุคันธมาลา
นายปาณสาร อรชุน
นายปติพล วงศกะโซ
นายปุละ พานสัตบงกช
นายฝนทอง พละไกร
นายพงศปณต กองจันทร
นายพงศอมร คํามณเทียร
นายพงษกฤษณ อุปนันท
นายพงษพันธ ปญญาไว
นายพงษศักดิ์ สินทวี
นายพรชัย คงเพชรศักดิ์
นายพรเทพ ผลาเหิม
นายพรเทพ วรรณคํา
นายพรรศักดิ์ แดงวิไล
นายพรราม โพธิ์งาม
นายพรศิริ สงเคราะหสุข
นายพรายเพ็ชร รุงเรือง
นายพลชัย จิตตอัมพรสกุล
นายพลวริษฐ รักษทิพวรรณ
นายพลากร รูทํานอง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพาสุข แมหละเจริญพร
นายพิชยะ ปานตะละสี
นายพิชัย ตรีกุล
นายพิทักษ วานิชย
นายพิทักษ อุดธิ
นายพิทักษชัย จันธี
นายพิษณุ ปองนาน
นายพิสิษฐ แสงสุธีสถิต
นายพีระพงษ พลแสน
นายพีระพัฒน ฉินนะโสต
นายเพียงเกษ เอกพันธุ
นายไพฑูรย เตชะดี
นายไพฑูรย อินทฉิม
นายไพรฑูรย พลอยบุตร
นายไพรรัตน เชื้อเมืองพาน
นายไพรัช ทวมจู
นายไพรัช มุกดา
นายไพรัส ศรีเริ่มสกุล
นายไพศาล สุขสําราญ
นายภักดี พุฒพันธ
นายภาณุ บูรณจันทร
นายภานุวัฒน ใจสม
นายภานุวัฒน มณี
นายภิรมย ยิ้มเหม
นายภูวนาท ไชยนา
นายภูวนารถ กรณียกิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

นายมณเฑียร เทียมยอด
นายมณเฑียร บุญชู
นายมนัส โพนสิงห
นายมนูญ กอนเงิน
นายมนูญ เส็นติระ
นายมะณี ศรีมุณี
นายมะนาฮาดี อาแว
นายมะยูโซะ ลาเตะ
นายมังกร ศิริขันธ
นายมานพ ฉิมพงษ
นายมานพ สะออนรัมย
นายมานะศักดิ์ พรหมดวงดี
นายมาโนช ดวงเกษมสุข
นายมารุต ชื่นฉิมพลี
นายมาหะมะรอสีดิง โตะเก็ง
นายมูฮัมมัดอุสนี มะเซ็ง
นายมูฮําหมัด เจะมะ
นายมูฮําหมัดฮุสนี มูฮญิดดีน
นายแมน สินประเสริฐรัตน
นายโมทย จันทรบูรณ
นายยงยุทธ กิ่งแกว
นายยงยุทธ อยูดี
นายยุทธณา แสงใส
นายยุทธนา อูเสือพะเนาว
นายยุทธศาตร บุญสิน
นายเยี่ยมยง ดีรักษา

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรณกฤต รินนายรักษ
นายรดิศ สมพานนอก
นายรังสิมันตุ กันพวง
นายรัชกร หาญกลา
นายรัตนฏิกร ไหลลน
นายราชัน ติญานันท
นายฤทธิไกร เบิกบาน
นายเลิศชัย ทองคําผุย
นายวชรพล เพียเทพ
นายวรกิจ อันโน
นายวรงคกต โพธิจักร
นายวรพงศ กกเปอย
นายวรวิทย เลาลี
นายวรวิทย ศรีรักษา
นายวรา แพใหญ
นายวสันต ชัยศรี
นายวัชระ คังคะสุวรรณ
นายวัชระ มณีนิล
นายวัชรินทร ทิวแพ
นายวัฒนา ชวยดํา
นายวัฒนา ภูพันลา
นายวัฒนา อุนบุญ
นายวันชัย เมษมานนท
นายวันชัย สุวรรณประทีป
นายวันชัย อินคํา
นายวัลลภ แปนเขียว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

นายวารี คําหลอม
นายวิจักษณ แดนนารัตน
นายวิชล โสมล
นายวิชัย ใจหนัก
นายวิชัย บรรลือ
นายวิชา จาทัน
นายวิชาญ ทนยิ่ง
นายวิเชียร ปราบเสร็จ
นายวิเชียร ปานชื่น
นายวิเชียร สุดตา
นายวิญู ขึ้นนกคุม
นายวิฑูรย อิ่นแกว
นายวิทยา ภูผานิล
นายวิทยา ศรีทะนาม
นายวิทวัส กนกนาฏกุล
นายวินัย แกวเทพ
นายวินัย จินะโสต
นายวินัย แจงกระจาง
วาที่รอยตรี วิศรุจน สามะ
นายวิศักดิ์ ธนะปด
นายวิศิษฏ วรโยธา
นายวิศิษยศักดิ์ ดวงบุบผา
นายวิษณุ ใจอาย
นายวีรกิจ เต็มสังข
นายวีรศักดิ์ สมปน
นายวีระเดช คําจันทรวงค

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีระพงษ เพชรสุวรรณรังษี
นายวีระพล เกี๋ยงมณา
นายวีระพล มุสิกะสาร
นายวีระพันธ วงษนาปา
นายวุฒิพงษ พันธพัฒนกุล
นายวุฒิยา มูลศรีนวล
นายวุฒิรัตน วะดี
นายแวดาโอะ สามะ
นายศรสวัสดิ์ นพรัตนศิริกุล
นายศรัณย คําเมือง
นายศรัทธา เจะแล
นายศรัทธา เหมจันทึก
นายศรายุทธ สมทิพย
นายศราวุฒิ ดีอินตะ
นายศราวุฒิ พงษประวัติ
นายศรีวรรณ โกเมฆ
นายศรีสุวรรณ พิมพเพ็ง
วาที่รอยตรี ศักดิ์ประเสริฐ ขุนไกรวงษ
นายศักดิ์สุดา ดวงทอง
นายศิรณัทภัค ภูริโสภิษฐธนัท
นายศิริ ถาวรวิจิตร
นายศิริพงค บุญทองแกว
นายศุภกร ตรีกิ่ง
นายศุภกฤต พรหมรักษ
นายศุภชัย ซิ้มพานิช
นายศุภโชติ รุจิเลิศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

นายศุภวัฒน พลแสน
นายศุภักเชษฐ ไปเร็ว
นายศุวัตร ปานขาว
นายสกล รอยแกว
นายสกล ศรีโพธา
นายสงกรานต เขื่อนวัง
นายสงา ปนยวง
นายสงา เมียนเพชร
นายสงา อุมา
นายสจักร กะพอ
นายสถิตย ตุงชีพ
นายสนั่น ปญญาวิชา
นายสมเกียรติ ภูสุดสูง
นายสมเกียรติ เอี่ยมนอย
นายสมควร จอกทองคํา
นายสมเจษฎ จันทกุล
นายสมชัย ศรีนคร
นายสมชัย สารบล
นายสมชาย เกณฑทา
นายสมชาย ขันณะษา
นายสมชาย นพเทา
นายสมชาย มุงภูกลาง
นายสมชาย ระวิรังษีอรุณ
นายสมเดช ไชยมัตสยาอานนท
นายสมบัติ เกตุถาวร
นายสมบัติ จูเปาะ

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมบัติ ชรากาหมุด
นายสมบัติ พรหมขวัญ
นายสมบัติ พรหมภักดี
นายสมบัติ เมืองเจียง
นายสมบัติ หลั่นเจริญ
นายสมบูรณ กันสิน
นายสมบูรณ เที่ยงหนู
นายสมบูรณ ยุทธชัย
นายสมพงษ แกวมา
นายสมเพียร วงศชัย
นายสมโภชน คงคา
นายสมยศ ยงคสถิตยสุข
นายสมยศ สุวรรณพงศ
นายสมวงค ถ้ํากลาง
นายสมศักดิ์ นิลนวล
นายสมศักดิ์ สุริยมณฑล
นายสมหมาย มาลําโกน
นายสรรเสริญ มีสิทธิ์
นายสวาง แกวไตรรัตน
นายสัญญา ยศหนัก
นายสัญญา วิเชียรฉาย
นายสันติ จันทรภิรมย
นายสันติ พึ่งพงษ
นายสันติชัย นิโกรธา
นายสัมฤทธิ์ คําสมบูรณ
วาที่รอยตรี สาคร มงคลเสริม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒

นายสามชัย ยิ้มยวน
นายสามารถ มากมี
นายสายล แสงหลา
นายสายัน สรอยทอง
นายสาเรด แสนคํา
นายสําราญ ทองจันทร
นายสําเร็จ ภูมาศ
นายสิงหนาท แตงแกว
นายสิงหพล รุกขชาติ
นายสิงหราช ยาโน
นายสิทธิพงษ อุนจิตต
นายสิทธิวุฒิ จันทรมะโน
นายสินสมุทร สุรินคํา
นายสิมา พินิจไชย
นายสุกันท ศรีคราม
นายสุกิจ พยัคฆเพศ
นายสุข ปุดแค
นายสุคนธรักษ เสาปา
นายสุชาติ วงศศรี
นายสุชาติ สุกใส
นายสุทธิชัย ธรรมโชโต
นายสุทน ไชยชมภู
นายสุทัศน ชัยชนะ
นายสุธีรวัฒน รัตนงามวงค
นายสุนทร ชัยวงศา
นายสุนัน คุณาสิทธิ์

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุพจน ทุมชนะ
นายสุพจน รามณี
นายสุพจน ราศรี
นายสุพัชณ แซเตียว
นายสุพัฒนชาติ ชาวยอง
นายสุภชาติ จิตรพวล
นายสุเมธ จวนสาง
นายสุรชัย ปลาบูทอง
นายสุรชัย เสือบัว
นายสุรพงษ โคตมะ
นายสุรพร คําปน
นายสุรพล บุตรกุล
นายสุรพันธุ รังกลิ่น
นายสุระ คงคาชื่น
นายสุระพล สุทธิประภา
นายสุรัตน บัวศรี
นายสุริยา กิติอาษา
นายสุไลมาน เจะหลง
นายสุวรรณ ทองนอย
นายเสกศักดิ์ เมืองมัจฉา
นายเสกสรร จุลลศรี
นายเสฎฐวุฒิ กุพลัง
นายเสธสรร เข็มจันทร
นายเสนห อุนนาวงษ
นายเสนอ มะณี
นายเสรี สายนุวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔

นายโสภณ จันทรเพชร
นายหิรัญ เลิศสุวรรณ
นายอดิเรก ประยศ
นายอธิปตย เหลาพรม
นายอธิวัฒน ทิพยจักร
นายอนันต ลัสมาน
นายอนันท สรงภู
นายอนุกูล สาธุพันธุ
นายอนุชา แหทอง
นายอนุรักษ จินตรา
นายอนุวงศ ปนเปง
นายอภิชาต เพ็ญเภา
นายอภิชาติ ปรีจํารัส
นายอภิชาติ สุทธิโสม
นายอภิเชษฐ จันทรดี
นายอภิเษก อนุตรานุสรณ
นายอลงกต ศรีราชพนมปาน
นายอลงกรณ ทองตัน
นายอเสธ หวั่นวดี
นายอัครา ปนตารักษ
นายอาดือนา เจะอาแซ
นายอาริฟน เดนดรุวัน
นายอาหลี โจทยสัน
นายอํานวย ขยันขาย
นายอํานาจ แขกฮู
นายอํานาจ เลิศคํา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอํานาจ สุภารี
นายอําไพ ปาสนธิ์
นายอิทธิสรา ศิริมงคล
นายอุดมพร สารีกิจ
นายอุดมศักดิ์ แตงเขียว
นายอุทัย ศิลธรรม
นายอุทัย สมพร
นายอุทัย สาโล
นายอุทิศ ตรีคุณา
นายเอกชัย แสนตรี
นายเอกพงษ วงคราช
นายเอกรัตน แทนฉิมพลี
นายเอกราช ธรรมโชติ
นายเอกศิลป ดีมา
นายเอนก เครือออน
นางสาวกชกร อาริยะวัฒนา
นางกชวรรณ ทัพพันดี
นางกนกพร ถาคํา
นางสาวกนกรดา กอกเชียงแสน
นางสาวกนกรัตน ดอกแกว
นางสาวกนกวรรณ วัลยะเพ็ชร
นางสาวกนกวรรณ หลาหาญ
นางสาวกมลทิพย ไกรวงศ
นางกมลทิพย ทวีวงศ
นางกมลนันท ทิพยศรีบุตร
นางสาวกรกช พลสงคราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖

นางสาวกรกฎาคม สุทธสม
นางกรชวัล ประดิษฐ
นางสาวกรทิพย ศรีสุขดี
นางสาวกรรณิกา มาจังหรีด
นางสาวกรรณิกา สืบดี
นางสาวกรองแกว สงาทอง
นางกฤติกา เชื้อทอง
นางกฤษณา เจริญทอง
นางกฤษณา ใจมันดี
นางกฤษณา นนทวงศ
นางสาวกลีบบัว ศรีชลัมภ
นางกองแกว ศรีสวัสดิ์
นางสาวกอบกาญจน สุทธิประภา
นางสาวกะรุณา แคเมาะ
นางสาวกัญจนพร พุทไธสง
นางสาวกัญญา คงประมูล
นางสาวกัญญา ฤทธิ์สาคร
นางกัญญาณัฐ ศรีแนน
นางกัญญาพร แกนจันทร
นางกัญพัชร ลังกาวีระนันท
นางกัณฐิกา เสาธง
นางกันยา ผสม
นางสาวกันยา ศรีเคลือบ
นางสาวกันยารัตน บํารุงศรี
นางกันยารัตน ศรีโลเจียว
นางสาวกัลญา อับโพธิ์ชัย

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกัลนิกา นันตภาพ
นางกัลยานี มะสูยู
นางสาวกัลยารัตน แสงสวาง
นางสาวกาญจนา ไชยประสพ
นางกาญจนา ยอดไกร
นางสาวกาญจนา ราชณุวงศ
นางสาวกาญจนา รุงเมือง
นางกาญจนา เสนารัตน
นางกาญจนา ออนคํา
นางสาวกานตชนา มีฉลาด
นางสาวกานตพิชชา ปญจศิริรังสี
นางกานตอง ชูมา
นางสาวกิตติมา ไวยนิทา
นางกิตติยา ชาตะพรหม
นางกุลธร บุญทวี
นางกุลธิดา ลียวนิช
นางสาวกุลยา แกวจินดา
นางกุสุมาลย พูลแกว
นางสาวเกลากนก ฉ่ํามะนา
นางสาวเกวลิน อุตมะ
นางเกศณิตา พัฒนถิรชัย
นางเกศดา ใจหอม
นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก
นางเกศินี มะโนสุดใจ
นางเกษร พรหมวิเชียร
นางเกษร สดชื่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘

นางเกษสุรี ปนชุม
นางใกลรุง ทองดี
นางสาวขนิษฐา บุญสม
นางขนิษฐา ภูระบัตร
นางสาวขนิษฐา เล็กเจริญศรี
นางขนิษฐา วิจิตร
นางสาวขนิษฐา ศรีสมบูรณ
นางขวัญปวีณ เขียวทนันชัย
นางสาวขวัญเรือน บัณฑิตเขียน
นางสาวขวัญฤทัย อยูรอง
นางคณิตศร เภารอด
นางคลอใจ ภูโอบ
นางสาวคําเพียร คณะสุข
นางเครือฟา เครือวงค
นางเครือวัลย มนตรี
นางเครือวัลย หนอทิม
นางใครครวญ ผิวเหลือง
นางงามจิตต สวางพลกรัง
นางงามตา แสงอุไร
นางจงกล ชีพชอบธรรม
นางสาวจงจิต กินสูงเนิน
นางจงปราณี ดอกพะยอม
นางจงรักษ เชื่อปญญา
นางจงลักษณ อินทุภูติ
นางสาวจตุพร เกาะเกตุ
นางจรรยภรณ ศรีสวัสดิ์

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจรรยา จูเจย
นางจรรยา สลาเพชร
นางจรรยารักษ พุฒจิระ
นางสาวจรวยพร จันทรชูกลิ่น
นางสาวจริยา เบี้ยพอ
นางจริยา หะยียะซา
นางจันจิรา ปญญานาค
นางจันดี ผาตา
นางสาวจันทรจิรา ภาคภูมิ
นางจันทรจิรา ศรีกุล
นางจันทรญา กันทา
นางสาวจันทรเพ็ญ รางแดง
นางจันทรา โชคกลาง
นางจันทรา ศรีแกว
นางจารุณีย เกาพิมาย
นางสาวจารุนันท พุทธิพงษ
นางจารุนิภา แผนสมบูรณ
นางจารุพันธุ บุญฤทธิ์
นางจารุรัตน ลาภเงิน
นางจารุวรรณ จันโสภา
นางจารุวรรณ เทพโพธา
นางจารุวรรณ เนตรโคกสูง
นางสาวจารุวรรณ พรหมจรรย
นางสาวจารุวรรณ พาหุรัตน
นางจารุวรรณ หาญสุรินทร
นางสาวจารุวรรณ อุดม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐

นางสาวจํานงคสุข หงสกลาง
นางจิดาภา สุขเกษม
นางสาวจิตตนา ธนูศิลป
นางจิตติญา เตชะดี
นางจิตติมา บุญฤทธิ์
นางจิตรลดา สุทธิปญโญ
นางจิตรา มากูส
นางสาวจิตรารัตน มุงวิชา
นางสาวจิตลดา ละอองแกว
นางจินดา บิลหมัด
นางจินดา โสภี
นางจินตนา ยุพิน
นางจินตนา สืบชัย
นางสาวจินตนา หะยีดอเลาะ
นางสาวจินตหรา สายวาศ
นางสาวจิระนันท อินตา
นางสาวจิรัฏฐ แกวกูล
นางสาวจิราทิตย เนื่องนา
นางสาวจิราพร ทองขวัญ
นางจิราพร แยมเอิบสิน
นางจิราภรณ สายพันธ
นางสาวจิราวรรณ ชุมศรี
นางจิราวรรณ ศรีอนันต
นางจิราวรรณ หนูจันทร
นางจีรพรรณ สวรรคโลก
นางจีรภิญญา เรืองวิทยนันท

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจีระภา โกพัฒนตา
นางสาวจีราพร พิมพตา
นางสาวจุฑาวรรณ เถื่อนวร
นางจุรีรัตน อยูสมบูรณ
นางจุฬาภรณ กําลังมาก
นางจุฬารัตน บุญมี
นางจุฬารัตน อภิวงคคํา
นางสาวจุฬาลักษณ มวงอราม
นางจุฬาลักษณ โยสีดา
นางสาวเจมจิรา จิตจง
นางสาวเจะหัปเซาะ เจะดาโอะ
นางสาวแจม ปาหวาย
นางสาวโจลี่ ราชัย
นางฉวีวรรณ ทุมชนะ
นางสาวฉันฐกานต ทองจันทร
นางฉันทลักษณ ลุนจันทา
นางสาวเฉลิมรัตน ชูทอง
นางชญานิษฐ ซังบุษบา
นางชญาพัฒน แพทอง
นางชฎพร ศรีเสง
นางชณิตตา บุญมี
นางสาวชนมนิภา พิพิธกุล
นางสาวชนะมน ฝกหัด
นางสาวชนากานต เหลืองมังกร
นางชนาภา เหลาศรีนาท
นางชนิดา เครือภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒

นางชนิดา บุญชู
นางชนิษฐา ปญทิยา
นางชไมพร กิติชัย
นางสาวชรัชตพร ยุวพันธวสุ
นางสาวชลดา ถึงศรีปน
นางชลดา แสงพระจันทร
นางสาวชาริสา เบาคํา
นางชาลิณีย จํานงชอบ
นางสาวชาลินี โพธิ์ศรี
นางชื่นจิต แกวแสงเอก
นางสาวชื่นใจ งามสุทธิ
นางชุดาภา สุตะวงศ
นางชุติกาญจน กาลวิไล
นางชุติกาญจน ไชยชมภู
นางชุตินันท อินประภา
นางสาวโชติกาวิมล คันศร
นางโชติลักษณ จิ๋วสําอางค
นางไชยพร อะการะวัง
นางซอนกลิ่น เผยกลาง
นางสาวซอนกลิ่น อุทุม
นางสาวฐนิตา ภูวา
นางสาวฐิตาภา ชิมจันทร
นางสาวฐิตาภา ชุมเสนา
นางสาวฐิตินันท ใสสีสูบ
นางฐิติมา ศรีสุข
นางสาวฑาริกา ยอมยอด

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฑีฆาคีตาชนม ดุริยนิติชนม
นางณลาวัลย พรรณชยภูมิ
นางณัชนิษฐพร โหนงที
นางสาวณัฎชากร พิศออน
นางณัฏฐธิดา นินนาท
นางสาวณัฏฐศศิ จํารัสพงษ
นางณัฐชา นนทแกว
นางสาวณัฐญากานต ตาเตจะ
นางสาวณัฐณิชา คําหยาด
นางสาวณัฐธยาน ถาวรกิจ
นางสาวณัฐนันทพร จารุพัฒน
นางณัฐพัชร จันทรดี
นางสาวณัฐรดา ทองประภา
นางณัฐรินีย จันปวงเสน
นางสาวณัฐวดี ตั่นไพโรจน
นางณัฐวรรณ เถื่อนศรี
นางสาวณัฐสุดา มาสีดา
นางสาวณิชชยา ขันธศิริ
นางณิชภัทร เปยเซง
นางณิชมน ธนกฤตขจรกุล
นางณิชาพัสน ขันติวงศมงคล
นางสาวณีรภา สาระคู
นางสาวณูรมา มิมอ
นางสาวดรุณี ทาวพา
นางดรุณี แสงรัตน
นางสาวดลพร ผลสวาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔

นางสาวดลฤทัย แซลี้
นางดวงแข เจนชัย
นางสาวดวงใจ มนตะเสวี
นางสาวดวงเดือน วันมา
นางสาวดวงนภาไร ปนวิชัย
นางดวงพร โพธิ์ศรี
นางดวงมณี วงษศรีแกว
นางดวงฤดี พรรณโส
นางดาราลักษณ ผาสุข
นางสาวดาว อังศิริลาวัลย
นางดาวใจ ฟกเขียว
นางดุษณี โยธี
นางดุษณี ฤทธิ์เทพ
นางเดนนภา ภูงาม
นางสาวเดะขอมือซะ ดิง
นางสาวเดือนฉาย เขื่อนวิเศษ
นางตรึงตา เมืองทอง
นางตวนซูรียานิง ตวนกอแต
นางตอยีบะ หิเล
นางทรงศรี ทองทิพย
นางทรรษวรรณ ชูศรี
นางสาวทองเพชร พวงแกว
นางทองศรี กิจตะวงค
นางทักษพร อินทรเผือก
นางสาวทัณฑิมา สุขเกษม
นางทับทิม พละกลา

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทัศณีย อักษรพิมพ
นางทัศนวรรณ นราดิลก
นางสาวทัศนันท ซาวคําเขต
นางทัศนา ชางคํา
นางทัศนา พรหมดี
นางทัศนีย คงคาชื่น
นางทัศนีย ชูสงา
นางสาวทัศนีย บุญทา
นางสาวทิพทิวา ไชยปญญา
นางทิพยวรรณ เขมะจารี
นางทิพยสุดา ตาสาโรจน
นางทิวา พันธวงศ
นางทิวาพร ยางนอก
นางเทียมจิตร เพชรล้ํา
นางเทียมใจ บุตรแสน
นางธงชัย เลิศรัตนชัยพงศ
นางสาวธนพร แกววงค
นางสาวธนพร ฟองจางวาง
นางธนพร มโนวงศ
นางธนพร มลิวรรณ
นางธนพร ศรีสารคาม
นางธนวรพรรณ นิลลศรี
นางสาวธนวัน เจริญศิริ
นางธนัญธน จันทรนิล
นางธนาภรณ กึบขุนทด
นางสาวธนินี โกศลชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖

นางธวัลหทัย จันทรแจมใส
นางธัญญธร กระจางจิตร
นางสาวธัญญลักษ ธัญญเจริญ
นางธัญญาภรณ เชื้อคําจันทร
นางธัญญารัตน กําพุฒกลาง
นางธัญญารัตน งามผักแวน
นางธัญญารัตน วรโยธา
นางสาวธัญภัค ศรีชัย
นางสาวธัญลักษณ แสงวิสุทธิ์
นางสาวธัญสินี สิงหแกว
นางธันยนิชา วชิรนันทพงษ
นางธันยพร ศรีเรือง
นางสาวธารินี อังผาดผล
นางธิดารัตน จันทรฉาย
นางธิราวดี อินทานุกูล
นางสาวนงครักษ คุณความดี
นางนงนภัส พันเอม
นางนงนุช กองมะลิ
นางสาวนงลักษณ ดังเด็ง
นางสาวนงลักษณ เนตรสะอาด
นางนงลักษณ สัจจาวัฒนา
นางสาวนงลักษณ แสนเงิน
นางนธวัลย ฉิมเชิด
นางนนทิยา คําคุณ
นางสาวนบกมล เจริญยิ่ง
นางนพดา ชูวงษ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนพมาศ เมียนเพชร
นางนพวรรณ จันทง
นางนพวรรณ ใจมั่น
นางสาวนภัฑฆษร เจริญสุข
นางสาวนภาพร คุณาวัตร
นางสาวนภาภรณ เถื่อนคําแสน
นางนภารัตน จงคลายกลาง
นางนริศรา จันทนารักษ
นางนฤนาถ ไพศาลธรรม
นางนฤบล แข็งขันธุ
นางนฤมล แกวสัมฤทธิ์
นางนฤมล ชวยดํา
นางสาวนฤมล ฐิตะวรรณ
นางสาวนฤมล ทิพยเดช
นางสาวนฤมล ราชพัฒน
นางสาวนฤสรณ เทียนอินทร
นางนลิน เมืองเชียงหวาน
นางนลินทิพย สังขเจริญ
นางนวพร คุณีพงษ
นางสาวนวพร บุญญประภา
นางนวรัตน ฉัตรอุทุมพร
นางสาวนวรัตน มารุต
นางนวลถนอม พิขุนทด
นางนวลปราง ชางดี
นางสาวนวลพรรณ พงศศรีเจริญ
นางนวลลออ สุทธิงาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘

นางสาวนอยนารถ เสลา
นางสาวนัฏฐา นาคดี
นางสาวนัฐศวรรณ สิทธิศักดิ์
นางนันชการต กิจการ
นางสาวนันทนภัส จําเรือง
นางสาวนันทนัช จันทร
นางสาวนันทนา ภูสูงเนิน
นางสาวนันทนา โสมภีร
นางสาวนันทพร สทานวัตร
นางสาวนันทวัน สานอยกุล
นางสาวนันทิชา สิริอรุณเดชา
นางนัสพร สาลีเกิด
นางสาวนาตยา รักษาขันธ
นางสาวนาถฤดี จิตภักดี
นางนาปเสาะ บือซา
นางนารีรัตน นวนเทา
นางสาวน้ําฝน บุญขันธ
นางน้ําฝน อรรถโสภา
นางนิตยลัพย คนึงเพียร
นางสาวนิตยา โชติพรม
นางนิตยา แทสูงเนิน
นางนิตยา ธนสารสินศักดิ์
นางนิตยา บุตรสุข
นางสาวนิตยา โสภณพิศ
นางสาวนิธินาถ ทะมังกลาง
นางนินะ เจะบือราเฮง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิภา ทองประภา
นางสาวนิภาพร ขันซาย
นางนิภาภรณ เหี่ยวเกิด
นางนิภาวรรณ สุวรรณชื่น
นางสาวนิรมล พรหมรอด
นางสาวนิฤมล บุตรโยจันโท
นางสาวนิลประภา อํานาจรุงตระกูล
นางนิลุบล กําลังยิ่ง
นางนิศารัศมิ์ ไตรยวงค
นางนิสดา แสงเลข
นางนิสานาถ หยีปอง
นางสาวนิสิตา โซะตาน
นางนุจรินทร สุวรรณแสง
นางสาวนุช มั่นกุง
นางนุชจรินทร พงษสุวรรณ
นางนุชจรี เอี่ยมสําอางค
นางนุชภาวรรณ พุมจีน
นางสาวนุชรี ใจมูล
นางนุชสรา ผิวงาม
นางสาวนุมนวน ภูงามเชิง
นางสาวนุศราภรณ รงคทอง
นางนูรีซัน ทองประสิทธิ์
นางสาวเนติมา พรอมมูล
นางสาวบังอร แกววิไล
นางสาวบังอร จีนธู
นางบังอร ไชยหานิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐

นางบังอร ประเสริฐศรี
นางบัณฑิการ คานนอย
นางสาวบํารุง พุทธา
นางบุญชญา พันธุภาณิชภัทร
นางสาวบุญณิสา ศุกรินทร
นางบุญทริกา ยาโน
นางบุญทอง ทองทิพย
นางบุญพริ้ง ยามี
นางบุญมี ชื่นชอบ
นางบุญสม พงษจํานงค
นางบุญสิริกร ชื่นจิต
นางสาวบุณยกร โฆษณสันติ
นางสาวบุษบา ภาพร
นางเบ็ญจมาศ เมืองมา
นางสาวปฐมพร เอมสอาด
นางปทิตตา พิกุลแกว
นางปทิตตา เหมากระโทก
นางปทุมมาลย ปานเต็ม
นางสาวปภากาญจน จันทรจินดา
นางประกอบ พาริหาญ
นางประกอบแกว ฉิมเพ็ง
นางประกายมาศ สะทานวงค
นางสาวประคอง ไพรินทร
นางประคองศรี โพธิ์เพชร
นางสาวประทีป อิ่มลา
นางประเทืองศรี ชูศรีจันทร

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประนอม นิสังกาศ
นางประนอม ศรีขจร
นางประนอม แสงศิลป
นางสาวประพาพร แกวปรีชา
นางประไพ แกวอําภา
นางประไพ มีจันทร
นางสาวประไพพรรณ โกศัย
นางประไพศรี คงวัฒนะ
นางสาวประไพศรี เผื่อนเพราะ
นางสาวประภาพร เพ็ชรวุฒ
นางสาวประภาพร แสงเมฆิน
นางประภาพรรณ ทองพันชั่ง
นางประภารัตน อินเอก
นางประภาศรี ตาแพร
นางประภาศรี ภูภักดี
นางประเมิน เขียวจําปา
นางสาวประยูร บุญประกอบ
นางประสงค ไชยวงศา
นางสาวประหยัด จารุนัย
นางปรางสิริ เสียงกอง
นางปราณี แกนสันเทียะ
นางปราณี ปญญารัตน
นางปราณี มงคลเสริม
นางสาวปราณี สีบุญ
นางปราณีต ทิพยมณฑล
นางสาวปราณีต พุทธวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒

นางปรารถนา อัตตวิวัฒน
นางสาวปริทัศน กองคํา
นางสาวปริศนา แกวดี
นางสาวปรีญาดา อุปมา
นางสาวปรีดา จันทรัก
นางปรีดา จันทรัตน
นางปรีดา โพธิ์วิจิตร
นางสาวปรีดา สีเหลี่ยม
นางปรียา เกษรมาลา
นางสาวปรียาภัทร ไชยทน
นางปวริศา ยืนออด
นางสาวปวีณา กองสนั่น
นางสาวปอลดา การภักดี
นางสาวปฐมา ปตถาพิมพ
นางสาวปณณปาลี ศิริธุวานนท
นางปาณิศา แสงเทพ
นางปาณิสรา เกษชม
นางสาวปาณิสา ทองประภา
นางสาวปารณีย พิสัยสวัสดิ์
นางสาวปาริชาติ รุงเรืองกาญจน
นางปารีดี บูตา
นางปาวลี พลทามูล
นางปยพร หอยสกุล
นางสาวปยอร แปนเขียว
นางปยะนุช ชานนท
นางสาวปยะรัตน รุงเรือง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปวรา ปลา
นางสาวปุณยนุช บิลชัยยะ
นางปุณยวีร เพ็งแสงสม
นางเปมิกา จันทรเครือ
นางสาวเปรมใจ สรรพคง
นางเปรมวดี หมื่นโฮง
นางผลิดา หลาอินถา
นางผองพรรณ อุดหนุน
นางสาวผุสดี สุขญาติ
นางสาวพจนา มงคลชาติ
นางสาวพจนา เหลาหาโคตร
นางสาวพจนาฎ เซี่ยงวอง
นางพจมาศ ไชยบุตร
นางสาวพธาวรรณ จันทองเล็ก
นางพนมวัลย วันชูเสริม
นางพนิดา ดีมาก
นางพนิดา พันธสําโรง
นางพนิดา สายเพชร
นางสาวพเยาว บุญมี
นางพรชนก คําฟู
นางพรชนิรัตน พุมจําปา
นางพรทิพ ทองสูบ
นางพรทิพย ตรีกิ่ง
นางพรทิพย ธนาศักดิ์
นางสาวพรทิพย ฤทธิรุงเรือง
นางพรทิพย ศึกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔

นางพรทิพย อวมทร
นางสาวพรธิดา จันดา
นางสาวพรนรัตน จันปุม
นางพรนัชชา โรมเมือง
นางพรปวีณ ศิรภัสธนาพงศ
นางพรพรรณ ชื่นใจ
นางพรพิมล สวัสดี
นางพรรณธิภา แพงจันทร
นางสาวพรลภัส มวงยอมมาด
นางพรสวรรค กสิพันธุ
นางสาวพวงผกา เฝอฝน
นางสาวพสุพร เจริญยศ
นางพัชญสิตา ทุมภา
นางพัชรศรัณย ปรมัตถมันต
นางสาวพัชรากร ขันทะ
นางพัชรินทร กัลยา
นางพัชรินทร ปนตาวงศ
นางสาวพัชรินทร รอบคอบ
นางสาวพัชรี คงดี
นางสาวพัชรี ปนนพศรี
นางสาวพัชรี พลภูงา
นางพัชรี พลายชมพูนุท
นางพัชรี สมสกุล
นางพัชรี สาระถิน
นางพัชรีย ปานะเส็น
นางพัฒนา เกิดอินทร

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพัฒนา ใจเถิง
นางพัฒนา สืบเครือ
นางพัณณชิตา ปญญาดวง
นางพัทธนันท พรมยศ
นางพันทอง ปานเพ็ชร
นางพันธนันท เกิดมี
นางสาวพาอีซะ สะนิ
นางพิกุล คอมสิงห
นางพิกุล ทองรักษ
นางสาวพิกุลทอง กันโท
นางพิจิตรา ชื่นเมือง
นางพิชชาสิริ การินทร
นางพิชชาสิริ นามวงษ
นางสาวพิชาภัค สนใจยิ่ง
นางพิชามญชุ สรสิทธิ์
นางพิทยา ฆารเสถียร
นางสาวพิมพชนัฐ ตระกูลขันคํา
นางสาวพิมพพิรฬุ ห สุวรรณ
นางสาวพิมพลภัส ปะตะเน
นางพิมพา สิงหคะ
นางสาวพิมลพรรณ วัฒนาธร
นางสาวพิมลพัทธ เบญจสม
นางพิมลรัตน ศรีกะกุล
นางพิรานันท จันทรติกะวงศ
นางพิรุณ รัตนงามวงศ
นางสาวพิไลพร คงแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖

นางสาวพิศมัย เหมะธุลิน
นางพิสมัย ฤทธิ์รักษา
นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล
นางสาวพูนทรัพย นรภาร
นางพูนสิน แกวสุข
นางสาวเพ็ญจันทร วงศศรีเผือก
นางสาวเพ็ญนภา ทองเทศ
นางสาวเพ็ญประภา จัตุรัส
นางเพ็ญรุง งวนพริ้ง
นางเพ็ญศรี ถวิลจันกลม
นางสาวเพ็ญศรี มีมูลทอง
นางเพลินจิตร สุดชา
นางแพรวพรรณ ปานเพ็ชร
นางสาวไพชล คชสิทธิ์
นางไพลิน พงษพันธเกษม
นางไพวรรณ ธนูรเวท
นางสาวภัทรกรณ โพธิ์เงิน
นางภัทรภร จําปาซอนกลิ่น
นางสาวภัทรภร นิตยกมล
นางภัทรมาส อบมา
นางสาวภัทรวรรณ คลังกลาง
นางภัทรานิษฐ หนูขาว
นางภัทราพร ธนาศักดิ์
นางสาวภัทราพร ภัทรวิศิษฏ
นางภัทราวดี ทองเหลา
นางสาวภัทรี ทิพยกรรณ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภัสรา ทวิชาติสกุล
นางภัสสรียา จันดีบาง
นางภานิษา เชื้อเมืองพาน
นางสาวภานุมาศ สุริยา
นางภารดี ปอมสุวรรณ
นางภาวนา อินทรนารี
นางสาวภาวิณี แกวคงจันทร
นางสาวภิญญา หัตถประดิษฐ
นางภิรมย ภิรมยนาค
นางสาวมณฑา แกวกุลนา
นางมณฑาทิพย สุขรักษ
นางมณฑาทิพย อินทนูจิตร
นางมณเฑียร คํากลอน
นางมณี เคนผาพงษ
นางมณีรัตน ลุนธิระวงค
นางสาวมณีวรรณ ใจไหว
นางมนทกานต พูลสวัสดิ์
นางมนัญญา บัวยอย
นางมยุรี เกตุคง
นางมยุรี สิมดี
นางมยุลี อันสมสี
นางมะยูง พรมโคตร
นางมัชฌิมา จันทรเกตุ
นางสาวมัณฑกาญจน ไชยหงษ
นางมัทนา โฉมเฉลา
นางมันทนา ทิพยวงศา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘

นางมัยมูนะห หะยีเหย็บ
นางมัลลิกา ฉิมพาลี
นางมัลลิกา ปะมาระเต
นางมาฆนาฎ สุขเงิน
นางมานิดา ใจกลา
นางสาวมาลัย เวียนรอบ
นางสาวมาลา กัณฑโย
นางมาลินี ถิ่นชวง
นางสาวมาลี ทรัพยฉายแสง
นางมิคสิรมาส เมิดจันทึก
นางมิญชญา ขัดชุมแสง
นางสาวมุกดา เหมืองจา
นางสาวมุจลินท สุวิกรม
นางเมธินี มะณี
นางสาวเมธินี ศรีธิยศ
นางยงยุทธ กันธิยะ
นางยามานี ปะลาวัล
นางสาวยาวาเฮ ปูเตะ
นางสาวยีซะ มะดีเยาะ
นางสาวยุพเยาว เยาวหลี
นางยุพาวรรณ โสมอินทร
นางยุพิน กาญจนเชษฐ
นางยุพิน ชัยจันทรดี
นางสาวยุพิน มะลิถอด
นางยุพิน มิ่งขวัญทอง
นางยุภาวดี ชาญศรี

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางยุเราะ สัญญา
นางยุวดี โลพันดุง
นางยุวเรศ วิบูลยกุล
นางเย็นจิต คุณประทุม
นางเยาวนันท ถูกจิตร
นางสาวเยาวมาลย กุลศรี
นางเยาวรีย บุณยะภักดิ์
นางสาวเยาวลักษ จันทพันธุ
นางเยาวลักษณ เกิดสิน
นางสาวเยาวลักษณ ปานเพชร
นางโยธกา ธีระวาสน
นางรจนา นารี
นางสาวรติรัตน รถทอง
นางรมเย็น สําราญวงค
นางสาวรมรัฐ พลอยประดับ
นางสาวรวิภา เกิดโรจนวงศกุล
นางสาวรสสุคนธ พยางําเมือง
นางสาวรอฮานี กะมาลอ
นางระเบียบ ประการแกว
นางระภี รัตนมณี
นางระยองวัล กาปญญา
นางระวีโรจน รัศมิ์พยุงกิจ
นางสาวระวีวรรณ ปริญญาศาสตร
นางรักสกุล สุภาภา
นางสาวรังสิมา บุญเกิดรัมย
นางสาวรัจนา สุขมาศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐

นางรัชณีภรณ โชติสุวรรณ
นางสาวรัชณู คงพันป
นางรัชตวดี งอกนาวัง
นางรัชนี คนมั่น
นางรัชนี รุงโชติงาม
นางสาวรัชนี ศรีเชียงสา
นางสาวรัชนี ศินาคม
นางรัชนีกร แกลวทนงค
นางรัชนีกร พนมใส
นางสาวรัชนีกร พิมสาร
นางสาวรัชนีพร คําปาน
นางรัตชณี คชรินทร
นางสาวรัตติกร จิตไพศาล
นางสาวรัตติยา ฤทธิ์เดช
นางรัตติยา หนอสีดา
นางสาวรัตนา ทองพิมพ
นางรัตนา ปกกัง
นางรัตนา โสวิภาค
นางสาวรัตนาพร ลําจะเรา
นางสาวรัตนาภรณ ซายคลาย
นางรัตนิน ปฐมวงค
นางสาวรัศมี ขันขวา
นางรัศมี อืดผา
นางสาวราตรี นวมใจดี
นางสาวรานี ชัยสิทธิ์
นางรําจวน เกิดสุข

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรินนา รัตนวรางค
นางรินลดา หมัดสอ
นางสาวรื่นฤดี สุมมาตย
นางสาวรุงดาว ไชยสิทธิ์
นางสาวรุงทิพย วัฒนะธีระกาญจน
นางสาวรุงทิวา กัลยาณมิตร
นางรุงนพภา พูลสวัสดิ์
นางรุงนภา บรรลือ
นางสาวรุงนภา เปนตาธรรม
นางสาวรุงระวี คงมั่น
นางรุงราวรรณ ศรีอนันท
นางสาวรุงราวัลย มีแพง
นางเรณู คําศรี
นางสาวเรณู ฝนยะ
นางเรณู มากบุญ
นางสาวโรมฤดี พรมโลกา
นางโรสใอณีย หะยีเยะ
นางสาวฤทัย ชางพันธุ
นางลมัย ทาสอนพันธ
นางลักขณา เพชรเหล็ก
นางลักษณรดี ศรีจิตรานนท
นางสาวลักษณา นกครุฑ
นางสาวลัดดา เกียรติคุณสิริ
นางสาวลัดดาวัลย ซุนฮะ
นางลัดดาวัลย พันธุรักษ
นางสาวลัดดาวัลย ออนดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลาวัลย สิทธิกวยแกว
นางลําดวน วงศสาย
นางลิลวดี สุวรรณวงศ
นางวชิรา บุญเริ่ม
นางวชิรา ยวงแกว
นางสาววนิฐา ผองฤกษ
นางวนิดา คงมนต
นางวนิดา จิตรอักษร
นางวนิดา นกนอย
นางสาววนิดา ปงแลมาปุเลา
นางสาววรพินท คําสอน
นางวรภัทร ตัวละมูล
นางวรรณกร วงษาสันต
นางวรรณพร แสงฮาด
นางวรรณรี ศรีสวัสดิ์
นางวรรณวิสา สุวรรณขันธ
นางสาววรรณา เจะอาลี
นางสาววรรณิภา ทันเที่ยง
นางวรรณี กันฉิ่ง
นางสาววรลักษณ สิโรมกุล
นางสาววรวัลย หิรัญ
นางสาววราภรณ โพชฌงค
นางวราภรณ มโนรัตน
นางวราภรณ มุงนคร
วาที่รอยตรีหญิง วราภรณ วงคชัย
นางวราภรณ วงวิเศษ

๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวราภรณ สุคง
นางสาววริศรา นันทะเขียว
นางวรีจันทร พุมจันทร
นางวรีภรณ คงวิจิตร
นางสาววลัยลักษณ ตาราช
นางสาววัชรา สงศรี
นางวัชราภรณ กันทะวงศ
นางวัชรินทร พลอยสงศรี
นางสาววัชรี ไกรนิวรณ
นางวัชรี อินทราทิพย
นางสาววันทนา ชิตมณี
นางวันเพ็ญ แกวทอง
นางวันเพ็ญ ผองแผว
นางสาววันเพ็ญ โยโล
นางสาววันวิสา เหลาผา
นางสาววันวิสาข เขียวเทียน
นางสาววันวิสาข อุดมศรี
นางสาววัลยา อินทรักษ
นางสาววาณี แวดอเลาะ
นางสาววาลัญธร เหมอมรไพบูลย
นางวาสนา จันทะรัตน
นางวาสนา เดชแกว
นางวาสนา เพ็ชรวิเชียร
นางสาววาสนา วิริโยฬาร
นางสาววาสนา ใสเนตร
นางสาววาสนา หอมจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔

นางวิภา กาศวิบูลย
นางวิภา สอนผิว
นางวิภาพร สัตยซื่อ
นางสาววิภารัตน เพชรเจริญ
นางวิมล คงสุข
นางสาววิมล คําเพชรดี
นางวิมล ปราบเสร็จ
นางวิมลทิพย ปทมรัตน
นางวิมาน คําเลิศ
นางวิยะดา ชูพยัคฆ
นางสาววิยะดา พวงพันธ
นางวิรัญชนา รอดภัย
นางวิลาสินี นาคพุม
นางวิไล อาษารินทร
นางวิไลพร ไปเร็ว
นางสาววิไลพร ผดุงอรรถ
นางวิไลลักษณ ปยไพร
นางวีณา แจงกระจาง
นางวีระวรรณ โรจนแสงรัตน
นางแวรอซือนะ อาแว
นางแววตา ถวิล
นางศจีพรรณ พรหมเรนทร
นางศรัญญา นิยมธรรม
นางสาวศรัญญา รัตนวรสุทธิ์
นางสาวศรีนพรัตน วงศวิเศษ
นางสาวศรีปญญา ขวักไขว

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศรีไพร บุญอิน
นางสาวศรีไพร วงศประดิษฐ
นางศรีวรรณ มีพรหมดี
นางสาวศวรรยา ปานแมน
นางสาวศศิกัญชณัฐ ออนจู
นางสาวศศิธร บุญเฟองฟู
นางศศิธร ศรีทองอินทร
นางศศินันท ศรีษะนอย
นางสาวศศิพร เทพวงศ
นางสาวศศิมา สุดขาว
นางสาวศศิยาพัชญ อินทรกรุงเกา
นางศิพาพร ทวีรัตน
นางศิรยา บุญสะอาด
นางสาวศิราณีย ศรีเจริญ
นางศิริญา อินทรยู
นางศิริทิพย แกวกัน
นางสาวศิรินทร อุดมศรี
นางสาวศิริพร ไชยพูน
นางสาวศิริพร พึ่งสันเทียะ
นางศิริพร เสวิสิทธิ
นางศิริพร เอี่ยมพรอม
นางสาวศิริพันธุ ศิริไพบูลย
นางศิริภรณ ไคลมี
นางสาวศิริรักษ ทาสระ
นางสาวศิริรัตน สุนทรวิภาต
นางสาวศิริรัตน อั้นวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖

นางศิริลักษณ อัคนิจ
นางสาวศิริวรรณ ปนเครือ
นางศิริวรรณ สินทวี
นางสาวศิลา ศรีวรรักษ
นางศิวพร จันทรนิเวศน
นางศุภนันท นนทะบุตร
นางสาวศุภนาฎ ศิริคงคา
นางสาวศุภนิตย คังคะสุวรรณ
นางสาวศุภมาส จันทร
นางศุภลักษณ คลังดงเค็ง
นางสาวศุภานัน คงเหมือนเพชร
นางสาวศุภานัน มณีวงค
นางศุภารัตน นอยสุข
นางศุภิสรา แกวสุวรรณรัตน
นางสกุณา พุทธอุทัย
นางสงัด คํามะปะนา
นางสจี กลิ่นลําดวน
นางสนธยา กาศสนุก
นางสาวสมจิตร แมนอุดม
นางสมใจ ภาสกุล
นางสมใจ สังหลัง
นางสาวสมถวิล คีรีธีรกุล
นางสาวสมถวิล พาเจริญ
นางสาวสมถวิล สารวัน
นางสาวสมบูรณ วงศสถาน
นางสาวสมพร มีมานะ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมพร ศิริวัฒพงศ
นางสาวสมพิศ จันทรหัวนา
นางสมพิศ มานะหาญ
นางสมมาตร รูทํานอง
นางสาวสมรัตน อําภา
นางสมฤทัย ขันธรักษา
นางสมเศียร มณีรัตน
นางสมหมาย พลายเจียม
นางสมาพร สนธิรักษ
นางสาวสรวีย แสงอุน
นางสาวสรอย ทองประไพ
นางสาวสรอยทอง พลรักษา
นางสาวสลาลี พรมมา
นางสวรรญา บุญเรือง
นางสวัสดิ์ แทนฉิมพลี
นางสาวสวิตตา ครุธผาสุข
นางสอนกมล แยแฝง
นางสาวสอาด นาคทั่ง
นางสอิ้ง เกลี้ยงแกว
นางสาวสะรีเยาะ นิตา
นางสาวสัจมาศ กัลยาโพธิ์
นางสาคร รามจาตุ
นางสาวสายใจ นนทอง
นางสาวสายใจ สมควร
นางสาวสายใจ สุขประสาร
นางสาวสายชล กันทา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘

นางสายฝน ฝนแกว
นางสายพันธ เรืองคําวัฒนา
นางสายพิณ ไกยราช
นางสาวสายพิน ปรางทอง
นางสาวสายพิมพ พุฒโต
นางสาวสายรุง กรวยทอง
นางสาวสายสุนีย จุมปู
นางสาวสาลีนา สะมะแอ
นางสาวสาวิตรา ปาณะบุตร
นางสาวสําเนียง บุตรน้ําเพชร
นางสําราญ สันติปาตี
นางสาวสําเรียง ชุมชื่นสําโรง
นางสิริดี ประเสริฐสิทธิ์
นางสิริพร ศรีโหร
นางสิริพร หงษทอง
นางสิริมา ทองไสย
นางสิริรัตน ญาณบุญ
นางสุกัญญา ทองมา
นางสาวสุกัญญา มะริดรัมย
นางสุกัญญา มาราสา
นางสาวสุกัญญา มุธิตา
นางสุคนธา หลีหมัด
นางสุจิตรา กุลศรี
นางสุจิตรา มงคลคลี
นางสาวสุจิตรา ศรีชํานาญ
นางสุจินตนา ตรงประสิทธิ์

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุจิรา จิตราภิรมย
นางสุจิรา มาลาคํา
นางสุณิศา กองแสง
นางสุดใจ วัดกลาง
นางสุดารัตน นุชโพธา
นางสุดารัตน แอรมหลา
นางสุทธินี มูลประเสริฐ
นางสาวสุทธิรัตน คุมแกว
นางสาวสุทธิราภรณ เดชวงศญา
นางสาวสุทิศา กิติราช
นางสุธรรมา พลหมอ
นางสาวสุธาพร นาสา
นางสาวสุนทรีย ปยะดา
นางสาวสุนันท รอดพูล
นางสุนันท สาระกุล
นางสาวสุนันทา ภิรมยจิตร
นางสุนิตรา บือนา
นางสุนิสา ขาวบริสุทธิ์
นางสุนี กุญแจทอง
นางสุนี เผือกขํา
นางสุนีย ทันไกร
นางสุนีรัตน กองมาย
นางสุประวีณ กิตติ์สุวรรณ
นางสุปรียา อุปฮาด
นางสาวสุปวีณ ตะตองใจ
นางสุพร มานอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐

นางสุพรรณนิการ เยาวเรศ
นางสาวสุพรรณี ขวัญออน
นางสาวสุพรรณี โตแกว
นางสุพรรณี เทียนสุข
นางสาวสุพาพันธ เรืองฤทธิ์
นางสุโพ มติมหาชน
นางสาวสุภัชชา สนธิวา
นางสาวสุภาพ ไกรทอง
นางสุภาพร จันทรดํา
นางสาวสุภาพร ชมภูใส
นางสุภาพร นาพรม
นางสุภาพร เพชรสุวรรณ
นางสาวสุภาพรรณ โอบออม
นางสาวสุภาภรณ จันทรทอง
นางสุภาภรณ แซลี
นางสาวสุภารัตน คําต่ํา
นางสุภาลักษณ ปรัสพันธ
นางสุภาวดี เจริญผล
นางสาวสุภาวดี เสมอใจ
นางสาวสุภาวรรณ ออนนุม
นางสุมรรัตน สุขสันต
นางสาวสุมลมาลย กาวกสิกรรม
นางสุมลรัตน บุญสวาง
นางสุมาฤา อินทรชํานาญ
นางสุมาลี บุญเฮา
นางสาวสุมาลี แหยมนุช

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุมิตรา สุขอวบออง
นางสาวสุรนีย นาคสงา
นางสาวสุรภา สิมศิริวัฒน
นางสาวสุรภี กสิวุฒิ
นางสุรภี มณีนะ
นางสุระศรี เกิดสบาย
นางสุรัตนา นอยศรี
นางสุรางค โดยอาษา
นางสุรินทรฑา อินโสม
นางสาวสุรีย เพิ่มศิลป
นางสาวสุรียพร คําเขื่อน
นางสุรีวรรณ อยูดี
นางสาวสุฤทัย เที่ยงธรรม
นางสาวสุลินทิพย วิชาลัย
นางสุวดี ผิวดี
นางสุวนันท เศษศรี
นางสาวสุวพัชร ดอกทุเรียน
นางสาวสุวพิชญ แสงกิติสุวัฒน
นางสาวสุวรรณ ปะโนรัมย
นางสุวรรณนา ขวัญเพิ่มพร
นางสุวรรณา ชาลีนอย
นางสาวสุวรรณา ประสิทธิ์นุย
นางสาวสุวรรณา แวนแกว
นางสุวรรณา สมศักดิ์
นางสุวรรณา สุทธิโสม
นางสาวสุวรรณา หมื่นจง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒

นางสุวรรณี กรรณทิพย
นางสุวรรณี บุตรกุล
นางสาวสุวรรณี แสงแกว
นางสุวิชยา เสาเพ็ง
นางสาวสุวิชา อินหนองฉาง
นางสาวสุวิมล ขัติยะ
นางสุวิมล ชอบเงิน
นางสุวิมล โพธิ
นางสุวิรัตน ค้ํามุย
นางสุวิไล ขุนวิเศษ
นางสาวเสาวณิต เดือนฉาย
นางสาวเสาวนี เพิ่มเจริญวงศ
นางเสาวนีย เสระพล
นางเสาวภา แซลิ้ม
นางเสาวภา ระวิรังษีอรุณ
นางเสาวลักษณ สาจันทึก
นางสาวแสงจันทร พันมูล
นางสาวแสงทอง บอบัวทอง
นางโสภา ทองธานี
นางสาวโสภา ปนตา
นางสาวโสภานนท ปททุม
นางโสภิญา ศรีทอง
นางสาวโสภิดา วิเศษพงษ
นางสาวโสภี ยอยยด
นางหทัยกาญจน เลี่ยนเครือ
นางสาวหทัยภัทร บุญมี

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวหทัยรัตน ศิริแกว
นางสาวหนึ่งฤทัย ทัพภูตา
นางสาวหรอมะ บิลนุย
นางหฤทัย สังขเพชร
นางหอมจันทร วงศคํา
นางสาวอโณทัย ใจพรมมา
นางสาวอนงค สังขกุล
นางอนงคนุช ทินนะพรม
นางสาวอนงคเยาว หงสศรีเมือง
นางสาวอนุสรา ยาพระจันทร
นางสาวอภิญญา โชติอุทยางกูร
นางอภิญญา ปตตายะโส
นางอมรพรรณ สุวรรณเดช
นางสาวอมรรัตน คํามุงคุณ
นางอมรรัตน สาคํา
นางอมรา บุราณ
นางอรฑิชา ภุมรินทร
นางอรทัย เกตุเผือก
นางอรทัย ชาวโยธา
นางอรนุช ศรเชญ
นางสาวอรพร วงศหงษ
นางสาวอรพรรณ ทับทิมแดง
นางอรยา เวอรฮีส
นางอรวรรณ ติรณะรัต
นางอรศรี ปญญะชาติ
นางอรอนงค ทองชวย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓

นางสาวอรอนงค ทัพปญญา
นางอรอนงค มฤกุล
นางอรอุมา แสงเมฆิน
นางอรุณ พลทองเติม
นางสาวอรุณรัตน จิตรมั่น
นางสาวอรุณศรี นามสาร
นางอวยพร วงษคณานุรักษ
ออนเฉวียง
นางอษมา รักญาติ
นางสาวออมใจ ชมภูวัน
นางออยใจ ครุฑมาศ
นางอักษราภัค สาริกะวณิช
นางอัจจิมา วรรณเลิศ
นางอัจฉรา เกตุพงษ
นางอัจฉรา คงเพชรศักดิ์
นางสาวอัจฉรา ศรียาบ
นางอัจฉราพร โถยขุน
นางอัจฉราวรรณ หมอกขุนทศ
นางอัชรี ลือชา
นางอัญชลี ดวงประสิทธิ์
นางอัญชลี ประเสริฐศิลป
นางสาวอัญชิสา สุขจันดี
นางสาวอันดา รักราษฎร
นางอัมพร ณ คอ
นางอัมพร ดวงมณี
นางอัมพร ทองจรรยา

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัมพร ธรรมศิลป
นางสาวอัศราภรณ ศรีสุวรรณ
นางอัษฎางค บัวเงิน
นางสาวอัสนะ ตะฮาวัน
นางอาทิตยา คุณยศยิ่ง
นางอาทิตยา สมมัง
นางอารยา โกษาจันทร
นางสาวอารักษ เมืองซาย
นางสาวอารี หอมชะเอม
นางสาวอารีนันท โสภา
นางสาวอารีย เมืองแกว
นางอารีรัตน คุมอยู
นางสาวอารีรัตน มาซา
นางอารีรัตน แสนเจริญ
นางสาวอําไพ ทุนกาศ
นางอําไพ ธาดาชลวัฒน
นางอําไพ พูลสวัสดิ์
นางสาวอําไพ สุปราการ
นางอําไพ สุริยะวงศ
นางอินทนินจ ทองชัย
นางอิ่มใจ สงวนศรี
นางสาวอุดมลักษณ ตะริโย
นางอุทัยวรรณ บัวพันธ
นางอุทิศพร อินตะคํา
นางสาวอุทุมพร ดาบทอง
นางสาวอุบล ชัยยานะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวอุบลรัตน พึ่งพล
๑๕๕๗ นางสาวอุไรวรรณ นวลงาม
นางอุมาพร สุรทิน
๑๕๕๘ นางสาวอุไรวรรณ วิบูลยนัติพงษ
นางอุมาภรณ พิมแจม
๑๕๕๙ นางอุษา บุญเข็ม
นางอุมาวรรณ เพชรมี
๑๕๖๐ นางสาวเอื้องสาย ตีคํา
นางอุรา เหลาสะอาด
๑๕๖๑ นางฮาดียะห เจะเลาะ
นางสาวอุไร งามศิริ
๑๕๖๒ นางสาวฮามีดะห หะยีดอเลาะ
นางอุไรวรรณ อินทองปาน
๑๕๖๓ นางสาวฮาหวา ปอทอง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗,๙๓๒ ราย)
นายกถาทิพย กุลสอน
๑๙ นายกฤติกร ทวียศปรีชา
นายกนกศักดิ์ จรัสสิทธิเสรีกุล
๒๐ นายกฤษกร พิทักษพนากุล
นายกมล เจริญชัย
๒๑ นายกฤษชนภณ วันนา
นายกมานนท จักรคราม
๒๒ นายกฤษชัย โปทาหนัก
นายกร เจริญภูวดล
๒๓ นายกฤษฎา เขาทอง
นายกรช อุตกะ
๒๔ นายกฤษฎา ใจมัง
นายกรชัย สายทอง
๒๕ นายกฤษฎา ชัยกลาหาญ
นายกรชัย สุขุมานันท
๒๖ นายกฤษฎา ชูวงศ
นายกรณพงษ วีระวัฒน
๒๗ นายกฤษฎา ดวงอวม
นายกรเทพ ดิษฐขํา
๒๘ นายกฤษฎา เนตรโคกสูง
นายกรนันท เขียวมัง
๒๙ นายกฤษฎา ภิรอด
นายกรเพชร ดวงจําปา
๓๐ นายกฤษฎา มวงหวาน
นายกรภัทร อาสากิจ
๓๑ นายกฤษฎา สังขผาด
นายกรรณวิชย จิตรชูชื่น
๓๒ นายกฤษฎากร กระจางถิน่
นายกรรัตน แสงพราว
๓๓ นายกฤษฎากร ล่ําสัน
นายกรุง เมืองสุวรรณ
๓๔ นายกฤษฎาธาร ราชวงค
นายกรุงรันดร คํายางจอง
๓๕ นายกฤษฏิธัช นาชัยดี
นายกฤตภาส ดอนศรีโคตร
๓๖ นายกฤษณะ อวมเปยม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายกฤษดา จันมา
นายกฤษดากร เหลาประเสริฐ
นายกฤษาภิพัฒน ชัยเวียง
นายกษิดิศ ประชา
นายกษิดิศ สังขจันทร
นายกษิดิศ สํารวมจิตร
นายกอเซ็ม สและหมัด
นายกอเด็ม หมีนเหม
นายกอเส็ม สะดี
นายกัณฑชาติ ชุดไธสง
นายกัณตภณ นฤวัตปกรณ
นายกันตกมล ชูปู
นายกันตฑีภพ กีรดิตเศรษฐธร
นายกันตพล สะกิจ
นายกันตพัฒน พุทธเทศน
นายกันตพิพัฒน บุญกฤตพัฒน
นายกันตภณ รัตนศิริพลพันธุ
นายกันตภณ ศิริเบญจา
นายกันหา เกิดนอย
นายกัมปนาท ราชวงศ
นายกัมปนาท ศิริสัตย
นายกัมปนาท อินทวงศ
นายกาญจน สุวรรณโชติ
นายกานตกวิน บุญเกษม
นายกานตกวี นครขวาง
นายกานตธีรา แผลงฤทธิ์

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกามารูซามัน เบณมะ
นายกําจัฐ กวางขวาง
นายกําธร รายา
นายกําพล ฉลาดลน
นายกําพล ภิทนวรณ
นายกําพล จันทรนอย
นายกิตตอนันต โคตพิลา
นายกิตติ ประชาชื่นใจ
นายกิตติ พุทธา
นายกิตติ หมั่นวิชา
นายกิตติกรณ กาหลง
นายกิตติชัย เพทายประกายเพชร
นายกิตติชัย เลายาง
นายกิตติเชษฐ กุลวุฒิ
นายกิตติเชษฐ พลับประสิทธิ์
นายกิตติทัต จันหวา
นายกิตติธัช ดีรกลาภ
นายกิตติพงษ โพธิเวชกุล
นายกิตติพัฒน วงศวาล
นายกิตติพัศ จันทรเอียด
นายกิตติภพ ไกรทอง
นายกิตติภัทร ลับแล
นายกิตติภัทร ซิโน
นายกิตติ์ลภัส บุบผาวัลย
นายกิตติวิทย ไชยสุรินทร
นายกิตติศักดิ์ บุญอาจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นายกิตติศักดิ์ คงยก
นายกิตติศักดิ์ ญวนกลาง
นายกิตติศักดิ์ ปานทอง
นายกิตติศักดิ์ รักแกว
นายกิตติศักดิ์ ลอยประโคน
นายกิตติศักดิ์ วิชัยดิษฐ
นายกิตติศักดิ์ สุดาทิพย
นายกิตติศักดิ์ โสวงษ
นายกิตติศักดิ์ เหมือนแท
นายกิตติศักดิ์ อรุณอําพัน
นายกิติศักดิ์ พรมเพ็ญ
นายกิติศักดิ์ มะกอกทิพย
นายกิติศักดิ์ สํารองพันธ
นายกีรติ เรทมิฬ
นายกุชุมาน พิมราช
นายกุลฉัตร การุณ
นายกูเกียรติ คุมเมือง
นายเกตุ สุนทร
นายเกรียงไกร ทนันขัติ
นายเกรียงไกร มีทรัพยมั่น
นายเกรียงไกร หมั่นแคน
นายเกรียงไกร ใหมเทวินทร
นายเกรียงศักดิ์ สัมฤทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ สิงหพันธุ
นายเกรียงศักดิ์ แสนอุดม
นายเกษม สุแนแดวอ

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเกษมสันต จันทรสา
นายเกียรติกวิณ กาพยไกรแกว
นายเกียรติคุณ บุญงาม
นายเกียรติพงษ จักจุม
นายเกียรติศักดิ์ ไชยฉิม
นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
นายเกียรติศักดิ์ หมั่นอุตสาห
นายเกียรติศักดิ์ หลามาชน
นายโกมุท ลาดนอก
นายโกเมท ครองพงษ
นายโกเมน ไดเห็นตอบ
นายโกเมศ โกพลรัตน
นายโกวิท สังขศรีเพชร
นายโกวิทย ครองแคลว
นายโกวิทย เย็นอวม
นายโกวิทย สงวน
นายโกวิทย แสงสุกวาว
นายโกศล แกวรอด
นายโกศล เนื้อดี
นายไกรรุง สายดวงแสง
นายไกรวุฒิ ทองศรี
นายไกรศร ชุมมงคล
นายไกรสร น้ําใจสุข
นายขจรศักดิ์ มวงคํา
นายขยัน ปนแกว
นายขวัญใจ พรมปญญา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นายขวัญชัย จิตรีถิน
นายขวัญชัย เนียมหอม
นายขวัญชัย วิเชียรวุฒิชัย
นายขวัญชาติ วิทักษบุตร
นายของขวัญ แจมใส
นายขันธะจักร สกุลซง
นายเขตตตะวัน ทรัพยขุนดอน
นายเข็มชาติ พิณเจริญพันธุ
นายเข็มพร ขาววงษ
นายเข็มวิรุณ สีโท
นายคงคา พงษลิขิตพัฒน
นายคเชนทร ยุทธแสน
นายคณาธิป หลอมประโคน
นายคณิต จุลยะโชค
นายคณิต เชิงขุนทด
นายคณิศร มีฤทธิ์
นายคมกริช บนไมกลาง
นายคมกฤษฎิ์ ไชยเต็ม
นายคมกฤษฏิ์ กาบคํา
นายคมพิพรรธน อุดทา
นายคมเพชร ถิตยพิพิธ
นายคมเพชร เพชรศักดา
นายคมวิโรจน การะเกษ
นายคมสรรค ทําทอง
นายคมสัน จันทรหอม
นายคมสัน นามลิวัน

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายคมสัน สินเจิมศิริ
นายคมสันต โชติกลอม
นายคมสันต เดือนขุนทด
นายคมสันติ์ วงษสวาง
นายครรชิต ตะเสาร
นายครรชิต เพชรบุรมย
นายครรชิต แสงเขียว
นายครองศักดิ์ นุมาศ
นายคริเมศย แสงบุญ
นายคอยรูดิน กีลีมอ
นายคะนองเดช ดูใจ
นายคําดี อังคะณิต
นายคําปน มะลิทอง
สิบเอก คําพันธ อินทรงาม
นายคําพูน คําโสภา
นายคํารณ รูบานา
นายคํารณค แขกสันเทียะ
รอยตรี คําสิงห คนบุญ
นายคําใส นันทรัศมี
นายคุณยาวุฒิ กลีบเมฆ
นายเครือณรงค ใจเด็ด
นายโฆษิต หลาบือ
นายจงลักษณ สุรันนา
นายจฏพัจน แขไขประภา
นายจตุพนธ ประครองญาติ
นายจตุพร จํานงนารถ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

นายจตุพล ดําเหลือ
นายจตุพล เปงทา
นายจตุภูมิ กุลาสา
นายจตุรงค ทาหิน
นายจตุรวิทย บานเกาะ
นายจรรยา คงคาพันธ
นายจรานุวัฒน ศรีจันทร
นายจรุง ควงขุนทด
นายจรุวัฒ เสมอใจ
นายจรูญ ดํารงคเชื้อ
นายจรูญ พลยางนอก
นายจรูญ ศรีวิลัย
นายจเร มีเดช
นายจเร วงษสุวรรณ
นายจอมแกน พิศวงค
วาที่รอยตรี จักพรรณ ขันติ
นายจักรกฤษ ปกเคยะกา
นายจักรกฤษณ เจริญสุข
นายจักรกฤษณ ปก่ํา
นายจักรกฤษณ ออนโพธา
นายจักรพงค แสงอุบล
นายจักรพงศ วงศใหญ
นายจักรพงศ สุรํานาจ
นายจักรพงษ ทิพยโภชน
นายจักรพงษ พงษจิตรภักดิ์
นายจักรพงษ พิเมย

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรี จักรพงษ ภูโปรง
นายจักรพงษภูวณัฐ ลมดา
นายจักรพันธ อินทรแปลง
นายจักรภพ ภวภูตานนท
นายจักรภัทร แสนพุทธ
นายจักรวัฒน จีนประโคน
นายจักริณ กรณิศ
นายจักรินทร ลาดศิลา
นายจันทรทศ ศรีมารักษ
นายจันทะพูน อินปากดี
นายจันสี กําลังหาร
นายจาตุรนต วงศสวัสดิ์
นายจามิกร คําวัง
วาที่รอยตรี จารึก เนตยกุล
นายจารุพงษ เถาเครือมาศ
นายจํานงค กันษา
นายจํานงค ปลื้มใจ
นายจํานงค วงศผะดาย
นายจําเนียน อุปโท
นายจําเปน เอี่ยมอักษร
นายจํารอง พิทักษ
นายจํารอง แวดโส
นายจํารัส กุสาวดี
นายจํารัส แกวกอง
นายจําเริญ ศรีบุญ
นายจําลอง ชวนจิต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายจําลอง ปดนา
นายจําลอง รานจันทร
นายจําลอง แหวนวงษ
นายจิตกร ถาวรพัฒน
นายจิตตกร คํามูล
นายจิตติพัฒน สิงหสําราญ
นายจิตรกร เผือกเดช
นายจิตรกร หันจันทร
นายจินดา พงษวิเศษ
นายจิรพงษ ลิ้มภักดี
นายจิรศักดิ์ วงศเสน
นายจิรัฏฐ พันธุกระโทก
นายจิรัฐติกาล คีรีแลง
นายจิรัฐติกาลพร ไกรแกว
นายจิรัสยพงษ วิเศษสิทธิโชค
นายจีรพัฒน สุขอุดม
นายจีรวัตร ดวงคํา
นายจีระวัฒน ปุนตะคุ
นายจีระศักดิ์ กือชัยภูมิ
นายจีระศักดิ์ ผาเชาว
นายจีระศักดิ์ ราเริงยิ่ง
นายจีราวุฒิ ศรชัยยืน
นายจุฑารพ เอี่ยมสะอาด
นายจุมพล ดอกไมแกว
นายจูมพล ดลสมบูรณ
นายเจตนสฤษฎิ์พงศ รัตนบวรกรกูล

๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเจตนา จันทรตาเงิน
นายเจนวิทย จันทรวงศ
นายเจริญ คลาฤทธิ์
นายเจริญ นาทองคํา
นายเจริญ นิรารักษ
นายเจริญชัย จันทรคํา
นายเจริญชัย เหี้ยมเหิน
นายเจษฎา จันทิมา
นายเจษฎา เนตรผสม
นายเจษฎา ปางทอง
นายเจษฎา พนมเขต
นายเจษฎา โพธิ์ประสิทธิ์
นายเจษฎาภัทร ชุมกลาง
นายเจษฏาภรณ ทองมี
นายแจนโพ พนมมาศอนันต
นายใจเพ็ชร เพ็ชรกิ่ง
นายฉลอง ทานันทนอก
นายฉลอม ศรีขาว
นายฉลาด วลัยศรี
นายฉัตรเฉลิม ทรงความเจริญ
นายฉัตรชัย ใจเย็น
นายฉัตรชัย บัณฑิตย
นายฉัตรชัย สมารมย
นายฉัตรชัยกษิดินทร ฉัตรสุมาลยา
นายฉัตรดนัย ทองงาม
นายฉันทิตย ศรีจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒

นายเฉลิม บันดาลพิภพ
นายเฉลิมชัย กอชารี
นายเฉลิมชัย แนนอุดร
นายเฉลิมชัย วงคเจริญ
นายเฉลิมชัย เสารีรัมย
นายเฉลิมชัย อินเอก
นายเฉลิมพล พลสีดา
นายเฉลิมพล ภูแสนใบ
นายเฉลิมพล มณีทิพย
นายเฉลิมพล สีเขียว
นายไฉน โพธิชะดี
นายชนะ เมฆตานี
นายชนะชัย ขวาสรอย
นายชนัฐพงษ นามชนะ
นายชนาธิป มือแข็ง
นายชนาธิป ศรีทุม
นายชนินทร ดิษยสิรินันท
นายชนินทร ปานิเสน
สิบเอก ชยุต อสิพงษ
นายชยุตม ทวีชัย
นายชริโศภณ หนอสุวรรณ
นายชลธี โพธิ์ศรี
นายชลอ เคนสันเทียะ
นายชลากร หนอนไม
นายชโลธร มันปาติ
นายชวกร นิลทัย

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชวงชัย เจาพิทักษวงศ
นายชวณัฎฐ ทันวัน
นายชวน ราชสาร
นายชวลิต จารุการ
นายชวลิต วงษคําจันทร
นายชอบ สุวรรณชาตรี
นายชัชชัย ศรศรี
นายชัชพล นันทจินดา
นายชัชพิสิฐ ประดิษฐผล
นายชัชพิสิฐ เสนพิทักษ
นายชัชวาลย หิรัญอร
นายชัญญาพัฒน ทิพรัตน
นายชัฏ จันทะวงศ
นายชัดกร ปราณีตพลกรัง
นายชัดว เกิดผล
นายชัย สืบอินทร
นายชัย เฮียงราช
นายชัยกิตติ โสภาศรี
นายชัยชนะ เรงเทียน
นายชัยณรงค งอยกุดจิก
นายชัยณรงค โปรงจิตร
นายชัยณรงค ภาคคํา
นายชัยณรงค ศรีมงคล
นายชัยณรงค หงษบินมา
นายชัยบดินทร เกตุอินทร
นายชัยพงษ กิ่วแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔

นายชัยพร ขันทอง
นายชัยพร เรงเหิม
นายชัยพฤกษ ชัยพิมลผลิน
นายชัยพัทธ ทิพยสมบัติ
นายชัยพิชญ แสงเพชร
นายชัยภัทร งึมกระโทก
นายชัยยง โฉมเกิด
นายชัยยศ เฉิดรัศมี
นายชัยยุทธ สุนทรกูล
นายชัยโย ใจหาญ
นายชัยรัตน เสระพล
นายชัยรัตน เชื้อขุนทด
นายชัยรัตน พารอิว
นายชัยฤทธิ์ ปนทอง
นายชัยวัฒน แกวดี
นายชัยวัฒน ชาติไทย
นายชัยวัฒน มาลา
นายชัยวัฒน วันเพ็ง
นายชัยวัฒน หาสอดสอง
นายชัยวัฒน อินชื่น
นายชัยวัฒน เฮาประโคนมงคล
นายชัยวัตร วิหาร
นายชัยวิชิต สารัญ
นายชัยศักดิ์ สุทธิเนียม
นายชัยศิริ ทันชม
นายชัยสิทธิ์ สิงหคํา

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาคริต จันทรตรี
นายชาคริต พิณสมบัติ
นายชาญชัย เกาเอี้ยน
นายชาญชัย โคกลือชา
นายชาญชัย จันทรทอง
นายชาญชัย ชิกวาง
นายชาญชัย ทดทะศรี
นายชาญชัย ทองธรรมชาติ
นายชาญชัย นาศรีทม
นายชาญชัย โภคาภิวัฒน
นายชาญชัย ระยับนภากาศ
นายชาญชัย วุฒิชา
นายชาญชัย ศรีประเสริฐ
นายชาญชัย สุนทรชื่น
นายชาญณรงค บุญเลิศรบ
นายชาญณรงค ผิวดํา
นายชาญณรงค ฤดีใจ
นายชาญณรงค หลอแหลม
นายชาญณรงค อดีตรัมย
นายชาญภัทรชน กานังพัฒนกุล
นายชาญฤทธิ์ คงมัยลิก
นายชาญวิทย คงหยู
นายชาญวิทย คชายุทธ
นายชาญวิทย ไปแดน
นายชาญวิทย อนุศาสนปรีชากุล
นายชาญศักดิ์ สาระ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

นายชาตรี คํานวน
.
นายชาตรี ชอบดี
นายชาตรี ธิบูรณบุญ
นายชาตรี โพธิ์ศรี
นายชาตรี มหาวันสุ
นายชาติชาย จูเจีย
นายชาติชาย ภูอากาศ
นายชาติชาย มะเชอพะ
นายชาติชาย สีวะกุล
นายชานนท ทิพยพิบูลย
นายชานนท ปองไข
นายชานนท เยี่ยงสกุลไพศาล
นายชาลี ทุไธสง
นายชาลี ศรีบัวเผื่อน
นายชาวุธ ศรีมังกร
นายชํานาญ ลําดวน
นายชิดณรงค อินทจร
นายชิตณรงค สุขราช
นายชิตพล มั่นคง
นายชิษณุพงศ ทรัพยโชติธนดล
นายชีวธันย ศรีแพงมล
นายชุมพร รอบแควน
นายชุมพล โชติพงษ
นายชุมพล เบญจเมธ
นายชูเกียรติ์ ภูเกิดชายทะเล
นายชูเกียรติ มีเจริญ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชูเกียรติ วงษมณีวรรณ
นายชูชัย ใบเอ็ม
นายชูชาติ โคตรวงษา
นายชูชาติ แสงทอง
นายชูศักดิ์ กลิ่นหอม
นายชูศักดิ์ โพกะขา
นายชูศักดิ์ โพธิ์อุดม
นายชูสิทธิ์ หวงไธสง
นายเชวงศักดิ์ นวลพุดซา
นายเชษฐ ผิวจันทรสด
นายเชษฐศักดิ์ สุวรรณหงษ
นายเชาว ศรีเอี่ยม
นายเชาว สิงหนนท
นายเชาวฤทธิ์ เพราะกระโทก
นายเชาวฤทธิ์ วงศอาจ
นายเชาวฤทธิ์ สายสุดตา
นายเชาวลิต ดาวเรือง
วาที่รอยตรี เชิดชัย ถิ่นสุข
นายโชคชัย จันทะพงษ
นายโชคชัย รุจีวดีพนา
นายโชคบัญชา เพียโบราณ
นายโชติชัชวาล ศรีลาชัย
นายโชติภณ ทานาศรี
นายโชติมา เกตดํา
นายโชวติวิทย วิเศษ
นายไชยเดช ไฝทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘

นายไชยพจน สมภาร
นายไชยพร ญาณะ
นายไชยพัฒน นัยเนตร
นายไชยพันธุ สถาปนรัตนกุล
นายไชยยศ คงควร
นายไชยยันต จันทนแดง
นายไชยวัฒน พจนหรรษา
นายไชโย น้ําผึ้งพนา
นายซาอูดี สาและ
นายซาฮารี บินมะแอ
นายซุลกัรนัย หลีจําเริญ
นายแซน บัวบาน
นายไซนุนดิน บือราเฮง
นายญาณพัฒน ขัติยศ
นายฐากูร สีสังข
นายฐานวัฒน ศิริเลิศกิตติโชค
นายฐานะ อินทรรัมย
นายฐิติพงศ งี้หลี
นายฐิติพงศ สังเงิน
นายฐิติพงศกร นันตะวงศ
นายฐิติพงษ ธรรมทิ
นายฐิติพงษ ลิ่มปรั่งษี
นายฐิติวุฒิ จุมปู
นายฒวัติ สุนทรเต็ม
นายณคร นาคมังสัง
นายณฐนนท บึงออ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณฐปกร สวัสดี
นายณที พรเอี่ยม
นายณธภล แตงกลับ
นายณภัทรภพ ทองรื่น
นายณรงค ขวัญเพิ่มพร
นายณรงค โตไทยะ
นายณรงค บุรีเรือง
นายณรงค ปวงคํา
นายณรงค มณีรัตน
นายณรงค มณีสรอย
นายณรงค มากอิ่ม
นายณรงค รัตนมณี
นายณรงค สมจันทร
นายณรงคชัย นวลจันทร
นายณรงคเดช ศรีไพร
นายณรงคยศ คําทิพย
นายณรงคฤทธิ์ สระงาม
นายณรงคฤทธิ์ เสริมสุข
นายณรงคศักดิ์ ออนตา
นายณรงศักดิ์ เสาวรัตนพงษ
นายณราวิชญ ชมภูศรี
นายณฤทธิ์ พรมเมือง
นายณัชพล ศรีพัฒนพร
นายณัฎฐกิตติ์ เจริญลักษณวงศ
นายณัฏฐภัทธ โพธิ์งาม
นายณัฐกฤต ชาติศิริกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐

นายณัฐกันต เปงธรรม
นายณัฐกานต พานคําดาว
นายณัฐจักร ธนะจีระสิทธิ์
นายณัฐชัย สิงหอําพล
นายณัฐฐชัย ธีระภาต
นายณัฐฐฐนนท ภูแลสี
นายณัฐฐากรณ สีหาบุตร
นายณัฐธพงษ บังเมฆ
นายณัฐธัญ อุดทาทอง
นายณัฐนันท ซายสุพันธุ
นายณัฐนิช แกวเมฆ
นายณัฐพงค ชัยพบ
นายณัฐพงศ ศิลแสน
นายณัฐพงษ ชํานาญ
นายณัฐพงษ ประทุมชาติ
นายณัฐพนธ ทรวงแกว
นายณัฐพล โคตรสุโน
นายณัฐพล ชัยเดช
นายณัฐพัชร สาวัตถี
นายณัฐพัชร มีโพนทอง
นายณัฐภัทร พุมเนียม
นายณัฐรินทร หรดี
นายณัฐวัฒน สิงหสถิตย
นายณัฐวิทย นิรัญทวี
นายณัฐวุฒิ จันทจิต
นายณัฐวุฒิ ใจอด

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐวุฒิ แฉลมไธสง
นายณัฐวุฒิ ตุนธิ
นายณัฐวุฒิ ทาวรรณะ
นายณัฐวุฒิ พูลสมบัติ
นายณัฐวุฒิ รอดทรัพย
นายณัฐวุฒิ สุนทรกูล
นายณัฐวุฒิ อุตหลุด
นายณัทพงษ ศรีโนรัก
นายดนัย บุบผา
นายดนุพงษ บูรณะพิมพ
วาที่รอยตรี ดนุพล ราชโหดี
นายดนุพล เจียรสุคนธ
นายดนุพล สอนศิริ
นายดวงจันทร ราชวงศ
นายดวงตวัน ประจวบสุข
นายดอน ทาวะดี
นายดอเลาะ ตาเยะ
นายดํารงค กานนขวัญขาว
นายดํารงค จันทสิงห
นายดํารงค เย็นวัฒนา
นายดํารงค ลากครุฑ
นายดํารงค วงษพิชิตสกุล
นายดํารงศักดิ์ ทองแกวเกิด
นายดุษฏีโดม ศรีบุณยมาลา
นายดุสิต จันทวฤทธิ์
นายดุสิต มาตราช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒

นายดุสิต รุดชาติ
นายดุสิต สารมะโน
นายดุสิตธร มากสง
นายเดชณรงค เฉลิมพร
นายเดชณรงณ ปุงคํานอย
นายเดชอรุณ ไมยะปน
นายเดชา ใจแปง
นายเดชา ใชชาง
นายเดชา ธานะพงค
นายเดชา แนวโสภี
นายเดชา ประจันทะศรี
นายเดชา พุมไสว
นายเดชา ราชาทุม
นายเดชา สุธัมมา
นายเดชาธร ดารินรัมย
นายเดน ฆารบูรณ
นายเดนชัย ทะทํามัง
นายเดนศักดิ์ ผาใต
นายเดนอานันท มหาศิริปยธรรม
นายตรงสิทธิ์ เตจะบุตร
นายตระการ ทองเกลี้ยง
นายตรีภพ อินพรหม
นายตะวัน ปอมสุวรรณ
นายติ่งศักดิ์ สุนทรวิภาต
นายติณณ พรหมทอง
นายตูแวรอดี ดาจูดา

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเติมพงษ ตรงดี
นายโตมร ตาเจริญเมือง
นายไตรทศ มะโนสด
นายถนอม รักษาภา
นายถนอม สุทธิสุข
นายถวัลย แสงชมภู
นายถวิล จันทรแวน
นายถาวร กะสันเทียะ
นายถาวร เกื้อหนุน
นายถาวร คงปราบ
นายถาวร ดงแสง
นายถาวร พลเยี่ยม
นายถาวร อักษร
นายทนง อินทรัตน
นายทนงศักดิ์ ภัครกุลโยธิน
นายทนงศักดิ์ แสมรัมย
นายทรงกรด ไชยยา
นายทรงชัย ชูประสูติ
นายทรงยุทธ สุรินทร
นายทรงศักดิ์ คําวงค
นายทรงศักดิ์ พรชัย
นายทรรศนะ บัญฑิตร
นายทรรศนะ ยศนันท
นายทรรศพล คําฟูบุตร
นายทรัพยไพศาล ศิริบัณฑิต
นายทวนชัย จันทรศรีคง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔

นายทวนทอง โพธิมากูล
นายทวิช ชัยสิน
นายทวี ชาหลักคํา
นายทวี ดวงภักดีรัมย
นายทวีป กฤษณา
นายทวีพงษ กุตัน
นายทวีพร มาดา
นายทวีวิทย ชาวดอน
นายทวีศักดิ์ คงรัมย
นายทวีศักดิ์ ชอบจิตต
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ
นายทวีศักดิ์ ทองปาน
นายทวีศักดิ์ เพ็งประโคน
นายทวีศักดิ์ วงควิชัย
นายทศพร พรานเนื้อ
นายทศพล พะโคดี
นายทศพล พันนา
นายทองคํา สารคุณ
นายทองพิทักษ ดรวิชา
นายทองพูล ระวาดชัย
นายทองหลอม จงใจ
นายทองเหลิม หงษวรรณา
นายทะนง กูณะกุง
นายทักษพงศ สังคะลึก
นายทักษมงคล ราชพัตร
นายทักษิณา ศิรินัย

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทัตพงษ เครือใจ
นายทัพพเทพ อรเนตร
นายทัศนพล พละพันธ
นายทัศนะ เพิ่มพัด
นายทัศนะ รวดเร็ว
นายทัศนัย นามวงษา
นายทิฐินัย ศิริแตง
นายทิตธรัตน นันตะ
นายทิน พิมผุย
วาที่รอยตรี ทินกร ทนุโวหาร
นายทินกร แยมสุข
นายทินกร วิเศษคุณ
นายทินกร สมตัว
นายทินวัฒน ขันหลวง
นายทินวัฒน สัมฤทธิ์สุทธิ์
นายทิมวัฒน กนกทานต
นายทิวา นาคทิม
นายทิวา ยี่ทอง
นายทีระไกร พลธิรักษา
นายเทพพร มั่งมูล
นายเทพรวี ศรีพุทโธ
นายเทวฤทธิ์ ฤทธิ์รักษา
นายเทวฤทธิ์ แสงกลา
นายเทวาส สมรัตน
นายเทอดพงศ ธานีรัตน
นายเทอดพงษ ผลจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖

นายเทอดพงษ อาลัยรัมย
นายเทิดพงศ อรัญรุด
นายเทิดศักดิ์ นวากาศ
นายธงชัย กิ่งมะลัง
นายธงชัย ขยัน
นายธงชัย ชาวงคศรี
นายธงชัย พรมฮวด
นายธงชัย พลประเสริฐ
นายธงชัย เพ็งเรือง
นายธงชัย เพ็ชรเรือง
นายธงชัย วงศอดออม
นายธงชัย หนองขุนสาร
นายธงทอง อภิรมยานนท
นายธณพงศกร เบญมาตย
นายธนกฤต กระมล
สิบเอก ธนกฤต ไผทฉันท
นายธนกฤต วรรธนะชัย
นายธนกฤต ศรีบัว
นายธนกฤษ โคตรภักดี
นายธนกฤษ มูลสวัสดิ์
นายธนชาติ ปญเศษ
นายธนชิต ภวสุริยกุล
นายธนโชติ อินทรแกว
นายธนเดช ธีระพงษ
นายธนทรัพย เจริญ
นายธนบดี บุบผาชาติ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนพล บุญนิรันดร
นายธนพัต ออยมูล
นายธนภัทร นาวา
นายธนภัทร ภูมิสายดอน
สิบเอก ธนภัทร รัศมีโรจน
นายธนภัทร สมสันต
นายธนภูมิ ชมภูรัตน
นายธนรักษ คลองแคลว
นายธนวัฒน โลมะจันทร
นายธนวิทย บุตรสีนอย
นายธนศักดิ์ พุกพล
นายธนสร รัชชะ
นายธนสิทธิ์ ประดับชมพู
นายธนัญชัย วิเชียรสรรค
นายธนันตชัย ทางทอง
นายธนันทพัทธ มั่นเหมาะ
นายธนา ออนกล่ํา
นายธนากร นาพยัพ
นายธนากร ปารีพันธ
นายธนากร มงกุฎสระนอย
นายธนากร เยาวดํา
นายธนากร เล็งศรี
นายธนากร ศักดานุศาสน
นายธนาธร จูงวงษสุข
นายธนานพ กาหาวงษ
นายธนาพิพัฒน พุมเพียร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘

นายธนายุต ชุมนาเสียว
นายธนายุทธ โคตรโสภา
นายธนารัตน มณีโชติ
นายธนิตวพล กอมณี
นายธนูศร ภิรมยสิงขร
นายธนูศิลป ชูทิพย
นายธเนศ ปุณวิจิตร
นายธรรมพร บุญเฉลียว
นายธรรมรัฐ สายเพ็ชร
นายธรรมรัตน คงดี
นายธรรมรัตน ชุมคง
นายธรรมรัตน นาควรรณ
นายธราดล ปากลาว
นายธราธิป พรหมบุบผา
นายธราพงษ ซารัมย
นายธราวุธ บุทธิจักร
นายธฤษณุ มะลาดวง
นายธวนิต พรมมา
นายธวัช ตระกูลรัมย
นายธวัชชัย ผานสุวรรณ
นายธวัชชัย เยี่ยมสวน
นายธวัชชัย ศรีขัดเคา
นายธวัชชัย สมยะ
นายธวัชชัย แสงจันทร
นายธวัชชัย อินทรสุวรรณ
นายธวัชชัย อินทองปาน

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธวัชไชย มัฏฐาพันธ
นายธวัฒศักดิ์ ลาประดิษฐ
นายธัชนนท ทองบอ
นายธัชพล ศิริทัพ
นายธัญญนิธิ ศรีจันทร
นายธัญญา เรียงใหม
นายธัญธรณ นราแกว
นายธันวา อุณหเลขกะ
นายธัพ ธุระนนท
นายธานินทร พิมพมีลาย
นายธานินทร สุวรรณศรี
นายธานินทร เสียมศักดิ์
นายธานี ทองใบ
นายธานี เสสิตัง
นายธํารง เสาธงค
นายธิติ ทองอุดม
นายธิติ พึ่งเพียร
นายธีรกฤษณ มะโนมัย
นายธีรชาติ ธรรมวงค
นายธีรณิทร พรมสุข
นายธีรธวัช บุญจีน
นายธีรธวัช สุตเดช
นายธีรนัย ธรรมมา
นายธีรพงศ เขียวหวาน
นายธีรพงศ ทศไกร
นายธีรพงษ เกลียวกลม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐

นายธีรพงษ ทองออน
นายธีรพงษ ธรรมานุกูลวงศ
นายธีรพล ระวิวรรณ
นายธีรพล สังขทอง
นายธีรพล หลาปวน
นายธีรพล อาจไพรินทร
นายธีรภัตทร แสงศรี
นายธีรภัทร พรมนอก
นายธีรภัทร ยศสุรีย
นายธีรยุทธ เจริญจิรโชคชัย
นายธีรยุทธ ชินรัตน
นายธีรยุทธ ดารุณรัมย
วาที่รอยตรี ธีรยุทธ ฤทธิ์เทพ
นายธีรยุทธิ์ โชตินุสนธิ์
นายธีรวัฒน คําหมาย
นายธีรวัฒน บุตราช
นายธีรวัฒน มีทองใส
นายธีรวุฒิ แกวกา
นายธีรวุฒิ วิเศษครอ
นายธีรศักดิ์ กลอยประโคน
นายธีระ โคตะมี
นายธีระ วิเศษ
นายธีระพงษ บุญยัง
นายธีระพงษ ปญญาสาร
นายธีระพงษ หลาคํา
นายธีระพงษ อยูทน

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีระพล ดนตรี
นายธีระพล ตะนัยศรี
นายธีระพล พูนผล
นายธีระยุทธ พันธชนะ
นายธีระยุทธ หลาทุม
นายธีระศักดิ์ ชนะพาล
นายธีระศักดิ์ ทวะชาลี
นายธีราภิวัฒน เบิกบาน
นายเธียรธาดา จําปาเกตุกุล
นายนคร โปธิ
นายนคร วายโสภา
นายนครินทร ปรีดี
นายนนทวัชร อุดมสุข
นายนบพล ศรีบุรินทร
นายนพกร อภิวันท
นายนพกรณ ไวยวุฒิ
นายนพดล มีจุย
นายนพดล กันแกว
นายนพดล แกวทองมา
นายนพดล แกวเผือก
นายนพดล โคตรชมภู
นายนพดล มุงนคร
นายนพดล ศิริรัตน
นายนพปฎล โพธิ์ทอง
นายนพพร ดวงแกว
นายนพพร ดอนเหนือ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒

นายนพพร บุญเรือง
นายนพพร อวมสั้น
นายนพรัตน โชติเกษมกุล
นายนพรัตน ยารังกา
นายนพรัตน ลาโม
นายนพรัตน สมบูรณ
นายนพรัตน อินทรยง
นายนรงฤทธิ์ คูณทรัพย
นายนรเชฏฐ เพื่อนงาม
นายนรสิงห ยืนสุข
นายนรากรณ ดีแสง
นายนราชิวาส อภัย
นายนราธิป สุวรรณไตร
นายนราวุฒิ ลอยสนั่น
นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
นายนราศักดิ์ เหลาสิงห
นายนรินทร กันทาสม
นายนรินทร โชตินอก
นายนรินทร ทศลา
นายนรินทร พุมพูน
นายนรินทร มุละสีวะ
นายนรินทร ศิลปเสริฐ
นายนรินทร สีผาย
นายนรินทร บุษษะ
นายนรินทรธร พัฒนไชยการ
นายนเรศ ประสานสุข

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนเรศ หะกาศ
นายนโรดม แสงทอง
นายนฤชิต คําสัตย
นายนฤเทพ เหงาโอสา
นายนฤพนธ ศรีปากดี
นายนฤพล มณีแดง
นายนวคุณ เกตุชาติ
นายนวัช เริงชัยภูมิ
นายนัฐพร ไพยะเสน
นายนัฐพล คูพิมาย
นายนัฐพล เฉื่อยกลาง
วาที่รอยตรี นัฐวุฒิ ไชยชมภู
นายนัทธพงศ วรรณกุล
นายนันทรัตน โกศล
นายนันทวัฒน กอนแกว
นายนัยณัฐ จารุสิงห
นายนัยสรณ คําทอง
นายนัยสันต ณัฏฐหลี
นายนาค แกวยา
นายนาวิน ชัยนนถี
นายนาวิน พงษเผือก
นายนาวิน สอนใจ
นายนําชัย แกวแสนตอ
นายนิกร เหลืองาม
นายนิคม แกวหาวงษ
นายนิคม เขียนสูงเนิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔

นายนิคม ไชยา
นายนิคม ศรีวงค
นายนิคม อมรอาจหาญ
นายนิคม อินจันทร
นายนิติ เวียงคํา
นายนิติ สังขะวินิจ
นายนิติพงษ หากันได
นายนิติพงษ อินทรงาม
นายนิติพัฒน ทะยานรัมย
นายนิติพัฒน สารีพันธ
นายนิทัศน สายสั้น
นายนิเทศก บุญทอง
นายนิธิกร แผนบุตร
นายนิธิวรรษ สังฆพันธุ
นายนิธิศ นิลกําแหง
นายนิธิศ ศรีตะเขต
นายนิธิศ สายเพ็ชร
นายนิพจน ใจเอื้อ
นายนิพนธ เจะเดร
นายนิพนธ ไชยมาลา
นายนิพนธ แถลงกลาง
นายนิพนธ ทองคําภา
นายนิพนธ บรรดาศักดิ์
นายนิพนธ บํารุงภักดี
นายนิพันธ ยอดนิล
นายนิพันธพงษ จันทรทรง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิภัทรารัตน สุขอาภา
นายนิยม แพงโคตร
นายนิยม โพธิ์ทอง
นายนิยม ภาลีกัณฑ
นายนิยม หนูเนียม
นายนิรัญ ขุลี
นายนิรันดร สระสงคราม
นายนิรันดร สวายพล
นายนิรุช ชาติมนตรี
นายนิรุช แพงษา
นายนิโรธ วจนอนุชิต
นายนิวัฒ ภิรมยสิงขร
นายนิวัฒน เกตุแกว
นายนิวัฒน คําสอน
นายนิวัฒน แซจันทร
นายนิวัฒน ภูหงษเพชร
นายนิวัฒน ใสสะอาด
นายนิสิต ไชยเมือง
นายนุกูล จุยสุข
นายนุศร กุลสุข
นายเนรมิต นิลผาย
นายเนรมิต เนียมสุวรรณ
นายเนรมิตร ประสานสวน
นายเนรมิตร หอมสมบัติ
นายบงกช สนธิเมือง
นายบรรเจิด ทองสุขนาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖

นายบรรเจิด สังขเจริญ
นายบรรพต โชคบัณฑิต
นายบรรลือศักดิ์ ปานมี
นายบรรลือศักดิ์ ยลธรรธรรม
นายบรรเลง จุลถาวร
นายบรรหาญ ปญโย
นายบัญชา เจิมแหล
นายบัญชา ปนรูป
นายบัญชา พลธรรม
นายบัญชา แสงฟา
นายบัญญัติ เครือยิ้ม
นายบัญญัติ ดําดวงโรม
นายบัญญัติ รักษา
นายบัญญัติ สมัครผล
นายบันดาล เสาเปรีย
นายบาฮารี โตะแฉะ
นายบํารุง ผุยผล
นายบุญ ผุยมอง
นายบุญจง กิจพรอมผล
นายบุญจันทร บุตรให
นายบุญชัย มาลีหวล
นายบุญชุม ทองดี
นายบุญญาโชติ ปองประดา
นายบุญตา สมคะเณย
นายบุญไตร พันเพ็ชร
นายบุญถิ่น สุดเพาะ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญทวี ประชุมสาร
นายบุญทัม อินปา
นายบุญทัศน แจมจันทรา
นายบุญทิพย สอนงาย
นายบุญไทย หัสจันทอง
นายบุญธวัช พันธเสือ
นายบุญเพ็ง ศรีหาพล
นายบุญภพ ดวงสุด
นายบุญมา สิงหเดช
นายบุญมี มากมูล
นายบุญมี หูไธสง
นายบุญยเทพ อามาตย
นายบุญรัตน ปญโญ
นายบุญเรือง ปญญาเจ็ก
นายบุญฤทธิ์ บันดาลปติ
นายบุญเลิศ คงโพธิ์นอย
นายบุญเลิศ วงเวียน
นายบุญสง ธิตา
นายบุญสม เหมือนพลอย
นายบุญเสริม คงยิ่ง
นายบุญหลา พาสันต
นายบุดดี สิงหนาง
นายบุรเศรษฐ กุลธนไชยวัฒน
นายบุริมภัทร วัฒนพงศศิริ
นายบูรพา ชุมภิรมย
นายปกรณ บริบูรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘

นายปกาศิต ปานขวัญ
นายปฎิญญา บุญที
วาที่รอยตรี ปฎิพล สุวรรณลพ
นายปฏิคม ทาสุวรรณ
นายปฏิญญา สําเร็จ
นายปฏิวัติ พระจอหอ
นายปฏิวัติ วิวาจารย
นายปฐพงษ ชื่นสนธิพันธุ
นายปฐมพงษ วรรณประเก
นายปฐมพล โพธิ์สุ
นายปณต อิ่มอาบ
นายปณวัตร พายไธสง
นายปณิธาน จินะ
นายปณิธาน เฟองโกศล
นายปรมินทร มั่นหมาย
นายปรมินทร หินผา
นายปรเมนทร เพ็ชรเพ็ง
นายปรเมศร แกวภา
นายปรเมศว ออนสกุล
นายปรเมษฐ อินทวัฒน
นายปรเรศ นามโคตร
นายประกฤษฎิ์ อินทวงษ
นายประกาศ พรมบุตร
นายประกาสิต เบาจังหาร
นายประครอง โกษาแสง
นายประจวบ เกิดสุข

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประจักร ขันธพัฒน
นายประจํา เกตุนิ่ม
นายประชา ยงคอํานวย
นายประชา ยืนยง
นายประชา สมแคว
นายประชา เอื้องสัจจะ
นายประชิต วิสุงเร
นายประดับ ศรีพรหม
นายประดิษฐ นามมูลนอย
นายประดิษฐ สุวรรณ
นายประทวน ซายโพธิ์กลาง
นายประทัต ฤทธิ์หงษ
นายประทิน ดอนราชลี
นายประทิน ปดชา
นายประทีป แรมประโคน
นายประทีป สงเคราะหธรรม
นายประเทือง กางรัมย
นายประนอม อารีรักษ
นายประพจน ศรีมงคล
นายประพนธ อุนานุยา
นายประพันธ การนอก
นายประพันธ คงรอด
นายประพันธ จันทรปา
นายประพันธ ตะลิสังวาลย
นายประพันธ เพชรประดับ
นายประพันธ ศรีสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐

นายประภัสสร อวะดี
นายประภาส ไกรเมศ
นายประเภท ตูทรัพย
นายประมวล เจริญสุข
นายประมวล แสนโสม
นายประมาน หอมนาน
นายประเมฆ พิมพา
นายประเมินผล สุภาพ
นายประยงค พงษจํานงค
นายประยงค อุทธิสินธุ
นายประยุทธ สุขเกษม
นายประยุทธ ขันหนองโพธิ์
นายประยุทธ คงแกว
นายประยุทธ ณ หนองคาย
นายประยุทธ พลมาก
นายประยุทธ สมวงษา
นายประยูร ใจเอื้อ
นายประยูร ภุมมา
นายประยูร อางแกว
นายประโยชน คัมภีรอาชีวะ
นายประวร จันทะวงษศรี
นายประวัติ สานตะ
นายประวิท ทุมเพ็ง
นายประวิทย กาญจนธเนศ
นายประวิทย ขุลีดี
นายประวิทย วรรณตรง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประวิทย วิดมา
นายประวิทย ศรีวิพัฒน
นายประวิทย สุคําภา
นายประสพโชค มิลี
นายประสาน สุวรณราช
นายประสานชัย นาคูณ
นายประสารพงศ วิลัย
นายประสิทธ จันทรแดง
นายประสิทธิ์ ชิงะ
นายประสิทธิ์ วัดนอย
นายประสิทธิ์ สากุลา
นายประสิทธิ์ สีนารอด
นายประสิทธิ์ หัวแหลม
นายประเสริฐ เกษหอม
วาที่รอยโท ประเสริฐ มวงศรี
นายประเสริฐ ยงทวี
นายประเสริฐ ลอมกลาง
นายประเสริฐ ลีกระจาง
นายประเสริฐ สุขกาย
นายประเสริฐชัย คําบานฝาย
นายประเสริฐศักดิ์ สิงหศิลป
นายปรัชญา โทวรรณา
นายปรัชญา พวงบรรเทา
นายปรัชญา พานบัว
นายปรัชญา ฮั่วเจียม
นายปรากาญจน คํากอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒

นายปราการ ยศไทย
นายปราชัญ โนกุญชร
นายปราโมทย กิ่งแกว
นายปราโมทย เทพคําปลิว
นายปราโมทย ศิริกิจ
นายปราโมทย ศิริมวง
นายปรารถ แกวกรูด
นายปริเชษฐ เกเย็น
นายปริญญา แกววิชัย
นายปริญญา โพธิ์พุม
นายปริญญา มงคลวุฒิวงษ
นายปริญญา สุพาวรรณ
นายปริญญา เอ็นมาก
นายปริเยส ธนกุลเมธิน
นายปรีชา เขื่อนรอบเขต
นายปรีชา จันดี
นายปรีชา ทอทับทิม
นายปรีชา นาโพธิ์ตอง
นายปรีชา พรหมกุล
นายปรีชา ฟองออน
นายปรีชา มะสีกา
นายปรีชา วุฒิสุรนนท
นายปรีชา สุวรรณพันธ
นายปรีชา หนูเปยม
นายปรีชา อนันตประดิษฐ
นายปรีดา ชาวเมืองโขง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปรีดา ธรรมสโรช
นายปรีดี สรางนอก
นายปวัตร พราหมกลาง
นายปองคุณ สุดใจ
นายปอซี ดาหมาด
นายปญจะ ทองคํา
นายปญญวัฒน ประสาร
นายปญญา เจกพู
นายปญญา ผลวิเศษสิทธิ์
นายปญญา ภูบุญอวน
นายปญญา รักษาพันธ
นายปญญา ราหุกาญจน
นายปญญา ศรีมังคละ
นายปญญา สิงหสาธร
นายปญญา สุภะผองศรี
นายปญญา อึ้งจิ๋ว
นายปญญา อุไร
นายปณณทัต ทองดี
นายปณณธร สุขดี
นายปณณวัฒน กลิ่นละออ
นายปานทอง จารุเนตร
นายปติ ศาสตรประสิทธิ์
นายปติ อินทรนอก
นายปติพันธ หารปรี
นายปติวัฒน น้ําไหลทุง
นายปยณัฐ พลยูง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔

นายปยพงษ ศรีรีรัมย
นายปยวัฒน พุทธวงศวิวัฒน
นายปยวุฒิ เสนาะวาที
นายปยะ ขจีฟา
นายปยะ วิลาสไผเงิน
นายปยะ เสือเทศ
นายปยะชาติ เรืองเจริญ
นายปยะบุตร หวางจิตร
นายปยะพงศ สิทธิญาณไพบูลย
นายปยะพงษ กาละเมฆ
นายปุญญพัฒน ฝายอิ่ม
นายปุณณ นาอุดม
นายปุวรินทร ทัพธานี
นายเปรม ทีน้ําคํา
นายเปรม ปรูกระโทก
นายเปรมณัช สุดตรง
นายเปลียว มั่งมี
นายผจญ สุกใส
นายผดุงเดช แกวเกตุ
นายผดุงศักดิ์ จิตมนตรี
นายพงศกร กันยาหลง
นายพงศกร ไกรกิจราษฏร
นายพงศกร พันธตะขบ
นายพงศกร เลิศวนิชกาญจน
นายพงศกร อุดมอริยทรัพย
นายพงศธร เดชบุรัมย

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพงศพสิน แสงโทโพธิ์
นายพงศพัฒน ครุฑู
นายพงศพันธ แขวงเมือง
นายพงศพันธ ฉิมวัย
นายพงศักดิ์ สุวรรณรัตน
นายพงษธร บุตรดี
นายพงษนรินทร ดอนภิรมย
นายพงษวิทย วงศวาน
นายพงษศักดิ์ เหลาชัยศรี
นายพงษศักดิ์ จันทรจําปา
นายพงษศักดิ์ ทานา
นายพงษศิริ กสิกรรม
นายพณณชัย ราชแสนเมือง
นายพนม พรหมอาภา
วาที่รอยตรี พนม วันจันทร
นายพนมเทียน ภูมิลา
นายพนัส กางทอง
นายพนา พงศพนาไพรดอน
นายพนาวรรณ เวียงคํา
นายพยนต ยืนยง
นายพยัพ ตระการไทย
นายพยุงศักดิ์ แทนแกว
นายพยุงศักดิ์ เพชรขุนทด
นายพรชัย กุลหกุล
นายพรชัย ชัยชนะ
นายพรชัย พราหมวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖

นายพรชัย สีทอง
นายพรชัย อินทรตาโคตร
นายพรเทพ ชวยไทย
นายพรเทพ สันทนาไพร
นายพรเทพ อาจไพรินทร
นายพรเทพ อุนรั้ว
นายพรประสิทธิ์ มณีบัว
นายพรพงษ เกตุชัยโกศล
นายพรพจน ปญญารอด
นายพรพล พุทธวิโร
นายพรสิทธิ์ นาคสิงห
นายพรหมพัฒน อภิรมยานนท
นายพรอมพงษ ภูมิภักดี
นายพฤทธิ์ เพียรภายลุน
นายพฤหัสธิบดี โอกิฬา
นายพล ศาลาแกว
นายพลพิทักษ ธิมาชัย
นายพลภัทร ชุติคุณานนท
นายพลภิญโญ อุทธา
นายพลภิรมย สุพชระกิตติ์
นายพลวัฒน โมหา
นายพลเอก อรอินทร
นายพลาวุธ ชลพิทักษพงษ
นายพศิน ยุวนากุล
นายพสิษฐ ศิรภัสธนาพงศ
นายพังงา ดัชถุยาวัตร

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพัฒนพงศ เสาวใหญ
นายพัฒนา พรหมรัตน
นายพัฒนา โพธิ์ศรีทอง
นายพัฒนา ภูมิเพ็ง
นายพัฒนา โอชารส
นายพัฒพงษ ลาภาสระนอย
นายพัทธนันท โพธิชัยรัตน
นายพัทยา เทศศรีเมือง
นายพันธศักดิ์ เติมยศ
นายพันธศักดิ์ รักสุด
นายพันยศ งามนาเสียว
นายพัลลภ กลั่นนาค
นายพัลลภ โยธี
นายพัลลภ วาทโยธา
นายพาชี ราชาคํา
นายพานิช ศรีสุข
นายพิชุตม กองวงษา
นายพิชัย นาคสอิ้ง
นายพิชิต ดาวไธสง
นายพิชิต บุพศิริ
นายพิชิต ศรีคําแหง
นายพิชิตชัย แสวงชัย
นายพิชิตศักดิ์ ยะสะกะ
นายพิชิตศักดิ์ สนวิเศษณ
นายพิเชฎ แสงงาม
นายพิเชษฐ ปราบเภท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘

นายพิเชษฐ ปองสิงห
นายพิเชษฐ ปติเสรีวงค
นายพิเชษฐ พูลสาริกิจ
นายพิเชษฐ อิสระชาติ
นายพิทักษ แคสันเที๊ยะ
นายพิทักษ ซุยโพธิ์นอย
นายพิทักษ เทพสาธร
นายพิทักษ บัวเกตุ
นายพินิจ จิตรอินทร
นายพินิจ บรรเทา
นายพินิจ แสงประโคน
นายพิพัฒน นิมิตรพันธุ
นายพิพัฒน บรรดานิตย
นายพิพัฒนพงศ ฉิมพลี
นายพิภพ ทรายคํา
นายพิรเศรษฐ เพชรดี
นายพิรุณ กุลชวาล
นายพิลึก พิมขาลี
นายพิศณุ คงประจํา
นายพิศาล ศรีสมานุวัตร
นายพิศุทธ ศรีลายงค
นายพิเศษ ถานัน
นายพิษณุ นันตมาศ
นายพิษณุ นันทพรม
นายพิษณุกร คบสหาย
นายพิษณุพันธุ สมบูรณวิทย

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิสิฐ จิตรธรรม
นายพิสิทธิ์ พันทับ
นายพิสิทธิ์ ศรีวนาตระกุล
นายพิสิษฐ ศรีเตชากิตติ์
นายพิสิษฐ โคตุราช
นายพิสิษฐพล ปญญาพุทธิกุล
นายพิสุทธิ์ เหลืองอราม
นายพีรดนย รัตนเมธางกูร
นายพีรพล พวงอินทร
นายพีรพัฒน ทางาม
นายพีรพัฒน หวังนอก
นายพีรวิชญ วลีวิชัย
นายพีระพงษ คําจันทร
นายพีระพงษ โพชารี
นายพีระพรรณ ไวแสน
นายพีระพัฒน โมลา
นายพีระพันธ สานตา
นายพีระวิชญ คําภิระ
นายพุทธิชัย คนขยัน
นายพูนศักดิ์ กวยวงศา
นายพูนศักดิ์ ประเสริฐศรี
นายพูลสวัสดิ์ คําถา
นายเพ็ญศิลป ภูเดนผา
นายเพิ่มพูน ดวงสิม
นายเพิ่มศักดิ์ สิงหเทพ
นายแพงแสน คงโนนกอก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐

นายแพนศรี วิชัย
นายไพจิต สมมาตย
นายไพฑูรย คลังกูล
นายไพฑูรย บุญราศรี
นายไพฑูรย พรมมานอก
นายไพฑูรย มีสุข
นายไพฑูรย ระวาดชิด
นายไพทูรย โลวันทา
นายไพบูรณ ไชยวงค
นายไพบูลย แกนเขียว
นายไพบูลย เขียดทอง
นายไพบูลย ทาหาวงษ
นายไพบูลย ศรีผองใส
นายไพรโรจน โพธิ์ทอง
นายไพรวรรณ ออนศรี
นายไพรัช ขวัญคีรี
นายไพรัชช เรืองบุตร
นายไพโรจน เกิดสุข
นายไพโรจน แกวพา
นายไพโรจน จงจิตร
นายไพโรจน จันนาค
นายไพวัลย วะริสาฬห
นายไพศาล ทองโชติ
นายไพศาล เพียรเสมอ
นายไพศาล ยามะโนภาส
นายไพสิฐ แสนแกว

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายฟาลั่น บุญเพ็ชร
นายฟาลิขิต วงศจันทึก
นายฟาใส วันทอง
นายไฟซอล หลําหมะ
นายภควัฒน เสาวพันธ
นายภพธรรม โปษัณ
นายภพพล พูลสวัสดิ์
นายภวัต โลกวิทย
นายภักดี คุณุรัตน
นายภัชคพงษ ฟองตา
นายภัทร แมหละเจริญพร
นายภัทรชัย เครือกนก
นายภัทรดร คุณยศยิ่ง
นายภัทรสุรัตน ชมวิชา
นายภัทราวุธ อมรสิน
นายภาคภูมิ คําพันธุ
นายภาคภูมิ โคตรโนนกอก
นายภาคภูมิ ศิริสุจริตกุล
นายภาคภูมิ อะทะวัน
นายภาณุพงศ แกวประจํา
นายภาณุพงษ ภูลายยาว
นายภาณุวัฒน กรองไตร
นายภาณุวัฒน ไชยราช
นายภาณุวัตร นาวาทอง
นายภาณุศร จันทรเต็ม
นายภานุกริช ผิวสวาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒

นายภานุพงศ สังขดวง
นายภานุวัฒน ดุษฎีนิศากร
นายภานุวัฒน รัตนา
นายภานุวัฒน รามมะมะ
นายภาสกร ถาเงิน
นายภิญโญ ศรีลาชัย
นายภิภพ กิฬาพันธ
นายภีรพัฒน ใจบุศย
นายภีระ มายืนยง
นายภีระพัทธิ์ อายินดี
นายภูกวิน แสนวงษ
นายภูชิต ปกธงชัย
นายภูดิศ เดือนขาว
นายภูดิศ สินภักดี
นายภูดิส ทิพสิริศักดิกร
นายภูเบศ มีสิทธิ์
นายภูมิ แกวสวนจิก
นายภูเมศ ภูมิดิน
นายภูรินท อุนบุญตัน
นายภูริภัทร โททอง
นายภูริภัทร ภัทรพิศิษฐกุล
นายภูริวัจน วะชุม
นายภูวกร คณากุลศิริ
นายภูวดล ไชยวงค
นายภูวดล วันละคํา
นายภูวรุตม ขยันงาน

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภูวินทร ทานะมัย
นายภูษิต พรหมรักษา
นายภูสิทธิ์ หิรัญคํา
นายมงคล แกวเทพ
นายมงคล คําแสน
นายมงคล ณ ราชสีมา
นายมงคล นันทเสถียรไทย
นายมงคล นาไชย
นายมงคล พรมตวา
นายมงคล พาพรมราช
นายมงคล หนูชางเผือก
นายมงคล อุตรวิเชียร
นายมณเฑียร นันทะศรี
นายมณเฑียร ผองจิตร
นายมนตชัย ศิริวิเศษ
นายมนตรี แกวขาว
นายมนตรี บุญเชิญ
นายมนตรี บุญไชโย
วาที่รอยตรี มนตรี บุตรลพ
นายมนตรี มุมทอง
นายมนตรี ลวนศิริ
นายมนตรี ศรีบุญเรือง
นายมนตรี ศรีภุมมา
นายมนัส ชูเมือง
นายมนัส ดีวงษ
นายมนัส ทัพสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔

นายมนัส พรมศรีธรรม
นายมนัส พาพิจิตร
นายมนัส มาดี
นายมนัสชัย โสคําภา
นายมนู ชัยยศสมบูรณ
นายมหาชัย ชื่นอก
นายมหาโชค คงทอง
นายมะรอดี วาเยะ
นายมะสะกรี ลาเตะ
นายมะอาบีดี สามะอากา
นายมะแอ ดามิ
นายมานพ คลายเพชร
นายมานพ ชาวกําแพง
นายมานพ ตั๋นเปย
นายมานพ ประธาน
นายมานพ พิกิจ
นายมานพ มีอยู
นายมานพ สะเทินรัมย
นายมานพ อดทน
นายมานิต การเพียร
นายมานิต คุณสุวรรณ
นายมานิตย นันดี
นายมานิตย นิลผาย
นายมานิตย พันธุศรี
นายมาโนช ทองรัตน
นายมาโนช แสนศรี

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมารือวัน จะปะกิยา
นายมารุต โชครัมย
นายมารุต ซุยนิกุล
นายมารุต สุขแสง
นายมีชัย สถิตอนันต
นายมุงสนิท เกตุกะเสริม
นายมูฮัมหมัดซาอูดี บาโง
นายเมฆ อินตื้อ
นายเมทนี ผลจันทร
นายเมธา ออนจริง
นายเมืองเพชร เพชรรัตน
นายแมน ไกรสอน
นายไมตรี เกษรจันทร
นายไมตรี สีทาสังข
นายยงยุทธ เคนคําภา
นายยงยุทธ โคตรปะโค
นายยงยุทธ ชิดชม
นายยงยุทธ อินทปญญา
นายยรรยง สิทธิเสน
นายยอดชาย สุทธิมาศมงคล
นายยอดพงศ ไชยมงคล
นายยอดยิ่ง พิบูลยธรรมวงศ
นายยิ่งยงยศ วาระสิทธิ์
นายยิ่งสันต ชัยมาตร
นายยี่โจ เงินสุขใจ
นายยุทธชัย จิบจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖

นายยุทธชัย สุวรรณ
นายยุทธชัย แสงบุญเรือง
นายยุทธณา เรือนชัย
นายยุทธดนัย พลเยี่ยม
นายยุทธเดช เนาวรัชต
นายยุทธนา เสืองามเอี่ยม
นายยุทธนา ครุฑมาศ
นายยุทธนา ถาวร
นายยุทธนา ทองทิพย
นายยุทธนา ประจิม
นายยุทธนา พันธที
นายยุทธนา สิ่วละคร
นายยุทธนา แสนบุญศิริ
นายยุทธนา อุปพงษ
นายยุทธนากร สมิทธิรัตน
นายยุทธพล ชิดตะคุ
นายยุทธภูมิ ทองขวิด
นายยุทธศักดิ์ ชื่นชูภาพ
นายยุทธศักดิ์ ตรีวาตผลกุล
นายยุทธศักดิ์ ไถวสินธุ
นายโยธิน ขุนทองคํา
นายโยธิน แสงนิล
นายรชกิต กุยเกี๊ยะ
นายรณกริช รูปแกว
นายรณชัย ไชยญะอนุกูล
นายรณชิต ใจหมั่น

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรณยุทธ ดวงใจ
นายรณรงค ปราบรัมย
นายระเดน โคตรปะโค
นายระพีพัฒน ตาปญญา
นายรักพงศ มณีสาย
นายรักพงษ มณีวรรณ
นายรักเล นาเทียมเขต
นายรักษกรณ ทองแยม
นายรักษพงศ ชนไฮ
นายรังษี ทรัพยสิงห
นายรังสรรค สุพรรณกลาง
นายรังสรรค อันเพ็ชรดี
นายรังสันต พรมคีรี
นายรัชตะ ธุระพันธ
นายรัชนีกร รัตนสุภา
นายรัชพล เดชาจันทรแวง
นายรัชพล ยาพันธ
นายรัชพัชรชัย วงศทองเจริญ
นายรัฏฐา วงศอิน
นายรัฐกาล รองกระโทก
นายรัฐกิจ จันทะวิชัย
นายรัฐพล อนันตภูมิ
นายรัฐศาสตร วงคประสิทธิ์
นายรัตนทัต ออนประไพ
นายรัตนพล หงษเหลี่ยม
นายรัตนะ มวงกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘

นายรั่นทม โตโทน
นายรัศมี พยอม
วาที่รอยตรี ราชกริช ชันยพร
นายราชวัตร วงษศักดา
นายราชสวัสดิ์ พวงประเสริฐ
นายราชัน ศิริวุฒิ
นายราชันย อุดมพล
นายราชันร สลีสองสม
นายราเชนทร กิติราช
นายรามินทร มูลไธสง
นายราเมศร ศรีประจักษ
นายรุงเจริญ ชวงชัย
นายรุงชัย ศรีอัคราช
นายรุงพิรุณ สังฆะมณี
นายรุงเรือง ใจทะเล
นายรุงโรจน จิรรัตนธัญญกุล
นายรุงโรจน ไมยะปน
นายรุงโรจน หมั่นมา
นายเรวัฒน คากํายาน
นายเรวัตร นิ่มนงค
นายเรวัตร พันธมาศ
นายเริงฤทธิ์ มีฤทธิ์
นายเริงศักดิ์ คําจันทร
นายเรืองวิทย เสริมผล
นายเรืองศักดิ์ รักบุญ
นายฤทธิ์ ดันทะมิตร

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายฤทธิ์ชัย รื่นเริงแสงสี
นายฤทธิชัย วงศจันทา
นายฤทธิชัย สีแวง
นายฤทธิชัย สุริยัน
วาที่รอยตรี ฤทธิรงค ทองขันธ
นายฤทธิรงค ลามาตย
นายลําพันธ ศรสัมฤทธิ์
นายลิขิต พะสุรักษ
นายลีนวัตร ปติพร
นายลือชัย ศรีตางคํา
นายเลิศมงคล สุยะมาด
นายวงคษกร จําปาจี
นายวงวิทย ศักดา
นายวงศศิริ ศิริวงศ
นายวชิร ศรีคุมเกา
นายวชิรโชติ โชติกวี
นายวชิรพงศ วัฒนพัฒนจามร
นายวชิระ คําพัฒน
นายวนัส พุทธามาตย
นายวรชัย สุวรรณชัยรบ
นายวรเชษ บุญประกอบ
นายวรเชษฐ จันทมล
นายวรเชษฐ รมจันทรอินทร
นายวรเดช ซอนศรี
นายวรเดช บรรพตรุงรัตน
นายวรพจน ไชยพรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐

นายวรพจน พุฒทอง
นายวรพจน ยาลังกา
นายวรพจน ศรีเพ็ชรธาราพันธุ
นายวรพัฒน รุงรังสรรค
นายวรยุทธ สุทธสน
นายวรรณธนัย นันทวรรณ
นายวรรณรบ สิงหใส
นายวรวงศ ขลิบปน
นายวรวิทย กิติวัตร
นายวรวิทย แสงใส
นายวรวิทย แสวงผล
นายวรวุฒิ ทวันเวช
นายวรวุฒิ บัวสด
นายวรวุฒิ ยมศิริ
นายวรวุฒิ รีสกุล
นายวรวุฒิ สิตวงศ
นายวรเวทย บุตรศรี
นายวรัชตพงศ พงษพิมาย
นายวรัท ชายทอง
นายวรากร จันทิมา
นายวราพงศ ปาสานะเต
นายวราพงศ วงษกัณหา
นายวรายุทธ อยูยิ่ง
นายวราฤทธิ์ มูลศาสตร
นายวรุฒ สําเร็จงาน
นายวรุตติ์ ประภาพันธ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวสันต สิทธิรังษีนภา
นายวสันต คํานึง
นายวสันต คีรีสุธาลัย
นายวสันต จินดาคํา
นายวสันต ชนะกาญจน
นายวสันต ตันเจริญ
นายวสันต ทองดี
นายวสันต ธุราวรรณ
นายวสันต พันธไธสง
นายวสันต เวชชศาสตร
นายวสันต ศรีวิชัยมูล
นายวสันติ์ ศรีนนตรี
นายวสันติ์ หมาดโหรม
นายวสิษฐพล ประดิษฐ
นายวสุธร เรืองไพศาล
นายวสุพล สมอบาน
นายวัง นาคจะโปะ
นายวัชชิระ โอดสุ
นายวัชพงษ ศรีพรรณ
นายวัชรฉัตร ลําพูน
นายวัชรพงศ จิตไพศาล
นายวัชรพล ชอนทอง
นายวัชรพล ออนละมุน
นายวัชระ เขียวออน
นายวัชระ สวัสดิ์
นายวัชระ หลวงโย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒

นายวัชรัมพุ บุญเดช
นายวัชรา สุระเสน
นายวัชรากรณ ไชยลาภ
นายวัชรายุทธ ขอดเมชัย
นายวัชรายุทธ เสนาเจริญ
นายวัชรินทร จันทรเขียว
นายวัชรินทร ใจชื่น
นายวัชรินทร นุรักษเข
นายวัฎจักร มีทิพย
นายวัฒนา ไทยเกิด
นายวัฒนา เพ็ญปญญา
นายวัฒนา ศูนยศร
นายวัฒยากร กุดแถลง
นายวันชนะ คําทอง
นายวันชัย เชื้อลี
นายวันชัย มาศรี
นายวันชัย วรรณใจ
นายวันชัย สารพันธ
นายวันชัย แสงสุด
นายวันชัย อุตมะ
นายวัยคิต ดิษฐสะโร
นายวัลลภ ดาศรี
นายวัลลภ รื่นจิตต
นายวัลลลพ จวงจันทร
นายวาทิต ลาภมูล
นายวายุภักดิ์ หัสดี

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวายุภัคร รอยแวน
นายวารินทร ทองสุข
นายวิชญพงษ จันทรผาย
นายวิชรุจน สิงคะ
นายวิชัย จํานงครัตน
นายวิชัย รักษาชาติ
นายวิชาญ ใจกลา
นายวิชาญ ทับทิม
นายวิชาญศักดิ์ ทุมทุมา
นายวิชิต หวังเสล
นายวิชิต งานวอง
นายวิชิต จินาวัลย
นายวิชิต ชัยวิเศษ
นายวิชิต ชูชีวา
นายวิชิต เดชาฤทธิไกร
นายวิชิตร หาญประโคน
นายวิเชียร คําภานิล
นายวิเชียร แดงเรียงรัมย
นายวิเชียร พงษสระพัง
นายวิเชียร วรรณโกษิตย
นายวิญู ชาสัมบัติ
นายวิฑูรย แสงออน
นายวิฑูรย อะหวัง
นายวิทยา แกวปลอด
นายวิทยา โชติกะ
นายวิทยา พงษไพรวัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔

นายวิทยา ภาษา
นายวิทยา ศรีสุลัย
นายวิทยา สมควร
นายวิทยา สุขแจม
นายวิทยา สุริยะ
นายวิทยา เหลาโกทา
นายวิทยา ไชยโยธา
นายวิทวัส กาญจนดิฐ
นายวิทวัส ใจเฉื่อย
นายวิทวัส ทานาฤทัย
นายวิทวัส ศรีตัดสูง
นายวิทูรณ หอมตา
นายวิทูล นาแถมทอง
นายวิทูล เภาโพธิ์
นายวิทูลย ยอดคีรี
นายวิธาน หมวดแกว
นายวินัย กกฝาย
นายวินัย ชวนศิริ
นายวินัย เหมรานนท
นายวินัย ออนกล่ํา
นายวินิตย หมาดเส็น
นายวินิส แทนจันทา
นายวิบูลย จันทรสมัคร
นายวิภาคย ตันวงค
นายวิมล ยิ่งหาญ
นายวิมล สามเมือง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิมล สุทธิจันทร
นายวิมาน นิลวัฒน
นายวิมาน แรกเรียง
นายวิระ หัสมา
นายวิรัช พรมพันธใจ
นายวิรัตน เบาชางเผือก
นายวิรัตน ปุริเกษ
นายวิรัตน เสริมมติวงศ
นายวิราช หนักแนน
นายวิริยะ คลังชํานาญ
นายวิริยะ ทานา
นายวิรุจ สาระนันต
นายวิรุณ เพชรประสิทธิ์
นายวิโรจน อนชู
นายวิโรจน จิตมาตย
นายวิไลย คําปอง
นายวิไลศักดิ์ นามลุน
นายวิวัฒน กาญจนะ
นายวิวัฒน แสงพุม
นายวิศรุฬห เทพสุรินทร
นายวิศิษฏ แกวดี
นายวิศิษศักดิ์ กรรณาริก
นายวิเศรษฐ ตุนมานะ
นายวิเศษ อืดผา
นายวิษณะ แกวหอม
นายวิษณุ โพธินวล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖

นายวิษณุ สีหวงษ
นายวิษณุ สุวรรณทา
นายวิษณุวัฒน พรมวัง
นายวิสัน ทองโกย
นายวิสันต พรสวัสดิ์
นายวิสัยทัศน สรอยสวัสดิ์
นายวิสุทธิ์ นอยเชียงคุณ
นายวี เตียนสิงห
นายวีรชัย เนตรไลย
นายวีรพล แจมใส
นายวีรภัทร ชัยพงศกุลวรา
นายวีรภัทร กาญจนาลักษณ
วาที่รอยตรี วีรยุทธ คณะรัมย
นายวีรยุทธ บุญตอ
นายวีรยุทธ สวัสดิ์รัมย
นายวีรยุธ โคตรชมภู
นายวีรเวช ออนศิริ
นายวีรศักดิ์ ตอศรี
นายวีรศักดิ์ แสงอนันต
นายวีรสุนทรี สีลา
นายวีระ กันทะวัง
นายวีระ ดนัยเธียรธนา
นายวีระ ปานจิตร
นายวีระ ยี่รัมย
นายวีระกูล คะชุนรัมย
นายวีระชน ชัชวาลย

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีระชัย ชางเกวียน
นายวีระชัย เชี่ยวชาญ
นายวีระชัย บุงทอง
นายวีระชัย บุตรงาม
นายวีระพงษ ใจบุญ
นายวีระพล ชาวันดี
นายวีระยุทธ ทับสมบัติ
นายวีระยุทธ จันทรศรีนวล
นายวีระยุทธ ไพรชัฎ
นายวีระยุทธ วิลัยสัย
นายวีระวัฒน บุญจอม
นายวีระวุฒน ชัยนุ
นายวีระวุฒิ พีระพันธุ
นายวีระศักดิ์ พรหมใจ
นายวีระศักดิ์ สัพโส
นายวีระศักดิ์ อุทโท
นายวีรากร มณีทรัพยสุคนธ
นายวีรากร แสงนอก
นายวุฑฒินันท ใจแจง
นายวุฒิ ผองสนาม
นายวุฒิกร เขิมขันธ
นายวุฒิไกร เคียงวงค
นายวุฒิไกร ไวสุวรรณ
นายวุฒิชัย ขันติยะ
นายวุฒิชัย ชัยมีแรง
นายวุฒิชัย ธิอัมพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘

นายวุฒิชัย บุญประคอง
นายวุฒิชัย เบิกบาน
นายวุฒิชัย พรมมาหลา
นายวุฒิชัย ภิมาลย
นายวุฒิชัย ราชชมภู
นายวุฒิชัย สุภาพ
นายวุฒิเดช นนตะแสน
นายวุฒินันท นามนาค
นายวุฒิพงษ คําผง
นายวุฒิพงษ คุณชวย
นายวุฒิพงษ จิรังดา
นายวุฒิพงษ ตั้งใจ
นายวุฒิพร เมฆาสวัสดิ์วงศ
นายวุฒิศักดิ์ สุภาพ
นายเวคิน อุทกศิริ
นายเวนิช นรินทร
นายเวียงชัย ระสอน
นายศรนรินทร สินรัมย
นายศรรักษ โอน
นายศรัญยู ละครวงษ
นายศรัณยภัทร จักรแกว
นายศรายุทธ นิธิยานันท
นายศรายุทธ เปงยะสา
นายศราวุธ ดิษยสิรินันท
นายศราวุธ ดุนโคกสูง
นายศราวุธ ธิมาชัย

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศราวุธ ผึ่งผล
นายศราวุธ อุบลเกิด
นายศรีชัย ธรรมคํา
นายศรีทวน ใจรวมหมู
นายศรีพงษ สุรชาติ
นายศรีเริงชัย รวบรวม
นายศรีสุวรรณ อุนทะเล
นายศวิตชาต วงษาเสนา
นายศักดา มีสัตย
นายศักดิ์การย แสงตาปน
นายศักดิ์ชัย บุญเปยม
นายศักดิ์ชัย โพคาวัฒน
นายศักดิ์ชาย วิจิตร
นายศักดิ์ดา สายเสมา
นายศักดิ์ดาวุธ พุทธิพงษ
นายศักดิ์ทนันท กฤษดํา
นายศักดิภัทร ดวงใจ
นายศักดิ์ศิริ เครือจันทร
นายศักดิ์สยาม ดวงจันทา
นายศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณมงคล
นายศาสตรา แกววังปา
นายศาสตรา อาทะวงศ
นายศิรวิทย บุญทอง
นายศิรศักดิ์ จีระสิริวรโชติ
นายศิริชัย ชาวเหนือ
นายศิริชัย บุญชวย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐

นายศิริชาติ ชวดรัมย
นายศิริณัฏฐ ภาเดือนเพ็ญ
นายศิริพงค รักษนาค
นายศิริพัฒน ยืนยั่ง
นายศิริมงคล นวลศิริ
นายศิริโรจน พิลึก
นายศิริศักดิ์ ทีเกาะ
นายศิริศักดิ์ เทพณรงค
นายศิวนาถ เฟองทอง
นายศิวพงษ แอมประชา
นายศิวภูมิ ศราภัยวานิช
นายศุขวุฒิ ธรรมปตย
นายศุภกร คําพันธ
นายศุภกร โปงดอยหลวง
นายศุภกฤต แสนคําหลอ
นายศุภกฤษฎ แสงปราบภัย
นายศุภกานต แกวทิพย
นายศุภกิจ ภิญโญทรัพย
นายศุภกิจ อุปสาร
นายศุภชัย จันทะนุ
นายศุภชัย ชํากรม
วาที่รอยตรี ศุภชัย ไชยรัตน
นายศุภชัย ติณพันธุ
นายศุภชัย เนานอก
นายศุภชัย สุดประเสริฐ
นายศุภโชค นันทะนอย

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศุภโชค บุตรตะวงศ
นายศุภโชค ปญญา
นายศุภโชค สุวรรณวัฒน
นายศุภโชค เสระพล
นายศุภณมิตร ไสวดี
นายศุภณัฏชัย อุดมพันธ
นายศุภณัฐ เพชรวา
นายศุภณัฐ แพงโพนทอง
นายศุภพงศ ภูตองใจ
นายศุภฤกษ ยอดยา
นายศุภฤกษ ศิริธนาสรรค
นายศุภวิชญ ยอดปรางค
นายศุภวิทย ชิดทอง
นายศุภสวัสดิ์ บุญยิ่ง
นายเศกสันติ์ คุณมาศ
นายเศรษฐพร รัตนะ
นายสกนธ วุธายุทธ
นายสกล บัวคลี่
นายสกล บุตรศรีโคตร
นายสกลรัฐ มณีรัตน
นายสงกรานต เนียมปาน
นายสงกรานต สุทธิยานุช
นายสงฆกราน สารศรี
นายสงวน มูลวงค
นายสงวนศักดิ์ ศรีสุธรรม
นายสดใส จันทวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒

นายสดายุ ทองมาลา
นายสถาปตย โตสกุล
นายสถาพร ผานสุวรรณ
นายสถาพร พูลศิริ
นายสถาพร มูลกา
นายสถาพร สังคะโน
นายสถิตย จันทะนุเคราะห
นายสถิตย ศรีรัมย
นายสถิตย อุปาลี
นายสถิรโชต มะโน
นายสถิรภัทร ลิ่มเซง
นายสนทยา เข็มเฉลิม
นายสนทะยา พะคะนิยม
นายสนธยา ไชยฤกษ
นายสนธยา นาราคราม
นายสนธยา ภูอมร
นายสนั่น สกุลรัตนภิรมย
นายสนิท เจอพิมาน
นายสพล นอมวงค
นายสมเกียรติ ตราทอง
นายสมเกียรติ บัวปอม
นายสมเกียรติ พึงขุนทด
นายสมเกียรติ รองรัตน
นายสมเกียรติ รัตนพงศ
นายสมเกียรติ วงศวัชรมงคล
นายสมคิด กันทะพนม

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมคิด ไชยมงคล
นายสมคิด ยาวิราช
นายสมคิด ศรีบันดิษ
นายสมจิต เกษเพชร
วาที่รอยตรี สมจิต มานะหาญ
นายสมจิต รื่นเริง
นายสมจิตร สอนสนาม
นายสมใจ สรอยคํา
นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์
นายสมชัย สัตยนาโค
นายสมชาญ หาสุข
นายสมชาติ โตะเงิน
นายสมชาติ วิเศษ
นายสมชาติ สีสิน
นายสมชาย อาจไพรินทร
นายสมชาย แกนบุญ
นายสมชาย จันสมดี
นายสมชาย ชลอ
นายสมชาย นาโตนด
นายสมชาย บุษบาผล
นายสมชาย ปดศักดิ์
นายสมชาย มะยิ
นายสมชาย วิริยะธรรม
นายสมชาย สิทธิวงศ
นายสมชาย สุพิมพ
นายสมชาย ออนศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔

นายสมชาย หนูคง
นายสมญา ศิลปสาย
นายสมดัด พิกุลหอม
วาที่รอยตรี สมทบ สมพงษ
นายสมนึก เตบฮางะ
นายสมนึก สวางเนตร
นายสมนึก แสงสุริยันต
นายสมบัติ คํานิล
นายสมบัติ ดุกลา
นายสมบัติ เดชะคําภู
นายสมบัติ พูนศรี
นายสมบัติ มูลี
นายสมบัติ รณวิชาญ
นายสมบัติ สมภาร
นายสมบัติ สรอยจักร
นายสมบัติ อุดเต็น
นายสมบุญ แซขอ
นายสมบูรณ บุญแยม
นายสมบูรณ ผลจิตร
นายสมบูรณ มามะ
นายสมบูรณ วงศเจริญไพร
นายสมบูรณ วังโส
นายสมบูลย คอยอาสา
นายสมปอง เมียกขุนทด
นายสมพงศ มหาวงศ
นายสมพงษ จิตรเพิ่ม

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมพงษ บุตรน้ําเพชร
นายสมพงษ ปดภัย
นายสมพงษ โพธิ์ศรี
นายสมพงษ มอมพะเนาว
นายสมพงษ รุยปริง
นายสมพร อินทรักษา
นายสมพร กัณหาสี
นายสมพร จันทรหนองสรวง
นายสมพร จิตรีเหิม
นายสมพร เชื้อกลางใหญ
นายสมพร นอมแนบ
นายสมพร วงษา
นายสมพร เศษนุศาสตร
นายสมพร หลอดคํา
นายสมพล ฉลูพันธ
นายสมเพชร อุนเวียง
นายสมโพด ราศรี
นายสมภพ เง็บสูงเนิน
นายสมภพ ภูเขียว
นายสมโภชน ยะสูงเนิน
นายสมยศ คงชัย
นายสมรักษ อุปการดี
นายสมฤกษ ภาคคํา
นายสมฤทธิ์ จันทรวัง
นายสมลักษ ขันนาค
นายสมศักดิ์ กาวีวล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖

นายสมศักดิ์ แกวใหม
นายสมศักดิ์ คุมครองปา
นายสมศักดิ์ จาธุนิน
นายสมศักดิ์ ชาติสุภาพ
นายสมศักดิ์ ชาวประไม
นายสมศักดิ์ ไชยบํารุง
นายสมศักดิ์ ดิษฐสุนนท
นายสมศักดิ์ ทองแถม
นายสมศักดิ์ นาสา
นายสมศักดิ์ บุญไชย
นายสมศักดิ์ ภูมิประหมัน
นายสมศักดิ์ วนาสงบสุข
นายสมศักดิ์ ศะลาลาศ
นายสมศักดิ์ หลาก่ํา
นายสมหมาย คําทะเนตร
นายสมหมาย ภูดอกไม
นายสมัคร ชาวประทุม
นายสมัย คําโสภา
นายสมัย สุวรรณศรี
นายสรนันท แสนยศ
นายสรพงษ คําผุย
นายสรพงษ สุขเกษม
นายสรเพ็ชร โตวงษ
นายสรรนิกร ใจบุญ
นายสรรเสริญ อวยพระพร
นายสรวิศ นะรินรัมย

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสรศักดิ์ เอ็นโด
นายสรัญู ภูมิงาม
นายสรัญู มะลิรส
นายสรายุทธ สุขมา
นายสราวุทธ โสพรมมี
นายสราวุธ ธรรมจิตร
นายสราวุธ พันพินิจ
นายสราวุธ สุขเกษม
นายสราวุธ หงษสี
นายสราวุธ อินโยธา
นายสลาตัน แสนดี
นายสวัสดิ์ มีพร
นายสวาง ปญญา
นายสวาท อุยปะโค
นายสหภูมิ กุมภคาม
นายสหะโชค จันทรอ่ํา
นายสอง ไชยของพรม
นายสะอาด สังฆะมณี
นายสัญชัย ครองสุข
นายสัญชัย สิทธิกัน
นายสัญญา คํามา
นายสัญญา บัวคลาย
นายสัญญาลักษ มุขแสง
นายสัณฐาน สาระรักษ
นายสันติ คงฟก
นายสันติ นาคราชนิยม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘

นายสันติกร วงศสุวรรณ
นายสันติกานต สมบัติใหม
นายสันติชัย สืบสหการ
นายสันติธรรม มวงมั่งคั่ง
นายสันธาร แกวละเอียด
นายสัมพันธ คงทรัพย
นายสัมฤทธิ์ พูลเพิ่ม
นายสัมฤทธิ์ อรกุล
นายสากล สระใหญ
นายสาคร บุญเรือง
นายสาคร พงษจํานงค
นายสาคร มีโชค
นายสาคร สุขพันธ
นายสาทิตย รัตนเพ็ชร
นายสาธิต เคนมา
นายสาธิต เทพชุมภู
นายสาธิต นอยลา
นายสาธิต ศิริเขตรกิจ
นายสามารถ บางศิริ
นายสามารถ รัตนบุบผา
นายสายชล จันทาป
นายสายัญ ทองดอนเตี้ย
นายสายัณ กิ้วราชแยง
นายสายัณต สุวรรณเพ็ชร
นายสายัณห ชวยทอง
นายสายัณห มาลีบํารุง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรี สายัณห รัตนมิ่ง
นายสายัณห วิเชียรฉาย
นายสายันต เพชรสงค
นายสาโรจน แสงแกว
นายสาวิตรบูรพา พอตาแสง
นายสําเนียง พารา
นายสําเนียง มาจุฬา
นายสํารวย ผาวงษ
นายสําเริง คํามี
นายสําฤทธิ์ อรทัย
นายสิงหนาท จําเนียรกุล
นายสิฏธศักดิ์ ชินศรี
นายสิทธิ์ จันทรศรีหา
นายสิทธิ ศรีทองคํา
นายสิทธิชัย ศรีหลิ่ง
นายสิทธิโชติ อินทรักษ
นายสิทธิเดช ฉานสูงเนิน
นายสิทธิ์พงษ นากร
นายสิทธิพงษ ไชยมาตย
นายสิทธิพงษ ทับปาน
นายสิทธิพร คําจันทร
นายสิทธิพร เทพธร
นายสิทธิพร ละออง
นายสิทธิพล ภาวกรหิรัญ
นายสิทธิพล สวัสดิ์พงษ
นายสิทธิพันธ เสนีวาสน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐

นายสิทธิยา สิทธิมณี
นายสิทธิศักดิ์ กิ่งแกว
นายสิรวิชญ ชมญาติ
นายสิริชัย รัตนสมบัติ
นายสิริวัช หนองหงอก
นายสิริวัฒน คําประเสริฐ
นายสิริศักดิ์ แซไล
นายสืบ ปานมงคล
วาที่รอยตรี สืบพงษ ทับทาบ
นายสืบศักดิ์ ทรัพยมูล
นายสุกรี สือแม
นายสุกิจ ทวีกาญจน
นายสุกิจ พรหมแกว
นายสุขทวี เตโช
นายสุขสรรค ชุดกระโทก
นายสุขสัน หลาคําภา
นายสุขสันต คลีกร
นายสุขสันต เทียงดาห
นายสุขสันต เพลงสันเทียะ
นายสุขสันต แสนเขื่อนแกว
นายสุขสันต แหสูงเนิน
นายสุชาติ คําชัย
นายสุชาติ พุธจันทร
นายสุชาติ เพียการุณ
นายสุชาติ วัดนอย
นายสุชาติ สินทรัพยเกษม

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุชาติ อินธิแสง
นายสุดทาย สัตนันท
นายสุดนพงษ สามศรี
นายสุทธิ ปราศัย
นายสุทธิชัย เขมะปญญา
นายสุทธิชัย ไชยโอชะ
นายสุทธิชัย ติโนชัง
นายสุทธิชัย เลาหาง
นายสุทธิชัย สืบเทพ
นายสุทธินัน สีอุดทา
นายสุทธิพงษ มูลกันทา
นายสุทธิพล จริงจิตร
นายสุทัด อาจผักปง
นายสุทัศน เกิดศรีทอง
นายสุทัศน โกสุมา
นายสุทัศน ลือจันดา
นายสุทัศน ศิริโชติ
นายสุทัศน อินทะรังษี
นายสุทิน แจงไพร
นายสุทิศ ชวยดวง
นายสุเทพ ชูพงศ
นายสุเทพ พลเมืองหลา
นายสุเทพ สีหะวงษ
นายสุธิเชษฐ สรอยสุวรรณ
นายสุธี เอื้อวีระวัฒน
นายสุนทร จันทรเปลง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒

นายสุนทร บุญปญญา
นายสุนทร พวงขจร
นายสุนทร พินิจ
นายสุนทร เรืองคํา
นายสุนทร ศรีทะชิต
นายสุนทร อินทรสังข
นายสุนันท โกเครือ
นายสุบรรณ ยงยืน
นายสุปรีชา เอกกฤตสุวรรณ
นายสุปญโญ บุญปญญา
นายสุพจน เกษา
นายสุพจน เทพเสนา
นายสุพจน ประภัยวงษ
นายสุพจน ปญจนนท
นายสุพจน เปรมนาค
นายสุพจน พะนาดี
นายสุพจน มูลหอม
นายสุพร นุชารัมย
นายสุพรรณ จันทรสมุทร
นายสุพล ชูอินทร
นายสุพล โยธาเสน
นายสุพล ลือจันดา
นายสุพล ศรีบาง
นายสุพัฒน แจมจันทร
นายสุพัฒน บุตรกลัด
นายสุพัฒน หุนหลอ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุพัด สวางวงษ
นายสุพันธ ไชยบัน
นายสุพิศ บุญจอม
นายสุภกาญจน โกมลรัตน
นายสุภกิจ ออนประชู
นายสุภัค สุวรรณาศรัย
นายสุภัทโท นามบุรี
นายสุภัทร ศรีดี
นายสุภัทรชัย รินสาย
นายสุภีร แสงทน
นายสุมาตรา บูเก็ม
นายสุมาส ลีชา
นายสุมิตร ชัยกูล
นายสุเมธ แจมนาค
นายสุเมธ แซวจันทึก
นายสุเมธ ยอดแกว
นายสุเมธ ศรีอินทร
นายสุเมธ อรรถพันธพจน
นายสุรกานต วะเกิดเปม
นายสุรเกียรติ อําพันธ
นายสุรชัย พรศรีระ
นายสุรชัย มณีรัตน
นายสุรชาติ จรรยาสุภาพ
นายสุรชาติ มณีรัตน
นายสุรเชษฐ ชื่นเผือก
นายสุรเชษฐ พัฒนจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรเชษฐ วังกระแส
นายสุรเชษฐ สารสุข
นายสุรเดช แกวจา
นายสุรเดช แพงจันทร
นายสุรเดช หลาบานโพน
นายสุรธรรมพิพัฒน รัตนโชติวโรดม
นายสุรนาท ชูเชื้อ
นายสุรพงศ พลศร
นายสุรพงศ วันยศ
นายสุรพงษ นาเมืองรักษ
นายสุรพงษ พรมทัน
นายสุรพล ไตรรงค
นายสุรวิช มะลิกัลป
นายสุรวิชญ ละลี
นายสุรวิทย อินทรโทโล
นายสุรวุฒิ หวยจันทร
นายสุรศรี ขวัญยืน
นายสุรศักดิ์ การะพิทักษ
นายสุรศักดิ์ เกิดสิน
นายสุรศักดิ์ คีรีชโลม
นายสุรศักดิ์ แจงสวาง
นายสุรศักดิ์ ทุงสาร
นายสุรศักดิ์ วงษปน
นายสุรศักดิ์ วันทุมมา
นายสุรศักดิ์ สมภูงา
นายสุรศักดิ์ สอีด

๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรศักดิ์ สุระสาย
นายสุรสิทธิ์ คํานึงผล
นายสุรสิทธิ์ บุญเสนันท
นายสุรสิทธิ์ สุทธิประภา
นายสุรสีห เสนใหม
นายสุระ ทบรมย
นายสุระชาติ มงคลเสริม
นายสุระศักดิ์ ไชยงาม
นายสุระศักดิ์ มากวันดี
นายสุระศักดิ์ สงนวน
นายสุรัตน เผามิตรเจริญ
นายสุราษฎร ทัพสมบัติ
นายสุราษฎร โพธิ์แสง
นายสุรินทร โตะเย็ง
นายสุรินทร นาคเพชร
นายสุรินทร บุตตะพรม
นายสุริยนต ทิพยเกษร
นายสุริยะ เทียนออน
นายสุริยะ บุญศักดิ์
นายสุริยะ วิไลวงศ
นายสุริยะ สวัสดิพงษเมธี
นายสุริยะ เหมือนคํา
นายสุริยันต ไชยชวย
นายสุริยันต ราชตั้งใจ
นายสุริยันต สุธรรมา
นายสุริยา จันทรัฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖

นายสุริยา ชัยโย
นายสุริยา ชาวสวน
นายสุริยา โชคเสนา
นายสุริยา บูระพา
นายสุริยา ปะรัยนุ
นายสุริยา สุวรรณแสง
นายสุริยา อัคฮาด
นายสุริศาสตร วิรุณพันธ
นายสุฤทธิ์ ภาสวัสดิ์
นายสุเลียน คงพันธ
นายสุวพร ดวงประทุม
นายสุวัฒน พรหมวงศ
นายสุวัฒน พรหมศิริ
นายสุวัฒน เพชรขาว
นายสุวัฒน ยวงแกว
นายสุวัฒน สิงบริคัน
นายสุวิช ทองพิทักษ
นายสุวิท จันมลฑา
นายสุวิทย ขําลวน
นายสุวิทย ถาวร
นายสุวิทย ลาลด
นายสุวิทย สุภาธนปต
นายสุวิทย แสงศรี
นายสูลกีฟลี อับดุลเลาะ
นายเสกสรร ใจตรง
นายเสกสรร ใจเสือ

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเสกสรรค แกวมณี
นายเสกสรรค ทองหุล
นายเสกสรรค ศรีสารคาม
นายเสกสรรค สุวรรณรักษ
นายเสกสันติ์ ประจง
นายเสถียร ชลอชน
นายเสถียรพงษ คําปอง
นายเสนห จีนมะเริง
นายเสนาะ มีแกว
นายเสนี สุริยะชัยพันธ
นายเสริมวิทย มณีโชติ
นายเสรี กันธะรักษา
นายเสรี ไขแสง
นายแสงทอง ทองแท
นายแสงวิสิฐ ภูมิเชวง
นายแสงอรุณ เทพบุพงษ
นายแสนชัย ก่ําแกว
นายแสวง ชินรัมย
นายแสวง ยานะฝน
นายแสวง วรรณสินธุ
นายโสพนธ ไชยเพ็ชร
นายโสภณ กําลังรัมย
นายโสภณ ทิ้งโคตร
นายโสภัคย อรชาติ
นายหนามคม ซายกลาง
นายหมาดรออิบ ติ้งดํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘

วาที่รอยเอก หริดล ยืนชีวิต
นายหัด ไชยเหมือน
นายองอาจ อดทน
นายอชิรวิทย ตระกูลวารีสุข
นายอดิศร ภูกงลี
นายอดิศร ออนอําไพ
นายอดิศักดิ์ ขาวหอม
นายอดิศักดิ์ ทองใสย
นายอดิศักดิ์ นาชัยเพิ่ม
นายอดิศักดิ์ บุญวิเศษ
นายอดิศักดิ์ ปกเคยะกา
นายอดิศักดิ์ วันชัย
นายอดุลย ดิดชิด
นายอดุลย โทอุดทา
นายอดุลย ภูมิวิชชุภิญ
นายอดุลย มีมานะ
นายอธิป ภูโสภา
นายอธิปกร ลําใย
นายอธิภัทธ พรหมประโคน
นายอนนท คราวจันทรทึก
นายอนนท เสียงล้ํา
นายอนันต มากศรี
นายอนันต คากระโทก
นายอนันต โคตรคํา
นายอนันต ชํานาญ
นายอนันต โชติรักษา

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอนันต ทองเชตุ
นายอนันต ธาราเสาวรภย
นายอนันต ยมมาก
นายอนันต ยอดชมภู
นายอนันต แสนสุข
นายอนันตเดช สมอุนจารย
นายอนันท ปตตายะโส
นายอนันท มอบกระโทก
นายอนัส แวหะยี
นายอนิรุทธ ตันตระกูล
นายอนิรุทธิ์ อาษาขันษ
นายอนิวัตติ์ ผการัตน
นายอนุกูล ถาวร
นายอนุชา ซุยหาญ
นายอนุชา เดชะวัชรประสิทธิ์
นายอนุชา นิลวานิช
นายอนุชา สามิบัตร
นายอนุชิต ทุมมากร
นายอนุชิต พันธะมา
นายอนุพงษ ผิวทองหลาง
นายอนุพงษ พรรณบัตร
นายอนุพงษ สาระหงษ
นายอนุรักษ จานแกว
นายอนุรักษ แดดจันทึก
นายอนุรักษ สาลี
นายอนุรัตน ศรีบัว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐

นายอนุวัฒน ทองเดช
นายอนุวัฒน เสืออุดม
นายอนุวัตร แกนทาว
นายอนุวิทย ศุภรัตนกิตติกุล
นายอนุศักดิ์ ขันตี
นายอนุสรณ คําภูแกว
นายอนุสรณ พัฒนพานิช
นายอนุสรณ สอนงาย
นายอนุสรณ สุขบัว
นายอพิเชษฐ ยังสังข
นายอภากร อันทะปญญา
นายอภิชน ฝายรีย
นายอภิชัย วิภาภรณ
วาที่รอยตรี อภิชาต มงคลคํา
นายอภิชาติ ขันติวงศ
นายอภิชาติ แถมวัน
นายอภิชาติ พลไพรฟา
นายอภิชาติ พิมพทอง
นายอภิชาติ เพ็งสลุด
นายอภิชาติ ภูติยา
นายอภิชาติ โยสีดา
นายอภิเชษฐ แผนผา
นายอภินันท จันทรทอง
นายอภิรักษ คําเห็น
นายอภิรักษ ดวงใจ
นายอภิรักษ ปญญานะ

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอภิรักษ พรหมหรรษ
นายอภิรักษ มวงเผือก
นายอภิรักษ วิเศษสิทธิ์
นายอภิรักษ สนั่นนารี
นายอภิรัตน พงษวิเศษ
นายอภิวัฒน วัฒนะกิจ
นายอภิวัฒน สังคง
นายอภิวัฒน อนันฆพัชรินทร
นายอภิวัฒน อําภาศักดิ์
นายอภิศักดิ์ พันธแดง
นายอมร ทองตุม
นายอมรเกียรติ แซฉั่ว
วาที่รอยตรี อรรคเดช ไมสูงเนิน
นายอรรคลักษณ แกวกลุม
นายอรรณพ แสงพงศานนท
นายอรรถกร สิงทะบุตร
นายอรรถพงษ บุตรงาม
นายอรรถพล ซึ่งพรหม
นายอรรถพล แพงจันทร
นายอรรถพล สายวงษนาค
นายอรรถวัติ แกวตา
นายอรรถวุฒิ กุลหอม
นายอรรถวุฒิ ขุนแกว
นายอรรนพ ทองนาค
นายอรัญ เที่ยงกระโทก
นายอรัณย นาชม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒

นายอรุณ รัตนะงาม
นายอรุณชัย วงคกระโซ
นายอรุณศักดิ์ ดีวงษา
นายอรุธพล ถังเงิน
นายอลงกต วรรณชู
นายอลงกรณ ฉ่ํามณี
นายอลงกรณ นอยคํา
นายอลงกรณ ภาวะลี
นายอวิรุทธ วันนุประธรรม
นายอะหรูน รองเดช
นายอัครเชษฐ วงคหนายโกฏ
นายอัครเดช วนสินธุ
นายอัครเดช อาจทิพาฤกษ
นายอัครเดช อินธิตา
นายอัครพงษ จันทรลุน
นายอัครพงษ พรหมพิทักษ
นายอัครพงษ มะเรืองศรี
นายอัครพล พาโพธิ์พันธ
วาที่รอยตรี อัครพล สุพรรณ
นายอัครวัฒน พิลาด
นายอังกูร จําปาทอง
นายอัชวี สุวะศรี
นายอัซมาน หะมะ
นายอัตถชัย อัคฮาด
นายอัทธพร วงศอินทร
นายอันวาร หมะบะ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอับดุรรอชีด แกสมาน
นายอับดุลรอแม สะมะแอ
นายอับดุลเลาะ มะแม
นายอับดุลเลาะ ยูโซะ
นายอับดุลเลาะ วาเล็ง
นายอับดุลฮาลิม หมันเหม
นายอับดุลฮาเล็ม มะหะมะ
นายอัมรินทร สอนโคตร
นายอัศวิน อินทจันทร
นายอัษฎายุธ เพชรชู
นายอาคม จันตะนี
นายอาคม จันทรมี
นายอาคม ทองนิ่ม
นายอาคม วงศเครือศร
นายอาชาคินทร คัตตะโล
นายอาณัฐ เหมสลาหมาด
นายอาทร ดีรื่น
นายอาทิตย โกนมูล
นายอาทิตย งานจัตุรัส
นายอาทิตย จันทวิลาศ
นายอาทิตย ทวีทรัพย
นายอาทิตย บูชาอินทร
นายอาทิตย พิมพโคตร
นายอาทิตย เพ็ญศรี
นายอาทิตย รอดกริช
นายอาทิตย เวียงวนาวุธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายอาทิตย แสงศรีออน
นายอาทิตย อินทรแกว
นายอาทิตยชัย จงศรี
นายอาธิป บูสา
นายอานนท จันทวงศ
นายอานนท จิระโชติ
นายอานนท พันธะไชย
นายอานนท ศิริทรัพยวัฒนานันท
นายอานนท แสนทวีสุข
นายอานนท หอมนารี
นายอานนทวัฒน ปดโรคา
นายอานัส นาหัวนิล
นายอานุศักดิ์ พรมรี
นายอาฟฟาน เจะอุบง
นายอาภรณ นพรัตน
นายอารง กะลูแป
นายอารมณ แกนทาว
นายอารมณ แพงควร
นายอาริยะศักดิ์ นาระวิน
นายอาลีฟ ปตนกุล
นายอาวุธ ชุมชอบ
นายอาวุธ หงสทองคํา
นายอาสัน บินอาสัน
นายอํานวย ทองมี
นายอํานวย แทนลี
นายอํานวย โพธิ์ขวาง

๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอํานวย วรางคกรณธาดา
นายอํานวย ศีลปริมณฑล
นายอํานวย หมัดเลขา
นายอํานาจ แกนแกว
นายอํานาจ คุมประยูร
นายอํานาจ แตงกระโทก
นายอํานาจ เทพพูลผล
นายอํานาจ สาระรัมย
นายอํานาจ หมุดเมือง
นายอําพล เทียมสุวรรณ
นายอําพล แสนหาญ
นายอําหมัดบูรฮัม เจะเลาะ
นายอิดริส กุลพอ
วาที่เรือตรี อิทธา พรเฉลิมพงศ
นายอิทธิพล ไชยพรมมา
นายอิทธิพล มากมูล
นายอิทธิพล สังกะธรรม
นายอิทธิพัทธ แกววิเศษ
นายอิทธิศักดิ์ โสภาคะยัง
นายอินทนนท แกวทอง
นายอิมรอง ยิมะตะโละ
นายอิศรานุ วงศจํารัส
นายอิศเรศ ไกรสําอางค
นายอิสมะแอ โตะเจะ
นายอิสรา สอนมี
นายอิสริยะ ไชยตนเทือก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖

นายอิสสระ แปลมูลตรี
นายอุกฤษฎ คันธี
นายอุกฤษฎ เคราะหดี
นายอุกฤษฎ ตันมูล
นายอุกฤษฏ อาษาพันธ
นายอุกฤษณ ราษีทอง
นายอุดมทรัพย พรมมันทา
นายอุดมพร เดี้ยปย
นายอุดมพล พันธแกว
นายอุดมเพชร ดอนสามารถ
นายอุดมศักดิ์ ชูยิ้ม
วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์ ยันอิน
นายอุดมศักดิ์ วงควาลเรือน
นายอุดมศิลป สุวรรณศักดิ์
นายอุดร กอนศิลา
นายอุดร คําบุญเรือง
นายอุดร ถิ่นขาม
นายอุทัย เกรมกลาง
นายอุทัย จาตุรส
นายอุทัย ถวิลผล
นายอุทัย ทิพฤาชา
นายอุทัย ธรรมตา
นายอุทัย นนทอง
นายอุทัย รัตนแสง
นายอุทัย สถิตชัย
นายอุทัย สุขประเสริฐ

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอุทัย หนอแกว
นายอุทัย เหลามาลา
นายอุทัยรัตน บานเย็น
นายอุทิศ จันตะแสง
นายอุทิศ ปญญาสิทธิ์
นายอุทิศ สืบศิริ
นายอุเทน เกิดเรียน
นายอุเทน คําภาแสง
นายอุเทน ชูวา
นายอุเทน โชคครองสมุทร
นายอุเทน รอยเวียงคํา
นายอุเทน เสาทอง
นายอุเทรณ นอยแผลง
นายอุบล อินจันทร
นายอุบลรัตน ประเสริฐ
นายอุล ศาลางาม
นายอุสมาน สาหะ
นายเอก รัตนพงศ
นายเอกฉัตร พรมขาม
นายเอกชัย คืนมาเมือง
นายเอกชัย จันเติมตอ
นายเอกชัย ตุนา
นายเอกชัย มหิสยา
นายเอกชัย วงศอักษร
นายเอกชัย ใสนวล
นายเอกชัย เอกวนาการ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

นายเอกณรงค ขวงทิพย
นายเอกณรงค นพวงษศิริ
นายเอกพงษ คณฑา
นายเอกพล จําปาทอง
นายเอกพล ทองวงษ
นายเอกพันธ จันทรสุข
นายเอกรัตน ภูบุตตะ
นายเอกรินณ เชยขุนทด
นายเอกรินทร กิ่งแกว
นายเอกรินทร ปนเพชร
นายเอกลักษณ ปุณณบุตร
นายเอกวีร กมลผุด
นายเอกสิทธิ์ โจมแกว
นายเอนก เทียนทอง
นายเอนก นิปุณะ
นายเอนก โพนทอง
นายเอนก เหมือนทอง
นายเอนกพงษ เพิ่มผล
นายเอื้ออังกูร บอมวง
นายโอชา ไกวัลรุงพิพัฒน
นายโอภาส สาครสุคนธ
นายไอยเรศ พรมแกวสี
นางกชกร ชางงา
นางกชกร ถิ่นถาน
นางกชกร ราชภักดี
นางกชกร สมพันธ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกชกร หวังดี
นางกชกร อินประสงค
นางกชกานต บัวบาน
นางสาวกชนล สามิภักดิ์
นางกชพร ทองพันชั่ง
นางกชพร ยอดเยี่ยม
นางสาวกชพรรณ พงษเพ็ง
นางสาวกชพรรณ สุทธิปญโญ
นางกชวรรณ ตาคํา
นางสาวกชวรรณ ตุงประสงค
นางกนกกุล พูนเกษมสําราญ
นางกนกทิพย พรพนม
นางกนกพชร อุตตะมะบาล
นางสาวกนกพร ธนเกษมสุขกุล
นางกนกพร นอยสําราญ
นางกนกพร บุญเจริญ
นางสาวกนกพร แพงศรี
นางสาวกนกพร สาระคํา
นางสาวกนกพร อัศวเตชานนท
นางกนกพิชญ จิตหนักแนน
นางกนกรัตน วงกฎ
นางสาวกนกวดี จันทรงาม
นางสาวกนกวรรณ จันทร
นางสาวกนกวรรณ ชโลธร
นางสาวกนกวรรณ ชัยมงคล
นางกนกวรรณ บัวสด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐

นางกนกวรรณ พรหมอินทร
นางสาวกนกวรรณ พุมมา
นางสาวกนกวรรณ วภักดิ์เพ็ชร
นางกนกวรรณ ไสวดี
นางสาวกนกวรรณ อินอุนโชติ
นางสาวกนกอร ขันโยธา
นางสาวกนกอร จรดํา
นางสาวกนกอร ไชยชุน
นางกนกอร ซื่อตรง
นางสาวกนกอร วันชูยศ
นางสาวกนกอร สาสอน
นางสาวกนกอร สุวรรณมาตย
นางกนกอร แสนทวีสุข
นางกนกอร อินทะชัย
นางสาวกนลรัตน เกงเขตรกรณ
นางกนิษฐา จักรโนวัน
นางสาวกนิษฐา ไชยอนงคศักดิ์
นางกนิษฐา แสงอายุ
นางสาวกนิษฐา เห็นสุข
นางกมลชนก คําพุฒ
นางสาวกมลทิพย ศรีพัฒนชวย
นางสาวกมลพร คํามูล
นางกมลพร ทวีราช
นางกมลพร แสงสุธีสถิต
นางสาวกมลพรรณ เพชรน้ํา
นางสาวกมลภา รุจิเรกพัฑฒนะ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกมลมาลย ตาขา
นางกมลมาศ ทะบุญมา
นางสาวกมลมาศ บุญจันทร
นางสาวกมลรัตน พวงเงิน
นางกมลรัตน ศรีสุข
นางกมลลักษณ ภิรมยสิงขร
นางสาวกมลวรรณ จันทรวงค
นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร
นางสาวกมลวรรณ ภาสดา
นางสาวกมลวรรณ มาแดง
นางสาวกมลวรรณ สายุทธ
นางกมลา แผนดี
นางสาวกรกช เพ็ญจันทร
นางสาวกรกนก ศรีนอย
นางสาวกรกัลยา การุญ
นางกรชนก มังคะวงค
นางกรณพัตร นาทิพย
นางกรณิศรา ตระกูลเสาแกว
นางสาวกรทิพย ไตรดําเนินกิจสกุล
นางสาวกรธิดา สงจันทร
นางสาวกรนิกา บัวปอน
นางสาวกรนิการ แสงกาศ
นางสาวกรพินธุ ชาญเดช
นางสาวกรรชลิตา อนันติ
นางกรรณฐา เมืองแดง
นางกรรณิกา งาสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒

นางกรรณิกา จันซาย
นางสาวกรรณิกา ไชยเจริญ
นางสาวกรรณิกา นุกิจ
นางสาวกรรณิกา บางกุง
นางกรรณิกา พิมพนอย
นางสาวกรรณิกา ยันตสูงเนิน
นางสาวกรรณิกา สวางพฤกษ
นางกรรณิการ การีรัตน
นางสาวกรรณิการ แกวขาว
นางสาวกรรณิการ ตวนชะเอม
นางสาวกรรณิการ ตาป
นางกรรณิการ บุญกลั่นสอน
นางกรรณิการ บุตรสีนอย
นางกรรณิการ พูนนิกร
นางสาวกรรณิการ ศรีวิจารณ
นางสาวกรรณิการ สอนงาย
นางสาวกรรณิการ สุยะภู
นางกรรณิการ อ.โพธิ์ทอง
นางสาวกรรณิการ อูไพฑูรย
นางสาวกรรณิการณ อํามาตย
นางกรรตวรรณ รอดเข็ม
นางกรรภิรมย บุษประทุม
นางกรวรรณ พูลสมบัติ
นางสาวกรวรรณ โรจนอังกูร
นางสาวกรวรรณ โรยแกว
นางสาวกรวลี เหลาแตว

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกรวิภา สรอยยังสุข
นางสาวกรองกาญจน คําจันทร
นางสาวกรองกาญจน ตาสาโรจน
นางกรองแกว พรมวัง
นางกรองเจต เชี่ยวบัญชี
นางสาวกรุณา ประชากุล
นางสาวกรุณา รามัญจิต
นางสาวกฤณากร แกวอินทร
นางสาวกฤตญกร มีชัย
นางสาวกฤตพร ทรงบรรพต
นางกฤตพร บุญสะอาด
นางกฤตยา คิดเห็น
นางสาวกฤตยา บุญทิพย
นางกฤตยา ปนทรัพย
นางสาวกฤตยาพร วรเชษฐ
นางสาวกฤตยาภรณ สนิท
นางกฤตัชญ ธนาคนธภัค
นางสาวกฤติกา กองหิน
นางกฤติยา ถิตยพิพิธ
นางสาวกฤศณัฐฐิกา ขําเจริญ
นางกฤศณา พิพัฒนศักดากร
นางสาวกฤษกร บูชาธรรม
นางสาวกฤษฎาพร มุนตรีประถม
นางสาวกฤษณา จันคณา
นางกฤษณา จั่นศรี
นางกฤษณา ใจกลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔

นางกฤษณา ชางสาร
นางกฤษณา เทพเมือง
นางกฤษณา บุญประเสริฐ
นางสาวกฤษณา พรมหลา
นางสาวกฤษณา ภารจรัส
นางสาวกฤษณา สถานอุน
นางสาวกฤษณา สอนบุญทอง
นางกฤษณา สังขศรี
นางสาวกฤษณา สิงหจันทร
นางกฤษณา หิรัญเกื้อ
นางกฤษดาพร นาคสวัสดิ์
นางกฤษดาพร แสนศรี
นางสาวกฤษติกา ศุภชาติ
นางสาวกฤษิญา ปรีชานุรักษ
นางกลิ่นเกลา รักษาเมือง
นางสาวกลิ่นออย หอมสมบัติ
นางสาวกวินนาถ ทุมแกว
นางสาวกวิสรา โสดา
นางกษมา ตนะทิพย
นางสาวกองแกว เกื้อกูล
นางกองแกว พรมวงศ
นางกอบกาญจน พิชัยรัตน
นางกอบกุล ตั้งฑีฆะรักษ
นางสาวกังสดาล โชติรัตน
นางสาวกัญจนณัฏฐ สถิตพงษา
นางสาวกัญจนพร นาจาน

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกัญจนรัตน เรืองจรัส
นางสาวกัญจนา จูเกลี้ยง
นางสาวกัญจนา ปราบภัย
นางสาวกัญจนา เย็นเยือก
นางสาวกัญจนา วันชัย
นางสาวกัญญภัคพิมพ เกตุจํานงค
นางสาวกัญญวรา พรมสี
นางกัญญวรา สีหมนตรี
นางสาวกัญญวรา เสขะกุล
นางสาวกัญญา กังวานรัตนกุล
นางกัญญา นิจิ
นางกัญญา ไรบุญ
นางสาวกัญญาณัฐ แกงวัง
นางสาวกัญญาณัฐ เทพทิพย
นางสาวกัญญาณัฐ อนุอัน
นางกัญญาณี วิทยธรรมานนท
นางสาวกัญญาภัค เงินพา
นางสาวกัญญาภัค บุตรวิเศษ
นางสาวกัญญาภัค ประสานสารกิจ
นางสาวกัญญาภัค เพ็ญภาค
นางกัญญาภัค ยินดี
นางสาวกัญญาภัค อังวะ
นางสาวกัญญาภัฏ สกุลฐานิช
นางสาวกัญญาภัทร กอเกียรติบารมี
นางกัญญาภัสร แหละกุม
นางสาวกัญญารัตน ปญญาดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖

นางสาวกัญญารัตน สายแสง
นางสาวกัญญาลักษณ สังขออน
นางสาวกัญญาวีร ทับแกว
นางสาวกัญฐณา วิทักษบุตร
นางสาวกัญธนัช อํานาจเจริญ
นางสาวกัญนจพร โมรา
นางกัญนิกา จันทะรัตน
นางสาวกัญวรา วันชาญเวช
นางกัณฐมณี เขียวทนันชัย
นางสาวกัณฐมณี ทองแท
นางสาวกัณฑิมล ทานา
นางกัณฑิมา พรมดี
นางสาวกัณฑิมา รุงเรือง
นางสาวกัณทิมา แกสมาน
นางสาวกัทลี ลาตวงษ
นางกันจณี ชํานาญยา
นางสาวกันตกนิษฐ จี๋คีรี
นางสาวกันตพร ทองประดิษฐ
นางกันตสินี เจริญรัมย
นางสาวกันตสินี พูลสวัสดิ์
นางกันตาภา นอยดี
นางสาวกันติชา ดําอําไพ
นางสาวกันตินันท ลีสี
นางสาวกันทรีย ขนานใต
นางสาวกันนิกา สันตะวงษ
นางกันยา ชัยแกวทองมาก

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกันยา แอนกาศ
นางสาวกันยารัตน ตั้งโสภณ
นางกัลญา ศรีรักษ
นางสาวกัลณวรา ละอองแกว
นางสาวกัลยกร อองกุลนะ
นางสาวกัลยวรรธ ประยูรหงษ
นางกัลยสุดา สัตยเทพ
นางสาวกัลยา ธานีรัตน
นางกัลยา นิลวรรณ
นางกัลยา ปณฑา
นางสาวกัลยา พรมกัลยา
นางกัลยา แพเพชร
นางกัลยา ยาจิ๋ว
นางสาวกัลยา ศรีแสงทอง
นางกัลยาณี ชาติมนตรี
นางกัลยาณี อวนนวน
นางสาวกัลยาณีย ถิ่นตะเคียน
นางสาวกัลยาณีย มณีวรรณ
นางสาวกัลยาภัสย ขวัญปวีณโชค
นางกัลยาภัสร กันภัย
นางสาวกาญจนันท เชิงชั้น
นางกาญจนา กาศเกษม
นางสาวกาญจนา แกวรักษา
นางสาวกาญจนา ขาวสังข
นางสาวกาญจนา คุณสมบัติ
นางสาวกาญจนา จิตรวิขาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา จุลนวล
นางสาวกาญจนา ใจบุญ
นางกาญจนา เชิดแสง
นางสาวกาญจนา แซเต็ง
นางสาวกาญจนา ทองทุงโปง
นางสาวกาญจนา ทองสุข
นางสาวกาญจนา นรากร
นางสาวกาญจนา นันทบุตร
นางกาญจนา บุญมี
นางกาญจนา บุญอาจ
นางสาวกาญจนา เบ็ญจะวะชิระ
นางกาญจนา ปรีดานันต
นางสาวกาญจนา ปญญา
นางกาญจนา ปยะจินดา
นางกาญจนา พิณเสนาะ
นางกาญจนา ภูศักดิ์
นางกาญจนา รอดถนน
นางสาวกาญจนา วงศชัย
นางสาวกาญจนา วรรณศิริ
นางสาวกาญจนา วัชรพันธพงศ
นางสาวกาญจนา วิทยารักษ
นางสาวกาญจนา ศิริกุล
นางสาวกาญจนา ศิลปวิลาศ
นางสาวกาญจนา สมงาม
นางสาวกาญจนา สอดสอง
นางกาญจนา สิงหาด

๒๘๑๙
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกาญจนา สุทนต
นางสาวกาญจนา เสมอใจ
นางสาวกาญจนา เสาวคนธ
นางสาวกาญจนา แสงผอง
นางสาวกาญจนา อยูนิ่ม
นางสาวกาญจนา อุปการ
นางสาวกาญจนาพร ภักดีวุธ
นางสาวกาญจนาภรณ ตั้งพงษ
นางสาวกาญจนาวดี หงษทอง
นางกาญจนี ชัยวิศิษฐ
นางสาวกานดา กาฬปกษ
นางสาวกานดา ชูแกว
นางสาวกานดา นวลละออง
นางกานดา พงษสถิต
นางสาวกานดา พรธรรมปรีชา
นางกานตพิชชา ดีสงคราม
นางสาวกานตพิชชา ทองตา
นางกานตรวี สุทธโสม
นางกานติมา คงสิทธิ์
นางการะเวก สุขอนุศาสตร
นางกาหลง ขาวกลิบ
นางกําไร สุวรรณกิจ
นางสาวกิ่งกนก สุรายเวท
นางสาวกิ่งแกว สืบสุวรรณ
นางกิ่งคํา แสนสุริวงค
นางกิ่งฟา เอกจักรวาล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๔๕
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

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกิตติกา บุตรน้ําเพ็ชร
นางสาวกิตติกาญจน แปนขํา
นางกิตติคุณ พานแกว
นางสาวกิตติคุณ หลาเต็น
นางสาวกิตติญา พูนทอง
นางกิตติญา สีหวงษ
นางสาวกิตติญาณี รุงศรี
นางสาวกิตติญาดา เลแกว
นางกิตติพร ปรีพันชู
นางสาวกิตติมา ฤาชากุล
นางสาวกิตติมา สารีสุข
นางกิตติยา เจริญธัญญากร
นางกิตติยา พานะสิทธิ์
นางสาวกิตติยา วงศปสสา
นางสาวกิตติยา สะและ
นางสาวกิตติยา สาสังข
นางสาวกิตติยา สุขเกษม
นางกิตติยา สุรภักดิ์
นางสาวกิตติยา ออนเกตุพล
นางสาวกิตติวรา ภูวานร
นางสาวกิติญา มาตยแสง
นางสาวกิติพร เอ็นดู
นางสาวกิติยากรณ เหิมรักษพงศ
นางกิมหวัน พันพินิจ
นางสาวกิรณาภัค อินพุม
นางกีรติกา ศรีจันทร

๒๘๗๑
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกุนทลดา ริดมัด
นางสาวกุมาริกา เครือวรรณ
นางสาวกุลจิรา ศรีวิวัฒน
นางกุลชล บุญเจริญ
นางสาวกุลธิดา เจาสง
นางสาวกุลธิดา ศิริสุจริตกุล
นางสาวกุลนันทร เชยประทุม
นางสาวกุลนารถ ชูกลิ่น
นางกุลนิษฐ ผลกษาปนสิน
นางสาวกุลรวี ใจสมุทร
นางสาวกุลวรา บุญยเกษมสันต
นางกุลิสรา ถิระวรนันท
นางสาวกุลิสรา นาสถิตย
นางกุลิสรา เลบานแทน
นางสาวกุศล พันธไชย
นางกุศลทิพย เธียรทรัพย
นางสาวกุสุมา โชติสี
นางกุสุมา ดวงกระจาย
นางสาวกุสุมา สายธนานุรักษ
นางสาวกุหลาบ ชํานิ
นางสาวกุหลาบ ประเสริฐสังข
นางกุหลาบ พรบุญ
นางกุหลาบ ฤทธิอา
นางกุหลาบ สนอวม
นางสาวเก็จแกว หาที
นางสาวเก็จมณี อินตะวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๙๗
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

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเกตนสิรี ปรางคจันทร
นางสาวเกตุกาญจน จุมป
นางสาวเกตุญาดา ไชยโอสถ
นางเกตุศิลป ทองนาค
นางเกลียวใจ ขําพิมาย
นางสาวเกวรินทร กลิ่นหวาน
นางเกวลิน พิมสะอาด
นางเกวลิน ลีชาคํา
นางสาวเกวลิน วารีพิณ
นางเกศกัญญา ทาสีดา
นางเกศชนก เขียวอาสะวะ
นางเกศชาฎา คงจันทร
นางสาวเกศรา ชูพงษ
นางเกศรา สุภิษะ
นางสาวเกศราพร กองศรีพลารมย
นางเกศราพร เชื้อสาวถี
นางสาวเกศริน แดงเพชร
นางสาวเกศรินทร พิลาดี
นางสาวเกศรินทร หาญมนตรี
นางสาวเกศสุดา ขาวขํา
นางเกศสุริยงค หนานโพธิ์
นางสาวเกศินี ศรีเกตุ
นางเกษแกว อินทรโสภา
นางเกษณี งาวแหลม
นางสาวเกษณี ชนาภัทรภน
นางสาวเกษนีย เดชรักษา

๒๙๒๓
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเกษม คําสันทัด
นางสาวเกษมณี พิบูลทิพย
นางสาวเกษร ชัยพิมพา
นางสาวเกษร บุตรภักดี
นางสาวเกษร สาเคดา
นางเกษร อัครภูมิชัย
นางสาวเกษราพร ภูทอง
นางสาวเกษศิรินทร พลธรรม
นางเกษสุริน ศรีสุวรรณ
นางเกียงสิริ สานุทัศน
นางแกว จันทาศรี
นางสาวแกวแกนจันทร สระอุทัย
นางสาวแกวทิพย พวงทิพย
นางสาวใกลรุง บุญภูงา
นางไกรษร จันโทวาท
นางสาวขจร ซื่อสกุล
นางสาวขณิตฐา สัมนา
นางสาวขนิจดา สัตถาผล
นางสาวขนิษฐา จิระพล
นางสาวขนิษฐา แจมจันทร
นางสาวขนิษฐา ฉั่วเจริญ
นางขนิษฐา ชิณเทศ
นางขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา
นางสาวขนิษฐา ทวีเศรษฐ
นางขนิษฐา ปลาทอง
นางสาวขนิษฐา พรหมเขจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๔๙
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

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขนิษฐา โพธิ์ทอง
นางสาวขนิษฐา เภาโพธิ์
นางขนิษฐา มาเจริญ
นางสาวขนิษฐา เย็นแยม
นางขนิษฐา ลีลาชัยเจริญภัณฑ
นางขนิษฐา วรรณบวร
นางขนิษฐา สรรพทรัพย
นางสาวขนิษฐา สืบรักษาตระกูล
นางขวัญขาว นนทสิทธิ์
นางสาวขวัญจิต ลอเตียน
นางขวัญใจ ฉายฉันท
นางสาวขวัญใจ ดีเอง
นางสาวขวัญใจ โพธิ์ทอง
นางสาวขวัญใจ สันติธรรมเมธี
นางขวัญญดา วิชิตะ
นางสาวขวัญดาว คลองสี
นางสาวขวัญดาว ดวงพลับ
นางสาวขวัญดาว มาจังหรีด
นางสาวขวัญดี ตุงคะสูต
นางขวัญตา ทองเกียว
นางสาวขวัญตา วรรณา
นางสาวขวัญตา วัดสวาง
นางขวัญตา โสชมภู
นางสาวขวัญนภา ภูทวี
นางสาวขวัญเมือง จันทวะฤทธิ์
นางขวัญเรือน แดงสูงเนิน

๒๙๗๕
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางขวัญเรือน พรหมมูล
นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ
นางสาวขวัญฤดี กิมาลี
นางขวัญลักษณ คุณยศยิ่ง
นางสาวขวัญวลี อินภิบาล
นางสาวเขมจิรา พึ่งบํารุง
นางเขมจิรา เวชกามา
นางสาวเขมณภัทร มั่นจิตร
นางสาวเขมมิตรา ศิรินัย
นางสาวเขมรัตน แสงสุนทร
นางเขมิกา จิตตชื่น
นางสาวแขนภา งามศิริ
นางสาวไขแสง ซอกรัมย
นางสาวคชภัค จันคํานาภัทร
นางสาวคณาธิป สุดสงวน
นางคณิตดา จันทะเส
นางคณิตา พรหมมา
นางสาวคนึงนิจ กาศสนุก
นางสาวคนึงนิจ ศิจวันต
นางคนึงนิจ หนูนุม
นางสาวคนึงสุข มนุญวรวงศ
นางคมขํา ใบพลูทอง
นางสาวครองทรัพย รอดชาวนา
นางสาวครองศิริ รินเตชะ
นางสาวคอดีเยาะ สะแลแม
นางคอมือซะ โตะเย็ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๐๑
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

นางคอรีเยาะ หมันหลี
นางสาวคอลีเยาะ ดอเลาะ
นางสาวคอลีเยาะ วานิ
นางสาวคันธิภา สํานักบานโคก
นางสาวคํานวน หวังเจริญ
นางคําไผ ศรีวาจา
นางคําพา รอดเทศ
นางคําแพง คงโนนกอก
นางสาวคีรีพร เจริญตามปญญา
นางเครือวรรณ เพ็งพิทักษ
นางเครือวรรณ ออนเจริญ
นางเครือวัลย เวียงวิเศษ
นางสาวแคทริยา แสงคํามา
นางงามชื่น สุขสนิท
นางสาวงามเพ็ญ เจริญชีพ
นางจงกล มูลโคตร
นางจงกลนาช เศษลือ
นางจงกลนี พึ่งตระกูล
นางจงกลรัตน ธุรารัตน
นางสาวจงจิต เขื่อนเกา
นางสาวจงดี ปเลี่ยน
นางจงรักษ ฉิมพลี
นางสาวจงลักษณ บุษดี
นางสาวจงลักษณ อินทรศรี
นางสาวจณิสตา เบญมาตย
นางสาวจตุพร จินารัตน

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจตุพร แซหลี
นางจตุพร ทองแมน
นางจตุพร ปญญา
นางสาวจตุพร มณีโชติ
นางสาวจตุพร มลาวาสน
นางจตุพร ฮุนพานิช
นางสาวจตุรพร ทองเลี่ยมนาค
นางสาวจนรรจ ฉายวงษ
นางสาวจรรณญากร ปญญา
นางสาวจรรยา ทวีรส
นางจรรยา ผสมศรี
นางสาวจรรยา พจนานุศิลป
นางสาวจรรยา สุวรรณ
นางสาวจรรยา สุวรรณรัตน
นางจรัญญา กิมสราง
นางสาวจรัญญา ชัยอาย
นางสาวจรัญญา มีวงศสม
นางจรัสรัชช ถานอย
นางสาวจรัสลักษณ จันทรกระจาย
นางจรัสศรี เกื้อเสง
นางจรัสศรี บัวพิทักษ
นางจรัสศรี พงศเพ็ชร
นางสาวจรัสศรี สนิทไทย
นางจริญญา ทับทวี
นางสาวจรินทรธร โชติอินทรหอม
นางสาวจรินยา จันทรมาลา

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

นางจริยา เชื้อลิ้นฟา
นางสาวจริยา พหุนันต
นางจริยา เลาตระกูลทอง
นางสาวจริยา สินธิ์ภักดี
นางจริยา อาดํา
นางสาวจริยาพร พลฉิม
นางจรีรัตน ฉกรรจศิลป
นางจอมขวัญ อบแพทย
นางสาวจักรจิณ บัวระบัตรทอง
นางสาวจันจิรา กรุพิมาย
นางสาวจันจิรา ชางสลัก
นางสาวจันดา โจทะนัง
นางสาวจันทกร มาประชุม
นางสาวจันทกานต ทําเนาว
นางสาวจันทณา หนิเสะ
นางสาวจันทนา แกวกุศล
นางสาวจันทนา ทองใบ
นางสาวจันทนา บุงจันทร
นางสาวจันทนา พัฒแกว
นางสาวจันทนา สงโนนสูง
นางสาวจันทนา อินวรรณ
นางจันทนาภรณ ยศโมง
นางจันทนี เพ็งเคียน
นางจันทพร สุทธิธรรม
นางจันทรจิรา แกวดี
นางจันทรจิรา ประเสริฐสังข

หนา ๙๑
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจันทรจิรา ศิริยุวสมัย
นางสาวจันทรจิรา ออนอน
นางสาวจันทรจิรา อุดกันทา
นางสาวจันทรจีรา คงรอด
นางสาวจันทรทิพย ไชยณรงค
นางสาวจันทรทิพย ศรีลัย
นางสาวจันทรทิมา กาลนิยม
นางสาวจันทรทิมา ประสงคกิจ
นางจันทรเพ็ญ จักรนารายณ
นางจันทรเพ็ญ ถิ่นสถิตย
นางสาวจันทรเพ็ญ บุญเบา
นางสาวจันทรเพ็ญ บุตรพรม
นางจันทรเพ็ญ อุมเกตุ
นางจันทรระวี คีรีพิทักษ
นางสาวจันทรแรม พรหมมี
นางสาวจันทรแรม พรหมสวัสดิ์
นางสาวจันทรฤดี หงษคะ
นางจันทรศรี โคกกระชาย
นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
นางสาวจันทรสรณ ฉวนกลิ่น
นางสาวจันทรา คําภูเงิน
นางจันทลักษ กุมงาม
นางสาวจันทิมา ชอชั้น
นางสาวจันทิมา เชยกาญจน
นางสาวจันทิมา บัวแยม
นางสาวจันทิมา ปรีชากูล

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

นางสาวจันทิมา เปลี่ยนทรัพย
นางจันทิมา เพ็งแกว
นางสาวจันทิมา สายยศ
นางจันทิมา สิงหะ
นางจันทิมา หอมรื่น
นางสาวจันธิราย พิบาลฆาสัตว
นางจันนภา บุดดา
นางสาวจันอําพร ภูเดนผา
นางสาวจามจุรี ตุพิลา
นางสาวจามีกร กลีบแดง
นางสาวจาริยา ศิริปาชะนะ
นางจารี อํานาจเจริญ
นางสาวจารีย แซลิ้ม
นางจารีย สังขทอง
นางจารียทิพย หนูเนตร
นางจารึก พัฒศรีเรือง
นางจารุณี ขวัญตา
นางสาวจารุณี จันทรประทัด
นางจารุณี ดอนเหลือม
นางสาวจารุณี ปตโต
นางสาวจารุณี มูลสมบัติ
นางสาวจารุณี ละวรรณวงษ
นางจารุณี ศาสตราภัย
นางสาวจารุณี สรอยอินทร
นางสาวจารุณี สังขเลื่อน
นางสาวจารุณี เส็นฤทธิ์

หนา ๙๒
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจารุพร จันทะแจม
นางจารุพิมพ พุมศรี
นางจารุรักษ สินครบุรี
นางสาวจารุวรรณ อาจประจักษ
นางสาวจารุวรรณ แกวแจมจันทร
นางจารุวรรณ จันตะวงศ
นางสาวจารุวรรณ จันทรขาว
นางจารุวรรณ ดวงเจียน
นางสาวจารุวรรณ นงคพรหมมา
นางจารุวรรณ พุทธา
นางจารุวรรณ ภูกันดาน
นางจารุวรรณ มิ่งนัน
นางจารุวรรณ โยธะบุรี
นางจารุวรรณ รวมสุข
นางจารุวรรณ ศรเศษตรินทร
นางสาวจําเนียน อรามชัย
นางจําเนียร จันทรศรีหา
นางสาวจําปา ยงเพชร
นางสาวจําลอง แจงกลาง
นางสาวจิณณพัต เที่ยงมณี
นางจิณหญาณทิป ใจกลา
นางสาวจิณหนิภา พระเมืองคง
นางสาวจิณหนิภา สุขเจริญเลิศ
นางสาวจิตชญา ภามาตย
นางสาวจิตตรา มณีจันทา
นางสาวจิตตราภรณ จอแกว

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

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิตตราภรณ แจงสวาง
นางสาวจิตติมา ดัดถุยาวัตร
นางสาวจิตติมา เนตสาคร
นางสาวจิตติมา สงวนศิลป
นางสาวจิตทิมา พงถาย
นางสาวจิตนภา เสมสฤษดิ์
นางสาวจิตประภา ทองแกมแกว
นางสาวจิตมณี ปรางคศรี
นางจิตรกานต สุตวงค
นางจิตรติพา เกษรินทร
นางสาวจิตรติมา มูลกัณหา
นางจิตรลัดดา ศรีหามงคล
นางสาวจิตรา กากแกว
นางจิตรา กิ่งสันเทียะ
นางสาวจิตรา เซี่ยงเทศ
นางสาวจิตรา ณ พิกุล
นางสาวจิตรา ปญญาดี
นางจิตรา มวงบานยาง
นางจิตรา รักสวัสดิ์
นางจิตรานันท ศรีวิลัย
นางสาวจิตราวดี นิลาลน
นางสาวจิตราวดี สะระเนตร
นางจิตฤดี มีมาก
นางจิตฤดี อาจมูนตรี
นางจิตลดา กองแกว
นางจิตลัดดา ชมกลิ่น

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจิตสนา สุนทะศักดิ์
นางสาวจิตสุดา เชิดเขวา
นางสาวจิตสุภา นาคโสพล
นางสาวจิตสุภา เนียมขํา
นางสาวจิตาภา เกษศิลป
นางสาวจิติดา อินตานวล
นางสาวจินดา เชื้อหมอ
นางสาวจินดา ไชยมหา
นางสาวจินดา มาเต็มใจ
นางสาวจินดา ปานชุม
นางสาวจินดานุช ขุยคํามี
นางจินดาภรณ ปอมทอง
นางสาวจินดาภรณ ภาโค
นางจินดารัตน คงมั่น
นางสาวจินดาหรา เอื้อเฟอพันธ
นางสาวจินตณา ศรีสุวรรณ
นางสาวจินตนา กระดังงา
นางสาวจินตนา กาลสงค
นางจินตนา ขามรัตน
นางสาวจินตนา จันทรานนท
นางสาวจินตนา ดวงชอุม
นางจินตนา นพเคราะห
นางสาวจินตนา โพธิ์ศรีทอง
นางจินตนา วาชัยยุง
นางสาวจินตนา ศรีคําเวียง
นางสาวจินตนา สดมุย

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

นางสาวจินตนา สิทธิศักดิ์
นางจินตนา หลงเก็ม
นางจินตนา หาญลคร
นางจินตนาภรณ ฤทธิวงศ
นางสาวจินตวีร มันทะ
นางจินตหรา ออนดี
นางจิภาวรรณ ดุจเฉลิม
นางสาวจิรชยา ตาธุวัน
นางสาวจิรชยา สิทธิชัย
นางจิรฐา เสนแกวปรมัท
นางสาวจิรพร ภาสดา
นางสาวจิรภา มารมย
นางจิรวรรณ สุดสิน
นางจิระวัลย สาครจิตร
นางสาวจิรัชญา คํานาม
นางสาวจิรัชดา ศรีนนท
นางจิรัชยา กองวงษา
นางสาวจิรัชยา กิจชัยกุล
นางสาวจิรัชยา ธรรมนิยม
นางจิรัชยา มามะ
นางจิรัชยา สุขเมือง
นางจิรัฌชยา ศรีสุวรรณ
นางจิรัญญา ตรีเศียร
นางจิรัญญา สีตะบุตร
นางสาวจิรัฐิติกร อภัยกาวี
นางจิรัฐิติกานต สุพรมอินทร

หนา ๙๔
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิราพร คงกิ้ม
นางจิราพร คําสะไมล
นางสาวจิราพร ชัยผา
นางจิราพร ทนุโวหาร
นางสาวจิราพร ธรรมสมบูรณ
นางสาวจิราพร ธิวะโต
นางสาวจิราพร นาสุบิน
นางจิราพร นุตโร
นางสาวจิราพร บุญศักดาพร
นางจิราพร ปานเจริญ
นางจิราพร ยาบูฮา
นางจิราพร รักจันทึก
นางจิราพร โสมสิทธิ์
นางสาวจิราพร ใหมพรม
นางจิราพร อัครเสริญ
นางสาวจิราพร อุนนวล
นางจิราพร เอี่ยมสอาด
นางสาวจิราพรรณ พูนชัย
นางจิราภรณ คํากรฤาชา
นางสาวจิราภรณ ไชยพิเดช
นางจิราภรณ บุญเกาะ
นางสาวจิราภรณ บุญไชยสุริยา
นางสาวจิราภรณ เปยนอย
นางสาวจิราภรณ ไฝจันทร
นางสาวจิราภรณ พลราชม
นางสาวจิราภรณ ภูผิวเหลือง

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

นางสาวจิราภรณ ยางคํา
นางจิราภรณ วงคเขียว
นางสาวจิราภรณ ศรสิทธิ์
นางจิราภรณ สงชู
นางสาวจิราภรณ อันทรบุตร
นางสาวจิราภา มาสอน
นางสาวจิราภา วรรณพฤกษ
นางสาวจิราภา ศรีบุญ
นางจิรายุ ลิ้มประพันธ
นางสาวจิรารักษ ประยูรวงษ
นางจิรารัตน สุวรรณ
นางจิราลักษณ อินตะไชยวงค
นางจิราวรรณ ขวัญใจ
นางสาวจิราวรรณ ขุนหลัด
นางจิราวรรณ แซจอง
นางสาวจิราวรรณ ดีรื่น
นางสาวจิราวรรณ ทองมณี
นางจิราวรรณ สอนสมนึก
นางจิราวรรณ โสดามา
นางจิราวัลย สารมาศ
นางสาวจิริยาทัย ดาผาวัลย
นางสาวจิฬติกาล พลบัติ
นางสาวจิฬารัตน ศรีสุธรรม
นางสาวจีรกาญ สรรพเลิศ
นางสาวจีรนันท แกวคําภา
นางจีรนัย สมสิงห

หนา ๙๕
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจีรนาฏ ปยะนันท
นางสาวจีรภา สุทธิมาตย
นางสาวจีรวรรณ นครจัด
นางจีรวรรณ เพ็ชรบุรี
นางจีรวรรณ สมปน
นางสาวจีระนันท จินะไชย
นางจีรา เจริญรัมย
นางสาวจีราพร ไผพุทธ
นางสาวจีราภัคฐ ดอกไมเทศ
นางสาวจีราวรรณ รักสมยา
นางสาวจุฑาทิพย พิลาบุตร
นางสาวจุฑาธิป เกียรติพิริยะ
นางสาวจุฑาภรณ โคธิเสน
นางจุฑาภรณ จีปน
นางสาวจุฑามาศ จํารัส
นางจุฑามาศ ทองออน
นางสาวจุฑามาศ ลวนงาม
นางสาวจุฑารัตน กลอมแกว
นางสาวจุฑารัตน จุลจําเริญทรัพย
นางสาวจุฑารัตน เจริญการ
นางสาวจุฑารัตน ตั้งพันธุเพียร
นางสาวจุฑารัตน ทองมาก
นางสาวจุฑารัตน นอยชิน
นางจุฑารัตน ภาระเวช
นางสาวจุฑารัตน ลมุล
นางจุติพร หาญลือ

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

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุติมา หัตถิยา
นางสาวจุธฑามาศฆ หลิมตระกูล
นางจุรีพร แสงวิเชียร
นางสาวจุรีย สิทธิชัย
นางสาวจุรีรัตน จบสัญจร
นางจุรีรัตน ชัยศิริ
นางสาวจุรีรัตน ธิราชรัมย
นางจุรีรัตน นาวิเศษ
นางสาวจุรีรัตน ผลงาม
นางจุรีรัตน ภูแทนนา
นางจุรีวรรณ ละอองสม
นางจุไรทิพย สืบเกษมศาสตร
นางจุไรรัตน หมาดหมาน
นางสาวจุลจิรา ภูสีเขียว
นางสาวจุลเจิม สุริวงค
นางจุลทรัพย เรืองศรี
นางสาวจุลลดา ขวัญเงิน
นางจุฬาทิพ ทองอยู
นางสาวจุฬาพร บุญศักดาพร
นางสาวจุฬารัตน ทะปะละ
นางสาวจุฬารัตน เทียมจรรยา
นางสาวจุฬารัตน บุตรตะโน
นางสาวจุฬารัตน วรแสน
นางสาวจุฬารัตน ศุภศรีวัฒนะ
นางสาวจุฬารัตน สงจินดา
นางจุฬาลักษณ เขียวเกตุ

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจุฬาลักษณ สมวถา
นางสาวจุฬาลักษณ สารธิราช
นางสาวจุฬาวัน จันทรไตร
นางสาวจุฬาวัลย เกษมศิริ
นางจูมลี กวยลี
นางจูรินทรพร สานเล็ก
นางสาวเจตศุภา นาชัยเวียง
นางเจนจิรา กันทา
นางสาวเจนจิรา นิสัยดี
นางสาวเจนจิรา บุญเนรมิตร
วาที่รอยตรีหญิง เจนจิรา ใบปญญา
นางสาวเจนจิรา พละบุตร
นางสาวเจนจิรา มหาวงษ
นางเจนจิรา สุทธิ
นางเจนจิรา อาชาชาญ
นางสาวเจมจิตร บุงจันทร
นางสาวเจริญสุข ชอบธรรม
นางสาวเจษฎาพร แกวดี
นางสาวเจษฎาภรณ ศรีจันนทร
นางสาวเจษสุดา ผจงศิลป
นางสาวเจะอาสนะ แม
นางสาวเจียมจิต นาอุดม
นางสาวเจียมจิตร บุญตา
นางแจม วันขวัญ
นางแจมจันทร กิจสุบรรณ
นางแจมใส อุดมสันติ์

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

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฉฏาธร อึ่งบําเหน็จ
นางสาวฉตินันต พันธไพบูลย
นางสาวฉรัชชา เศรษฐี
นางสาวฉลอง เฉลิมวงศตระกูล
นางฉวิวรรณ กั้วะหวยขวาง
นางสาวฉวี พันธคง
นางสาวฉวีวรรณ กัลยาเขียว
นางสาวฉวีวรรณ คําฆอง
นางสาวฉวีวรรณ ทองศรี
นางฉวีวรรณ ยืนสุข
นางฉวีวรรณ ราศรี
นางสาวฉวีวรรณ หวานฉ่ํา
นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง
นางสาวฉัตติมา ผัดวิเศษ
นางสาวฉัตรชนก นิยะบุตร
นางสาวฉัตรชนันทร นวลนิจ
นางฉัตรชาวดี นุยจันทร
นางฉัตรดาว ยุติวงษ
นางสาวฉัตรธินี ธนานิกกุล
นางสาวฉัตราภรณ พงษบริบูรณ
นางฉันทนา กรองไตร
นางสาวฉันทนา ฉิมปอง
นางสาวฉันทวรรณ ราชกรม
นางสาวฉารี่ตะ บิลหมัด
นางสาวฉิมพลี วงษปน
นางสาวเฉลา ไกรเทพ

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเฉลา เขียวเขิน
นางสาวเฉลิมขวัญ บุญรุง
นางสาวเฉลิมพร มาวัง
นางสาวเฉลิมวรรณ สวางศรี
นางสาวเฉลิมสิริ เปรมพินิจ
นางเฉลียว หริ่งรอด
นางเฉลียวศรี ไทรสาย
นางสาวโฉมฉาย เวียงคํา
นางโฉมศรี ผิวเงิน
นางไฉไล ศรีทะวงษ
นางชญากัญจน พรมทรัพย
นางสาวชญาณิศ บุญเอี่ยม
นางสาวชญาณี ณ ถลาง
นางชญานนันท แอรเลมาลม
นางสาวชญานิน จันทกรณ
นางสาวชญานิศ สีหอมกลิ่น
นางสาวชญานิษฐ บุพโก
นางสาวชญานุช ชิ้นจิ้น
นางสาวชญาภา มีเที่ยง
นางสาวชญาภา ศรีสวัสดิ์
นางสาวชฎาพร กรแกวพนาพร
นางชฎาพร จรรยโกมล
นางชฎาภรณ วังทะพันธ
นางสาวชฎารัตน ประจันตะเสน
นางสาวชณัฏฐกาญจน ทรัพยสมบัติ
นางสาวชณัฐตา แซเลี้ยง

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

นางชณัฐศิกานต สงเสริม
นางชณาภา และไหม
นางชณิกามาศ ไชยมุสิก
นางสาวชดาพร ฤทธิ์มังกร
นางสาวชนกกร ทรายมูล
นางสาวชนกนันท จันทรแกว
นางสาวชนกนันท แสงทอง
นางสาวชนกพร ซอนกลิ่น
นางสาวชนกพร มนัส
นางสาวชนนิกานต มิตตาธรรม
นางสาวชนนิกานต หลักธรรมนุ
นางสาวชนมณกานต โภคา
นางสาวชนมน ดีดวงพันธ
นางสาวชนมปภา วงษา
นางชนรดา ธาตุไพบูลย
นางชนัญชิดา ชําปฏิ
นางสาวชนัญชิดา ทองเมือง
นางสาวชนัญชิดา เปรมกาศ
นางสาวชนัญชิดา สุกใส
นางชนัญชิดา สุขสวาง
นางชนัญญา ชาญจอหอ
นางชนัญญา โพธิ์แกว
นางชนัญธิตา เรืองจุย
นางชนัดดา ศรีบุรัมย
นางชนากานต พรมแพงดี
นางสาวชนาการต คชพงษ

หนา ๙๘
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชนาธิป ลิ้นหลอ
นางชนาพร ทองดี
นางสาวชนาพร สวัสดิผล
นางชนาพา นามฮุง
นางชนาภา โชติศรี
นางสาวชนาภา ภักดีเตล็บ
นางสาวชนิกานต นิลเขียว
นางสาวชนิดา เจนบานผือ
นางสาวชนิดาภา เข็มทอง
นางสาวชนิดาภา นพใหม
นางสาวชนิดาภา สุนทรธนาภิรมย
นางสาวชนิศรา เกตุคํา
นางสาวชนิศา แกวบุดดา
นางสาวชนิษฐา บุญรักษ
นางสาวชนิษฐา ศรีถาวร
นางสาวชนิสรภัทร แกวลี
นางสาวชนิสรา นาคเมธี
นางสาวชนิสรา อําพันธ
นางสาวชนุตาพร โชคชัยแสนสุข
นางสาวชมชื่น เชิดทอง
นางชมนภัส โหนา
นางสาวชมนาท เสพศิริสุข
นางชมพร อาษาภักดิ์
นางชมพู ปองไข
นางสาวชมพูนุช ลวนมงคล
นางชมพูนุท อุมออง

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

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางชมภู สัตตารัมย
นางชมัยพร เคนหาญ
นางสาวชมัยพร อุนไทยแท
นางสาวชไมพร ตั๋นเจริญ
นางสาวชไมพร ถาวรทรัพย
นางสาวชไมพร ศิลธรรม
นางชไมพร สมบุญ
นางสาวชไมพร เหลารัตนศรี
นางสาวชยากร กองแกม
นางสาวชยานิษย ธนาเลิศหิรัญโชติ
นางสาวชยาภรณ จันทะคูณ
นางสาวชยารัตน แพทอง
นางสาวชยุดา พิลุน
นางชรัณลักขณ กระแสอินทร
นางชริดา สอนสุข
นางชรินทรทิพย บัวทรัพย
นางชรินทรทิพย ศรีใสคํา
นางสาวชรินทิพย ขันขวา
นางสาวชรินรัตน บุญอุม
นางสาวชลณิชา เมืองชาง
นางชลดา พิมพพันธ
นางสาวชลธิชา กาแกว
นางสาวชลธิชา นามสุวรรณ
นางสาวชลธิชา บุตรดา
นางชลธิชา มูลไธสง
นางสาวชลธิชา สืบวัฒนพงษกุล

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชลธิชา เอี่ยมศิริ
นางชลธิชา โอกาศ
นางสาวชลธิดา จันทวัง
นางสาวชลธิมา คะเลรัมย
นางสาวชลนที สุขเจริญ
นางสาวชลาธาร เบาอาสา
นางสาวชลิกา ศรีวงศ
นางสาวชลิดา โภคาเตชะสิทธิ์
นางสาวชลิดา วงศสุวรรณ
นางชลิตวรรณ เพ็ญศรี
นางสาวชลิตา ดีจิตร
นางสาวชลิตา อุตมา
นางสาวชวนพิศ คุชิตา
นางสาวชวนพิศ พุมเพ็ชร
นางสาวชวนพิศ ลาภจิตร
นางชวนพิศ อินภูมี
นางชวัลพัชร ขุมเพชร
นางสาวชวัลลักษณ ลืออํานาจ
นางชวิวรรณ สถิตยธรรม
นางสาวชอชฎากร ธรรมวุฒิ
นางสาวชะนางรัก แกวบุตรดี
นางสาวชัชชญา เจริญลอย
นางสาวชัชชญา มั่นเขียว
นางสาวชัชชวรีย ฝปากเพราะ
นางสาวชัชญาภา สารผล
นางสาวชัฌญากานต ศักดี

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

นางสาวชัญชนา สุขศรีสวัสดิ์
นางสาวชัญญา ดํารงคศิลป
นางสาวชัญญานุช พิทักษเมฆา
นางสาวชัญญานุช อุนอินตะ
นางชัญญาภรณ ชมภูบุตร
นางสาวชัญญาภัค ศรีวงค
นางสาวชัญษา นันทพันธ
นางสาวชัฎฏาวรรณ สรอยทอง
นางสาวชาริณี ศรีสมาน
นางชาริยา หอมศิริ
นางสาวชาลิดา คํามาเร็ว
นางชาลิสา ดรกันยา
นางชาลิสา ทองคํา
นางสาวชาลิสา พลรัตน
นางชิตตา ผิวดํา
นางชินานารถ นอยสุพรรณ
นางสาวชิรตา แกวพรายงาม
นางชิระวัณ สีลาน
นางชิสา ทองชูใจ
นางชีวรักษ กอประเสริฐสุด
นางชื่นกมล เครือสิงหแกว
นางชื่นจิต เย็นสบาย
นางสาวชื่นชนิษฐ ทองคง
นางสาวชุณหกาญจน ชุนกลา
นางสาวชุติกาญจน กระธน
นางสาวชุติกาญจน ชูเผือก

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชุติกาญจน ดุมใหม
นางสาวชุติกาญจน สาแม
นางชุตินันท ภูทองตา
นางสาวชุติมณฑน สุขเกิด
นางสาวชุติมันต สารมานิตย
นางสาวชุติมา จันทะ
นางชุติมา ดามูซอ
วาที่รอยตรีหญิง ชุติมา ปาระมี
นางชุติมา พรมสําลี
นางสาวชุติมา มณีเนตร
นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน
นางสาวชุลีกร วรหวัง
นางสาวชุลีพร บริเอก
นางชุลีรัตน ราญฎร
นางเชาวนี อินทขันตี
นางเชาวนีย ล่ําชม
นางสาวเชาวรัช จิตรโสภา
นางสาวโชติกา พิณทอง
นางโชติกา ภาคภูมิ
นางสาวโชติกา ลาสุวรรณ
นางสาวโชติกา วงศรอย
นางโชติกา หนันสีแกว
นางสาวโชติมา สราวิช
นางซอฟยะ บิลโอ
นางสาวซันนี่ คงสา
นางสาวซาณียา ยะโกะ

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

นางซาริตา หลงกูนัน
นางสาวซารีปะห นามายัง
นางสาวซีตีคอลีเยาะ เถาะ
นางสาวซีฝะ หลานุย
นางสาวซุบฮานัจ มะเกะ
นางสาวซุลวานีย เจะอุบง
นางซุวัยนี หะยีมะสาและ
นางสาวซูรียะห บาโฮะ
นางสาวซูไรนิง ดารอเฮง
นางซูไฮลา มากคง
นางสาวโซเฟยนี สาและ
นางสาวญดา อินคโณ
นางสาวญภา ดีเพิ่ม
นางสาวญมลธนพร บุญหนุน
นางญาณาธิป ศรีแกว
นางสาวญาณิพัชญ นามวงษา
นางสาวญาณิศชา ภควัตเกศกุล
นางญาณิศา เกิดบัวเพชร
นางสาวญาณิศา เหมือนเสน
นางญาดา วงคศรีชา
นางญาดานันท พวงบุรี
นางญาดานุช โฆษิตตันติโชติ
นางสาวญานิศา บรรหาลี
นางสาวฐานิตา จํานงนอก
นางฐานิธัญพิมพ พัฒศิริ
นางสาวฐาปนีย จํารัสประเสริฐ

หนา ๑๐๑
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฐิตานันท เตจา
นางฐิตาพร โพธิ์ทอง
นางสาวฐิตาพร ราชสุภา
นางฐิตาภา วันชาญเวช
นางสาวฐิตารัตน คุมคํา
นางสาวฐิตารีย สุโอะ
นางฐิติกานต กองทรง
นางสาวฐิติฌาภรณ พงศจันทร
นางฐิตินันท พลภักดี
นางสาวฐิตินันท อภัยรุณ
นางสาวฐิตินาฎ จันทะสี
นางฐิติพร ธนาพร
นางสาวฐิติพร เรกะลาภ
นางฐิติพร วงศทา
นางฐิติพรรณ ใหมวงษ
นางสาวฐิติมา บุญญา
นางสาวฐิติมา สุเสวี
นางสาวฐิติมา ออนคํา
นางสาวฐิติมาไพ แสนมณี
นางฐิติรัตน เกตุแกว
นางสาวฐิติรัตน นรัฐกิจ
นางฐิติรัตน ศรีวะสุทธิ์
นางสาวฐิติวรฎา มูลสาร
นางสาวฑิตฐิตา สีวิสุทธิ์
นางสาวฑิติพร แกวแหวน
นางณชนก โสภารักษ

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

นางสาวณชนก อินทะแสง
นางสาวณฐปภัสร คําทองดี
นางณฐพร กาละพัฒน
นางณฐพร มณีนิล
นางสาวณฐมน ชุนใช
นางสาวณฐมน หกยอด
นางณฐินี สวัสดี
นางสาวณปภัช ชื่นสระนอย
นางสาวณปภัช เหลื่อมใส
นางณภัทร ตองออน
นางสาวณภัทร สุทธะสิงห
นางณภัสชาภา ขุมเพชร
นางสาวณภาภัช วรัญูภิญโญ
นางสาวณฤดี พระจันศรี
นางสาวณัชชา เกิดเอี่ยม
นางสาวณัชชา นวลลม
นางณัชชา ปบัว
นางสาวณัชชา เย็นศิริ
นางสาวณัชชา สุพรรณเศษ
นางณัชฌา นอยลา
นางสาวณัชพัชรสร สวางวงศ
นางสาวณัฎฐกานต แดนขนบ
นางสาวณัฎฐฉัตร เกตุนิ่ม
นางสาวณัฎฐชะยา ฉั่วศรีวงษ
นางณัฎฐธิดา ไทยสงคราม
นางสาวณัฎฐนันท ภูตานุ

หนา ๑๐๒
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฎฐวีร คชโคตร
นางสาวณัฎณิชา คุมจุย
นางสาวณัฏฐฐาภัทร ฤทธิ์แกว
นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต
นางสาวณัฏฐธัญศา พาพิมพ
นางสาวณัฏฐนันท สุภาธง
นางสาวณัฏฐพร ยูรสงค
นางณัฏฐิยาภรณ วิเศษศรี
นางณัฐกมล ปราชญปรัชญา
นางสาวณัฐกฤตา ไชยชนะ
นางสาวณัฐกฤตา ดีกลา
นางสาวณัฐกฤตา มะณีแสน
นางณัฐกฤตา ใยแกว
นางสาวณัฐกฤตา หันตา
นางสาวณัฐกานต ขวัญมวง
นางสาวณัฐกานต คงสบาย
นางณัฐกานต นัครีพงศ
นางณัฐกานต เวียงอินทร
นางณัฐกานต เสร็จกิจ
นางสาวณัฐกานต เหมทอง
นางณัฐชญา สุขแท
นางสาวณัฐชยา คนโทพรมราช
นางสาวณัฐชยา พันลําเนา
นางสาวณัฐชยา พิริยะวรคุณ
นางสาวณัฐชา สายเรียงกิจ
นางสาวณัฐชุดา บุตรศรี

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

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐฐา ฟากระจาง
นางสาวณัฐฐากาญจน ลักษณะเพ็ญ
นางณัฐฐานันท ฦาชา
นางสาวณัฐฐินันท บุญเฟรือง
นางสาวณัฐฐินี แจงฉาย
นางสาวณัฐฐิรา ถาวรกาญจนวริศ
นางสาวณัฐณิชา คําโล
นางสาวณัฐณิชา เลขาวิจิตร
นางณัฐณิชา วัฒนศิริ
นางณัฐติยา อุปพงษ
นางสาวณัฐทิตา พูลชนะ
นางสาวณัฐธพร สมร
นางณัฐธภา จะติ
นางสาวณัฐธยาท ศรีทองธรศิริ
นางสาวณัฐธยาน คลายจันทร
นางณัฐธยาน คําอาจ
นางณัฐธยาน จันทรผาย
นางณัฐธยาน ตั้งปนิธานดี
นางณัฐธยาน นอกุล
นางณัฐธยาน นาวารี
นางณัฐธยาน พิมพพล
นางณัฐธยาน ศรีเตชากิตติ์
นางสาวณัฐธยาน หวังเคียงกลาง
นางสาวณัฐธิชา ลิขิตรุงรัตน
นางสาวณัฐธิดา ชิณจักร
นางสาวณัฐธิดา เสนลิ้ม

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณัฐธิดา เหลาการ
นางสาวณัฐธิดาพร สุทธิโยชน
นางสาวณัฐนรี ไมสูงเนิน
นางสาวณัฐนันท คุณพาที
นางสาวณัฐนันท ธัมมานุกูลสวัสดิ์
นางสาวณัฐนันท บุญธรรม
นางณัฐนิช ทาแกง
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย
นางณัฐปรียา หอมละออ
นางณัฐพร กองไธสง
นางสาวณัฐพร ครองสุข
นางสาวณัฐพร คําภีระ
นางสาวณัฐพร คุมศาสตรา
นางณัฐพร หารไชย
นางณัฐพร อินทะสิทธิ์
นางสาวณัฐพรรณ บุญมาเรือง
นางสาวณัฐภรณ ดีหนุก
นางสาวณัฐมน เครือแกว
นางสาวณัฐมล ใจวงศ
นางสาวณัฐยะดา สาพันธ
นางณัฐรัตน ชุมมงคล
นางณัฐรัตน ตาแวน
นางสาวณัฐรินทร แสนใจยา
นางสาวณัฐรินีย นุเรศรัมย
นางสาวณัฐวดี คึมยะราช
วาที่รอยตรีหญิง ณัฐวดี โตะปลัด

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

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐวรรณ เลือดสงคราม
นางสาวณัฐวรรณ หลงมีวงษ
นางณัฐวิภา ขมิ้นเหลื้อง
นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
นางสาวณัฐิกา อินชูรัน
นางสาวณัฒฐิณี มีศิลป
นางสาวณัติธิดา วีระศัย
นางณัตินที จันทรแดง
นางสาวณันทกาญจน คนเพียร
นางณาตยา เคลือบแกว
นางสาวณาริฐา ดานุวงศ
นางสาวณิชชา ฤทธิ์เต็ม
นางณิชนันท เหลาเขตกิจ
นางสาวณิชา หงษชุมแพ
นางณิชากร มานะกิจมงคล
นางณิชากร วงศใหญ
นางสาวณิชาทิพย เตชะแสนสวัสดิ์
นางณิชาพร พุมพวง
นางสาวณิชาพรรณ พิริยะพัชรปภา
นางณิชาภัทร ศรีสุธรรม
นางสาวณิชาภา โสภณภัทริน
นางณิชุภา ศิริสุวรรณ
นางสาวณิรัชญา นอยเจริญ
นางณีนา มีปลอง
นางดรุณี โกมาร
นางดรุณี ชะนะบุญ

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดรุณี ดรุณพันธ
นางสาวดรุณี ทิพสูตร
นางสาวดรุณี ทุมชะ
นางดรุณี นาเมืองรักษ
นางสาวดรุณี เผือกเอี่ยม
นางดรุณี รัตนสุนทร
นางดรุณี วงคอามาตย
นางสาวดรุณี สมคิด
นางสาวดลฎาภา อาจศรี
นางสาวดลฤดี มากแกว
นางดลลภา สันวรรณ
นางสาวดวงกมล คชนาค
นางสาวดวงกมล ประทุมมณี
นางสาวดวงกมล แสนวงค
นางดวงเกตุ ยุทธชัย
นางดวงแข กันธะศิลป
นางดวงแข ทองฤทธิ์
นางดวงจันทร บุญยืน
นางสาวดวงใจ คณะพันธ
นางสาวดวงใจ จันทรตะ
นางสาวดวงใจ ถุงน้ําคํา
นางสาวดวงใจ ทัศนสุวรรณ
นางสาวดวงใจ นารีรัมย
นางดวงใจ บุตราช
นางสาวดวงใจ บุรมศรี
นางสาวดวงใจ แสงพฤกษ

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

นางสาวดวงชนก พลคุมพล
นางสาวดวงดาว ผาผิวดี
นางสาวดวงเดือน แกสําโรง
นางสาวดวงเดือน ขัติเตชะ
นางดวงนภา มุมบานเชา
นางดวงเนตร จิตตพิทักษ
นางสาวดวงพร กิติกาศ
นางดวงพร ทนดี
นางดวงพร ทาทอง
นางสาวดวงพร เวียงนนท
นางสาวดวงพร สงเผือก
นางสาวดวงมาศ ศิริ
นางสาวดวงฤดี ชาญวิทยา
นางสาวดวงฤดี ไสวบุญธรรม
นางดวงฤดี หลําเจริญ
นางสาวดวงฤทัย ดังดี
นางดวงฤทัย รักดี
นางดวงสมร ตาคํา
นางดวงหทัย แสงอราม
นางสาวดอกสรอย จันทรหลา
นางสาวดอกออ ศิริกุล
นางสาวดอกออ กลาหาญ
นางดอกออ สุวรรณโชติ
นางสาวดัชนีพร ศิริบุตร
นางสาวดากานดา อินทรพันธุ
นางดาธิณี ตามเพิ่ม

หนา ๑๐๕
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวดายา ชนวัฒนะกูล
นางดารณี ตีเมืองสอง
นางดารณี บรรดาศักดิ์
นางดารณี ยุทธวารีชัย
นางสาวดารณี รมโพธิ์ชัย
นางดารณี วรรณโณ
นางสาวดารัตน บุญญาหาร
นางดารา วิภาคะ
นางดาราพร ติยะธะ
นางสาวดารารัตน ดีแสน
นางสาวดารารัตน พิสัยพันธ
นางดารารัตน เพ็ชรทวี
นางสาวดารารัตน มะโนรส
นางสาวดารารัตน รอดผล
นางสาวดารารัตน อันปญญา
นางดาราวรรณ ตาคํา
นางดาราวรรณ รักวุน
นางสาวดาริกา เดวิเลาะ
นางสาวดารุณี จักโนวรรณ
นางดารุณี จันทะนาม
นางดารุณีย บุญยัง
นางดาวรุง ปาละสิทธิ์
นางสาวดาวเรือง วันณี
นางดาวเรือง อินฉาย
นางสาวดาวฤทัย ไชยทักษิณ
นางสาวดาววรรณ แกวสม

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

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดาหวัน อัคคะ
นางสาวดาอีญะห ศรัทธาสุภัคกุล
นางสาวดํารัสศิริ ใบบัว
นางสาวดุจเดือน อินทนนท
นางสาวดุจฤดี เจริญผล
นางสาวดุลดา แซอึ้ง
นางสาวดุสนีย สายแสง
นางเดือนฉาย แตมมาก
นางสาวเดือนฉาย ทามณี
นางเดือนเพ็ง แกนตน
นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก
นางตติยา พุดเทศ
นางตติยา วรรณพัฒน
นางสาวตรียาพร อําไพเมือง
นางสาวตวงพร ศรีศักดา
นางสาวตวนแย ซา
นางสาวตาฬกาญจน ปทุมรัตน
นางเติมวิไล พรมรัตน
นางสาวเตือนจิตร จันทรทิพย
นางสาวเตือนใจ ทองเกตุ
นางเตือนใจ โพธิ์สุ
นางเตือนใจ สุวรรณโค
นางเตือนใจ เอี่ยมเพ็ชร
นางถนอมทรัพย ทองเดช
วาที่รอยตรีหญิง ถนอมวรรณ
งามแฉลม

๓๘๕๘
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวถนอมศรี หลอเริ่ม
นางสาวถาณิชา อังศุเดชาไชย
นางสาวถาวร คุณชื่น
นางถาวร คูนิอาจ
นางทติยา บํารุงจิตร
นางทรงชม วงศใหญ
นางสาวทรงพิศ ทรงประกอบ
นางสาวทรงยุพา สุมมาตย
นางทรงสมัย สั่งหราย
นางสาวทรรศนพร แตงออน
นางสาวทรรศนีย ศิลาทอง
นางสาวทรรศวรรณ บุญเจริญ
นางสาวทฤฒมน วุฒิสาร
นางทวี รวยระรื่น
นางสาวทวีพร สตารัตน
นางสาวทองคํา ยินดี
นางทองทรัพย ปตโต
นางทองเย็น ดวงใจดี
นางสาวทองศรี ทรัพยขุนดอน
นางสาวทองสิน ศรีบุญเรือง
นางสาวทองใส อาบทอง
นางสาวทักษิณา สาดีน
นางสาวทัชชกร ทาพันธ
นางทัชชกร พันธุสกุล
นางสาวทัชวรรณ บรรเทา
นางสาวทัดดาว ดวงกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๘๘๔
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

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางทัตติกา บุญทอง
นางสาวทัตติยา นอยพิทักษ
นางสาวทันยา คุมกัน
นางสาวทัศนชลิดา ทัศนงาม
นางสาวทัศนลักษณ โพธิ์เอม
นางสาวทัศนาภรณ ชื่นแดง
นางทัศนีย เฉลิมบุญ
นางสาวทัศนีย ดํารงคฤทธิ์
นางสาวทัศนีย เที่ยงจิตร
นางทัศนีย นามบุญเรือง
นางสาวทัศนีย นามผักแวน
นางทัศนีย บัวคีรี
นางสาวทัศนีย มีสวาท
นางสาวทัศนีย ศรีจันทร
นางสาวทัศนีย แสงสวาง
นางสาวทัศวรรณ ศรีประไหม
นางทัศสุวรรณ นามไพร
นางสาวทิฆัมพร ทัสสะ
นางสาวทิชากร หอมเนตร
นางสาวทิติยา เนตรสงา
นางทิพยปราณี ประเสริฐโส
นางสาวทิพยมณฑา ราชาธรรมกุล
นางทิพยวรรณ ไชยปญหา
นางสาวทิพยวรรณ บัวบน
นางสาวทิพยวรรณ พันธชัย
นางสาวทิพยวรรณ ยาละ

๓๙๑๐
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทิพยวรรณ ศิริพรทุม
นางทิพยวรรณ สานพคุณ
นางทิพยวรินทร เชื้อเมือง
นางทิพยวิมล วรภูมิ
นางสาวทิพยสุดา อนันตศรี
นางทิพยสุมน แกวมูล
นางสาวทิพยสุวรรณ เส็นฤทธิ์
นางทิพรัตน ทองอยู
นางสาวทิพวรรณ นุธรรม
นางทิพวรรณ กองเงิน
นางทิพวรรณ คําคูณ
นางสาวทิพวรรณ นางาม
นางสาวทิพวรรณ บุญอินทร
นางสาวทิพวรรณ ปองโสม
นางทิพวรรณ ผองสติปญญา
นางทิพวรรณ มนตรีพงษ
นางทิพวรรณ เมฆิน
นางสาวทิพวรรณ ริยาพันธ
นางสาวทิพวรรณ วิชัยขัทคะ
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณอราม
นางสาวทิพวรรณ หนิเสะ
นางสาวทิพวรรณ หอมใสย
นางสาวทิพวัลย ชาลีเครือ
นางสาวทิพวัลย สุกัน
นางสาวทิพวัลย อิ่มวงศ
นางทิพา เสงขาว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๓๖
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

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิพากร จินดาขัด
นางทิพากร ใจเที่ยง
นางสาวทิพานันท คลายกระโทก
นางสาวทิมาภรณ ไชยศิลา
นางทิวากร พิมราช
นางสาวทิวาพร มูลละออง
นางสาวทิวาพร ไมเขียว
นางสาวทิวารัตน ตุมไทยสาคร
นางสาวทิศกมลพร โพธิ์วิชัย
นางสาวเทพชรินทร เพิ่มผล
นางเทพประนม ใจหาญ
นางสาวเทพิน คําสุนันท
นางเทวา ทองดวง
นางสาวเทียมจันทร สัตยาคุณ
นางแทงทอง กุลาสา
นางสาวไทยประเสริฐ วงศภักดี
นางไทยวรรณ บุทธิจักร
นางสาวธณัชพร ธรรมมา
นางธนนท เฉิยฉิว
นางสาวธนนันท แยมทรัพย
นางธนพร คงฉาง
นางธนพร แถววิชา
นางธนพร ธนะวัง
นางสาวธนพร นบนอบ
นางธนพร นิลเอม
นางสาวธนพร โพชนะจิต

๓๙๖๒
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรีหญิง ธนพร วงษจูม
นางสาวธนพร ศรีภูธร
นางสาวธนพร อินธิแสง
นางธนพันธ เรืองผึ้ง
นางธนภรณ โชติไธสง
นางธนภรณ มโนธรรม
นางสาวธนภัทร เดี่ยวไธสง
นางธนภัทร โมธินา
นางธนวดี วาจารักษา
นางธนวรรณ แกลวกลา
นางธนวรรณ ไชยโวหาร
นางสาวธนวรรณ พลบัตร
นางธนวันต สอนสะอาด
นางธนัชชา รอดกันภัย
นางสาวธนัชพร เรืองจํารัส
นางธนัชพร ศรีวิลัย
นางธนัชพร เอี่ยมมวง
นางธนัชภัค พรหมนุช
นางสาวธนัญญา กินเสน
นางสาวธนัทภัทร ปานจีน
นางธนัปภรณ วงศคํา
นางสาวธนาธิป บุตรเพชร
นางธนาภา ราชโหดี
นางธนิดา พรมชวย
นางสาวธนิษฐา ทําการเหมาะ
นางสาวธนิสา ปราบปราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๘๘
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

นางสาวธภาภัค มลิพันธ
นางสาวธมนพัชร เชาวกุล
นางธรรมพร พลทํา
นางธรรมรักษ ฉาไธสงค
นางธรรมาภรณ เพชรรัตน
นางสาวธราทิพย สามงามทอง
นางสาวธราธาร ศรีโพธิ์วัง
นางสาวธรามร เดชแกว
นางสาวธรารักษ จันทรสมุทร
นางสาวธฤดี คํามาวงษ
นางสาวธัชพรรณ เข็มทอง
นางธัญกมล วิชาดี
นางสาวธัญชนก เฉิดวาสนา
นางธัญชนก วิมลพันธุ
นางสาวธัญชนก หลักคํา
นางสาวธัญญธร ทับเพชร
นางสาวธัญญพัณณ แกวพรหม
นางสาวธัญญพัทธ คําดี
นางสาวธัญญพัทธ อุปชัย
นางสาวธัญญภัค เขมะสิงคิ
นางสาวธัญญรภัส อัครวิรัชยกุล
นางสาวธัญญรัตน เมืองพรวน
นางสาวธัญญรัตน รัตนมงคล
นางสาวธัญญลักษณ กูลรัตน
นางสาวธัญญลักษณ นารี
นางธัญญลักษณ ปรีจํารัส

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๑๔
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธัญญา คํามณีจันทร
นางธัญญา สัตตภัณฑ
นางธัญญาณภัสร วัฒนศักดิ์
นางธัญญาพร ศรีสุราช
นางสาวธัญญาภรณ ไมอินทร
นางธัญญาภรณ หนูอินทร
นางสาวธัญญามัย วันโย
นางธัญญารักษ เรืองใจ
นางธัญญารัตน ศิริเสิศกิตติโชค
นางสาวธัญญาลักษณ คงรักษา
นางธัญญาลักษณ คําแกน
นางสาวธัญญาลักษณ จันทรลวน
นางธัญญาลักษณ สุทธิไชยา
นางสาวธัญญาลักษณ โอชรส
นางธัญธรณ พจนะแกว
นางธัญนันท กระแสเทพ
นางสาวธัญพร โพธิเวชกุล
นางธัญพร จันทรชิต
นางสาวธัญพิชชา เขืองเชียงขวาง
นางสาวธัญพิชญา คําหลา
นางธัญยลักษณ ตลุงคงพินิจ
นางธัญลักษณ โขงทอง
นางสาวธัญลักษณ จ้ํากระโทก
นางสาวธัญลักษณ พาหา
นางธัญลักษณ อยูคง
นางธัญลักษณ อินนุรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๔๐
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

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญวรัตน บรรเทาทุกข
นางสาวธันญทิปทิชา แตมทอง
นางธันทมาศ เมืองสุวรรณ
นางสาวธันยชนก พูนทารถ
นางธันยชนก หงษาหลวง
นางสาวธันยนันท กองเพชรทวียศ
นางสาวธันยพร สวดมนต
นางธันยพัต ปกครองบาน
นางสาวธันยาภัทร รัฐวราเศรษฐ
นางสาวธันวรัตน ชัยศรีจันทร
นางธันวา อิ่นแกว
นางสาวธาดา ใบหวัง
นางธารทิพย เชาวันดี
นางสาวธารทิพย พืชพันธไพศาล
นางธารทิพย อุนอก
นางสาวธาริณี ซุมจันทร
นางสาวธาริณี เอกฉันท
นางธารินรดา บานกลาง
นางสาวธารีรัตน ภาวัน
นางธิญารี บุญเลิศ
นางสาวธิดากรณ ขนรกุล
นางสาวธิดารัตน ใสสอด
นางสาวธิดารัตน กอนกลีบ
นางสาวธิดารัตน คงยิ่ง
นางสาวธิดารัตน ฉลวยศรี
นางธิดารัตน เนตินิยม

๔๐๖๖
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธิดารัตน ปานทิม
นางธิดารัตน เอี่ยมเวียง
นางธิดาวรรณ ผลบุญรัตนพงศ
นางธิติญาดา พลไพรฟา
นางสาวธิติมา สรอยทอง
นางสาวธิติมาภรณ ปกษา
นางธิติยา แกวเมืองมา
นางสาวธิติยากรณ เจียมมะเลิง
นางธิพาพร วงแสนสุข
นางสาวธิมาพร หลาแหลง
นางสาวธิราภรณ สุขศรี
นางสาวธีรดา ภูทับทิม
นางธีรนุช ทิพยเดชา
นางสาวธีราภรณ สิงหานิล
นางสาวธีริศรา ดีทองออน
นางสาวนครินทร ดวงจันทร
นางสาวนงคนุช บัวเพ็ง
นางนงคนุช พัฒนศักดิ์ศิริ
นางนงคนุช เสือเฮง
นางสาวนงคเยาว ศรีสุวรรณ
นางสาวนงคราญ พลหาญ
นางนงคลักษณ ชูดวง
นางสาวนงคลักษณ บุญญาพิทักษ
นางนงนภัส บัวพันธ
นางสาวนงนภัส ปรางชัยภูมิ
นางนงนภัส สมภาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๙๒
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

นางนงนภัส ใสเกื้อ
นางนงนภัส เอกตาแสง
นางนงนาฏ วิเชียรวุฒิชัย
นางนงนาถ ทองมี
นางสาวนงนุช จําลองมุข
นางนงนุช ดํามาก
นางนงนุช พลรักษา
นางสาวนงนุช พาหา
นางนงนุช พิขุนทด
นางสาวนงนุช พูลสุข
นางนงนุช เพียวงค
นางนงนุช ภิญโญทรัพย
นางนงนุช เรืองรอง
นางสาวนงเยาว จะสูงเนิน
นางสาวนงเยาว บุญสิงห
นางนงเยาว ปูเงิน
นางนงเยาว สายุทธ
นางนงลักษ ใจหลัก
นางนงลักษ ศรีเข็ม
นางนงลักษณ จันสุภเสน
นางสาวนงลักษณ ตาอุด
นางสาวนงลักษณ นอรินยา
นางนงลักษณ นุชพวง
นางนงลักษณ พรคําพลอย
นางสาวนงลักษณ พิมโกทา
นางนงลักษณ วาลศิลป

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๑๘
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนงลักษณ สุวรรณศิริ
นางสาวนงลักษณ อวมปวน
นางสาวนฐมณ นิธิโกมลกุล
นางสาวนนทพิสุทธิ์ คีรีรัตน
นางสาวนนธศิริ ศรีระษา
นางสาวนพเกา ปรีดี
นางนพมาศ ลําจวน
นางนพรัต บูรณสรรค
นางนพรัตน คุมบุญ
นางสาวนพรัตน นอยวงษ
นางนพรัตน บัวศรี
นางนพรัตน รองราช
นางสาวนพรัตน สิงหารัตน
นางนพรัตน อุไร
นางนพวรรณ ศรีเคลือบ
นางสาวนพวรรณ สิงหนอย
นางสาวนพินดา เหลาเดช
นางสาวนพิษฐา ลุนจักร
นางนภภัทร แสงแกว
นางสาวนภสร รัฐสรณ
นางสาวนภัทร สุขราษฎรกนก
นางนภัส กิจอักษร
นางสาวนภัสกรณ ทนดี
นางสาวนภัสนันท เพ็ญภักดี
นางสาวนภัสนันท สีวันนา
นางสาวนภัสวรรณ แกนพล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑๔๔
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

นางสาวนภัสวรีย วงศวรรณา
นางสาวนภา กุดแถลง
นางสาวนภาดา เพียรธุระ
นางสาวนภาพร คลองรักสัตย
นางนภาพร จัตวาที
นางนภาพร บํารุงภักดี
นางสาวนภาพร พรหมริยา
นางสาวนภาพร ศรีสังข
นางสาวนภาพร สุตะพันธ
นางสาวนภาพร สุวรรณสันติชัย
นางนภาพรรณ บัวมา
นางสาวนภาพรรณ บัวลอย
นางสาวนภาภรณ ออนประไพ
นางสาวนภาลัย ธนะชัย
นางสาวนภาลัย ปานศรี
นางสาวนภาลัย สมิตานนท
นางนภาวรรณ บัวแกว
นางสาวนภาวรรณ บัวสมบัติ
นางสาวนภาวรรณ สมบัติ
นางสาวนรากร เฟองบุญ
นางนราภรณ โพธิ์เกิด
นางสาวนรินทร ยอดคีรี
นางนรินทรทิพย วงศเสนา
นางสาวนรินทรา บุญหนา
นางสาวนริศรา แกวหาญ
นางนริศรา บุญมาก

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๐
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนริศรา บุญเสนาะ
นางสาวนริศรา ภิรมยไกรภักดิ์
นางนริศรา เมืองจันทร
นางสาวนริศรา เลิศวิลัย
นางสาวนริศรา โลราช
นางสาวนริศรา อํานาจเจริญ
นางสาวนริศรา อินโต
นางสาวนริสรา สาทางกูล
นางนรีรัตน นันทะเกิด
นางสาวนฤดา จารุสิน
นางนฤพร หาญจิตต
นางสาวนฤพร อุทัยนา
นางสาวนฤภร ประพรมมา
นางสาวนฤมล กองสุวรรณ
นางนฤมล คงนคร
นางสาวนฤมล คําเขื่อง
นางสาวนฤมล ณ เชียงใหม
นางสาวนฤมล นามวงษา
นางนฤมล นามวิชา
นางสาวนฤมล ประภาโส
นางสาวนฤมล ผลสิน
นางสาวนฤมล โพธาสินธ
นางสาวนฤมล ภูคอง
นางสาวนฤมล มูลทองชุน
นางสาวนฤมล สังขปน
นางสาวนฤมล หมอกมีชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑๙๖
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

นางสาวนฤมล หอมสุวรรณ
นางสาวนฤมล อินทะวัง
นางสาวนฤมล โอมฤก
นางสาวนฤวรรณ ตันติพันธุไชย
นางนฤษา ไพบูลย
นางสาวนลิน ขันคํา
นางนลินรัชต ยุเหล็ก
นางสาวนลินี จันศรี
นางสาวนลินี ฉิมพาลี
นางสาวนลิศรา ศรีวรมย
นางสาวนวธีรา มุกดา
นางสาวนวพร บูรณเจริญ
นางนวพร หมอทอง
นางนวพรรษ ศรีมุกดา
นางนวรัตน สารศาสตรบัญชา
นางนวลจันทร บุญทั่ง
นางนวลจันทร ไมแพ
นางสาวนวลจันทร สาขามุละ
นางสาวนวลจิรา จรจรัญ
นางสาวนวลละมัย ใจแกวทิ
นางสาวนวลวนงค วจนะเสถียร
นางนวลสี สิบรัมย
นางสาวนวลอนงค สีทม
นางนวลอนงค เอมะราช
นางนองขวัญ ยากลิ่นหอม
นางสาวนองนุช จรรยาเอก

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๒
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนองนุช นาคราย
นางสาวนัจรีย วงศาโรจน
นางสาวนัชชา ทองพา
นางสาวนัฎสุดา ดอนกระจาง
นางสาวนัฏกานต ฤทธิพรัด
นางสาวนัฐพร ขวัญมิ่ง
นางสาวนัฐพร พยัคฆพงษ
นางสาวนัดดา วงคอาสา
นางสาวนัททนันท ทาหนองโดก
นางนัทธมน ฉลวยศรี
นางนัทธมน รุมแสง
นางนัทธมน สวัสดิพงษเมธี
นางสาวนัทรี หาราช
นางนันทกา และอิ่ม
นางสาวนันทกานต สารธิมา
นางสาวนันทกานต สิงขรณ
นางสาวนันทฉัตร พรหมมณี
นางสาวนันทฉัตร สามิบัติ
นางสาวนันทณา ประทุมพันธ
นางสาวนันทธิญา เพียงเกษ
นางสาวนันทนภัส คงเกตุ
นางสาวนันทนภัส คําจันทรรัตน
นางนันทนภัส จันทรเลื่อน
นางสาวนันทนภัส ไชยสวัสดิ์
นางสาวนันทนภัส ตะราษี
นางนันทนภัส นูคําดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๒๔๘
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

นางสาวนันทนภัส พรหมทรัพย
นางนันทนภัส รอดภัย
นางสาวนันทนภัส รุงอรุณ
นางสาวนันทนภัส หนูสนั่น
นางสาวนันทนา ไชยเลิศ
นางสาวนันทนา เทนุรักษ
นางสาวนันทนา นพภารัมย
นางนันทนา บุญเพ็ง
นางสาวนันทนา พันพละ
นางสาวนันทนา สิงหสุข
นางสาวนันทนา เสานาค
นางนันทนากร สุขวรโชติธนัน
นางนันทนิชา เงาศรี
นางสาวนันทนี แกวใส
นางสาวนันทพร ดลภักดี
นางนันทพร เบาชางเผือก
นางสาวนันทพร ผิดนอย
นางนันทพร มีแกว
นางสาวนันทพัทธ วงศกันตา
นางสาวนันทภัค ยันเสน
นางสาวนันทภัส ปานเชียงวงศ
นางสาวนันทรัตน การรักษา
นางสาวนันทรัตน ไขลําเมา
นางสาวนันทราภรณ พรมโสภา
นางสาวนันทวดี บุตรศรีภูมิ
นางสาวนันทวดี มณีธร

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗๔
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน
นางสาวนันทวรรณ ศรีอินทร
นางสาวนันทวัน พานกุหลาบ
นางสาวนันทวัน มาลัยขวัญ
นางสาวนันทะกาญจน ชิวปรีชา
นางสาวนันทา โพธิ์เงิน
นางนันทิกร สุโพภาค
นางสาวนันทิชา เข็มมา
นางนันทิชา ธรรมชาติ
นางสาวนันทิยา จันทรเตื่อย
นางนันทิยา จันทรสุข
นางนันทิยา ทองภู
นางนันทิยา ผลาจันทร
นางสาวนันทิยา ไฝเพชร
นางสาวนันทิยา พลศรี
นางสาวนันทิยา ยังกลาง
นางสาวนันทิยา หนูพรม
นางสาวนันธพร ศรีเกตุ
นางสาวนันธิดา จันทรเปลง
นางสาวนันธิดา ปนตาวงศ
นางสาวนันธิดา พงษสระพัง
นางนัยณา จิวาลักษณ
นางนัยนา ศรีภักดี
นางนาง พงษสีพันธุ
นางนางผองศรี ออนหวาน
นางสาวนาซีเราะห สือรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๓๐๐
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

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนาฎนภา วายนต
นางสาวนาฏยา เซงเข็ม
นางสาวนาฏยา พรมพันธุ
นางสาวนาฏยา รวมสมัคร
นางสาวนาฏยา สังขเงิน
นางสาวนาดียะห อาบู
นางสาวนาดียา หมิเถาะ
นางนาตยา ชินรัตน
นางนาตยา มูลลา
นางสาวนาตยา สมัครการคา
นางสาวนาถลดา ประเสริฐ
นางสาวนาทติยา ผูชวย
นางนาฝสะ พรอมมูล
นางสาวนารถนภา งามหมู
นางสาวนารถนรี ขันธะประโยชน
นางนารี โตนอย
นางนารี เปลื้องกลาง
นางนารีนาถ ขยันการนาวี
นางสาวนารีรัตน กงชัย
นางสาวนารีรัตน คําภา
นางสาวนารีรัตน มะยม
นางนารีรัตน ใหญสูงเนิน
นางสาวนารีรัตน อินทรจงจิต
นางสาวนารีวรรณ ศิริพูนสวัสดิ์
นางนาลอน จันทรศรี
นางนาอีมะห หามะ

๔๓๒๖
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวน้ําคาง สุขยืน
นางสาวน้ําทิพย กาญจนจิตติ
นางน้ําฝน ชุมออง
นางน้ําฝน บุญพิทักษ
นางสาวน้ําฝน เพ็งดี
นางสาวน้ําฝน ลุนจันทา
นางสาวน้ําพราว ปานะโปย
นางสาวน้ําเพชร สําราญพันธ
นางนิชนิชา ชุมแคลว
นางสาวนิชรัตน สมเพาะ
นางสาวนิชาภัทร หวังใบ
นางสาวนิชาภา ธรรมจันทร
นางสาวนิชาภา รักษาพล
นางสาวนิญาดา ศรีมันตะ
นางนิฎฐา มนตคาถา
นางนิดา งามอภิชาติ
นางนิตภาพร เกิดกลาง
นางสาวนิตยา กุลเมือง
นางสาวนิตยา ใจมาเชื้อ
นางนิตยา ชัยชิต
นางสาวนิตยา โชติบูรณ
นางสาวนิตยา เดชพร
นางสาวนิตยา ตุกสันเทียะ
นางสาวนิตยา ทะวงค
นางนิตยา ทิพเสน
นางสาวนิตยา เทพนิมิตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๓๕๒
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

นางสาวนิตยา นวนสันเทียะ
นางสาวนิตยา บุญมาก
นางสาวนิตยา ผินภักดี
นางนิตยา ผิวผอง
นางสาวนิตยา พรจันทึก
นางนิตยา พละหาญ
นางสาวนิตยา โพธิ์ภิขุ
นางนิตยา ยงคประดิษฐ
นางนิตยา วิชัยเนาว
นางสาวนิตยา ศักดิ์คํา
นางสาวนิตยา สิทธิธรรม
นางสาวนิตยา หนอคํา
นางสาวนิตยา หลังยาหนาย
นางนิตยา หารี
นางสาวนิตยา อาทิตยเจริญ
นางนิติกานต จงประสานเกียรติ
นางนิติยา อักษรวงศ
นางนิติวรรณ ไกรแถลง
นางสาวนิธิมา นิสัยกลา
นางนิธิวดี สินสวัสดิ์
นางนิพัทธา ไชยราช
นางสาวนิพาภรณ อินทะสร
นางสาวนิพารัตน รังษี
นางสาวนิภา ติระวัฒนศักดิ์
นางนิภา หวังนอก
นางสาวนิภาธร สาระพันธ

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนิภาพร โกษะ
นางสาวนิภาพร คุณศิริ
นางสาวนิภาพร จิตรวิขาม
นางสาวนิภาพร พระคําสอน
นางสาวนิภาพร วิทยาการ
นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
นางสาวนิภาพร สุขเจริญ
นางสาวนิภาพร หิรัญคํา
นางสาวนิภาพัทธิ์ แกวเกตุ
นางนิภารัตน ทิพวัง
นางสาวนิภารัตน มหาพรม
นางสาวนิภารัตน อาสา
นางสาวนิภาวรรณ คําจันทราช
นางสาวนิภาวรรณ จิตตสุทธิ์
นางสาวนิ่มนวล บุญเกาะ
นางนิยะดา อินไชยยา
นางสาวนิรดา เอี่ยมสอาด
นางสาวนิรมล พรหมรอด
นางสาวนิรมล วีระอมรกุล
นางสาวนิรัชชา ปนแกว
นางสาวนิรัชฎา คงชัย
นางนิรัชรา เจริญจิตต
นางนิรันดร ทองขาว
นางนิราพรรณ สกุลไทย
นางสาวนิลเนตร ภูมิลําเนาว
นางสาวนิลเนตร วิชาเดช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๐๔
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

นางสาวนิลาวัณย เย็นมาก
นางสาวนิโลบล จันทนา
นางสาวนิศมา คิมรัมย
นางนิศมา วงคทิพย
นางสาวนิศา เหมือนวุน
นางสาวนิศารัตน ปองศรี
นางนิศารัตน ปกเคทัง
นางนิศารัตน วิเวกหัสกัณฑ
นางสาวนิศารัตน สมรูป
นางสาวนิษารัตน พันธา
นางนิสรา พั่วพวง
นางสาวนิสรีน มูละ
นางนิสสา บุญแยม
นางสาวนิสา พันทรัพย
นางนิสากร แฉลมไธสง
นางสาวนิสากร เดสูงเนิน
นางสาวนิสากร พันธพิพัฒน
นางสาวนิสิตา แสนศรี
นางสาวนีรชา เสาวรส
นางสาวนีรนุช ปาลจเร
นางสาวนีรนุช พรเกษมสิริ
นางสาวนุชจรา สืบดา
นางนุชจรี พุมจันทร
นางสาวนุชนาฎ บาลี
นางสาวนุชนาฎ ราชณุวงษ
นางนุชนาฏ วงศศิริ

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนุชนาถ คําบัง
นางนุชนาถ พรหมจําปา
นางนุชนาถ มณีขวัญ
นางสาวนุชนาถ เสนาะคํา
นางนุชนาท ผองแผว
นางสาวนุชนารถ ปรางทอง
นางสาวนุชรี นันตา
นางสาวนุชรี บุญทอง
นางสาวนุชรี สืบสอน
นางสาวนุชรีย บวชชุม
นางสาวนุชรีย ใหญทวม
นางนุชรีย ออนชื่นจิตร
นางสาวนุชวณา โตสาลี
นางสาวนุชวรีย จันทรสองแสง
นางสาวนุชศรา ทับทิมพราย
นางสาวนุชสอรา สาดีน
นางสาวนุดี หัสดินทร ณ อยุธยา
นางนุธี นกกระโทก
นางนุรี โพธิ์สุข
นางนุรีซัน อาแว
นางนุศรา จันทะแพน
นางสาวนุศราภรณ สนธิสุข
นางสาวนุศาลักษณ ซาหลง
นางนุสรา บุญจงค
นางนุสรา พจนจําเนียร
นางสาวนูรมา มาแจ

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

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนูรมาห สาและ
นางสาวนูรยานี ดอเลาะ
นางสาวนูริดา เจะเตะ
นางสาวนูรีญา ปนจอร
นางนูรีดา หวังนุรักษ
นางนูรียะ สะรีเดะ
นางสาวนูรียะห บาราเฮง
นางสาวนูรุลฮูดา ฉันทอภิชัย
นางสาวเนตรณภิษ พยุงวงษ
นางสาวเนตรทราย การกระสัง
นางสาวเนตรนภา ทวีทรัพย
นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข
นางสาวเนตรนภา สุนทวงษ
นางสาวเนตรนภา อาจปรุ
นางสาวเนตรสกาว โคตถา
นางเนาวรัตน คันศร
นางเนาวรัตน โรจโนภาส
นางสาวเนาวรัตน สุดประเสริฐ
นางสาวเนียงทอง หยอมแหยม
นางสาวบงกช กรรณิการ
นางสาวบงกช เกิดในวงศ
นางสาวบงกช ของสันเทียะ
นางสาวบงกช ไชยวัฒนานนท
นางบงกช พุกใหญ
นางบรรจง แสนศรี
นางสาวบรรจบพร คชาทอง

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบรรจบพร เธียรจรัสวงศ
นางบรรเจิดพร ถมมา
นางสาวบล คําหงษา
นางบังอร กาทอง
นางบังอร จิตรซื่อ
นางสาวบังอร จิตรรักษ
นางสาวบังอร ภูชาดา
นางบังอร ราชโคตร
นางบังอร วิชัยสุนทร
นางบังอร สังขทอง
นางบังอร สายแวว
นางบังอร สีทอง
นางสาวบังอร หอมหวล
นางสาวบังอร อุปเทห
นางสาวบัณพร บุญมี
นางบัวทอง สุมาลี
นางสาวบัวทอง อามาตมนตรี
นางบัวพร สมร
นางบัวพา ฝายแสนยอ
นางบัวเรือน บุญธรรม
นางสาวบาดดรี โตะตาหยง
นางบานชื่น ทรัพยประเสริฐ
นางบานเย็น กลมไล
นางบานเย็น ชรากาหมุด
นางสาวบีบีฮวา สะมัท
นางบุญจันทร เถระพันธ

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

นางสาวบุญจันทร ทองทัพ
นางสาวบุญจันทร บุญโพธิ์
นางบุญเจริญ ศรีสม
นางบุญญเนตร ชินคําหาญ
นางสาวบุญญเบญญา ธนาดุล
นางบุญญา ณ สุย
นางบุญญารัตน รังษีสุริยะชัย
นางบุญตา สังขเงิน
นางสาวบุญตา สุดแกว
นางบุญเพ็ง ปนะถา
นางบุญเพ็ญ จานแกว
นางบุญมา นนทลือชา
นางสาวบุญยัง เพชรภักดี
นางสาวบุญยิ่ง ดาวสี
นางบุญรัตน ไครศรี
นางสาวบุญเรือง จันทรพรม
นางบุญเรือน ดามทอง
นางบุญสวย แสนสวาท
นางบุญสืบ รื่นจิตต
นางสาวบุญโฮม ภูละมุล
นางบุณฑริกา สรรพศรี
นางสาวบุณยานุช บุติมาลย
นางสาวบุณยาพร เดือนเพ็ง
นางสาวบุณยาพร อยูสุภาพ
นางสาวบุบผา แกวประพันธ
นางบุบผา เสมานารถ

หนา ๑๑๙
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางบุปผา คีรีมา
นางสาวบุปผา เจริญศิริ
นางบุปผา ทองสิมา
นางสาวบุปผา เพชรชู
นางสาวบุรัสกร จุณณานนท
นางบุศยมาส อิ่นแกว
นางสาวบุศรินทร คําเอี่ยมดี
นางสาวบุศรินทร เสาทอง
นางบุษกร พรมเพียงชาง
นางสาวบุษดี หาวิเศษ
นางสาวบุษบา ชิณวงค
นางสาวบุษบา กองศรีมา
นางสาวบุษบา กาพยศรี
นางบุษบา เกษมกิตติกุล
นางบุษบา โคตรประทุม
นางสาวบุษบา นาคชูทอง
นางบุษบา ภารประดิษฐ
นางบุษบา อุนเครือ
นางบุษบา อุนเครือ
นางสาวบุษยมาศ หนูสง
นางบุษยา กาพยศรี
นางสาวบุษยา ยมเกิด
นางสาวบุษยา หนายคอน
นางสาวบุษยา เหมือนทิพย
นางบุษรา นาวาทอง
นางบุษราคัม เกิดชุม

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

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุสดี แสงสุริยะ
นางสาวบุหงา เสมจิตร
นางบุหงา อูดี
นางเบญจพร ดีเลิศ
นางสาวเบ็ญจพร แข็งแรง
นางสาวเบ็ญจพร ศรีโวหะ
นางสาวเบญจพรรณ ปนก้ํา
นางสาวเบญจมาศ นอยประเสริฐ
นางสาวเบญจมาศ นอยเสนา
นางสาวเบญจมาศ มิ่งแมน
นางสาวเบญจมาศ วุฒิประจักษ
นางเบญจมาศ แสงประเสริฐ
นางสาวเบญจมาศ หมวกแกว
นางสาวเบญจมาศ หอมหวน
นางเบ็ญจมาศ กําลังศิลป
นางเบญจมาส วงษคําจันทร
นางสาวเบญจรัตน ศรียะพันธุ
นางสาวเบญจลักษณ เนียมคลาย
นางเบญจลักษณ บัวทอง
นางเบญจวรรณ คําสอน
นางสาวเบญจวรรณ วองรักษสัตว
นางสาวเบญจา ศรีอยู
นางสาวเบญจา สงอุบล
นางสาวเบญญาภา ตอมคํา
นางสาวเบญญาภา ธนเดช
นางสาวเบญญาภา พันธมาต

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเบญญาภา มีทรัพย
นางสาวเบญญาภา เรืองเดช
นางสาวเบญญาภา ลอยเจริญ
นางสาวเบญญารัตน ทองโชติ
นางปกาสิตา บูรณะถาวร
นางสาวปชิตตา เฉลิมแสน
นางสาวปฏิญญา ผองแผว
นางปฏิญญารัตน โตดประโคน
นางปฏิมา ตรีพิชชารัตน
นางสาวปฐมา ศรีนา
นางสาวปฐมาวดี ชะอิ้งรัมย
นางสาวปณัฐตา วิลาวัลยบุปผา
นางสาวปณิชา วัฒนาเรืองเดช
นางสาวปณิดา คงแกว
นางปณิดา นาคเทียน
นางปณิตตา ดานระหาร
นางปณิตา กลาหาญ
นางสาวปณิตา แสงนิล
นางปทิตตา โพธิ์สา
นางสาวปทิตตา วิทยารักษ
นางสาวปทิตตา วิริยะธรรม
นางสาวปทิตตา อินทรนัฏ
นางสาวปนัดดา นนทะแสง
นางปนัดดา โพธิ์ศรี
นางปนัดดา ศรีใส
นางสาวปนัดดา สายบุตร

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

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางปนัดดา สุขโพธิ์
นางสาวปนัดดา อินเทพ
นางสาวปนัดดา อุนพรมมี
นางสาวปนิดา ราหมาน
นางปนิตตา มาวัน
นางปพรศรี ทิพยเนตร
นางสาวปพิชญา รจนัย
นางสาวปภัชญา ไชยโพคา
นางสาวปภัสสรกุล ชูชวย
นางปภาวรินทร ผาดานแกว
นางสาวปภาวรินทร ละโคตร
นางปภาวรินทร สุปญญเดชา
นางสาวปภาวินี สอาด
นางปภิญุฎา นุราช
นางปรวรรณ คูณอาษา
นางประกอบ พรชัย
นางประกอบแกว ขันจันทา
นางสาวประกายแกว แสนหาญ
นางสาวประกายดาว มณีกิตติกร
นางประกายเพชร เพชรสุวรรณ
นางประกายมาศ เขมิกาอัมพร
นางสาวประกายรัตน จิตบุตร
นางสาวประกายวรรณ นุตตะละ
นางสาวประณัฏฐจรี ตั้งใจดี
นางประดับ นาทาม
นางประทีป แทนรินทร

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประทีป มงคลคํา
นางประทีป พรหมปลัด
นางสาวประทุมพร แกวทองออน
นางสาวประเทือง สอาดเอี่ยม
นางประนอม สิงขรณ
นางสาวประนอม พุทไธสง
นางประนอม อุทัยแสน
นางสาวประพาฬ ดิษฐเจริญ
นางประไพ ปยสันท
นางสาวประไพ สิทธิเดช
นางประไพจิต สัตยบัณฑิต
นางสาวประไพพิศ กลิ่นสมหวัง
นางสาวประไพวรรณ นอยเจริญ
นางสาวประภัสสร จันทะโสม
นางสาวประภัสสร อินทรพลอย
นางประภัสสิริ รักทุง
นางประภัสสิริ วาเกลี่
นางสาวประภาดา อินทพันธ
นางประภาทิพย บุญสะอาด
นางสาวประภาพร นัยจิตร
นางประภาพร บัวแยม
นางสาวประภาพร พันธุวาป
นางประภาพร เพ็ชรฉกรรจ
นางสาวประภาพร วงมาเกษ
นางสาวประภาพร อินทรพลอย
นางสาวประภาพรรณ ฉิมบรรเทิง

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

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประภาพรรณ ยิ้มเสถียร
นางสาวประภาเพ็ญ สําราญบํารุง
นางสาวประภาภรณ เชื้อเวียง
นางสาวประภาภรณ พิมาณแพง
นางสาวประภาภรณ รุงเรือง
นางสาวประภามณี จีระกิจ
นางประภาศรี จุลมณี
นางประภาศรี ชางเหล็ก
นางสาวประภาศิริ นาคคํา
นางประมวล ถิ่นตองโขบ
นางประมุข รินแกว
นางสาวประยูร ธาตุไพบูลย
นางประยูร อําภาคํา
นางสาวประวีณา ดาวมณี
นางประวีณา รัตนะคุณ
นางสาวประวีณา วรสาร
นางสาวประศิพร โชติเมืองปก
นางประสงค ปลั่งกลาง
นางปรัชญาณี เอี่ยมสอาด
นางสาวปรางดาว จันมุณี
นางสาวปรางทิพย มาทัพพงษ
นางปราณี แกวคํามา
นางปราณี คําแกว
นางสาวปราณี ทองคํา
นางสาวปราณี นาพงษ
นางสาวปราณี บุญรวม

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปราณี พรมมานอก
นางสาวปราณี มอญกระโทก
นางปราณี โรจนอรุณ
นางปราณี วงคีรี
นางปราณี ศรีชุม
นางสาวปราณี ศรีปญญา
นางปราณี ศิริมุม
นางปราณี สิกขะโต
นางปราณี สุขเหลือ
นางสาวปราณี เสนา
นางปราณี หาสีงาม
นางปราณี อุยสั้ว
นางปราณีต ขาวงาม
นางปราณีต สวัสดิ์ศรี
นางสาวปราณีรัตนา เฟองสันเทียะ
นางสาวปราณีวัลย ถาพร
นางสาวปรานอม มาตขาว
นางปรานาจ บุญจันทร
นางสาวปรารถนา เล็กเจริญ
นางปรารถนา ธรรมสกุลรังสี
นางสาวปรารถนา ธีระเดชพงศ
นางสาวปรารถนา พุทธศรี
นางสาวปรารถนา ภิรมย
นางปรารถนา ยิ้มสีใส
นางสาวปรารถนา อุนนาทรรัตนกุล
นางปราวิตตา สวัสดิ์ศรี

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

นางปริญญา กันเณร
นางสาวปริญญา เทศตอม
นางสาวปริญญา เอนสันเทียะ
นางปริญดา ชุดไธสง
นางสาวปริตา ดวงผาสุข
นางปริยา พิมพรภิรมย
นางปริยา เรียนเลิศอนันต
นางปริยากร เพชรมรกฎ
นางสาวปริยาภัทร จักรแกว
นางปริศนา โสมเกษตรินทร
นางสาวปริษา คงเจริญ
นางปริสา ราชสิมมา
นางปรีชญาภา แวงวรรณ
นางปรีญานุชย อุนใจ
นางสาวปรีดานุช ปญโญ
นางสาวปรีดาวรรณ ทองศรี
นางสาวปรียนันท ทสามล
นางสาวปรียวัชร ทวีทรัพย
นางปรียา นิคะ
นางปรียา ไมโศก
นางปรียา ศรีไชยวาน
นางสาวปรียา สุขหอม
นางสาวปรียากรณ ทองปาน
นางสาวปรียานุช สุภารี
นางสาวปรียานุช มิลี
นางปรียานุช วิเศษโชค

หนา ๑๒๓
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว
นางปรียาพร สุริยะชัยพันธ
นางปรียาภรณ ชูกระชั้น
นางปรียาลักษณ ครุฑซอน
นางสาวปวรรณรัตน คงรัมย
นางปวรรณรัตน พึ่งสันเทียะ
นางสาวปวริศา พรหมมาแดง
นางปวริศา สุขสวัสดิ์
นางปวริศา อุปพงษ
นางปวันรัตน พันธมณี
นางสาวปวีณกร คําเสียง
นางสาวปวีณรัตน ปดลี
นางปวีณา กลิ่นเกษร
นางสาวปวีณา คชโคตร
นางสาวปวีณา คําเพราะ
นางสาวปวีณา เนระภู
นางสาวปวีณา บายคลอย
นางปวีณา โพธิ์งาม
นางสาวปวีณา ศรีแจ
นางสาวปวีณา สิริลัพธ
นางปวีณา หาญกุดตุม
นางสาวปวีณา ออนละมอม
นางสาวปองทิพย ลิ่มสุวรรณ
นางสาวปชชาวดี อุนออน
นางสาวปญจพร มณีกันตา
นางสาวปญชลิดา สุวรัตน

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

นางสาวปญญาพร คุมกัน
นางสาวปณฑิตา มานะจิตร
นางปตทุมมา สมบัติพล
นางปทมพร ใจมา
นางปทมพร มีทองหลาง
นางปทมพร ศรีมะณี
นางปทมพร สมาธิ
นางสาวปทมา กะจะวงษ
นางปทมา คานะมี
นางสาวปทมา คํายิ่ง
นางปทมา จันทรเขียว
นางสาวปทมา ถิ่นระหา
นางปทมา ทองยอด
นางปทมา พงษอนุนานนท
นางปทมา ฟานแอเกน
นางสาวปทมา แสงมณี
นางปทมาพร จรจรัญ
นางสาวปทมาภรณ หลีแจ
นางสาวปทมาวดี บางนา
นางปนตวัน ประสงคสันติ
นางปาณิศา ขับลํา
นางสาวปาณิศา นิลเส็ง
นางปาณิศา อินทรโสภา
นางปาณิสตา จันทรเที่ยง
นางปาณิสรา จรูญรัตน
นางสาวปาณิสรา จําปาพันธ

หนา ๑๒๔
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปาณิสรา ศิริมาตย
นางปานจิตต จะรคร
นางสาวปานใจ ดํานิล
นางปานทิพย ปรีประดิษฐ
นางสาวปานทิพย แสงจันทร
นางปานไพลิน ขอพรกลาง
นางปานรดา รัศมี
นางสาวปานวดี เสือหนู
นางสาวปารยพิชชา เจริญศรี
นางสาวปาริฉัตร นิระราช
นางปาริฉัตร สุกแสง
นางสาวปาริชา คงคารัตน
นางสาวปาริชาต นักฆอง
นางปาริชาต โพธิ์แกว
นางปาริชาติ คมขํา
นางสาวปาริชาติ จันทภาค
นางสาวปาริชาติ เจินทํา
นางปาริชาติ แจงสุวรรณ
นางสาวปาริชาติ บุญโฉม
นางสาวปาริชาติ บุตตะชา
นางปาริชาติ ฝงสระ
นางสาวปาริชาติ วิจิตรสาร
นางปาริตา จันทะวงษา
นางสาวปาลิดา จินดานุภาพ
นางสาวปาหนัน พัฒนพงษ
นางสาวปญาภรณ โพธิ์แสง

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

นางสาวปนนภา คําปงศักดิ์
นางปนประภา เลิศงาม
นางปนอนงค กะการดี
นางสาวปมนัส มนัสวิน
นางปยฉัตร ชรารัตน
นางปยฉัตร ศรีศักดิ์นอก
นางสาวปยฉัตร ศรีสุราช
นางสาวปยฉัตร สํารองทรัพย
นางสาวปยฑิฎา นาคคูบัว
นางสาวปยธิดา ทานาค
นางปยธิดา สุวรรณอังกูร
นางสาวปยนันท บุรีศรี
นางสาวปยนันท มูลละ
นางสาวปยนันท เลบานแทน
นางสาวปยนุช ทองรัศมี
นางสาวปยนุช เอ็มยุเด็น
นางสาวปยภรณ สุดดี
นางปยภัทร วัฒนะแสง
นางสาวปยรัตน มูลศรี
นางสาวปยวรรณ ชุมแคลว
นางสาวปยะทัศน ปกษี
นางปยะนันท จันทะโพธิ์
นางสาวปยะนาถ ชัยพฤกษ
นางสาวปยะพร ศรีแกว
นางสาวปยะพร บุญแรง
นางสาวปยะพร ไพยารมณ

หนา ๑๒๕
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปยะมาศ วิจิตรวงษ
นางสาวปยะรัตน จันทรเพชร
นางปยะลักษณ เปฏะพันธ
นางปยะวรรณ มูลเหลา
นางปยากร เทพพันธุ
นางปยาคภัสณ เทพคําดี
นางสาวปยาพัชร แปนจันทร
นางสาวปยาภรณ ชาวกะตา
วาที่รอยตรีหญิง ปุญชรัสมิ์ อะโรคา
นางปุญชรัสมิ์ ไอยรัตน
นางสาวปุญญินิศญา อรรถโสภา
นางสาวปุญญิสา ประเต็ม
นางสาวปุณญาดา บัวแยม
นางปุณฑริก ปานปนแกว
นางปุณณภา ผิวออน
นางสาวปุณณิชญา มะรินทร
นางสาวปุณยนุช กองพลพรหม
นางสาวปุณยนุช แกวนิ่ม
นางสาวปุณยนุช ประดับศิริกร
นางสาวปุณยนุช วงศจักร
นางปุณยนุช สิทธิบุญ
นางปุณยนุช สุวรรณรักษา
นางสาวปุณยวีร ศรีโสภา
นางสาวปุณวรา โสไกร
นางสาวเปมิกา สิริเพียรชัย
นางสาวเปมิตา กุบแกว

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

นางสาวเปรมทิพย รัตนเรือง
นางสาวเปรมปรี ศิริสมบูรณ
นางสาวเปรมสุดา โคตรประทุม
นางเปยทิพย ศรีสุขใส
นางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง
นางสาวผกากาญจน ทองคํา
นางสาวผกาแกว โตกลม
นางสาวผกาทิพย ทองหล่ํา
นางสาวผกาทิพย โลหเส็ง
นางผกาพรรณ มะหิทธิ
นางผกามาศ เรืองจิรัษเฐียร
นางสาวผกามาศ อาจศัตรู
นางสาวผกามาส พาคํา
นางสาวผกาวรรณ บัวนาค
นางสาวผกาวลีย บุญธรรม
นางผกาศร ศรีสุขกาญจน
นางผมทอง อินทรงาม
นางผองพรรณ นวลบุญมา
นางผองพรรณ วงคเศษ
นางสาวผองพรรณ เสารคํานอย
นางสาวผองพรรณี ศิริวรรณ
นางผองศรี เขิมขันธ
นางผองใส ไชยภักดี
นางผองใส ศรีสุข
นางผานิจ หาชัยภูมิ
นางสาวผุสดี คงชุม

หนา ๑๒๖
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฝาบีละ ดอเลาะ
นางฝาริดะ บินอาสัน
นางสาวพการัตน ดวงมณี
นางพงศธร เกษสระบัว
นางพจนา จันดาบุตร
นางสาวพจนา เสือสูงเนิน
นางสาวพจนา เอมพันธ
นางพจนารถ ทางาม
นางพจนี เกตุรามฤทธิ์
นางพจนีย กวนหลวง
นางสาวพจนีย คลายคลึง
นางสาวพจนีย คําเบี้ย
นางสาวพจนีย ชาวทหาร
นางสาวพจนีย ประทุมทอง
นางสาวพจนีย ฝายปาน
นางพชรมน แกนนาคํา
นางสาวพชรมล หงษเจริญ
นางสาวพนมพร ภูนอย
นางพนัดดา เนื่องชมภู
นางสาวพนาไพร แกนไม
นางพนารัตน ศรีโคตา
นางสาวพนาวรรณ แสบงบาล
นางพนาวรรณ ขินานา
นางสาวพนิดา แกวอนงค
นางสาวพนิดา โคตา
นางสาวพนิดา ทายนาวา

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

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพนิดา เทียวประสงค
นางสาวพนิดา บุตรภู
นางพนิดา แมหละเจริญพร
นางพนิตตา จันทรณรงค
นางสาวพนิตธา บุญอรัญ
นางสาวพนิตพร ผลทวี
นางสาวพมรรัตน ชลไพรพิมลรัตน
นางสาวพยอม เทพสวัสดิ์
นางสาวพยอม บงคบุตร
นางสาวพยอม พรมบุตร
นางสาวพเยาว ศิริสังข
นางพรจันทร ขันติวงค
นางสาวพรจันทร ธํารงธีรภาคย
นางสาวพรฉวี มูลลาภัคดี
นางสาวพรชุลี ผานสําแดง
นางสาวพรทวี ทองเชื้อ
นางสาวพรทิพย เดชวัน
นางสาวพรทิพย ภัทรโชตินันท
นางพรทิพย คงเถื่อน
นางสาวพรทิพย ชาญตะคุ
นางสาวพรทิพย โชคเหมาะ
นางพรทิพย เต็มสระนอย
นางพรทิพย บุญอุดม
นางสาวพรทิพย ปะวะภูตา
นางพรทิพย พลรัฐธนาสิทธิ์
นางพรทิพย เพ็ชรรื่น

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรทิพย รางสม
นางสาวพรทิพย ศาสตรา
นางพรทิพย สุขบัญชาชัย
นางสาวพรทิพย สุวิจิต
นางสาวพรทิพย หลักเฉลิมพร
นางสาวพรทิพย อินทรงาม
นางพรทิพา สิทธิตา
นางสาวพรทิวา บุญรัตน
นางสาวพรธีรา ลําพัน
นางสาวพรนภา ดําเดช
นางพรนภา เลาสกุล
นางพรนภา วจีภูมิ
นางสาวพรนภา ออนนางใย
นางสาวพรนัชชา โพธิ์ขามลา
นางสาวพรปรีณัน เขมากรณ
นางสาวพรปวีณ พุฒพวง
นางสาวพรปวีณ พุทธคุณ
นางสาวพรปวีณ อําเคน
นางสาวพรพรรณ ชิณราด
นางสาวพรพรรณ แกวทิพย
นางสาวพรพรรณ ดิสปรีชา
นางสาวพรพรรณ ทองจัตุ
นางพรพรรณ ทัพงาม
นางสาวพรพรรณ บอคํา
นางพรพรรณ พันธอั้ว
นางสาวพรพรรณ สาเคดา

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

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรพรรณ อรุณกิจ
นางสาวพรพิมน สิริมิ่งขวัญ
นางพรพิมล มากพันธุ
นางสาวพรพิมล คงคํา
นางสาวพรพิมล จันทรโคตร
นางสาวพรพิมล จันทรศรี
นางสาวพรพิมล ฉะออน
นางพรพิมล โตสัจจะ
นางพรพิรุณ รอบคอบ
นางสาวพรพิศฌากรต คันธจันทร
นางสาวพรเพ็ญ เกียงตระกูล
นางพรเพ็ญ อะรัญ
นางสาวพรไพฑูรย ไสยบูรณ
นางสาวพรไพลิน โพธิ์ศรี
นางพรภาวนา ไกรนรา
นางสาวพรมพร บัวศรีทอง
นางสาวพรรณกาญจน สมศรี
นางพรรณทิพา กิมเตียว
นางพรรณทิภา บุตรพรม
นางพรรณธิภา บุญสุข
นางพรรณธิภา สีโม
นางพรรณนภา นวนรักษา
นางพรรณนา โงะบุดดา
นางสาวพรรณนิภา ครอบแกว
นางสาวพรรณนิภา วงษา
นางพรรณนิภา สุจริตจิตร

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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรรณนิภา หาญสุโพธิ์
นางสาวพรรณปพร ผลเต็ม
นางสาวพรรณเพชร ประดุจแกวกุล
นางสาวพรรณราย ดําขํา
นางสาวพรรณลักษณ แกวฉวี
นางสาวพรรณวดี ชัยมงคล
นางสาวพรรณวดี หารสาร
นางสาวพรรณวัลย ทองอินทร
นางสาวพรรณษา เพชรทอง
นางสาวพรรณา ตะยุนรัมย
นางสาวพรรณิภา กิจจะพานิช
นางสาวพรรณิภา เกตุมรรค
นางสาวพรรณิภา แกวหลอย
นางสาวพรรณี จูมพันธ
นางพรรณี แถมวัน
นางสาวพรรณี ทรงสุข
นางสาวพรรณี ปรือทอง
นางพรรณี พระสวาง
นางพรรณี เวียงสิมา
นางพรรยาภรณ ปญญาดิษฐ
นางสาวพรรัตน กัลยานุกิจ
นางสาวพรรัตน ใจมั่น
นางสาวพรลภัส ศรีนวล
นางสาวพรวิภา กุลฉัตรพิภัทร
นางสาวพรวิภา บุตรศรีภูมิ
นางสาวพรวิภา สิงหลอ

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

นางพรวิภา หาญจริง
นางสาวพรวิมล บุตรศรีภูมิ
นางสาวพรวิมล ปลื้มจิตร
นางสาวพรวิลัย ปองโสม
นางสาวพรวิไลพรรณ ปานเพ็ง
นางสาวพรศรี ทะนวนรัมย
นางพรสวรรค อาคมวัฒนะ
นางสาวพรสิริ นิ่มทัศนศิริ
นางสาวพรสุดา ทิปญญา
นางสาวพรสุดา พจนธนกรกุล
นางสาวพรหมริณี ระโยธี
นางพรอนันท ทานันทนอก
นางสาวพรอุมา ศิริกิจ
นางพฤกษาชาติ จันทรพรอม
นางสาวพฤหัส ภูประสงค
นางสาวพลอยนภัส หนุนดี
นางสาวพลอยภัค ซาเหลา
นางสาวพลอยลดา ฮาดชมภู
นางพวงแกว พรสินธุเศรษฐ
นางสาวพวงประภา ตนศรี
นางพวงเพชร พรหมอารักษ
นางพวงเพชร เมืองนก
นางพวงรัตน ลําดวน
นางพวงออ เจริญแพทย
นางสาวพัชชาณัญย ศรีมันตะ
นางสาวพัชฌาภรณ เอียดศรี

หนา ๑๒๙
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ
นางสาวพัชฎา ขันติวงค
นางพัชฎา ยาคํา
นางสาวพัชณัฐฏ ทิพยวโรรส
นางสาวพัชณี กังแฮ
นางสาวพัชนี นากร
นางพัชนีย เปลี่ยนขํา
นางพัชรณัฎฐ อรุณพันธุ
นางสาวพัชรนันท สิงหจุย
นางสาวพัชรนันท จุมพลชยาวีร
นางพัชรพร ชัยวรรณ
นางพัชรพร ชาวสวน
นางพัชรพร ศรีสุขใส
นางสาวพัชรพรรณ ยานะคํา
นางสาวพัชรภรณ ชมภู
นางสาวพัชรรัตน ผิวผอง
นางพัชรศิวา ศิลปเสริฐ
นางพัชรอัมพร พิมพพานิช
นางสาวพัชรา กาละดิเรก
นางพัชรา โฆษิตพาณิชย
นางสาวพัชรา รับมา
นางพัชรากร มวงดิษฐ
นางสาวพัชราภรณ เกษตรสินธ
นางสาวพัชราภรณ คงประสิทธิ์
นางสาวพัชราภรณ คํามั่น
นางสาวพัชราภรณ นริศชาติ

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

นางสาวพัชราภรณ เพ็ญวรรณ
นางพัชราภรณ สายสมบูรณ
นางพัชราภรณ สาระหงษ
นางพัชราภา ผานสุวรรณ
นางสาวพัชริดา ชัยพิมลผลิน
นางสาวพัชริดา บัวสิงห
นางพัชริน สิมลี
นางสาวพัชรินทร โงวประดิษฐ
นางพัชรินทร จงสําราญ
นางสาวพัชรินทร จําปาศักดิ์
นางสาวพัชรินทร ใจงาม
นางพัชรินทร ใจใหม
นางสาวพัชรินทร ชาคําใส
นางสาวพัชรินทร ทองสิทธิ์
นางพัชรินทร นันตา
นางพัชรินทร บุญมั่งมี
นางสาวพัชรินทร มณีโส
นางพัชรินทร ยังรักษ
นางสาวพัชรินทร รัตนบุรี
นางสาวพัชรินทร ศิริวิชิตชัย
นางสาวพัชรินทร สอนดี
นางพัชรินทร สารสมจริง
นางพัชรินทร สาโล
นางสาวพัชริภรณ ยมขวัญเมือง
นางสาวพัชรี กองเกิด
นางพัชรี โชคสมัย

หนา ๑๓๐
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 ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพัชรี ทูลธรรม
นางสาวพัชรี บํารุงคุณากร
นางสาวพัชรี พรหมถาวร
นางสาวพัชรี พูลทวี
นางสาวพัชรี แพงประสิทธิ์
นางสาวพัชรี มะลิแยม
นางพัชรี ราวิชัย
นางพัชรี วิวัฒนพิทยวุฒิ
นางสาวพัชรี ศรีศักดิ์
นางสาวพัชรี ศิลปประกอบ
นางพัชรีย ขาวไพบูลย
นางสาวพัชรีย เชาวลิต
นางสาวพัชรีย ตรุณจันทร
นางสาวพัชรีย ศรีตะปญญะ
นางพัชรีย อาษาพันธ
นางสาวพัชรียพร ภาสุรวัฒน
นางสาวพัชรียา ชัยปญหา
นางพัชลี เปลื้องกลาง
นางสาวพัชวรรณ อําพันธสี
นางสาวพัชสนันท ชูสง
นางสาวพัฐสุดา โพธิ์จันทร
นางสาวพัฒนนรี นาคเพชร
นางสาวพัฒนนรี ศรีไม
นางพัฒนา ศุภสกุลอาภาพิบูล
นางสาวพัฒนา สมบูรณ
นางสาวพัณณชิตา สนิทชน

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

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัณธิษลา ดาแกว
นางสาวพัทธธีรา เกษตรเอี่ยม
นางพัทธนันต พรหมประดิษฐ
นางสาวพัทธนันท บุญเพศ
นางพัทธยา เชษฐวิสุต
นางพัทธิมากร ตองชู
นางพัทยา ศรีชนะ
นางสาวพัทรภรณ สิงหทอง
นางพัทรศยา ขัยมงคล
นางพันชั้น ศรีกําพล
นางพันทิพา เชื้อไทย
นางสาวพันทิพาภรณ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นางสาวพันธชา ยังมาก
นางสาวพันธนันท แสงจันทร
นางพันธิพา สุขคุม
นางพันธุทิพย วังแผน
นางสาวพันนอม วองไว
นางสาวพันสุณี เกรียงแสนภู
นางสาวพัสราวดี ตรีชวย
นางสาวพัสสวรรณ เทาเทียม
นางพาณินี มุนเชย
นางสาวพาตียะ ดอเลาะ
นางสาวพาที สื่อสุวรรณ
นางพานธิวา ผิวอุบล
นางพานิช อินทริยวงศ

๕๑๕๗
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพานิชย ยวดยาน
นางพารัศมชญา ปดโรคา
นางสาวพาวิไล ชุมนุม
นางพิกุล ตนศรี
นางสาวพิกุล ตรงประสิทธิ์
นางพิกุล ลัยรัตน
นางสาวพิกุล วงคตะวัน
นางสาวพิกุล อัศวขจรศักดิ์
นางพิขชยาภรณ ออนบานแดง
นางสาวพิชชาพร เพชรขุนทด
นางสาวพิชชาภา ผลสอน
นางพิชญพร ประธิเรศ
นางพิชญสุกานต ธวัลหทัยกุล
นางสาวพิชญา จูงเพื่อนสุข
นางสาวพิชญา เฉื่อยฉ่ํา
นางสาวพิชญา เตจะ
นางสาวพิชญา อัชฌาศัย
นางสาวพิชญานิน สิทธิพร
นางสาวพิชญาพร สุบิน
นางสาวพิชญาภา แสงกุดเลาะ
นางสาวพิชยา พิสัยพันธ
นางสาวพิชาพัทธ ภัทรวัฒนธีรเมธ
นางพิชามญช สีดา
นางสาวพิชามญชุ เนียมบุญ
นางพิชามญชุ เพ็ชรนอย
นางพิชามญชุ ภูมิดิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๘๓
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

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิฐชญาณ ถวิลการ
นางสาวพิฐชญาณ ศรีวงศแสง
นางพิณนภา มาสวัสดิ์
นางพิทยา เพชรคํา
นางสาวพิทยาภรณ บํารุงไทย
นางพิทยาภรณ พุดแกว
นางสาวพินทพวา บุญคง
นางพินทอง ทะกิจ
นางพินนภา สิทธิวงศ
นางพินนะรัช ศิริธร
นางสาวพินิวรรณ มาวัง
นางพิมพกานต แสวงผล
นางพิมพกานต ไชยสุวรรณ
นางสาวพิมพจารุภัทร ชาญประเสริฐ
นางสาวพิมพใจ จันทรโพยม
นางพิมพใจ ภูมิวัฒนกุล
นางพิมพใจ สองแสง
นางสาวพิมพนิภา สาลี
นางสาวพิมพพร ยอดดี
นางสาวพิมพพรรณ ทองดารา
นางพิมพพิมุกต พระธานี
นางสาวพิมพพิศา อุพลรัมย
นางสาวพิมพพิสุทธิ์ โพธิ์งาม
นางพิมพมาดา พรมเป
นางสาวพิมพฤดา ลามคํา
นางสาวพิมพลภัส ภูศิริ

๕๒๐๙
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิมพศุภดา ยุวพันธ
นางสาวพิมพสร อาสาราช
นางพิมพา กลิ่นเกตุ
นางสาวพิมพา กุหลาบเหลือง
นางพิมพา วงษจารย
นางพิมภักดิ์ วิ้นฉวน
นางสาวพิมล เพ็งอุน
นางสาวพิมลทยา พลศักดิ์
นางพิมลธยา แกวแดง
นางพิมลพร ปญญาแกว
นางสาวพิมลมาศ ทองคํา
นางสาวพิมลรัตน จันทะเสน
นางสาวพิมลรัตน ทิพยคํามี
นางสาวพิรดา ศิริวัฒน
นางสาวพิรนันท อาจภักดี
นางสาวพิราภรณ สุพรหมอินทร
นางสาวพิราวรรณ สุพร
นางพิริยา ตามวงค
นางสาวพิรุณย ปองทับไทย
นางพิลาวรรณ สองสี
นางสาวพิลาวัลย สุนประชา
นางสาวพิไลพร หอวังปอ
นางสาวพิศนภา ลาวิลัย
นางพิศมัย คําแกว
นางสาวพิศมัย ชํานาญวารี
นางพิศมัย ทองเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๓๕
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

นางพิศมัย พรมพฤกษ
นางสาวพิศมัย พันพระ
นางสาวพิศมัย แสงบํารุง
นางพิสมัย นาราษฎร
นางสาวพิสมัย สาซุเซา
นางพิสมัย สิทธิศักดิ์
นางพิสมัย สีนอยขาว
นางพิสมัย หิรัญอร
นางสาวพิสมัย อภัยวงศ
นางสาวพีรญา พรมผา
นางพีรนุช สุนทโรสถ
นางพีรมาส นามสละ
นางสาวพีระพรรณ ฉันทะ
นางพุทธชาด พิพัฒนพิริยานนท
นางสาวพุทธชาติ ดําเนิน
นางสาวพุทธชาติ นาคดี
นางสาวพุทธชาติ สวยรูป
นางพุทธา แวงวรรณ
นางพุทธาพร ชูแกว
นางเพชร แสงศรีเรือง
นางเพชรชรินทร กิตติญานันท
นางสาวเพชรชารี สุทธิประภา
นางเพชรดา คําดี
นางสาวเพชรดา นันทะปน
นางเพชรดารินทร สุปรียธิติกุล
นางสาวเพชรไพลิน สายพนัส

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๖๑
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเพชรรดา จิตภักดี
นางสาวเพชรรัตน ภาคสุโพธิ์
นางสาวเพชรรัตน เหลาเขตกิจ
นางสาวเพ็ชรรัตน แชมสา
นางสาวเพ็ชรรัตน พุทรง
นางเพ็ญ เกตโล
นางเพ็ญทิวา พรมโสภา
นางสาวเพ็ญธิดา โสภิน
นางสาวเพ็ญนภา ผลทิพย
นางสาวเพ็ญนภา พันธุเจริญ
นางสาวเพ็ญนภา สารสวัสดิ์
นางเพ็ญนิภา แสนกาศ
นางเพ็ญนีย ขุนเรศ
นางเพ็ญประกาย ณ ลําปาง
นางเพ็ญประภา จันทรกรัด
นางเพ็ญประภา พลวงศษา
นางเพ็ญประภา เริ่มเจริญ
นางสาวเพ็ญประภา สามสี
นางสาวเพ็ญพันธุ ประดับสุข
นางสาวเพ็ญพิชชา กายรัตน
นางเพ็ญลักษณ บุญเรืองเศษ
นางสาวเพ็ญวดี แจมใส
นางเพ็ญวิภา วิชัยโย
นางเพ็ญศรี แกวแสวง
นางเพ็ญศรี จันทรภักดี
นางสาวเพ็ญศรี พรมมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๘๗
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

นางเพ็ญศรี สุวรรณพึง
นางเพ็ญศรี แสงผึ้ง
นางเพ็ญศิริ ทิพโชติ
นางสาวเพ็ญศิริ ทูทู
นางเพ็ญสินี แขงขัน
นางเพ็ญสุภา จันทะสิม
นางสาวเพลินพิศ คําฝอย
นางสาวเพลินพิศ ศิลปชัย
นางสาวเพลินพิศ สมศรีกูล
นางสาวเพลินพิศ อินทรจันทร
นางเพียงจันทร สันหนู
นางเพียงใจ โกมลสิงห
นางสาวเพียงฤทัย บูรณพิสุทธิ์
นางสาวแพรทอง ตัวเสาร
นางสาวแพรว ภูมิจันทึก
นางสาวแพรวนภา จําปานิล
นางสาวแพรวนภา ทิพวงษ
นางแพรวพรรณ ศรีสวย
นางแพรววรินทร ธิมาชัย
นางสาวโพธิ์เงิน อักษรศักดิ์
นางสาวโพธิ์ประภา ดัชถุยาวัตร
นางสาวไพดาว แสนดวงดี
นางไพบูลย สุโพธิ์อามาตย
นางไพรจิตร พลเยี่ยม
นางไพรทูล ตรีเหลา
นางสาวไพรระหง บัวตูม

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๑๓
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางไพรวรรณ หนองกก
นางไพรัตน โกศลนิรัติวงษ
นางสาวไพรินทร แกวกองมา
นางไพรินทร วงศบุญมา
นางสาวไพรินทร ออนสา
นางไพรินทร เอกจิตร
นางสาวไพเราะ ใจดี
นางสาวไพเราะ นิ่มนวล
นางไพเราะ สิงหเผน
นางสาวไพลิน ธรรมฤทธิ์
นางสาวไพลิน ลาภเกิด
นางสาวไพวรรณ ยศอาจ
นางฟาซีลา ดือเระ
นางสาวฟาตีเมาะ เจะเละ
นางฟาริดา บัสตี
นางสาวฟารีดา มามะ
นางฟาอีซะห ยีอุมา
นางสาวเฟองฟา ทวีวรรณ
นางเฟองฟา เพื่อนฝูง
นางสาวเฟองลดา โพธิ์ศรี
นางสาวภคพร แกวอินทร
นางภคพร ใจรักษา
นางสาวภคพร สัสดี
นางภณิดา แดงดวง
วาที่รอยตรีหญิง ภทรจิตรา นรทัต
นางสาวภนัสดา เจียมรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๓๓๙
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

นางสาวภมร เอนกศิลป
นางสาวภมรศรี มวงยอมมาด
นางภรณชนก บุญไชยโย
นางภรณี เลาวกุล
นางสาวภรทาดา ฉัตรนิติชัย
นางสาวภรภัทร สานคํา
นางสาวภรัณยา ทองโต
นางภรัทราภรณ หีบงา
นางสาวภลินี แสงสวาง
นางสาวภวิกา หมอกเจริญ
นางสาวภัคจิรา พิมพหาร
นางสาวภัคนันท ปญโญ
นางสาวภัคภร ชยเสนาพงศ
นางสาวภัควรรณ หมื่นโฮง
นางสาวภัควลัญชญ สุวะศรี
นางสาวภัชชญา ดวงนิล
นางภัชนีวรรณ ไชยตนเทือก
นางภัชราภรณ คําหวาน
นางภัชรินทร นอยอินวงษ
นางสาวภัชริยา ตราสุวัฒน
นางสาวภัชรี ปญญาสิทธิ์
นางภัญญดา กันออง
นางสาวภัณฑริกา ศรีจําปา
นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม
นางสาวภัณฑิรา เที่ยงทํา
นางสาวภัณฑิลา คําภูเมือง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖๕
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภัณฑิลา วรสวัสดิ์
นางสาวภัททิยาภรณ ฆารโสภณ
นางสาวภัทธิรา วุนซิ้ว
นางสาวภัทรกมล ฤทธิแผลง
นางสาวภัทรกร ศรีปจฉิม
นางสาวภัทรจิต จันอน
นางภัทรชนน พันชนะ
นางสาวภัทรนฤน นาวาสายชล
นางสาวภัทรนันท ขนเขียว
นางภัทรนันท ปนแกว
นางสาวภัทรนันท สวางวิจิตรา
นางสาวภัทรพร เสนียไชยชน
นางภัทรภร โคตภักดี
นางสาวภัทรภร ใจใสสุข
นางสาวภัทรมน วรพงศพัฒนา
นางสาวภัทรวดี โคตระวีระ
นางสาวภัทรวดี ชินพาด
นางสาวภัทรวดี ศรีสาร
นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี
นางภัทรศยา พรหมมา
นางสาวภัทรา แสงคุณ
นางสาวภัทราภรณ วงศปรักไพศาล
นางสาวภัทราภรณ สุภาพ
นางสาวภัทราวดี กุมรีจิตร
นางภัทราวดี พงษพิลา
นางสาวภัทราวดี ราชจําป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๓๙๑
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

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร
นางสาวภัทริมณ เฟองทอง
นางภัทริยา ตาคํา
นางภัทริยา สุคนธรังษี
นางสาวภัทิรา เพชรพิมาย
นางภันทิลา จรเงิน
นางภัศราภคนัน สุทาบุญ
นางภัสนันท เขียนภักดี
นางสาวภัสรสุชา วัฒนาธาดากุล
นางภัสสร สุปนนี
นางสาวภาคยพรรณ คําภิระ
นางสาวภาชื่น เหิมขุนทด
นางสาวภาณมาศ วงษแกว
นางสาวภานิดา เครือจันทรแกว
นางสาวภานุมาศ วงศจอม
นางสาวภารณี กานเหลือง
นางสาวภาวดี ศิริสาร
นางสาวภาวดี สุขมาก
นางสาวภาวนา ภูสีเขียว
นางภาวิการ ดาวนันท
นางสาวภาวิณี จํานงค
'
นางสาวภาวิณี บุตรเล็ก
นางสาวภาวิณี อมรวัฒนานุกูล
นางภาวิณี อยูสุข
นางสาวภาวิดา จอมเกาะ
นางสาวภาวิดา สรางสรรค

๕๔๑๗
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภาวิตา ชัยแกน
นางภาวินี นนทลักษณ
นางภาวิไลย ภาคมณี
นางสาวภิรญา ธรรมศิรโชติ
นางสาวภิรมย เกิดโต
นางภูรชญา หิรัญรัตน
นางสาวภูริตา ยันตรกิจ
นางมงคลทิพย บุญสันท
นางสาวมณจันทร มิลินทจินดา
นางมณฑลี พิมพเสน
นางมณฑา เอียดคง
นางมณฑาทิพย จันทรเพ็ญ
นางสาวมณฑิภา ดูหฤคํา
นางสาวมณทิรา อภัยวงศ
นางมณศริญ บุญมี
นางสาวมณันญา คําแพงศรี
นางสาวมณี มูลทิพย
นางมณี สามใจ
นางสาวมณีกานต ตารินทร
นางมณีกานต ธุระหาญ
นางสาวมณีฉัตร พิลาวุฒิ
นางมณีนุช บุญนาค
นางมณีรักษ คําราง
นางสาวมณีรัตน สัมพันธ
นางสาวมณีรัตน สุวรรณวงศ
นางสาวมธุรส แถลงการณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๔๔๓
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

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางมธุรส ศรีสุภาพ
นางสาวมธุรส สอนอาจ
นางสาวมนฑา นิรภัย
นางสาวมนตนภา จอนดี
นางสาวมนตศิริณัชช ครอบบัวบาน
นางมนเทียร นวลอินทร
นางสาวมนฤดี เฉลิมวัฒน
นางสาวมนฤทัย นวลละออง
นางสาวมนสิชา จันทรา
นางสาวมนัญชญา กากะนิก
นางมนันยา นนทคําวงศ
นางสาวมนัสนันท เตมินทร
นางสาวมนัสนันท พรอมญาติ
นางมนิดา หรเสริฐ
นางมยุรา เจริญพร
นางสาวมยุรา เนื่องขันขวา
นางมยุรา ภูบุญทอง
นางมยุรี ทองสุก
นางสาวมยุรี บุดศรี
นางสาวมยุรี ปอนอย
นางสาวมยุรี ปอมแสนศรี
นางสาวมยุรี ผาสีดา
นางสาวมยุรี พุมคํา
นางสาวมยุรี มุงคุณคําชาว
นางมยุรี รอดแยม
นางมยุรี เสิงขุนทด

๕๔๖๙
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมยุรี อาจสามารถ
นางสาวมยุรี อานุภาพ
นางมยุเรศ แสงคํามา
นางมรรยาท บัวบุญชู
นางสาวมรรษพร เหมือนตา
นางสาวมลธริณา ยิ้มแยม
นางสาวมลประเสริฐ ดีแกว
นางสาวมลฤดี ขวัญมั่น
นางสาวมลฤดี นันทะบุตร
นางสาวมลฤดี ประกอบแสง
นางสาวมลฤดี พนมภูมิ
นางสาวมลฤดี มูสิกะสง
นางสาวมลฤดี วรกิจปาลกุล
นางมลวิภา ดิษฐสะโร
นางมลิดา เมฆเจริญ
นางสาวมลินี ศรีสุวรรณ
นางสาวมลิวรรณ วงศจันดา
นางมลิวัลย ตะเสาร
นางสาวมลิวัลย สุทธิประภา
นางมะณี งามศิริ
นางมะลิ จันทรยอง
นางมะลิ ไชยพาฤทธิ์
นางมะลิ เพ็ชรเรือง
นางมะลิ สิงหชัย
นางสาวมะลิวรรณ คุมประเสริฐ
นางมะลิวรรณ สายจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๔๙๕
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

นางสาวมะลิวรรณ อินโต
นางสาวมะลิวรรณ โอกาศ
นางสาวมะลิวัน รางทะเล
นางมะลิวัลย บินสะเหาะ
นางมะลิวัลย ภูชื่นชม
นางมะลิวัลย อยูสุข
นางสาวมัจฉา เผาภูรี
นางมัณฑณา สระทอง
นางมัณฑนา นิลอราม
นางสาวมัณฑนา มีศรี
นางสาวมัณฑนา มูลกัณฐ
นางมัณฑนา ศรีสมบูรณ
นางมัณฑนา แสนหาญ
นางสาวมัณทนา แพะขุนทด
นางสาวมัทนา บํารุงเชื้อ
นางมันตรินี ทิเลา
นางมันทนา เทพคํา
นางมันทิรา ดีบุก
นางสาวมัลลิกา ใจแกว
นางมัลลิกา โตะงาม
นางสาวมัลลิกา อาญาไพรสณฑ
นางสาวมัสลิน ปราชญวิชา
นางสาวมาณัณญา วันโสภา
นางมาดินา ดอเลาะ
นางมานิดา ทองออน
นางสาวมารตี แจงเนียม

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๑
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมารนี ยายอ
นางสาวมาริณี จิรชัยธร
นางมาริสา จันตะมะ
นางสาวมาริสา โรบิน
นางสาวมาริสา วงศวรรณา
นางสาวมารียะห เจะดอเลาะ
นางสาวมารียํา รอเหมมัน
นางสาวมารีอา ทองสังข
นางสาวมาลัย ใจเขียว
นางมาลัย ทรัพยมาก
นางมาลัย ทองจัตุ
นางสาวมาลัย พฤฒิสาร
นางสาวมาลัย วงคํา
นางสาวมาลา สีเมยดง
นางสาวมาลินี สุทธิวัชรพงศ
นางมาลินีย สวัสดีนฤมล
นางมาลี นพศิริวงศ
นางมาลี มีสวัสดิ์
นางสาวมาลี โลหะเวช
นางสาวมาลีนา เจะแซ
นางสาวมาศวรี สังขเรียง
นางสาวมิ่งขวัญ เพียรวิชา
นางมิตอารีย สุวรรณไตรย
นางสาวมิทธิรา เมืองขวา
นางสาวมินตรา เดชขุนทด
นางสาวมีนา แซลิ้ม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๕๔๗
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

นางมีนา สีชาย
นางสาวมีนา สีลุนใด
นางสาวมีนา อยูเพชร
นางมุกดา แซพาน
นางมุกดา พิทักษ
นางสาวมุกดา มะลิสุวรรณ
นางสาวมุกดา เย็นใจมา
นางมุกดา สุขแกว
นางมุขเธียรา พยากรณพิพัฒน
นางมุจรินท ศิรินุพงศ
นางสาวมุจลินท พงษแกว
นางสาวมุจลินทร มหุนี
นางสาวมุฑิตา เที่ยงนอย
นางสาวมุทิตา นันทจินดา
นางสาวมุธาสิณี แปลงไธสง
นางเมตตา กมลวัฒนานนท
นางเมตตา ชิงชวง
นางสาวเมทินี กุดนอก
นางเมทินี คําพาที่
นางเมทินี นามมาลา
นางเมทินี หมื่นเดช
นางสาวเมธินี กําไลเพ็ชร
นางสาวเมธินี ชาติแกง
นางไมลลา ขัติรัตน
นางยศวดี ทองเจริญ
นางสาวยอดขวัญ กลิ่นเพชร

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗๓
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวยอดเพชร ยางธิสาร
นางยามิละ มรรคาเขต
นางสาวยารอนะ ลาเตะ
นางสาวยารูนา ดาโอะ
นางสาวยาวีรา สูเร
นางยินดี เขียวพันธุ
นางสาวยุเนียน เย็นเสนาะ
นางสาวยุบลวรรณ บุรัตน
นางสาวยุพดี อิ่มเอิบ
นางยุพยงค จิตรวงศนันท
นางยุพรัตน ทุมวัน
นางยุพราช แทนแกว
นางยุพา คงคาพันธ
นางสาวยุพา คงผอม
นางสาวยุพา คีรีเฉลาเลิศ
นางยุพา ชีวีสันติสุข
นางยุพา ทองชูชวย
นางยุพา บุณยเกียรติ
นางสาวยุพา ประนิทานะโต
นางยุพา มณเทียรทอง
นางสาวยุพาพร พัฒนกานต
นางยุพาภรณ นาถาพันธ
นางยุพาภรณ วงคกอ
นางสาวยุพาภรณ ศิริชัย
นางสาวยุพาภรณ อุมูล
นางสาวยุพิน ดําดิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๕๙๙
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

นางสาวยุพิน กรุมรัมย
นางสาวยุพิน คมสัน
นางยุพิน โตโทน
นางสาวยุพิน สมหมาย
นางยุภา ชายวิริยางกูร
นางยุภา ภูหมั่นเพียร
นางสาวยุภา ศิริรัมย
นางสาวยุภาพร ไชยรักษ
นางสาวยุภาพร ดอนสมพงษ
นางสาวยุภาพร พาลี
นางยุภาพร เหลาโพธิ์แดง
นางสาวยุภาภรณ มั่งมูล
นางสาวยุภาภรณ สิมแสน
นางสาวยุภารัตน ใจนาน
นางสาวยุภารัตน ปองโกเซ
นางสาวยุรี เขียวเจริญ
นางยุวดี การพันทา
นางสาวยุวดี คนฉลาด
นางสาวยุวดี เครือภูเขียว
นางสาวยุวดี ใจชอบ
นางสาวยุวดี สีลาดเลา
นางยุวรี ถาบุตร
นางสาวยุวรีย บัวโรย
นางยุวเรศ พลชัย
นางยูงทอง ภูแตมนิล
นางเย็นจิต กาสิงห

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๒๕
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเย็นจิตร จํานงคศาสตร
นางเยาวรัตน โคตรธาดา
นางเยาวรัตน แนนอุดร
นางเยาวเรศ ชอหนองแสน
นางเยาวเรศ ธีระภาพงษ
นางเยาวเรศ เพ็ชรนาม
นางเยาวลักษณ กลางทาไคร
นางสาวเยาวลักษณ กลายประยงค
นางเยาวลักษณ คําเหลา
นางสาวเยาวลักษณ ทัพภมาน
นางเยาวลักษณ บัวพูล
นางสาวเยาวลักษณ ยืนชีวิต
นางเยาวลักษณ ลือจันดา
นางสาวเยาวลักษณ วิศิลา
นางสาวเยาวลักษณ สมพงษ
นางสาวเยาวลักษณ สิงหโคตร
นางสาวเยาวลักษณ สุวรรณโรจน
นางสาวรจนา ขวัญเกตุ
นางสาวรจนา ใจตรง
นางสาวรจนา ปนสา
นางรจนา สารเรือน
นางรจนา สุวรรณ
นางสาวรจรินทร เที่ยงปา
นางรชตะ มุระดา
นางรดา อัครเมธีกุลล
นางรดากร ทุทิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๕๑
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

นางรดาณัฐ อินกา
นางรดามณี ดิเรกสุข
นางสาวรดาสถิตย มงคล
นางรตนพร ปนสุวรรณ
นางสาวรตวร ชวยครุฑ
นางสาวรติยา เกตวงษา
นางสาวรติยา สายลาด
นางสาวรมฉัตร โอสวนศรี
นางสาวรมยชลี ขํานาท
นางรมยชลี จงรัมย
นางรมยนลิน ศรีวงษา
นางสาวรรินทร ใจเยือกเย็น
นางสาวรริลรัตน สองสียนต
นางสาวรวินทนิภา จันทวิมล
นางสาวรวิพรรณ หวานแหลม
นางรวิวัณณ คําวงศ
นางรวิสมประภา ระวิงทอง
นางสาวรวิสรา คํารักษ
นางสาวรสริน นอยแกว
นางรสสุคนธ ขันกสิกร
นางสาวรสสุคนธ เสารนวล
นางสาวรอกียะ หลาดี
นางรองรัตน ดาหลวงมาตร
นางสาวรอฎียะห หวันมามะ
นางสาวรอดียะห สาแลบิง
นางรอบียะ เจะกอมะ

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๗๗
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรอบียะ สีสมาน
นางสาวรอปอะห กานุงมิง
นางรอฝอะ กามา
นางสาวรอฮายู ตวนปูเตะ
นางระเนตร รังไสย
นางระเบียบ เผือกอุดม
นางระเบียบ แกวดี
นางระเบียบ แนวโอโล
นางระเบียบ พอคา
นางสาวระพีพร วงคมน
นางสาวระพีพรรณ บึกหาญ
นางสาวระพีพรรณ ภิญโญ
นางระวีวรรณ ใหมเอี่ยม
นางรักชนก สบายจิตร
นางรักษิณา พันธุรักษ
นางสาวรังสินี อินราช
นางรัชชนันท คันธภูมิ
นางสาวรัชญา วุฒิศักดากุล
นางรัชฎาพร แอมพิมาย
วาที่รอยตรีหญิง รัชฎาภรณ เมฆอ่ํา
นางสาวรัชฎาภรณ ยอดยา
นางสาวรัชณี กรรไพเราะ
นางสาวรัชณู นิลดอนหวาย
นางรัชดา อัคฮาด
นางสาวรัชดาพร เมฆยะ
นางสาวรัชดาภรณ ภูจอมขํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗๐๓
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

นางสาวรัชดาวรรณ อังชัญ
นางสาวรัชนก โชติวิไลวรรณ
นางสาวรัชนก รักพอ
นางรัชนิดา เสนาชุม
นางรัชนี ซิวสารี
นางสาวรัชนี ฑีฆาวงศ
นางสาวรัชนี ตอรัมย
นางรัชนี ทัดกลิ่น
นางสาวรัชนี ธรรมเดโช
นางรัชนี ธรรมวงค
นางสาวรัชนี นะคะจัด
นางรัชนี แนนอุดร
นางรัชนี บุตรสอน
นางรัชนี ประทุมจันดี
นางรัชนี ละภักดี
นางรัชนี วงศสุริยากาศ
นางสาวรัชนี สุขทอง
นางรัชนี เสรพล
นางสาวรัชนี หงษแดง
นางสาวรัชนี อาจสัญจร
นางรัชนีกร จรรยาสุภาพ
นางสาวรัชนีกร จันทรเปลง
นางสาวรัชนีกร จํารูญรัตนจิต
นางรัชนีกร อุดมศรี
นางรัชนีกรณ นางวงค
นางสาวรัชนีพร สุกิน

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๒๙
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัชนีภรณ พุมโพธิ์
นางสาวรัชนีย ฉ่ําสูงเนิน
นางสาวรัชนีวรรณ จันทรพิมาย
นางสาวรัชนีวรรณ รัตนติสรอย
นางสาวรัชนีวัลย สุริยะมาตย
นางสาวรัชพร ดิสภักดี
นางรัชรินทร วรรณชู
นางรัชวรรณ แกวพิจิตร
นางรัญจวน เวนุอาธร
นางสาวรัญชิดา หลาบุดดา
นางรัญญาภัทร คนใจบุญ
นางรัฎชนก บุญครอบ
นางรัฐสรรค หมูสะแก
นางรัณติกาน ดารุณรัมย
นางสาวรัดชนี เผาเพ็ง
นางสาวรัตตยา โสมาบุตร
นางสาวรัตติกร ภิรมยโครง
นางรัตติกาล บุญแข็ง
นางรัตติยา เกิดบุญ
นางรัตติยา ไชยเทพ
นางสาวรัตติยา บุญเทศ
นางรัตติยา มณีชัย
นางรัตติยา รุนคําจาย
นางสาวรัตนตะวัน ยอดประโคน
นางสาวรัตนพร เพ็งศรีโคตร
นางรัตนพร สอนใต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗๕๕
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

นางสาวรัตนสุดา พอโคตร
นางสาวรัตนสุดา รัตนภากูล
นางสาวรัตนา กอนโด
นางสาวรัตนา กัญญาโภค
นางสาวรัตนา แกวจันทร
นางสาวรัตนา ขวัญทองออน
นางรัตนา ชาดวัฒนา
นางสาวรัตนา ทาศักดิ์
นางสาวรัตนา บุญเททิน
นางสาวรัตนา บุญพามา
นางรัตนา พิมเภา
นางสาวรัตนา มณีจันทรสุข
นางรัตนา วรชินา
นางสาวรัตนา วาจันทร
นางรัตนา เวณุภูติ
นางสาวรัตนา สังขกุล
นางรัตนา สารี
นางสาวรัตนา สาสกุล
นางรัตนา สิงหอินทร
นางสาวรัตนา หนุนรัตนกุล
นางสาวรัตนา อินทรลุน
นางสาวรัตนาพร ทองคํา
นางรัตนาพร เพชรพนาแพทย
นางสาวรัตนาพร โรจนรัตน
นางรัตนาพร วงศอํานาจ
นางรัตนาพร ศรีสุข

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๘๑
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัตนาภรณ จันทะแกน
นางรัตนาภรณ ไชยสิทธิ์
นางสาวรัตนาภรณ ถิ่นภูวงษ
นางรัตนาภรณ นวลศิริ
นางสาวรัตนาภรณ ไลทองคํา
นางสาวรัตนาภรณ สมบุญ
นางสาวรัตนารมย ภูแปง
นางรับขวัญ ศิริสุจริตกุล
นางรัศนีย บุตรราช
นางรัศมี กอนเงิน
นางรัศมี โพธมาตร
นางรัศมี อัศวเสมาชัย
นางสาวรัศยาพร จินะชัย
นางราเชนทร บังคะดารา
นางสาวราตรี กายะนะ
นางราตรี แกวศิลา
นางราตรี คงบานควน
นางราตรี คงมาก
นางราตรี เชื้อชัย
นางสาวราตรี พรมบังเกิด
นางราตรี พิลาฤทธิ์
นางสาวราตรี ศรีธรรมมา
นางสาวราตรี แสนทวีสุข
นางราตรี โสคําภา
นางสาวราตรี หนองหงอก
นางสาวราตรี อินทะนะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๘๐๗
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

นางสาวรานี รัศมีโรจน
นางสาวรําพึง แยมสูงเนิน
นางรําไพพร ปททุมมา
นางสาวรําไพพรรณ วิลัย
นางรินทณภา กุดแถลง
นางสาวรินรดา มิตยา
นางสาวรุง สิงหทอง
นางสาวรุงจิรา สิทธิ์คงชาญ
นางรุงทิพย คําผง
นางรุงทิพย โพธิดก
นางสาวรุงทิวา กันทาทรัพย
นางสาวรุงทิวา แข็งแรง
นางรุงทิวา ศรีบุปผา
นางรุงทิวา เสนาดี
นางสาวรุงทิวา อินทรโมฬี
นางรุงนภา กลาหาญ
นางสาวรุงนภา คําธิ
นางสาวรุงนภา จําปาศักดิ์
นางสาวรุงนภา ภูแมน้ํา
นางสาวรุงนภา รักษาทิพย
นางรุงนภา ศรีชัย
นางสาวรุงนภา ศิลาวงศ
นางสาวรุงนภา สองสีใส
นางรุงนภา เพลาะกระโทก
นางสาวรุงเพชร ศรีสมบูรณ
นางสาวรุงรวี ธนะบุญ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓๓
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรุงระพี ออนประไพ
นางสาวรุงรักษา ชุมวงศ
นางสาวรุงรัตน ธรรมสาร
นางสาวรุงรัตน พิมพันธุ
นางรุงรัตน โหรสกุล
นางสาวรุงรัตน เอี่ยมสุกใส
นางสาวรุงราวัลย วงคกวานกลม
นางสาวรุงเรือง แซเลี้ยง
นางสาวรุงเรือง สุริโย
นางสาวรุงฤดี โพธิอักษร
นางสาวรุงลาวัลย ศิริโสม
นางรุงลาวัลย สุวรรณภูฎ
นางสาวรุงวิภา ภูลายยาว
นางสาวรุจิญดารา ขีรัมย
นางสาวรุจิรัตน ทานา
นางสาวรุจิรา พะปะเสน
นางรุจิรา สีดาหัวดี
นางสาวรุจิรา หาญภักดี
นางสาวรุซนี เจะอาแว
นางสาวรุสณีญา มูเก็ม
นางรุสนา หวังสนิ
นางสาวรุสนาณี เจะแต
นางสาวรูไกยะ ติงหวัง
นางสาวเรณุมาศ นะมะราช
นางสาวเรณู คงค้ํา
นางเรณู โคตุทา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๘๕๙
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

นางสาวเรณู ทรัพยแจม
นางสาวเรณู ทองรัตนะ
นางสาวเรณู ศรีสวาง
นางเรณู สิงหจุย
นางสาวเรนุกา วงศใหญ
นางเรวดี งามอยู
นางเรวดี วงษชมภู
นางสาวเรวดี ศรีบุญเรือง
นางสาวเรวดี สิทธิศักดิ์
นางเรืองชัย วงศอินทรอยู
นางเรืองทรัพย พรมสา
นางเรืองลฎาภรณ นกตอ
นางเรือนใจ ใตรมโพธิ์ไทร
นางโรสยาตี หมะอะ
นางสาวฤดี ทนกระโทก
นางสาวฤทัย กุลอึ้ง
นางสาวฤทัย ปราบสุธา
นางสาวฤทัยทิพย โพธิ
นางฤทัยรัตน โสภาคะยัง
นางสาวลฎาภา นกุลกิจกําจร
นางสาวลดาวรรณ สุทธิพันธ
นางสาวลดาวรรณ คงเปลี่ยน
นางสาวลดาวัลย พันธทอง
นางลดาวัลย สกลใต
นางสาวลภณพร เกตุชิต
นางลภัสกร สกุลพันธ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๘๕
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลภัสธยาน พูลชู
นางสาวลภัสรดา พันธปอม
นางสาวลลนา ปากบํารุง
นางสาวลลิดา ตูปนเพชร
นางสาวลลิตรภัทร แกกูล
นางสาวลลินดา บัวบาล
นางลลิภัทร โสภากุล
นางลลิสษา โจกตะคุ
นางสาวลวิตรา กองจินดา
นางสาวละเบียบ บุญนิธี
นางละมอม สวนนุม
นางละมอย งามเมืองปกษ
นางสาวละมัย ขําวิไล
นางละมัย คํามุงคุณ
นางสาวละมัยพร คําแกว
นางละมาย เสถียรกุลวงศ
นางสาวละออ พรหมออน
นางสาวละออ ภูทัดผล
นางสาวละออ เหน็บชม
นางละออง กองสา
นางสาวละอองดาว ขุมมิล
นางสาวละอองดาว มาราสา
นางสาวละอองดาว วรรณสมพร
นางละอองดาว แกวกลับ
นางละเอียด จงเกตุกรณ
นางละเอียด จักรบุตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕

นางลักขณา กิ่งแกวกลาง
นางลักขณา คําเบาเมือง
นางลักขณา เฉลิมขวัญ
นางสาวลักขณา ตุนีย
นางสาวลักขณา นันภิวงศ
นางลักขณา ใบลาศ
นางสาวลักขณา ผิวเหลือง
นางลักขณา วงศสามารถ
นางลักขณา สิมงาม
นางลักษขณา บุริวัฒน
นางสาวลักษคณา สงโสภา
นางสาวลักษณพร แกวพาดี
นางสาวลักษณา คงสถิตย
นางลักษณาพร ลาสอน
นางลักษมณ ไทยรัตน
นางสาวลักษมี ในชัยภูมิ
นางลัคนาพร โคตรพัฒน
นางลัดดา ปตถา
นางสาวลัดดา ขุนครบุรี
นางลัดดา จับตะเฆ
นางสาวลัดดา ชาชัย
นางลัดดา เลิศวิเชียร
นางลัดดา วอนอก
นางลัดดา ศรีพรม
นางสาวลัดดาวัลย
กาญจนาเดือนดาว

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวลัดดาวัลย คําพัน
นางลัดดาวัลย จิรนันทนุกูล
นางลัดดาวัลย เจียระวาป
นางสาวลัดดาวัลย เรืองวัชรินทร
นางสาวลัดดาวัลย ศรีจันทร
นางลัดดาวัลย สุวรรณจันทร
นางสาวลัดดาวัลย อาษาพนม
นางสาวลัดดาวัลย อินคําปา
นางลัลนลิตา วิลัยเกษ
นางสาวลาวัลย กาพยตุม
นางลาวัลย ญาติโพธิ์
นางลาวัลย ทองออน
นางสาวลาวัลย พุดขุนทด
นางสาวลําดวน เปยมพรอม
นางลําดวน เพ็ญพักตร
นางลําดวน สีสัน
นางสาวลําปาง สอนดี
นางสาวลําพึง กิ่งนอก
นางสาวลําพึง คิดทํา
นางลําพึง สุวรรณชาตรี
นางลําพูล ชาวงษ
นางสาวลําเพียร ทาสีภู
นางลําไพ มะณีแสง
นางลําไพร พัฒนโชติ
นางลํายวญ ใจกวาง
นางสาวลําใย อุตมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางลําศรี ไชยวารี
นางลิตา บินเซ็น
นางสาวลินดา มะลิมาตย
นางลีแน โตะแวมะ
นางเลิศขวัญ วงคแต
นางสาวเลิศนารี แปงนา
นางเลิศลักษณ ประทุมสุวรรณ
นางสาวไลลา นอยทับทิม
นางสาววงคเดือน จันทะแสง
นางสาววงคเดือน พันธลี
นางวงจันทร วรรณโนมัย
นางวงเดือน ศิริกุล
นางสาววชิรญา ศรีสวัสดิ์
นางสาววชิรพรรณ รัชโพธิ์
นางสาววชิรา น้ําทองดี
นางสาววณิชยา วันทุมมา
นางสาววณิชา อินทรศักดิ์
นางวทันยา อุบลพงษ
นางสาววนันทธนิตย จิตกระจาง
นางวนาลี ดาโสม
นางวนิฐา โพธิ์เหลือง
นางสาววนิดดา ตนแกว
นางวนิดา คํามงคล
นางสาววนิดา จิตใจ
นางวนิดา เจริญไธสง
นางวนิดา ชายไฝ

๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววนิดา เชื้อเมืองแสน
นางสาววนิดา แชมสุขขี
นางสาววนิดา ทองแจม
นางสาววนิดา น้ําขาว
นางวนิดา บุญรัง
นางสาววนิดา ยานกาย
นางวนิดา ยืนชีวิต
นางวนิดา รักษาสิน
นางสาววนิดา วโรรส
นางสาววนิดา สุขถาวร
นางสาววนิดา หรีกประโคน
นางสาววนิดา อาแว
นางสาววรงพร คําวะรัตน
นางวรณี เนตรจอย
นางสาววรดา กุลเสน
นางสาววรดา ชาติชนะ
นางวรดา ภูนิคม
นางสาววรนุช จันทะโคตร
นางสาววรนุช ศรีสุข
นางวรปภา เกื้อชาติ
นางสาววรพา ชูอาวุธ
นางสาววรภาพร บุตรสีทอง
นางวรรฎี พวงพันธ
นางวรรณชญานิศ ภูริโสภิษฐธนัท
นางวรรณทิภา ยอดสงค
นางสาววรรณทิวา กมุทชาติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณนิดา ออมสิน
นางสาววรรณนิภา สิทธิเจริญยศ
นางสาววรรณพร เกตุแกว
นางวรรณพร จําปา
นางวรรณพร เดชเพชร
นางวรรณพร สังขสุวรรณ
นางสาววรรณเพ็ญ ฮวบบุรี
นางวรรณภร หมอนแบบ
นางสาววรรณภัสสร ศรีสวางวรกุล
นางสาววรรณภา ตั้งวงศงาม
นางสาววรรณภา ผมพันธ
นางสาววรรณภา พาพิมาย
นางสาววรรณภา วงษนอย
นางวรรณภา สิงตะบุตร
นางวรรณภา สุวรรณรัตน
นางสาววรรณภา ฮะซิ้ม
นางสาววรรณรดา คําสวัสดิ์
นางวรรณรดา จํารัสกิตติวัลย
นางสาววรรณรัตน ทองสุกแกง
นางสาววรรณรัตน ราชติกา
นางสาววรรณรัตน อัมเรศ
นางสาววรรณวิภา พรหมนิธิ
นางสาววรรณวิภา มูลปราโมกข
นางสาววรรณวิมล ปรังพันธ
นางวรรณวิมล สุมา
นางสาววรรณวิมล อินตอม

๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววรรณวิไล บําเพ็ญ
นางสาววรรณวิศา ภุมมา
นางวรรณศรี อินไธสง
นางสาววรรณศิรา แสนดี
นางวรรณศิริ ทับศรีแกว
นางวรรณา กิจพฤกษ
นางสาววรรณา คําสุข
นางวรรณา จินดาเพชร
นางวรรณา ชูชวย
นางวรรณา ดินนุย
นางสาววรรณา เดชฉกรรจ
นางวรรณา ทองทา
นางสาววรรณา นางาม
นางสาววรรณา ล้ําเลิศ
นางสาววรรณา เหมโคกนอย
นางสาววรรณิดา วงคกระโซ
นางสาววรรณิศา กลอมกมล
นางสาววรรณิษา แดงเจริญ
นางสาววรรณิษา เพ็ญศรี
นางวรรณี ปนปน
นางวรรณี พันธพรหม
นางวรรณี แสงสุริย
นางสาววรรดี สุทธิการ
นางวรรวิษา สอนทรัพย
นางสาววรรัตน กลิ่นสุวรรณ
นางสาววรรัตน โพธิ์กิ่ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรลักษณ ทองสาคร
นางสาววรวลัญช อนันตพัฒนกุล
นางวรวีรินทร วงศใหญ
นางสาววรัญญา จันทะบุตร
นางวรัญญา พิมพรภิรมย
นางสาววรัญญา โพธิกนิษฐ
นางวรัญญา สะอุ
นางสาววรัทยา สอนไพร
นางสาววรัสยาพร อภิวัตนกรนนท
นางวรางคณา ชัยเวียง
นางวรางคณา สิงหไพร
นางสาววรางคณา อินมียืน
นางสาววรางรัตน พุกอนันต
นางวราจันทร ศรีวรรณบุตร
นางวราพร ครจํานงค
นางวราพร รณรงคไพรี
นางวราภรณ กันธะรักษา
นางวราภรณ ขาวเงินยวง
นางสาววราภรณ ขุนกาญ
นางสาววราภรณ ใครครวญ
นางวราภรณ งามหนองออ
นางสาววราภรณ จริตกลา
นางสาววราภรณ เถินมงคล
นางสาววราภรณ ทรัพยประสม
นางสาววราภรณ ทวีจันทร
นางวราภรณ บรรลือ

๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววราภรณ ปราโมทย
นางสาววราภรณ พงษประเสริจ
นางวราภรณ พรรณขาม
นางวราภรณ พิทยาวิสัย
นางสาววราภรณ ราชฤทธิ์
นางวราภรณ ศรีสอาด
นางวราภรณ สนิท
นางวราภรณ สะเทินรัมย
นางสาววราภรณ สันหละ
นางสาววรารักษ พิมพคําไหล
นางสาววรารัตน ขวัญศิริ
นางวรารัตน จันทนา
นางวรารัตน ปานนก
นางสาววรารัตน ฝายสิงห
นางสาววรารัตน เยี่ยมทรงค
นางสาววรารัตน สุระกุล
นางวราลี จันทรงาม
นางวราลี เตี้ยแจ
นางวราลี ศรีตระการ
นางสาววริฐา พวงพอก
นางสาววริดา ลูกภูเขียว
นางสาววริตา รักสถานกําเนิด
นางสาววรินญา สงาชาติ
นางวรินทร ประภัยวงษ
นางสาววริยา ชนะชัย
นางสาววริศรา ไชยเชษฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓

นางสาววริศรา ลิไธสง
นางสาววริศรา เวียงนนท
นางวริศรา สมตัว
นางวริศา สารเสวก
นางสาววริษฐา งานจรัตุรัส
นางสาววรีย กลิ่นรําพึง
นางสาววรุญ จันทรแดง
นางสาววโรชา อนันตพัฒนกุล
นางวลัยพร พรหมเจริญ
นางวลัยพรรณ กอนตน
นางวลัยพรรณ พรหมดวงดี
นางวลัยลักษณ สุทธิวิริวรรณ
นางวลิดา ผลชอบ
นางสาววลีรัตน เกิดแกว
นางวไลพร ทิพยแหมง
นางสาววไลพร ทิพยแหมง
นางวไลพร พลอยขาว
นางสาววสุธร สรสิทธิ์มนตรี
นางสาววัจนา นาโล
นางสาววัจนา ออนทวม
นางสาววัชพร เพ็ญภาค
นางสาววัชรา การภักดี
นางวัชรา ยศรักษา
นางสาววัชราพร พรหมราช
นางสาววัชราพร พลทองสถิตย
นางวัชราพร วัฒนราษฎร

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววัชราภรณ แกววงศ
นางสาววัชราภรณ ชาวคอ
นางสาววัชราภรณ วิจิตรวงษ
นางวัชราวดี ตราชื่นตอง
นางวัชราวรรณ กางทอง
นางวัชรินทร สิทธิพล
นางสาววัชรินทร สินศิริ
นางวัชรี ขวัญดี
นางสาววัชรี คําออ
นางวัชรี คุยนา
นางสาววัชรี นาบัณทิต
นางวัชรี สิริถา
นางสาววัชรีภรณ เกลียวทอง
นางสาววัชลี ฟกทับทิม
นางวัญเพ็ญ ปนทอง
นางสาววัฒณิกา รักชัย
นางสาววัฒนา เทพทองปน
นางวัฒนา มีสุข
นางสาววันดี จําปาทอง
นางวันดี มงคลสระ
นางสาววันทนา คํายุธา
นางสาววันทนา ดวงเวา
นางสาววันทนา บุญจันทร
นางวันทนา โยวัง
นางวันทนาภรณ แควนพุทรา
นางวันทนีย เรือนหลวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕

นางวันทอง ชาลีวงษ
นางวันนา ทองเยา
นางสาววันนา นอมสุระ
นางสาววันนิสา ฉ่ําเจริญ
นางสาววันนิสา ลีหัวสระ
นางสาววันเพ็ญ ชวยนุกูล
นางวันเพ็ญ ตรีโอษฐ
นางวันเพ็ญ ตุนเฮา
นางวันเพ็ญ เที่ยงธรรม
นางสาววันเพ็ญ ธุระหาย
นางวันเพ็ญ โนแกว
นางวันเพ็ญ ผานาค
นางสาววันวิษา พานเชียงสี
นางสาววันวิสา ซึมกลาง
นางสาววันวิสาข ไขหินตั้ง
นางวันวิสาข งามเมือง
นางสาววันวิสาข เชื้อชวด
นางสาววันวิสาข เติมประชุม
นางสาววันวิสาข สุขสุวรรณ
นางสาววัยดี จงรัก
นางวัลภา กาสิงห
นางสาววัลภา แสนภูวา
นางวัลยา ฤทธิมาร
นางสาววัลยา สรอยสะอาด
นางสาววัลลี คําหนา
นางสาววาราดา ณ ลานคา

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววาริกา โนกาศ
นางวาริณี ดํารงค
นางวารี ทิพฤาชา
นางวารี เหมาะหมาย
นางสาววารียา อัคราเดชานนท
นางสาววารุณี จํารูญรัตนจิต
นางสาววารุณี ฉลองขวัญ
นางวารุณี ชองคูณ
นางสาววารุณี แดงเพชร
นางวารุณี ทองมหา
นางสาววารุณี นิลนาค
นางสาววารุณี ยวงกลาง
นางวารุณี วงคธนสิทธิ์
นางสาววารุณี ศรีบุตรโคตร
นางวารุณี ศรีลุนชาง
นางวารุณี สายยนต
นางวาสนา แกวทุง
นางสาววาสนา ชาญสําโรง
นางสาววาสนา ชาเหลา
นางวาสนา ไชยแกว
นางวาสนา ไชยยุทธ
นางวาสนา เดชพันธ
นางวาสนา ตนแจง
นางสาววาสนา ทองทา
นางวาสนา ทองใบ
นางวาสนา บุญประสม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗

นางวาสนา ปานสงฆ
นางสาววาสนา ปนณรงค
นางวาสนา พานะเวช
นางสาววาสนา พานิชย
นางสาววาสนา ยิ้มอยู
นางวาสนา รักแฝงกลาง
นางวาสนา ฤทธิ์หงษ
นางสาววาสนา วงคคําผิว
นางวาสนา ศิริไกร
นางสาววาสนา สรอยสุนทร
นางสาววาสนา สุทธิวรรณ
นางสาววาสนา สุนทร
นางวาสนา อุดมศรี
นางวาสนา อุปสรรค
นางสาววาสนา เอี่ยมริด
นางวาสนา เอี่ยมสวาง
นางสาววาสิตา จันทรา
นางสาววิจิตรา คลังพระศรี
นางวิจิตรา จงจิต
นางสาววิจิตรา จิตรบันเจิด
นางสาววิจิตรา โตมั่น
นางวิจิตรา พวงเงิน
นางสาววิจิตรา เวชสิทธิ์
นางสาววิจิตรา สนสุรัตน
นางสาววิจิตรา สุกใส
นางวิจิตรา แสนใจวุฒิ

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิจิตราภรณ โตแกว
นางสาววิชชาพร สรรพศรี
นางสาววิชชาพร สมศักดิ์
นางวิชชุตา รัชไทยศักดิ์
นางวิชซุตา คงมัยลิก
นางวิชญาดา คําเคน
นางวิชญาดา สิทธิสาร
นางสาววิชญาพร แกวเลาขวัญ
นางสาววิชุดา จินะกันต
นางวิชุตา เกษม
นางสาววิชุตา แกวกุลงาม
นางวิณุรา โชคบัณฑิต
นางวิบูลยรัตน ใจมิภักดิ์
นางวิภา ธรรมจิตร
นางสาววิภาดา แขงขัน
นางสาววิภาดา จันทรภิรมย
นางสาววิภาดา ปุริสาร
นางวิภาดา ศรีทรัพย
นางสาววิภาทิพย บุญเสนา
นางวิภาพร คํามุงคุณ
นางวิภาพร พลสวัสดิ์
นางสาววิภาพรรณ บุญเกศ
นางสาววิภาภรณ ศรีระสาร
นางวิภารัตน กลัดลอม
นางวิภารัตน ครุฑธา
นางสาววิภารัตน คําชมภู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิภารัตน ทองคํา
วาที่รอยตรีหญิง วิภารัตน มานทอง
นางสาววิภารัตน ยุโสะ
นางสาววิภารัตน รัตนมาศพิสุทธิ์
นางสาววิภารัตน วงศคําเหลา
นางวิภารัตน สิทธิพรสวรรค
นางวิภาวดี แกวมาตย
นางวิภาวดี สีดาแจม
นางสาววิภาวดี อาจอํานวย
นางสาววิภาวรรณ ชื่นอารมณ
นางสาววิภาวรรณ เฉยชิต
นางสาววิภาวรรณ สิงหคําคา
นางวิภาวรรณ สุธรรม
นางสาววิภาวี ฤทธิ์บํารุง
นางสาววิภาวี หวังเกษม
นางวิภาวี อัมรพยาฆร
นางสาววิภาศิริ เพิ่มพูน
นางสาววิมฤดี เรือนงาม
นางวิมล อินทรจันทร
นางสาววิมลพรรณ ปญญาอุด
นางสาววิมลพรรรณ ชางคิด
นางวิมลรัตน เกียงกุลลา
นางสาววิมลรัตน ขันเงิน
นางวิมลรัตน วงศพรหม
นางวิมลรัตน เศรษฐสิงห
นางสาววิมลรัตน แสงงาม

๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิมลฤดี โพธิ์ชัย
นางสาววิมลวรรณ ภูคงน้ํา
นางวิมลา แดงวิไล
นางสาววิมลา ศรีพราย
นางสาววิมาภรณ วุฒิพงศ
นางสาววิยดา หินผา
นางสาววิยะดา แกวสรภูมิ
นางวิยะดา หนูคง
นางสาววิยุตา สิงติ้ว
นางสาววิรงรอง ผลจริต
นางสาววิรงรอง สารนาค
นางวิรมล ชูโลก
นางสาววิรัชฎา เกตุชู
นางวิรัชฎา โกพลรัตน
นางสาววิรัตน สุขทวี
นางวิราญา พรหนองเลา
นางวิราภร การยศ
นางวิราศิณี สุทธมา
นางวิริญา แกวทา
นางสาววิไร สุใจยา
นางสาววิลันดา บุญรังษี
นางวิลัย รังหอม
นางวิลัยพร ศรีกุล
นางวิลัยวรรณ เทพอุด
นางวิลัยวรรณ นาสุข
นางวิลาพร ใยวังหนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑

นางวิลาวรรณ หาญมนต
นางสาววิลาวรรณ ชลหัตถ
นางวิลาวรรณ ศรีเปารยะ
นางวิลาวรรณ หาญอาษา
นางวิลาวัณย จันทะคัด
นางสาววิลาวัณย ปานเหม็น
นางสาววิลาวัณย วิโสจสงคราม
นางสาววิลาวัลย ขันทะเสน
นางสาววิลาวัลย เฉียงเหนือ
นางสาววิลาวัลย ดาบจันทร
นางวิลาวัลย บัวทอง
นางวิลาวัลย ราชสุวอ
นางสาววิลาวัลย ราชูโส
นางวิลาวัลย สาดมะเริง
นางวิลาวัลย อรัญศรี
นางวิลาวัลย อุนบุญเรือง
นางสาววิลาสินี ถีระแกว
นางวิไล กุดแถลง
นางวิไล พันธุศรี
นางสาววิไล หวังกุหลํา
นางสาววิไลพร เกตุทัด
นางสาววิไลพร ชุนสิทธิ์
นางวิไลพร เทพอินทร
นางวิไลพร ศิลาพงษ
นางสาววิไลพร หนูนันท
นางวิไลพร หวังดีกลาง

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิไลพร เหลืองศิริ
นางสาววิไลภรณ อินทรศรี
นางสาววิไลย วันงาม
นางวิไลรัตน ปญญาโกษา
นางสาววิไลลักษณ คนไว
นางสาววิไลลักษณ ดวงเดือน
นางสาววิไลลักษณ บํารุงแนว
นางวิไลลักษณ ประทุมทอง
นางวิไลลักษณ ภักดี
นางสาววิไลลักษณ สิงหทองไชย
นางวิไลเลิศ แสงทอง
นางสาววิไลวรรณ เสซู
นางวิไลวรรณ เขตตกุฎี
นางวิไลวรรณ คอนมะลา
นางวิไลวรรณ นอยศิริ
นางวิไลวรรณ บัวสิงห
นางวิไลวรรณ พรหมสถิตย
นางสาววิไลวรรณ มั่นศรี
นางวิไลวรรณ เมืองไทย
นางวิไลวรรณ รัตนสังข
นางวิไลวรรณ สกุลนา
นางสาววิไลวรรณ สงคราม
นางวิไลวรรณ อุยสกุล
นางสาววิไลวัลย แสนเขื่อน
นางสาววิศรุตา วิเศษวงษา
นางวิสา รัชวัตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวีณา ฉิมเรือง
นางวีนา ศิริวัฒน
นางสาววีรดี สมบูรณ
นางสาววีรสุดา แตงงาม
นางสาววีรัลยา สายธนู
นางสาววีรินทร จันทะโพธิ์
นางสาวเวธกา ทองคําตอม
นางสาวเวยณิกา ทองผาภูมิปฐวี
นางสาวเวหา นาโสก
นางสาวแวซูไฮณี จะปะกิยา
นางแววดาว โพธิวัฒน
นางสาวแววดาว ฟอพิมาย
นางแววตา เสือลายตลับ
นางสาวแวแอเสาะ มีสา
นางสาวศกมลวรรณ ยอดฉัตร
นางศตพร ทองมาก
นางสาวศรัญญา สุรมาตร
นางสาวศรัญญา จิตรเจริญ
นางสาวศรัณภัทร ซอนกลิ่น
นางสาวศรัณยภัทร ธรรมรักษ
นางศรัณยา ชอชั้น
นางสาวศรัณยา ทาศักดิ์
นางศรัณยา มากทรัพย
นางศรารัตน ทะทํามัง
นางสาวศริญญา ศรีใส
นางสาวศรินทราภรณ บุญจันทร

๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศรินทิพย ทักขิณ
นางสาวศรินยา การินทร
นางสาวศรินยา ชมภูพื้น
นางศรินรัตน เจริญ
นางศรีณุ ศรีวิชัย
นางศรีนวล ปราบเสร็จ
นางสาวศรีประไพ เชื้อขุนทด
นางศรีพร เปงโย
นางศรีเพ็ญ เพียสุรินทร
นางศรีไพร ปนเกตุ
นางสาวศรีภัทรฌาย สิทธิธร
นางศรีมาย แกวประเทศ
นางศรีมาลา ใจเด็ด
นางศรีมาลา แพงโพนทอง
นางสาวศรีเมือง บัววัฒนา
นางสาวศรีรัก ขําคม
นางศรีวลัย ภาคภูมิ
นางศรีวิไล พรหมดวง
นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน
นางสาวศรีสังวาลย แลใจปา
นางสาวศรีสุดา ผุดมี
นางสาวศรีสุดา เหมทานนท
นางสาวศลิษา ฉิมพงษ
นางศวรรยา จันทรไตร
นางสาวศศิ พลเดช
นางสาวศศิกาญจน นาวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕

นางศศิกานดา ศิริบูรณ
นางศศิธร ปานวน
นางศศิธร กันหาอาจ
นางสาวศศิธร การะเวก
นางศศิธร จงกล
นางศศิธร จันทรเวียง
นางสาวศศิธร ชัยศรีรัมย
นางสาวศศิธร นาวารัตน
นางศศิธร บุญจวง
นางสาวศศิธร เลือดชัยพฤกษ
นางสาวศศิธร วุฒิปญโญ
นางศศิธร ศรีวงศ
นางสาวศศิธร เห็นสุข
นางสาวศศิธร คงเคว็จ
นางศศินา ตะละศักดิ์
นางสาวศศิพร ตนกันยา
นางสาวศศิพิมล พรชลิตพกรณ
นางศศิภรณ ละออง
นางศศิภา บุญขาว
นางสาวศศิมณี สุพิทยพันธุ
นางสาวศศิรกิตติ์ กองทรัพย
นางสาวศศิลดา แพนทิศ
นางสาวศศิลักษณ โอริศ
นางสาวศศิวัณย ออนศรีทอง
นางศศิวิภรณ จิตรชูชื่น
นางศศิวิมล พูลสวัสดิ์

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศศิวิมล เพชรชู
นางศศิวิมล ศรีลําพัง
นางสาวศศิวิมล อิศรานนท
นางสาวศันสนีย แจมจันทร
นางสาวศันสนีย ปุนประโคน
นางศันสุนีย ศรีพรหมทอง
นางศาธิมา ศรีนา
นางศิดาภรณ แผนเจริญ
นางสาวศิรตา ขัตสิริ
นางสาวศิรสถา แสงคํา
นางสาวศิราพร จันทรหลม
นางสาวศิราพรรณ สุทธิประภา
นางสาวศิริกัญญา อุดม
นางสาวศิริกาญจน ไกรพินิจ
นางสาวศิริกานดา ทองเหมือน
นางสาวศิริกานต ขันศิลา
นางศิริกานต ประจักกะตา
นางสาวศิริกุล แสงแกว
นางสาวศิริขวัญ กรอบทอง
นางสาวศิริขวัญ เปยมคลัง
นางศิริจรรยา อภัยศรี
นางสาวศิริจันทร จําปาทอง
นางสาวศิริจันทร เยรัมย
นางศิริจันทรา ชูศรีพัฒน
นางศิริฉัตร ปกครอง
นางสาวศิริญญา งามระลึก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗

นางสาวศิริญญา สุขเจริญ
นางศิริญา ปองเรือ
นางสาวศิริญา สอนสิทธิ์
นางศิริธร นุมเจริญ
นางสาวศิรินทรา ชรารัตน
นางศิรินธร มูลแดง
นางสาวศิรินภา ปราบพาล
นางสาวศิรินันท กุญแจกล
นางศิรินุช เพ็งสลุด
นางสาวศิริปภา สายปญญา
นางสาวศิริพร คุณมี
นางศิริพร จงดี
นางสาวศิริพร จันทร
นางสาวศิริพร ทวงลี
นางสาวศิริพร บัวสอน
นางสาวศิริพร ปทถาพงษ
นางสาวศิริพร พิมพไกร
นางสาวศิริพร เพชรแยม
นางศิริพร เพชรหิน
นางสาวศิริพร มาตุการักษ
นางศิริพร ริพล
นางศิริพร วงษบุญสง
นางสาวศิริพร ศรีภา
นางสาวศิริพร สิงหบริคัน
นางศิริพร เสือสุวรรณ
นางศิริพร หุนหลอ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิริพร อาษาขันธ
นางสาวศิริพรรณ ทรัพจันทร
นางสาวศิริพรรณ เย็นศิริกุล
นางศิริพันธ ธาราภักดิ์
นางศิริพิชญ ดวงจิตร
นางสาวศิริพิชญ ศักดิ์ดา
นางสาวศิริเพ็ญ ฟูพงษ
นางสาวศิริเพ็ญ เมืองนิเวศน
นางศิริภรณ นวนประโคน
นางศิริมุกดา สุจรักษ
นางศิริรัตน กลั่นกําเนิด
นางสาวศิริรัตน ขจรไพร
นางสาวศิริรัตน ขันธจันทร
นางศิริรัตน ดีพา
นางสาวศิริรัตน เถื่อนเฉย
นางศิริรัตน พวงเพชร
นางสาวศิริรัตน พะนาน
นางศิริรัตน เพชรสุวรรณรังสี
นางสาวศิริรัตน สีดา
นางศิริรัตน สุขลวน
นางศิริรัตน สุขเสร็จ
นางศิริรัตน สุยะ
นางศิริรัตน หนุนวงษ
นางสาวศิริรัตน อนุสรณประเสริฐ
นางสาวศิริลักษณ กล่ํามาก
นางสาวศิริลักษณ เทพภูตา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙

นางศิริลักษณ แนวบุตร
นางสาวศิริลักษณ เพ็ชรมั่น
นางศิริลักษณ โพธิ์ศรีวังชัย
นางศิริลักษณ ไพรัตน
นางศิริลักษณ วีระพันธ
นางสาวศิริลักษณ สารีโท
นางศิริลักษณ สุขเสริม
นางสาวศิริลัดดา สมใจ
นางสาวศิริวรรณ คีลาวงค
นางสาวศิริวรรณ จันทนมัฎฐะ
นางศิริวรรณ ชูชวย
นางสาวศิริวรรณ ไชยนรา
นางสาวศิริวรรณ ธรรมวิเศษ
นางศิริวรรณ นันตสินธุ
นางสาวศิริวรรณ นาคทองรูป
นางสาวศิริวรรณ พรหมวงศ
นางสาวศิริวรรณ พอคา
นางสาวศิริวรรณ ลือชา
นางสาวศิริวรรณ วิมูลชาติ
นางสาวศิริวรรณ สารพันธ
นางศิริวรรณ แสนสูงเนิน
นางสาวศิริวรรณ หรภูมิ
นางสาวศิริวรรณ หอมยิ่ง
นางศิริวรรณ อุทัยพล
นางศิริวัฒน ไกรราช
นางศิริวิมล สุทธิสุนทร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริอร ผลาทิพย
นางสาวศิรีวรรณ จูประเสริฐ
นางศิโรรัตน เกตุถิรกุล
นางสาวศิลาพร แกวบุญเรือง
นางสาวศิวนาท กําเหนิด
นางศิวพร จันทรหอม
นางศิวลัย มีทอง
นางสาวศิวะพร เวียงทอง
นางสาวศิวัชญา เกษมพินิจวงษ
นางศิวาพร ปภัสสรศิริ
นางสาวศิวิยา อาจสัญจร
นางสาวศุขเพ็ญพัฐ พงฐศศิ
นางสาวศุขวัญ อิยะสาม
นางศุทธินี หนูหวง
นางศุภกัญญา ทองสุก
นางศุภกานต อุปสาร
นางสาวศุภกานตจนา ศรีโมสาร
นางสาวศุภกานติ์ ปุราชาเต
นางศุภณัฐ สุขรัตน
นางศุภมิตร โตรื่น
นางศุภรดา พันธุแดง
นางศุภรดา สอนพงษ
นางสาวศุภรัตน รายากุล
นางศุภรัตน สมพงษ
นางสาวศุภราภรณ ซาเสน
นางสาวศุภลักษณ พลนุรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภลักษณ ยืนยง
นางสาวศุภลักษณ ฤทธาเจริญกุล
นางสาวศุภลักษณ หลักไชย
นางศุภลักษณ อาทิตย
นางศุภลักษณ เองฉวน
นางศุภวรรณ ดวงภมร
นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท
นางศุภักษร กอนศิลา
นางสาวศุภัชฌา เกิดเกียรติพรกุล
นางศุภัชญา พรชัย
นางสาวศุภานัน พงษประดิษฐ
นางศุภาวินีย เจริญผล
นางศุภิญญา ทองโคตร
นางสาวศุภิญญา เมฆสงค
นางสาวศุภิสรา งามสงา
นางศุภิสรา จุยกง
นางศุภิสรา เพชรวิเศษ
นางศุรีพร หอมวุฒิวงศ
นางศุลีพร กองศูนย
นางศุลีพร บุญเรือง
นางโศภิษฐา มาศแสวง
นางสาวษษฐี อัมโร
นางสาวษิญาภา ฐานุธิติกร
นางสาวสกาวรัตน บุญนายืน
นางสาวสกุลตรา หอมแกนจันทร

๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสกุลตลา ระวิพันธ
นางสกุลรัตน วินทจักร
นางสาวสกุลรัตน อุปชิต
นางสาวสกุลรัตน เฮงเจริญสุข
นางสงวน บุริบัน
วาที่รอยตรีหญิง สงวนศิลป ดวงทา
นางสถาพร ศรสัมฤทธิ์
นางสมควร สิงหสุข
นางสาวสมคิด วุฒิศาสตร
นางสาวสมคิด ศรีบูระ
นางสมคิด สกุลรัตน
นางสาวสมจิต ประเสริฐขจรสุข
นางสมจิตย กิ่งแดง
นางสาวสมจิตย รอดคําทุย
นางสมจิตร ชาสังข
นางสาวสมจิตร ไชยมาศ
นางสาวสมจิตร ทานประสิทธิ์
นางสมจิตร เพ็ชรงาม
นางสมจิตร สมาน
นางสมจิตร อังคะเว
นางสาวสมใจ พลรักเขต
นางสาวสมใจ วงษตา
นางสาวสมใจ เสระหมาน
นางสมใจ เกิดแกว
นางสมชอบ พรหมหรรษ
นางสาวสมโชค อุทัยรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมญา โพธิ์ทอง
นางสาวสมถวิล ทานาม
นางสมถวิล สระแกว
นางสมทรัพย บุญเปยม
นางสาวสมนึก แสนตรง
นางสาวสมบัติ ขําโสภา
นางสาวสมบุญ สระแกว
นางสาวสมบูรณ ฉวีหาญ
นางสมบูรณ ลีบอนอย
นางสมบูรณ แสนภูวา
นางสาวสมประสงค ศรีหวาสระสม
นางสมปรารถนา หาญโยธา
นางสาวสมปอง สมวงษ
นางสาวสมพงษ ทับทิมทอง
นางสาวสมพร ชุมชื่น
นางสมพร ทองรัตน
นางสมพร ทองศรี
นางสาวสมพร บุญหลา
นางสมพร ผาดี
นางสมพร พื้นงาม
นางสมพร มุงค้ํากลาง
นางสมพร ลําภู
นางสาวสมพร แสนเมืองสวางศรี
นางสมพวง อินอุตมา
นางสมพัตสร ตาธุวัน
นางสมพาน ลําพาย

๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมพิศ บุญเอื้อ
นางสมร ชมภูหลง
นางสาวสมรัก จงเทพ
นางสมฤดี เติมสุข
นางสมฤดี บริบูรณ
นางสาวสมฤดี สมบูรณ
นางสาวสมฤทัย นาควิสุทธิ์
นางสมฤทัย ใยแสง
นางสมลักษณ ปรีคํา
นางสาวสมลักษณ หมวดชัยทอง
นางสาวสมวาส ใจรักเรียน
นางสาวสมศรี นาคศรี
นางสมสมัย เตโช
นางสมสมัย พรมพะเนาว
นางสาวสมสวาท อุตสาหะ
นางสาวสมสเหลา วงศตางตา
นางสมสิริ มั่นศิลป
นางสมเสมอ ชาวหลุม
นางสาวสมหมาย ภักดีนารถ
นางสมหมาย ยงญาติ
นางสมหมาย ศรีลาดเลา
นางสมหวัง ปวะบุตร
นางสมหวัง สุขเกษม
นางสาวสมัชญา กั๊กหนู
นางสาวสมัย สมภาร
นางสาวสมานัส โคจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕

นางสาวสมาพร จันทา
นางสาวสมาพร เจริญพร
นางสมาพร อาจวิชัย
นางสาวสมิตา โชติดาว
นางสาวสมิตานัน ทรัพยพาลี
นางสาวสยามล เกษประดิษฐ
นางสยุมพร เจริญสุข
นางสยุมพร ดลเอี่ยม
นางสาวสยุมพร บุญอินทร
นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด
นางสาวสรอย แสนตา
นางสาวสรอยธิดา ปญญา
นางสาวสรอยสุดา แสงดอน
นางสาวสรอยสุดา หลาปา
นางสรอยสุวรรณ เตชะธิ
นางสาวสรัญญา ยอดคําตัน
นางสาวสรัญญา ยิ่งยืน
นางสรัญภรณ พิมพเถื่อน
นางสาวสรัลชนา ศรีชวย
นางสรารัตน สุวรรณรงค
นางสาวสริญญา เขตกระโทก
นางสาวสริญญา ดวงลอย
นางสาวสริญญา นิลคํา
นางสาวสลักจิต มองฤทธิ์
นางสาวสลักจิตร หลายิ้ม
นางสาวสลักจิตร ทะนงค

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสลิตตา เฉยศิริ
นางสาวสลินทิพย ศรีประเสริฐ
นางสวรรยา ศรีดงเค็ง
นางสาวสวาด พลกลา
นางสาวสวิตตา จินทศร
นางสาวสองเมือง บุญขุนทด
นางสาวสองแสง ทรงทอง
นางสาวสองหลา ตนโพธิ์
นางสะกาวเดือน ทองขาว
นางสะกุไร นุนสมัน
นางสะคราญ นามสนธิ์
นางสาวสะไบทอง ชาญจระเข
นางสาวสะมิระ กอฟก
นางสังวาลย ทรัพยประเสริฐ
นางสาวสังวาลย แมนปน
นางสังเวียน ขันติกิจ
นางสาวสัจจานิตย เขตสิทธิ์
นางสาวสัจตรีญา อาดํา
นางสันดุสิต แสงศรีบุญเรื่อง
นางสาวสาคร ค่ํากลาง
นางสาคร พลขันธ
นางสาคร ชวยเทศ
นางสาวสาตีรอห ประดอเฮง
นางสาธิกา แพงชารี
นางสาวสาธิตา วงศขัติย
นางสานิต บอสารคาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗

นางสานิตย เพชรเกิด
นางสายกมล เพิ่มพูล
นางสาวสายใจ ชลเขตต
นางสายใจ ธรรมประกิต
นางสาวสายชล คีรีไพรภักดี
นางสาวสายชล แตงไทย
นางสายทอง ไทยยินดี
นางสายธาร แกวเบี่ยง
นางสายบัว พลมาลา
นางสายฝน เจริญเรือง
นางสาวสายฝน นวนแกว
นางสาวสายฝน บุญมาศ
นางสายฝน ปองสีดา
นางสายฝน พาติกบุตร
นางสาวสายฝน ภักดีสอน
นางสาวสายฝน ไมลืม
นางสาวสายฝน โลหบาล
นางสาวสายฝน สีจันเหนือ
นางสาวสายฝน อินแปลง
นางสาวสายฝน อุปชฌาย
นางสาวสายฝน อูปคํา
นางสายพิณ โคกฤทธิ์
นางสายพิณ จะมัง
นางสายพิณ วรวัฒนาชัยนนท
นางสายพิณ วิชัยกุล
นางสาวสายพิน ใจแกน

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสายพิน ชมชื่น
นางสาวสายยนต หมวดเอน
นางสาวสายรัดดา ตรีสุข
นางสายรุง กกรัมย
นางสาวสายรุง ขุมทอง
นางสาวสายรุง ทราบรัมย
นางสาวสายรุง ทองคลี่
นางสาวสายรุง เริ่มลา
นางสายรุง สีแวง
นางสาวสายสมร จันทรโพธิ์
นางสาวสายสมร ยานะ
นางสายสมร รองไชย
นางสายสุดา แซวจันทึก
นางสาวสายสุดา เผาฟู
นางสายสุนีย กาวีวล
นางสาวสายสุนีย เพลงปาน
นางสาวสายสุนีย สุทโททน
นางสาวสายสุวรรณ รัตนาชาตรี
นางสายไหม กรรเชียง
นางสาวสายไหม พวงบรรเทา
นางสายไหม เฟองฟู
นางสาวสายันต โอดสุ
นางสารภี หัสจักร
นางสาริณี ดิษผึ้ง
นางสาริณี สุขสุเมฆ
นางสาริศา ขําทัพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙

นางสาวสารีนา สอเด
นางสารีปะ มะลี
นางสารีฝะ เบ็นแหละแหนะ
นางสาวสาลินี พานเครือวัลย
นางสาวสาวิณี ศิลปศร
นางสาวสาวิณีย เสืองวงษ
นางสาวสาวิตรี กลิ่นสาหราย
นางสาวสาวิตรี ครุฑอินทร
นางสาวสาวิตรี คําสมบูรณ
นางสาวิตรี เคนดา
นางสาวิตรี จันทสิงห
นางสาวิตรี ชลอ
นางสาวสาวิตรี ปทุมสูติ
นางสาวสาวิตรี ปไชยญาณ
นางสาวสาวิตรี แผนศิลา
นางสาวสาวิตรี พิมพเงิน
นางสาวสาวิตรี พุมสุข
นางสาวสาวิตรี มะยิ
นางสาวสาวิตรี มะลิลา
นางสาวสาวิตรี ยอดดวงจันทร
นางสาวิตรี วาที
นางสาวสาวิตรี แวงวรรณ
นางสาวสาวิตรี สมบูรณ
นางสาวิตรี แสงมณี
นางสาวิตรี อาการ
นางสาวสาหราย ไผรักษา

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสําเนียง ซุยเพ็ง
นางสาวสําเนียง ภูมิโคกรักษ
นางสํารวย โคตรไชย
นางสําราญ แกวคําไสย
นางสําราญ อุดม
นางสาวสําลี นวมนา
นางสิตมน มั่นคง
นางสิตา ขันตี
นางสิตานัน อินนุรักษ
นางสาวสิทธิภรณ โนยราษฎร
นางสิทิตย วันเพ็ง
นางสาวสินทอน มุกดา
นางสาวสินศรี ศรีประเสริฐ
นางสาวสินีนาฏ นากร
นางสาวสินีประภา ศรีมันตะ
นางสิภาภรณ อุทโท
นางสาวสิมรี ทิพเลิศ
นางสาวสิรภัทร สัจจาพันธ
นางสาวสิริกร ทองตัน
นางสาวสิริกร บุญทวี
นางสิริกัญญา ไทวะกิรติ
นางสิริกัลยา ออนวงศ
นางสิริกาญจน วงษเดิม
นางสิริกาญจน เอื้อไธสง
นางสาวสิริจิตต สุกใส
นางสิริธร ชุมภูงาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑

นางสาวสิรินทรา โพธิ์ศรี
นางสาวสิรินธร ดุงศรีแกว
นางสิรินภา ชัยรัตน
นางสาวสิรินันต สุวรรณเลิศ
นางสาวสิรินิภา สิงหเลิศ
นางสาวสิริพร จันทรศิริ
นางสาวสิริพร นาคอุดม
นางสาวสิริพร พรหมเนาว
นางสาวสิริพร เภตรานนท
นางสาวสิริพรรณ สุขเจริญ
นางสาวสิริมงคล ปาภูงา
นางสาวสิริมนต สุนทราภรณ
นางสิริมา อุดมสันต
นางสาวสิริรัตน มีภาคสม
นางสาวสิริรัตน มูณี
นางสาวสิริลักษณ ชมยิ่ง
นางสาวสิริลักษณ บุญศิริวงศ
นางสาวสิริลักษณ มะยม
นางสาวสิริวรรณ ภูมิ่งเดือน
นางสาวสิริวริน บุญวิเศษ
นางสาวสิริวัลณ พรมจําปา
นางสิริวิมล นาซิว
นางสาวสิริวิมล สายหยุด
นางสิริสวัสดิ์ อวยชัย
นางสาวสีตียือแลขอ ลีแมง
นางสีตีอาซูรอ อาแว

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุกัญญา การวิลาศ
นางสาวสุกัญญา กิ่งคํา
นางสุกัญญา แกวทองมา
นางสาวสุกัญญา ขึ้นนกขุม
นางสุกัญญา คนล่ํา
นางสุกัญญา คอมสิงห
นางสุกัญญา คําภู
นางสาวสุกัญญา คําหอม
นางสุกัญญา คุณมาศ
นางสาวสุกัญญา โคโตศรี
นางสุกัญญา จันตะ
นางสุกัญญา จิ้วจวบ
นางสาวสุกัญญา ใจสมุทร
นางสุกัญญา ชัยภูมิ
นางสาวสุกัญญา ดําเนิน
นางสาวสุกัญญา ทองเพชร
นางสาวสุกัญญา ทับสมบัติ
นางสาวสุกัญญา นิมิตโภคานันท
นางสุกัญญา นิลรัตน
นางสาวสุกัญญา เปรียญ
นางสาวสุกัญญา พารอิว
นางสาวสุกัญญา มยุรภานนท
นางสาวสุกัญญา รักษาอินทร
นางสุกัญญา รัตนจารุวัฒน
นางสาวสุกัญญา วังใหญรัมย
นางสาวสุกัญญา ศิลาเวียง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓

นางสาวสุกัญญา สรรเสริญ
นางสาวสุกัญญา สันรัมย
นางสุกัญญา สีสนิท
นางสาวสุกัญญา สืบสีสุก
นางสาวสุกัญญา แสงศรี
นางสุกัญญา อัญทปญญา
นางสาวสุกัญญา พงษสุชาติ
นางสาวสุกันญา ปาวิลัย
นางสาวสุกันยา จัตุรัสตระกูล
นางสุกันยา แดงมี
นางสุกัยนะห อิบู
นางสาวสุกัลยา บัวลอย
นางสุกัลยา บุญทีฆ
นางสาวสุกัลยา เลื่อนฤทธิ์
นางสาวสุกาญจนดา กลาแข็ง
นางสาวสุกานดา พุฒสมอ
นางสาวสุขสรร รัชชุศิริ
นางสาวสุขุมา เพ็งจันทร
นางสุคนธ นอยเจริญ
นางสาวสุคนธทิพย อินภูวา
นางสุคนธา บุญจอม
นางสุคันธนา ทองขวัญ
นางสุจรรยา กั๋งเซงแสตมป
นางสุจรรยา รองราม
นางสุจิต ลี้ทองใบภัทร
นางสุจิตตรา พลสรรค

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุจิตตา คัชเขียว
นางสุจิตรา อางชิน
นางสุจิตรา คงทน
นางสาวสุจิตรา ชามทอง
นางสุจิตรา โชคบัณฑิต
นางสาวสุจิตรา พวงพวา
นางสาวสุจิตรา พิมอุทา
นางสุจิตรา มีทองใส
นางสุจิตรา ยุทธกิจ
นางสุจิตรา โยสีดา
นางสาวสุจิตรา รังศรี
นางสุจิตรา วงษนิล
นางสาวสุจิตรา สมทรง
นางสุจิตรา สองศรี
นางสาวสุจิตรา สุขอรุณยืนยง
นางสาวสุจิตรา สุโคตร
นางสาวสุจิตา สังขประเสริฐ
นางสุจินดา บุพนิมิตร
นางสาวสุจินต แกวประสิทธิ์
นางสุจินตนา ศรีจํานงค
นางสาวสุชญา รวมตะคุ
นางสาวสุชยารัชต ชัยธัญสุขยงนิธิ
นางสาวสุชัชชญา คําทะริ
นางสุชัญญา ชี้แจง
นางสุชาดา เงาสอง
นางสุชาดา ชาวเวียง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุชาดา ดุมอุดม
นางสุชาดา ตรานกแกว
นางสาวสุชาดา ปลุกใจ
นางสาวสุชาดา พานิชย
นางสาวสุชาดา มั่งมูล
นางสาวสุชาดา โลหิตโยธิน
นางสุชาวดี ใบภูทอง
นางสาวสุชิรา เจียรดอน
นางสาวสุชีรา กุลมา
นางสาวสุชีรา สาและ
นางสาวสุฑาทิพย สุขยา
นางสาวสุณญตา สนสรอย
นางสาวสุณัฐดา วงศสวัสดิ์
นางสาวสุณิชา ศรีรักษา
วาที่รอยตรีหญิง สุณิษา ผากาเกตุ
นางสุณี วงควาลเรือน
นางสุณีรัตน นิลสาคู
นางสุณีรัตน วัฒนประดิษฐ
นางสาวสุดสาคร วังสมบัติ
นางสาวสุดา พวงทรัพย
นางสาวสุดา ยาวาหาบ
นางสุดา วัฒนศรี
นางสาวสุดาทิพย หลาสอน
นางสุดาทิพย อินควร
นางสาวสุดาภรณ รอดชมภู
นางสุดารักษ เชเดช

๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุดารัตน จันทรอําไพ
นางสาวสุดารัตน ชูรัตน
นางสาวสุดารัตน ดําใหม
นางสาวสุดารัตน ทศไกร
นางสุดารัตน ทองชั้น
นางสาวสุดารัตน บุญโต
นางสุดารัตน พรมลี
นางสาวสุดารัตน พันธุชัย
นางสาวสุดารัตน สวัสดี
นางสุดารัตน สิงหทอง
นางสาวสุดารัตน อินธิราช
นางสาวสุดาวรรณ คัชเขียว
นางสาวสุดาวรรณ พรมลี
นางสุดาวรรณ พลอยแดง
นางสุดาวรรณ โสมะเกษตรินทร
นางสุดาวัลย ยอดเพ็ชร
นางสาวสุติมา คําเคน
นางสาวสุทธาจารี สุระมาตย
นางสาวสุทธาสินี ปานอุรัง
นางสาวสุทธิ์จิตตรี ไชยแสงคํา
นางสาวสุทธิณีย อําไพศรี
นางสาวสุทธินี สีเหลื่อม
นางสุทธิพร ศสีธร
นางสุทธิยา แสงคํา
นางสาวสุทธิรา เมืองมนตรี
นางสาวสุทธิลักษณ ชือมือ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗

นางสาวสุทธิลักษณ ภูอิ่นออย
นางสาวสุทธิวรรณ ตระการดี
นางสาวสุทธิวรรณ สุทธิ
นางสาวสุทัชชา แตนําชัย
นางสุทิพยรัตน อินทรอุดม
นางสุทิศา บุตรเงิน
นางสาวสุธรรมา จันทรสอน
นางสุธัญญา นอกกระโทก
นางสาวสุธัญญา สิทธิฤทธิ์
นางสาวสุธากานต วงคไชย
นางสาวสุธาทิพย ชูธง
นางสาวสุธาทิพย นวลนิ่ม
นางสาวสุธามาศ สารชํานิ
นางสาวสุธาศิณี ชางศรี
นางสาวสุธาศิณี ทะยานรัมย
นางสุธาสินี นิจพันธ
นางสุธาสินี เรือนคํา
นางสุธาสินี เลขจิตร
นางสุธาสินี สรอยสน
นางสุธาสินี แสนใจวุฒิ
นางสาวสุธาสินีย ไกรสันเทียะ
นางสุธิดา ทรงฐาน
นางสาวสุธิดา พุทธทองศรี
นางสุธิดา ลีลา
นางสาวสุธินี ปริวินิจฉัย
นางสุธินี คําทะเนตร

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุธิรา โพธิญาณ
นางสาวสุธิศา อุพลรัมย
นางสาวสุธีนุช สุมงคล
นางสาวสุธีรา กาหาวงษ
นางสาวสุธีรา แกลวเกษตรกรณ
นางสาวสุนทรี ตรีเนตร
นางสาวสุนทรี ศรีทองกูล
นางสุนทรีย พุทธิพงศภรณ
นางสาวสุนัดดา พันธอน
นางสาวสุนันท ชยะธรรมกูล
นางสาวสุนันท โพธิสนาม
นางสุนันท เลาหา
นางสุนันทา คงจินดามณี
นางสาวสุนันทา จันทรสอน
นางสุนันทา จินดาสวย
นางสุนันทา ชูติธวัช
นางสุนันทา ทาวนอก
นางสุนันทา ราชประโคน
นางสุนันทา สมบัติเจริญ
นางสาวสุนันทา สุขเคหา
นางสุนันทา สุขวัติ
นางสาวสุนัยยะห กูและ
นางสาวสุนารี ศรีรัตน
นางสุนิดา นุยพิน
นางสุนิดา สุวรรณพัฒนา
นางสุนิตรา ไชยวัต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙

นางสุนิตา ภูดัด
นางสาวสุนิศา ศรีนุต
นางสุนิษา พาพิจิตร
นางสาวสุนิษา ศรีธรรมมา
นางสาวสุนิสา คงศรีชาย
นางสาวสุนิสา คงศิลป
นางสาวสุนิสา โพธิ์กลีบ
นางสาวสุนิสา โพธิแสง
นางสาวสุนิสา มากสวัสดิ์
นางสาวสุนิสา โยธาศรี
นางสาวสุนิสา สูหลง
นางสาวสุนิสา แสงสิงห
นางสาวสุนิสาธินี พัฒรา
นางสาวสุนีนาถ แวววงศ
นางสาวสุนีย กลัดแพ
นางสุนีย เกษมสวัสดิ์
นางสุนีย บุญญา
นางสาวสุนีย เบ็ญหวา
นางสุนีย รอดซุง
นางสุนีย แสนพิพัฒน
นางสาวสุนีย แสนรัมย
นางสาวสุนียยาพร มะลิซอน
นางสาวสุนีรัตน ปตถาทุม
นางสาวสุเนตรา ศรีภู
นางสุเนตรา อินทรสุตต
นางสาวสุประวีณ กลีบสมุทร

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุปราณี ขุนศรี
นางสาวสุปราณี ชูศักดิ์
นางสุปราณี สุพรมอินทร
นางสุปรียา บุญวงศ
นางสาวสุปรียา สิงหบริรักษ
นางสาวสุปญญา บุบผาพิลา
นางสาวสุพรทิพย เชื้อเขตกิจ
นางสาวสุพรทิพย หาราช
นางสุพรพรรณ คิมประสูตร
นางสุพรรญา อินธิแสง
นางสาวสุพรรณ ผมงาม
นางสุพรรณ หนูจันทร
นางสาวสุพรรณิการ ตะโฮ
นางสุพรรณี ไกยนารถ
นางสุพรรณี จริงจิตร
วาที่รอยตรีหญิง สุพรรณี ทองกุล
นางสุพรรณี ทองสา
นางสาวสุพรรณี ทับสมบัติ
นางสาวสุพรรณี ธิถา
นางสุพรรณี บุญยวัฒน
นางสุพรรณี พยัคฆสัก
นางสาวสุพรรณี พันธเสถียร
นางสาวสุพรรณี เมืองสง
นางสาวสุพรรณี ลิ้มภัทราพร
นางสุพรรณี วงษสุด
นางสาวสุพรรณี ศรีภูวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑

นางสาวสุพรรณี สวยสม
นางสาวสุพรรณี สายกลาง
นางสุพรรณี สุขถาวร
นางสาวสุพรรณี แสงสุข
นางสาวสุพรรษา กุลราช
นางสาวสุพรรษา แกวกรูด
นางสาวสุพรรษา คําพันธ
นางสาวสุพรรษา ทองเขียว
นางสาวสุพรรษา ไลเลิศ
นางสาวสุพรรษา สํารองพันธ
นางสุพรรษา หาญมนต
นางสาวสุพักตร วันดี
นางสาวสุพัฒตรา โทรัตน
นางสาวสุพัฒนตรา รัตนเพชร
นางสาวสุพัฒนตา พิลาแดง
นางสุพัฒสร แกวลี
นางสุพัตรา รัตนเพชร
นางสาวสุพัตรา เกิดสุข
นางสุพัตรา ขันติยู
นางสุพัตรา ใจเหินวิจิตรกุล
นางสุพัตรา ณ วาโย
นางสาวสุพัตรา นามบุตร
นางสาวสุพัตรา ปองนาลา
นางสุพัตรา โพธิสวาง
นางสาวสุพัตรา ฟกสุขจิตต
นางสาวสุพัตรา มูลทะสิน

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุพัตรา ศรีภักดี
นางสุพัตรา สุริยะไกร
นางสาวสุพัตรา หนูแกว
นางสุพัตรา อยูกลัด
นางสุพัตรา อารีเอื้อ
นางสาวสุพัทรทรา เทียมเมฆ
นางสาวสุพัสพิชญา พันธเขตรกิจ
นางสาวสุพาพร สีดา
นางสาวสุพิชชา คะปานา
นางสุพิชชา อังสุวรรณ
นางสาวสุพิชฌาย บํารุงสุนทร
นางสาวสุพิชฌาย ลาวนอย
นางสาวสุพิชฌาย สาระคํา
นางสาวสุพิชญา ชื่นอก
นางสาวสุพิชญา สระแกว
นางสาวสุพิชญา แสงโรจน
นางสุพิศ ดวงพิมาย
นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร
นางสาวสุภณิดา ทองคํา
นางสาวสุภณิตา กุลครอง
นางสาวสุภมาส ยอดเจริญ
นางสุภร แกวมณี
นางสาวสุภรภัค สอนอัน
นางสาวสุภลักษณ คําสิงหวงษ
นางสุภลักษณ มูลกัณฑา
นางสาวสุภัก อรุณพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓

นางสุภักดิ์ตรา ภูมิภักดิ์
นางสุภัค โฮมภิรมย
นางสาวสุภัคดิ์ เชื้อสงา
นางสุภัทตรา ไกยสวน
นางสุภัทรา เกเย็น
นางสุภัทรา เงินดี
นางสาวสุภัทรา ทองอยู
นางสุภัทรา ออนคง
นางสุภา พรมมงคล
นางสาวสุภาณี มะหมีน
นางสาวสุภาณี วรรณะ
นางสาวสุภานี แกวคําหาญ
นางสาวสุภาพ ฉิมวัย
นางสาวสุภาพ ทองทจิตร
นางสาวสุภาพ ภูมิไธสงค
นางสุภาพ สุดามาตย
นางสาวสุภาพ เสารภิระ
นางสุภาพ แสงประโคน
นางสุภาพ อุนใจ
นางสาวสุภาพร ไกรสมุทร
นางสุภาพร จูมวงศ
นางสาวสุภาพร เชิงหอม
นางสุภาพร ดวงแกว
นางสาวสุภาพร แตงเนตร
นางสาวสุภาพร บุญเทียมยิ่ง
นางสาวสุภาพร บุญเพิ่ม

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘๔
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาพร ประสิทธิ์
นางสุภาพร ผลาผล
นางสุภาพร ผิวนิล
นางสุภาพร ภูกงลี
นางสาวสุภาพร ภูสมนึก
นางสุภาพร มณีสุข
นางสาวสุภาพร มะลาด
นางสาวสุภาพร ราชแลน
นางสาวสุภาพร ฤทธิขันธ
นางสุภาพร วงษออน
นางสาวสุภาพร วันโสภา
นางสาวสุภาพร ศรีนามเอ็ม
นางสาวสุภาพร ศรีหาพล
นางสาวสุภาพร สาครเย็น
นางสาวสุภาพร สุผามาลา
นางสุภาพร เหมาะหมั่น
นางสุภาพร เหลืองอราม
นางสาวสุภาพรรณ ใจแปง
นางสาวสุภาภรณ กอนตาล
นางสาวสุภาภรณ ตั้งจิตพัฒนกุล
นางสุภาภรณ นวมมา
นางสุภาภรณ บัวบาน
นางสุภาภรณ ผุยพอกสิน
นางสุภาภรณ พรมนอก
นางสาวสุภาภรณ พรมนอก
นางสุภาภรณ มูลถวิลย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๑๐
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

นางสาวสุภาภรณ แยมจู
นางสาวสุภาภรณ สังฆมณี
นางสุภาภรณ สุวรรณศรี
นางสาวสุภาภรณ หุบกระโทก
นางสาวสุภารัตน กลางนุรักษ
นางสาวสุภารัตน คัดถาวร
นางสาวสุภารัตน ภูชางทอง
นางสาวสุภารัตน ศรีรัตน
นางสาวสุภาวดี ครองกุฏิ
นางสุภาวดี เจริญสุข
นางสาวสุภาวดี ชาชิโย
นางสุภาวดี ชานันโท
นางสุภาวดี ไชยโพธิ์
นางสุภาวดี เทศชาลี
นางสาวสุภาวดี ธรรมสุข
นางสุภาวดี บุญนํา
นางสาวสุภาวดี เยี่ยมยิ่ง
นางสุภาวดี ใยวังหนา
นางสาวสุภาวดี วรรธนะอมร
นางสาวสุภาวดี สายยศ
นางสุภาวดี สินเทาว
นางสาวสุภาวดี สุวรรณสังข
นางสาวสุภาวดี แสนเสร็จ
นางสาวสุภาวดี อุนแกว
นางสุภาวรรณ อัคราช
นางสาวสุภาวรรณ ขจรเดช

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๓๖
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภาวรรณ พลเยี่ยม
นางสาวสุภาวัลย แพงบรรเทา
นางสาวสุภาวิตา พันนานนท
นางสาวสุภาวินี วานนท
นางสุภาษา สบสุขสกุลผล
นางสุภาสินี จิ๋วนอต
นางสุภิญญา ประทิศ
นางสาวสุมณฑา ชวยแทน
นางสุมณฑา มะลิวรรณ
นางสาวสุมนา บุญเอก
นางสาวสุมลฑา ปนทอง
นางสาวสุมลทิพย ผองใส
นางสุมารินทร วงคอารีย
นางสุมาลี คงจีน
นางสุมาลี คามเขต
นางสุมาลี คามวง
นางสุมาลี เนตรพล
นางสาวสุมาลี ศรีขาว
นางสุมาลี ศรีจันทร
นางสุมาลี ศิริชน
นางสุมาลี อาษาศรี
นางสาวสุรธนาภา เลบานแทน
นางสาวสุรเนตร ชมเส็ง
นางสาวสุรภา ชินสกุลเจริญ
นางสาวสุรภา มหาพรม
นางสุรภี การะเกษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๖๒
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

นางสุรัญยา อินทาทอง
นางสุรัตน จันทะไพร
นางสุรัตนกัญญา พงษเผือก
นางสาวสุรัตนดา มะลิจันทร
นางสาวสุรัตนดา จอกสถิต
นางสาวสุรัตนติญา สุขุมิน
นางสุรัตนา แกวคําภา
นางสาวสุรัตนา ชาวสวน
นางสาวสุรัสวดี สุวรรณพงศ
นางสาวสุรารักษ เชยกลิ่น
นางสาวสุรินธร นาคคุม
นางสุริยา รักษไชย
นางสาวสุรีพร กล่ํารัตน
นางสาวสุรีพร ทรายงาม
นางสาวสุรีพร ผิวผอง
นางสุรีพร มีใจ
นางสาวสุรีพร โรจนาศรี
นางสาวสุรีย รัตนภิรมย
นางสาวสุรียพร ทับหิรัญ
นางสุรียภรณ เอี่ยมรัมย
นางสุรียรัตน ปริปุณะ
นางสาวสุรีรัตน เจริญสุข
นางสุรีรัตน งามดี
นางสาวสุรีรัตน จูมพระบุตร
นางสุรีรัตน ชูชม
นางสุรีรัตน ซึ่งสมณกุล

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๘๘
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุรีรัตน แดงแยม
นางสาวสุรีรัตน พิทักษธิติกุล
นางสุรีรัตน เรืองสุกดี
นางสุรีรัตน ศรีวิเชียร
นางสุรีรัตน แสนเพชร
นางสุรีรัตน อินทนนท
นางสาวสุรีวรรณ เสริมมติวงศ
นางสาวสุรีวัลย แกวไชยะ
นางสาวสุไรดา อาแวกาแฉะ
นางสาวสุลาวรรณ สายศิวานนท
นางสาวสุลาวัลย สมนามี
นางสาวสุลาวัลย สุขสวัสดิ์
นางสุไลดา เจะยอ
นางสาวสุวคนธ แสงใสแกว
นางสาวสุวดี บึงแกว
นางสาวสุวนันต ชวยพิชัย
นางสุวนิตย แกนศักดิ์ศิริ
นางสุวพร วรรณทอง
นางสาวสุวภัทร ฟองยอย
นางสาวสุวภัทร สุขจิต
นางสุวรรณ พุทธรักษา
นางสุวรรณภา มาลา
นางสาวสุวรรณรัตน ศรีอินทร
นางสุวรรณรัตน สุยะพอ
นางสาวสุวรรณา กระจางมล
นางสุวรรณา เจริญลอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๓๑๔
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

นางสุวรรณา ชาวชายโขง
นางสาวสุวรรณา ดวงทอง
นางสาวสุวรรณา เดชมา
นางสาวสุวรรณา บริเพชร
นางสาวสุวรรณา พิริยะพล
นางสาวสุวรรณา พุทธา
นางสาวสุวรรณา ภักดีนัน
นางสุวรรณา มวงปาน
นางสุวรรณา มาลัยเล็ก
นางสาวสุวรรณา เรี่ยรัมย
นางสาวสุวรรณา สันหมะ
นางสาวสุวรรณา หมื่นหาญ
นางสุวรรณาภรณ ทองรัก
นางสาวสุวรรณี ไพเราะห
นางสาวสุวรรณี ละแม
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย
นางสาวสุวรรนีย เทพนภา
นางสาวสุวลักษณ ประทุมวัน
นางสุวัชรา ศิริศิลป
นางสุวัฒนา ตีพลาด
นางสาวสุวารีย แกวประสงค
นางสาวสุวิชยา ตราชู
นางสาวสุวิภา พรหมประทีป
นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ
นางสาวสุวิมล ดวงนุย
นางสาวสุวิมล ทุมดี

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔๐
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุวิมล มากะเต
นางสาวสุวิมล เรืองขจร
นางสาวสุวิมล สมวงค
นางสาวสุวิมล สุขทอง
นางสาวสูไซนีย สาและ
นางสูไรดา ดะบู
นางเสริมสวย ประจัญศรี
นางเสาวคนธ แกววิจัตร
นางสาวเสาวคนธ คิดโปรง
นางสาวเสาวคนธ ศรีชนะ
นางสาวเสาวณี พวงคํา
นางสาวเสาวณีย เผยกลาง
นางเสาวณีย ศิลปสาย
นางเสาวนิตย สายไธสง
นางเสาวนีย เกษศิริ
นางเสาวนีย ฐาปนพัฒน
นางสาวเสาวนีย ธูปทอง
นางสาวเสาวนีย พลกลาง
นางเสาวนีย พัดใส
นางเสาวนีย โมธรรม
นางสาวเสาวนีย รักขะภัย
นางเสาวนีย ศรีโคตร
นางเสาวนีย ศิรินามมนตรี
นางเสาวนีย สีลาดเลา
นางเสาวภา คุณุรัตน
นางเสาวภา ชมนาวัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๓๖๖
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

นางสาวเสาวภา มุงเกิด
นางสาวเสาวภา สิงหล่ํา
นางเสาวภาคย เข็มคง
นางสาวเสาวรักษ เกตุแกว
นางเสาวลักษณ ชาชิโย
นางเสาวลักษณ ทองบอ
นางสาวเสาวลักษณ ธรรมวงศ
นางสาวเสาวลักษณ นพมาก
นางเสาวลักษณ บุญตอม
นางสาวเสาวลักษณ ประธาน
นางสาวเสาวลักษณ ปนดี
นางเสาวลักษณ พลสนาม
นางสาวเสาวลักษณ เพชรมีศรี
นางเสาวลักษณ วิชาผา
นางสาวเสาวลักษณ สิงกันยา
นางสาวเสาวลักษณ เอี่ยนเลง
นางสาวแสงเงิน อินธิแสง
นางแสงจันทร จินามา
นางสาวแสงเดือน หาญอาษา
นางสาวแสงเดือน เฮียงสุข
นางสาวแสงทอง แกวคํา
นางแสงเทียน บรรยงค
นางแสงรวี ปุณณบุตร
นางสาวแสงระวี แกวรากมุข
นางแสงระวี แสงรัตน
นางแสงอรุณ อุทัยผล

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙๒
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางโสจิรัตน นนทะพันธ
นางสาวโสธิดา ศรีเดช
นางโสพิด พริ้งเพราะ
นางสาวโสพิศ โพธิรุกข
นางโสภณา หมูเก็ม
นางสาวโสภา เจือบุญ
นางโสภา ไพศาลวัน
นางโสภา ไมสูงเนิน
นางสาวโสภา ยุเด็น
นางสาวโสภา สีดํา
นางสาวโสภา อุทุมพร
นางสาวโสภิดา แคนมี
นางสาวโสภิตา บุญราก
นางสาวโสมฤดี พลอยขาว
นางสาวหงษทอง แกนพรม
นางหทัย เชื้อสงฆ
นางหทัยกาญจน กาญจนบวร
นางสาวหทัยกาญจน คําสราง
นางสาวหทัยชนก นันตะแขม
นางสาวหทัยชนก หลวงเทพ
นางหทัยชร เอี่ยมเพ็ญแข
นางสาวหทัยทิพย บุญรินทร
นางสาวหทัยทิพย เสนาปกธงไชย
นางหทัยทิพย อวนศรี
นางสาวหทัยพร พุกะทรัพย
นางหทัยภัทร ไชยทองศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๔๑๘
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

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางหทัยรัตน เที่ยงจันทึก
นางหทัยรัตน ขุนงามขํา
นางสาวหทัยรัตน พิมพจอง
นางสาวหทัยรัตน ศรีคิรินทร
นางสาวหนึ่งกัญญา จันทรลอย
นางสาวหนึ่งนุช สุขโชค
นางสาวหนึ่งฤทัย กาประโคน
นางสาวหนึ่งฤทัย คําทา
นางสาวหนึ่งฤทัย สินธพ
นางหนึ่งฤทัย สุระเสียง
นางหนูกลิ้น บุญหอ
นางสาวหนูกุล คําสอน
นางหนูชม สายแกว
นางสาวหนูดาว บุญจันทร
นางสาวหนูเลื่อน วิเศษ
นางหนูเวียง เนาวราช
นางสาวหยาดอรุณ ศรีเขื่อนแกว
นางหอมหวน ฟูมบุญ
นางหับเสาะ หมันโสะ
นางสาวหิรัญญา ทรัพยพาลี
นางสาวเหมือนฝน ศิริจันทรบุตร
นางเหรียญทอง ออนคํา
นางอณัญญา อยูยงค
นางสาวอโณทัย กลิ่นศรีวัฒนา
นางสาวอโณทัย มีคําจันทร
นางสาวอโณทัย แหลมกลาง

๗๔๔๔
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอดิศรา คําลอยฟา
นางสาวอดิสา ธนสุขสมบัติ
นางอทิตยา ปนตา
นางอทิตยา อินธิรส
นางอทิติยา จรลี
นางสาวอทิสุดา คําทา
นางอนงค เกิดเหมาะ
นางอนงค ทองพีระ
นางอนงค นารีนาถ
นางอนงค มันสะเด
นางสาวอนงค หนูดวง
นางอนงคนาฏ ขันที
นางอนงคพร ชาโสรส
นางสาวอนงคพร ดาสีวังปา
นางสาวอนงครัก จันทะเขียง
นางอนงคสิริ เวียงแกว
นางสาวอนงนาฏ กุลชริต
นางสาวอนัญญา กุณนันท
นางอนัญญา จุลบล
นางสาวอนัญญา ตายสินธุ
นางสาวอนัญญา เตชะสร
นางสาวอนัญญา นอยรุน
นางอนัญญา มีไพรฑูรย
นางอนันตญา สุขดี
นางอนันตพร ราชบัณดิษฐ
นางสาวอนิสรา เขวาลําธาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๔๗๐
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

นางสาวอนิสรา พรหมมณี
นางอนุกูล ทรัพยพงษ
นางสาวอนุกูล ทองเติม
นางสาวอนุรักษ โพยนอก
นางอนุสรณ กฤตรัชตนันต
นางอนุสรา กลาหงษ
นางอนุสรา ขุยคํา
นางสาวอนุสรา แสนรังค
นางสาวอโนชา คลาดสนิท
นางสาวอโนชา ผุยคําผิ
นางสาวอโนรัตน สักลอ
นางอภัณตรี สีหามาตย
นางสาวอภัตรา คงยิ้ม
นางอภิชญา พึ่งโคกสูง
นางอภิชญา ลีนาลาด
นางสาวอภิญญา ทับทิมพราย
นางสาวอภิญญา นุชแหยม
นางสาวอภิญญา ประเสริฐศิลป
นางสาวอภิญญา ปานเดชา
นางสาวอภิญญา พาสุข
นางอภิญญา พูนประสิทธิ์
นางอภิญญา วงศการดี
นางสาวอภิญญา วรรณทอง
นางสาวอภิญญา ศิลปประกอบ
นางสาวอภิญญา หนูนุย
นางอภิญญา อาสนสุวรรณ

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙๖
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอภิฏฐิกา เพ็งเปน
นางสาวอภิรดี ธูปหอม
นางสาวอภิรดี เมฆสัจจากุล
นางอภิรดี สายสุรีย
นางสาวอภิวันท จันทองแกว
นางสาวอภิสรา มะลิวงศ
นางอภิสรา ศรีมุล
นางสาวอมร ศรีระวรรณ
นางสาวอมรพรรณ เรืองขํา
นางสาวอมรรัตน ชัยศรี
นางอมรรัตน ดวงอุปะ
นางสาวอมรรัตน ตันเสา
นางอมรรัตน ทองทิพย
นางอมรรัตน ทีปะปาล
นางสาวอมรรัตน น้ําใส
นางสาวอมรรัตน พูนพิน
นางอมรรัตน เพชรเจริญ
นางสาวอมรรัตน ภิรมยแกว
นางสาวอมรรัตน สินชาตรี
นางสาวอมรรัตน สีปสสา
นางอมรรัตน สุรินทร
นางสาวอมรรัตน แสนทาว
นางสาวอมรา วุนดี
นางสาวอมราวดี แจมแจง
นางสาวอมรินทร แสนอุดมสุข
นางสาวอมินทรตรา พรหมปาละ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๒๒
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

นางสาวอรจิรา จิตไมตรี
นางสาวอรจิรา โสดาดี
นางอรชร แสงชมภู
นางอรชร โอริเวอร
นางสาวอรณิชา วันทา
นางสาวอรณีย จันทรศรี
นางสาวอรดี ไชยบุรมณ
นางสาวอรดี ตนโพธิ์
นางสาวอรทัย ขวัญแกว
นางสาวอรทัย เจริญศุภกฤต
นางอรทัย ชนะกาญจน
นางสาวอรทัย ทาอาสา
นางอรทัย ปรีดี
นางสาวอรทัย ปดสายะ
นางสาวอรทัย ใหมคามิ
นางสาวอรทัย อัศวภูมิ
นางสาวอรนลิน พลอินตา
นางสาวอรนิตย กันธพรหม
นางอรนุช คาขาย
นางอรนุช ดําแกว
นางสาวอรนุช วรัญูเบญจพล
นางอรนุช สอนลิลา
นางสาวอรนุช สามารถผดุงศิลป
นางสาวอรนุช สุดสาคร
นางสาวอรปภา อยูยืน
นางอรพรรณ แกวหนองเสม็ด

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๔๘
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอรพรรณ ธรรมบัณฑิต
นางสาวอรพรรณ ยืนยง
นางอรพรรณ สิทธิใหญ
นางสาวอรพิณ ดาศรี
นางสาวอรพิน อรอินทร
นางอรพินท ขันหลวง
นางสาวอรพินท เปยมอุดมลักษณ
นางสาวอรพินท เอี๋ยวสกุล
นางสาวอรพินธ ไชยยอง
นางสาวอรพินธ ไชยวงศ
นางสาวอรพิมล พุดซอน
นางอรรจิต มูลกลาง
นางอรรชนา ชินทะวัน
นางสาวอรรถพร สุทธิไชยา
นางสาวอรรถยา หลําบุตร
นางสาวอรวรรณ แกวโชติ
นางอรวรรณ คุณาสิทธิ์
นางสาวอรวรรณ เตชะอุน
นางสาวอรวรรณ เต็นตารัมย
นางสาวอรวรรณ ธงงาม
นางสาวอรวรรณ นิมฟล
นางสาวอรวรรณ บุญโสภาวงศ
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธ
นางสาวอรวรรณ เปลือยหนองแข
วาที่รอยตรีหญิง อรวรรณ เมืองศรี
นางอรวรรณ วรชิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๗๔
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

นางอรวรรณ วรรณเสน
นางอรวรรณ ศรีมันตะ
นางอรวรรณ ศรีหริ่ง
นางสาวอรวรรณ สมบัติหลาย
นางสาวอรวรรณ สุดาไสย
นางอรวรรณ สุวรรณติ
นางสาวอรวรรณ หนูขาว
นางสาวอรวรรณ อนันตเสนา
นางอรวรรณ ออนละมัย
นางสาวอรวรรณ แกวอุบล
นางสาวอรวรรยา เถื่อนไพร
นางสาวอรวิภา จรูญจารุวัฒนา
นางอรสา จรรยา
นางสาวอรสา มณีจินตนา
นางสาวอรสุรีย มิทํามา
นางสาวอรอนงค จิตการุณ
นางสาวอรอนงค เชิญชม
นางอรอนงค ทังสุนันทน
นางสาวอรอนงค โพธิ์นอก
นางสาวอรอนงค แยมฉาย
นางอรอุมา เกิดวุฒิชัย
นางอรอุมา แกวกัญญา
นางอรอุมา โคตรโสภา
นางอรอุมา ชุมไพศาล
นางสาวอรอุมา บุญแกว
นางอรอุมา เพชรนอย

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐๐
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรอุมา ภูครองนาค
นางสาวอรอุมา วารีรัตน
นางสาวอรอุมา สุขจันทร
นางสาวอรอุมา สุวัฒนชัยกุล
นางสาวอรอุมา ใสรัมย
นางสาวอรอุมา หนายคอน
นางอรอุษา สถิระนาคะภูมินทร
นางอระวรรณ แกวเกิด
นางอรัญญา แจมใส
นางสาวอรัญญา ชวยขุน
นางสาวอรัญญา ปญญาญาณ
นางอรัญญา พุฒลา
นางสาวอรัญญา ลิอินทร
นางอรัญญา วิเศษดี
นางอรัญญา สวัสดีประเสริฐ
นางอรัญญา อามีน
นางสาวอรัญญารัตน วิชัย
นางสาวอริญรดา แกวคง
นางสาวอริยา จันทรเที่ยง
นางสาวอริยา แทนไธสง
นางอริยา ยศวิชัยพร
นางสาวอริสา ชูแกว
นางสาวอรุณทิพย ตนโพธิ์
นางอรุณประไพ ชายเกตุ
นางสาวอรุณพร อุนเสียม
นางสาวอรุณรัก ยุดรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๒๖
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

นางอรุณรัตน พรหมดี
นางอรุณรัตน วรอินทร
นางอรุณศรี คอบตะขบ
นางสาวอรุณศรี เรศสันเทียะ
นางอรุณี คันธบุปผา
นางสาวอรุณี ดําชม
นางสาวอรุณี แทวกระโทก
นางสาวอรุณี พลพันธ
นางสาวอรุณี พวงไธสง
นางสาวอรุณี แพงดี
นางสาวอรุณี รวมจิตร
นางสาวอรุณี สาธร
นางสาวอรุณี แสนเสนห
นางอรุโณทัย ใจธรรม
นางสาวอลิสา จันทรวี
นางสาวอลิสา เผาเพ็ง
นางอวยพร คําแปน
นางอวยพร ฟูตระกูล
นางสาวอวยพร ศรีวิไล
นางออนจันทร พันธโคตร
นางสาวออนตา มหาสุวรรณ
นางสาวออมใจ จันทรเนียม
นางสาวออมใจ เจริญสุข
นางออยอุไร ชุมบัวจันทร
นางสาวอะเดี้ย หนุนอนันต
นางสาวอะมาวสี ทุมรัง

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕๒
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอัครอนงค สมทอง
นางสาวอังคณา จันทะสิม
นางสาวอังคณา ฉิมแสง
นางสาวอังคณา ไตรเสนีย
นางอังคณา ทองมา
นางสาวอังคณา บัวยิ้ม
นางอังคณา บุญอํานวย
นางสาวอังคณา พวงนอย
นางอังคณา โมระกานต
นางสาวอังคณา ศรีนอย
นางอังครัตน ตรีกูล
นางสาวอังควรา สนใจ
นางอังษณา เชื้อชํานาญ
นางอังสุนิชนันท ราทะวงค
นางสาวอัจฉรา กลั่นประสิทธิ์
นางสาวอัจฉรา ฉิมานุกูล
นางสาวอัจฉรา แปนแจง
นางสาวอัจฉรา วิเศษวงษา
นางสาวอัจฉรา ศรีวิเชียร
นางสาวอัจฉรา สําเภานอย
วาที่รอยตรีหญิง อัจฉรา แสนปรางค
วาที่รอยตรีหญิง อัจฉรา หลักทรัพย
นางสาวอัจฉราณ รางมณี
นางอัจฉราพร ศรีเกื้อกูล
นางอัจฉราพร แสมรัมย
นางอัจฉราพรรณ คาดคําฟู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๗๘
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

นางสาวอัจฉราภรณ พลพิมพ
นางสาวอัจฉราภรณ หาชัย
นางอัจฉราวรรณ คําออ
นางอัจฉราอรุณ ศิริศรีพิศาล
นางอัจฉรีย เทียงภักดิ์
นางอัชณา มณีจักร
นางสาวอัชราพรรณ จันทรปาน
นางอัญชนา พงษสุพรรณ
นางสาวอัญชนา สนธิคุณ
นางสาวอัญชรี มณีโชติ
นางอัญชลี กาญจนวงศ
นางสาวอัญชลี แกวปานกัน
นางอัญชลี ขจรภพ
นางอัญชลี จันตะสาร
นางสาวอัญชลี แจมสวาง
นางอัญชลี เชื้อทอง
นางสาวอัญชลี ไชยวงค
นางอัญชลี นาชัยเงิน
นางสาวอัญชลี แผนบุตร
นางสาวอัญชลี พิมตะคอง
นางสาวอัญชลี มะขามปอม
นางสาวอัญชลี มูสิกะเจริญ
นางสาวอัญชลี ยศวงศ
นางสาวอัญชลี ลันถา
นางสาวอัญชลี วิเศษ
นางสาวอัญชลี ศรีแกว

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๔
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอัญชลี ศรีชุมพวง
นางสาวอัญชลี สะสาง
นางอัญชลี สุทธิพันธ
นางสาวอัญชลีย วองไว
นางสาวอัญชวรีย วราหคํา
นางสาวอัญชสา ไหมสีกรด
นางสาวอัญชัน อัปมะเย
นางสาวอัญชิษฐา สุขกาย
นางอัญชิสา พลเสน
นางสาวอัญชุรี คนมั่น
นางอัญญรัตน จงบริบูรณ
นางอัญธิยา กะดังงา
นางสาวอัฏชญา เจริญศรีเมือง
นางสาวอัฏฐวราภรณ จิรันดร
นางอัตพร สุวรรณศรี
นางอันวารี กอและ
นางอัปสร แสงเพชร
นางอัมพร คุมขนาบ
นางอัมพร ทุมวัน
นางสาวอัมพร ผองแผว
นางสาวอัมพร พิบูลยนําชัย
นางสาวอัมพร มนตประสิทธิ์
นางสาวอัมพร มนุษยชาติ
นางอัมพร รัตนแสง
นางสาวอัมพร วงคคํามูล
นางสาวอัมพร สรพรหม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๓๐
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

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัมพร หาวจันทึก
นางสาวอัมพวรรณ ภูเรือหงษ
นางสาวอัมพวรรณ ชานาง
วาที่รอยตรีหญิง อัมพวัลย สิงหคํา
นางสาวอัมพา สุมุกดา
นางสาวอัมพา แสนวงศ
นางสาวอัมไพ ทิพบาง
นางสาวอัมรินทร ไกยะวินิจ
นางสาวอัยรัตน อนุรักษวงศา
นางสาวอัยรินทร ธนอริยมินทร
นางสาวอัลฮุสนา เจะดอเลาะ
นางอัศราภรณ ประสาร
นางสาวอัษณา ฉายกระจาง
นางสาวอัษศฎาง ดังชัยภูมิ
นางอัสจิมา คานทอง
นางสาวอัสมะห มะแซ
นางอาจารีย คิดงาม
นางสาวอาซีลา แวหะยี
นางสาวอาตีนะ บิหลายเจะ
นางสาวอาทิตติยา ปอมทอง
นางสาวอาทิตยา คําสุโพธิ์
นางอาทิตยา อุนเสียม
นางสาวอาทิตยาพร ศรทอง
นางสาวอาทิตยาภรณ แพงผม
นางสาวอาทิติยา อินทรชีลอง
นางอาธัญญา โตติยะ

๗๗๕๖
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอาธิดา สีหาราช
นางสาวอานันท ญาณกลิ่น
นางอานิดา บุตรศรีโคตร
นางสาวอานีซา อิสมิง
นางสาวอาพัชรี วงษอุปปา
นางสาวอาภร อยูทอง
นางอาภรณ ชนะมาร
นางอาภรณ ชาบัวนอย
นางสาวอาภรณ ทูตศิริ
นางอาภรณ เศียรอุน
นางสาวอาภรณ ตันติสิทธิกร
นางสาวอาภัสรา ศุภนาม
นางอาภาภัทร เสนเสนา
นางสาวอาภาวรรณ คงเพ็ชร
นางสาวอาภาวรรณ บัวชุม
นางสาวอามีเนาะ หัดกาเจ
นางสาวอายุวรรณ มาลัย
นางอารมณ เพ็งสม
นางสาวอารยา จินดารัตน
นางสาวอารยา ไตรทิพย
นางสาวอารยา บุพจันโท
นางสาวอารยา ศิริบรรจง
นางสาวอารยา สมสวัสดิ์
นางอาริยา คําสาร
นางอาริยา นวลแบน
นางสาวอาริยา พรมแสงใส

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๘๒
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

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาริยาภรณ วงศศฤงคาร
นางสาวอาริสา ผองศรี
นางสาวอารี เหลชาย
นางอารีญา ทองหลอ
นางสาวอารีณี บินวาณิช
นางอารีย จันทรผึ้งสุข
นางสาวอารีย ฉิมบุญอยู
นางอารีย แดงขุนทด
นางอารีย ทองดี
นางสาวอารีย โพธิ์นาคร
นางอารีย เยกิจ
นางอารีย ศรีทิพย
นางอารียา พนมพรรณ
นางสาวอารียา พันจันทึก
นางอารียา มาโนชน
นางสาวอารีรัตน แถมนา
นางสาวอารีรัตน แทนจันทร
นางสาวอารีรัตน นามวงค
นางสาวอารีรัตน ปรางคชัยกุล
นางสาวอารีรัตน พัดเย็นชื่น
นางอารีรัตน เรืองไพศาล
นางสาวอารีรัตน อนุสาร
นางสาวอารีวรรณ คลายนาค
นางสาวอารุณ เสนาสี
นางสาวอาวีนันท ขําสมบัติ
นางสาวอาอีฉะ ทิ้งน้ํารอบ

๗๘๐๘
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอาอีฉะ เบ็ญหมาน
นางอาอีชะห หมัดเลียด
นางอํานวยพร เทพรักษ
นางอําพรรัตน แดงกูล
นางสาวอําพาพร ใจเปนใหญ
นางอําไพ กทิศาสตร
นางอําไพ บางกีรติกร
นางอําไพ มัคสุวรรณ
นางอําไพ สมฤทธิ์
นางอําไพ สรอยใยงาม
นางอําภา ไกรเพชร
นางสาวอําภา บุตรเงิน
นางสาวอําภาพร เขื่อนเชียงสา
นางสาวอิงณภัสร วงษจิระกิตติ์
นางสาวอิงอร เอกนิล
นางสาวอิงอร แสงศรีเรือง
นางสาวอิทธิพร เสมอพิทักษ
นางอินถวา สมศิริ
นางอินทธนาฒย อนันตโสภณ
นางสาวอินทรสุดาวดี แสงพรมชารี
นางสาวอินทิพร ทาน้ําเที่ยง
นางอินทิรา ภูมิวงศ
นางอินทุอร อาญา
นางสาวอิสรา ออนสกุล
นางสาวอิสราภรณ สิริธนศักดิ์
นางอิสราวรรณ ผิวผอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๓๔
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

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอิสรีย บุญมี
นางสาวอิสรีย วงษคําจันทร
นางสาวอุดมลักษณ นิจจันทรพันธุศ รี
นางอุทัย ใจคํา
นางสาวอุทัยกาญ แกวสวัสดิ์
นางอุทัยวรรณ พลประเสริฐ
นางอุทัยวรรณ โลสันเทียะ
นางสาวอุทัยวรรณ สมัครการ
นางสาวอุทัยวรรณ สุขันทอง
นางอุทุมพร โกงเหลง
นางสาวอุทุมพร บูรณเจริญ
นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส
นางสาวอุทุมพร วรยศบุลากร
นางสาวอุทุมพร สมหมาย
นางอุนใจ เทพี
นางอุบล ขวัญมุก
นางอุบล ดวงพรม
นางอุบล ฝอยติ้น
นางสาวอุบล ยอดจันทร
นางสาวอุบล สีทา
นางสาวอุบล อยูเกษม
นางสาวอุบลรัตน นิจกุล
นางสาวอุบลรัตน ผิวออน
นางสาวอุบลวรรณ พระสังคร
นางสาวอุมล ตั้งจิตพัฒนกุล
นางอุมา พรหมบุตร

๗๘๖๐
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอุมากร นามวงศชัย
นางอุมากร วิเศษวงษา
นางสาวอุมากรณ จํานงจิต
นางสาวอุมาพร ชมกลิ่น
นางอุมาพร ชวยมิตร
นางสาวอุมาพร เทามะบาล
นางอุมาพร โนนศรี
นางอุมาพร ภูนายา
นางสาวอุมาพร ฤกษงาม
นางอุมาพร ศรีทอง
นางอุมาภรณ มาตรจุฬา
นางสาวอุมาลี เครือคุณ
นางสาวอุรวลา นนทวิศรุต
นางอุรักษ เอื้อสามาลย
นางสาวอุรุชา โนพันธุ
นางสาวอุไร คําสุข
นางอุไร เคนคํานอย
นางสาวอุไร ทองใส
นางสาวอุไร สําเร็จดี
นางสาวอุไร อินปากดี
นางสาวอุไร อุตสาหะ
นางสาวอุไรรัตน เทียบมูล
นางสาวอุไรรัตน บัวจันแดง
นางสาวอุไรวรรณ ใจยา
นางสาวอุไรวรรณ ปานเนือง
นางสาวอุไรวรรณ มากสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๑

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุไรวรรณ ศรีลาไลย
นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุธรรม
นางอุไรวรรณ สังคะโน
นางอุไรวรรณ อัคฮาด
นางอุไรวรรณ อุทัย
นางอุลัย บุดดีเสาร
นางสาวอุลัยวรรณ บุญเยี่ยม
นางสาวอุษณา สามหงษ
นางสาวอุษณี พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นางสาวอุษณี แสนวันดี
นางอุษณีย ศรีเนตร
นางอุษา จินาวัลย
นางสาวอุษา นาบํารุง
นางสาวอุษา บุญสวาง
นางสาวอุษา ยอมใหญ
นางอุษา สิ้วนัด
นางสาวอุษา สุนทรา
นางอุสา ศรีนาค
นางสาวอุสาห ขวดใส
นางสาวอุฬารัตน ทองสม
นางสาวเอกบุญวัลย พันธุนา
นางสาวเอกอนงค ดีศรี
นางสาวเอมอร แคลวโรคา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกมล นามเรือง

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗๙๐๙ นางเอมอร เทพประดิษฐ
๗๙๑๐ นางสาวเอมอร ปะเมสี
๗๙๑๑ นางสาวเอมอร แสนสูง
๗๙๑๒ นางเอมอร อรรคฮาตสี
๗๙๑๓ นางสาวเอมอัสชา ไชยะดา
๗๙๑๔ นางสาวเอี่ยมศิลป เพชรนอก
๗๙๑๕ นางสาวเอื้องพร นิระคม
๗๙๑๖ นางสาวเอื้องฟา ชุมแวงวาป
๗๙๑๗ นางเอื้อมพร มีเจริญ
๗๙๑๘ นางสาวเอื้ออารี แนวสุข
๗๙๑๙ นางสาวแอมปสรินทร พานิช
๗๙๒๐ นางโอทนี เกียรติทวี
๗๙๒๑ นางสาวไอดารินทร มานะชีพ
๗๙๒๒ นางสาวไอนี ดอเลาะ
๗๙๒๓ นางสาวไอลดา ไธสง
๗๙๒๔ นางสาวไอลดา ลิ้มประเสริฐ
๗๙๒๕ นางสาวไอลดา อุนใจ
๗๙๒๖ นางสาวไอลัดดา เรืองพุทธ
๗๙๒๗ นางสาวฮาซานีย ยะมาย
๗๙๒๘ นางฮาลาวียะ มะนาแซ
๗๙๒๙ นางฮาลีมะห เพ็งโอ
๗๙๓๐ นางสาวฮาลีเมาะ ศรียาน
๗๙๓๑ นางสาวฮาสะนะ หลีเจริญ
๗๙๓๒ นางสาวฮินดา ไหมหมาด
(รวม ๑๘ ราย)
๒ นายคมกริช คําปนตา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายจารุพงษ กอแกว
นายวิทวัส สมพันธ
นายสถาพร นราวิฑูรภัทร
นายสุชาติ ประกิตกิตติกุล
นายหวัด วงศวน
นางสาวกฤษติกา ดีโลก
นางสาวเกฟวี่ยริน มณีโชติ
นางสาวแคทรียา ปกษาจันทร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๐ ราย)
นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห
๑๖ นางธิดารัตน รังเริ่ม
นายดนัย นาเมือง
๑๗ นางนงนุช จันทะโก
นายธนบดี ดานกระโทก
๑๘ นางนฤมล ปานสันเทียะ
นายธนวรรธน ศิริเลิศ
๑๙ นางสาวนุชจรี เกิดทอง
นายพิชัย ใจนุม
๒๐ นางบุญสิตา จันทา
นายยงยุทธ วุฒิ
๒๑ นางปฐมาวดี แขวกระทุม
นายศราวุธ กุดแถลง
๒๒ นางสาวพรจิตร ยศปญญา
นายอดิศร ปญญาภู
๒๓ นางสาวพรศิริ วงษไว
นายอุดม สมบูรณ
๒๔ นางสาวพิมลรัตน ลํานามน
นางกฤตภรณ พะรินรัมย
๒๕ นางภรภัทร บุญชูภักดิ์
นางกันยกร โนนแวง
๒๖ นางสาวภัชรี ซายเกลี้ยง
นางขวัญชนก หลอมโพนทัน
๒๗ นางภัทรพร อินทา
นางจตุพร มีสุวรรณ
๒๘ นางสาวมารศรี ขาขันมาลี
นางจันจิรา จรบุรมย
๒๙ นางระตี มีสมพร
นางสาวณัฐณิชา ตันตา
๓๐ นางรัชนีวรรณ บุตรแกว

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางสาวจันทรจิรา คําโปธิ
นางสาวจิตติมา ฝนเตย
นางสาวชญากาญจน กุณะ
นางสาวทิพาพร จากสมัย
นางสาวธนัญชนก จรรยาธาร
นางสาววาสนา อุยอลงกรณ
นางศรีวิไล ชัยพิลา
นางสาวอัมราภรณ วงศเกิดคีรี

