เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๒๗๙,๓๕๗ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

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

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕,๓๕๕ ราย)
นายกนกศักดิ์ ทองพันธ
๒๕ นายกําพล อูดี
นายกนิชพงษ ชองเชิญ
๒๖ นายกิจจา ตรีสาม
นายกมล ทวีชัย
๒๗ นายกิจมานะ จุยขุนทอง
นายกมล บุญณรงค
๒๘ นายกิตติ เตชะนอก
นายกมล ปน กลาง
๒๙ นายกิตติ เพียรไทยสงค
นายกร เลือกหา
๓๐ นายกิตติ มูลธิยะ
นายกรกต พัดเพ็ง
๓๑ นายกิตติ ศรีษะเกตุ
นายกฤชดล ดีเพียร
๓๒ นายกิตติกร ประจะเนย
นายกฤษกร จีรงั
๓๓ นายกิตตินันท ทุมปด
นายกฤษฎา ชางกล
๓๔ นายกิตติพงษ เชื้อเล็ก
นายกฤษฎา ศรีพานิชย
๓๕ นายกิตติพล หารสุโพธิ์
นายกฤษฎา สุขสําเนียง
๓๖ นายกิตติพัฒน ดาทอง
นายกฤษฎากร บุญคลอย
๓๗ นายกิตติพันธ สุธวี ร
นายกฤษฎิ์ชาญ รุน บาง
๓๘ นายกิตติยพันธ ปนแกว
นายกฤษฎิ์พนธ ธนรัฐศิริ
๓๙ นายกิตติศกั ดิ์ แกวเดน
นายกฤษฏิพงศ มาตะรักษ
๔๐ นายกิตติศกั ดิ์ จงจิตร
นายกฤษปการ เพียรดี
๔๑ นายกิติคุณ ประสังสิต
นายกะมนต แกวสมุทร
๔๒ นายกิติพงษ สุตะนนท
นายกัมปนาท ไอคอนรัมย
๔๓ นายกิติศักดิ์ มะสิกะ
นายกาญจนพงษ ตราชู
๔๔ นายกิรพงศ ตั้งมั่น
นายการีม สันอี
๔๕ นายกีรติ กะภูทนิ
นายกําจัด กุลโชติ
๔๖ นายกีรศักดิ์ สอนอาจ
นายกําพล เนตรเชย
๔๗ นายกุหลาบ เนื่องโคตะ
นายกําพล วันชัย
๔๘ วาที่รอยตรี เกชา กลิน่ เพ็ง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายเกรียงไกร ทองชืน่ จิต
นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลณ
นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
นายเกรียงไกร วังกาษร
นายเกรียงศักดิ์ จันทรวงศ
นายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร
นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี
นายเกษม โชติวัน
นายเกษม บุญเอียด
นายเกษม อินธิแสง
นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง
นายเกียรติพงศ ลันวงษสา
นายเกียรติศกั ดิ์ บรรเทิงสุข
นายเกียรติศกั ดิ์ พจนศิลป
นายเกียรติศกั ดิ์ ลดาดก
นายเกียรติศกั ดิ์ วังคะฮาต
นายแกวสัมฤทธิ์ บุทา
นายโกเมน คาดสนิท
นายโกแมน คัดทะจันทร
นายโกวิท ไชยพันธนา
นายโกวิท วงศวุฒิ
นายโกศล เกียรติประชา
นายโกศล แซลิ่ม
นายโกสิฐ แหยมคอน
นายโกสินทร เฮียงราช
นายไกรนรา กลอมสุข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายไกรศร จองมูลสุข
นายไกรษร แกวฝาย
นายขจร กุลพานิช
นายขวัญชัย สัมฤทธิ์
นายคงชนะ ปะมาคะเต
นายคงศักดิ์ ขําออน
นายคณากร พูลเพิ่ม
นายคณารัฐ วงศกลอม
นายคณิต ชนกศรีธรกีรติ
นายคธาวุธ บุญเลิศ
นายคมกริช แยบดี
นายคมกฤษ บุตรศรี
นายคมเดช ผิวจันทร
นายคมฤทธิ์ โคตรุชัย
นายคมศักย เกงแกว
นายครรชิต สุขสรอย
นายคําปอน ไสยชาติ
นายคําผล แกวสีสม
นายคําพันธ ชนะมาร
นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
นายคุณศาล จันออน
นายคุณากร พรไตร
นายจตุรงค ศรีประจง
จาสิบเอก จตุวฒ
ุ ิ ลัทธิพุทธกาล
นายจทัณ คงทอง
นายจรัญ ชูศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

สิบตํารวจเอก จรัญ หนูชู
จาสิบเอก จรัส แสงเดือน
นายจรัสพงษ แสงแกว
นายจริณทร ประชุมชน
นายจรุง ขําพงศ
นายจอม กรองเห็น
นายจักรกริช มงคลเมือง
นายจักรกริสน อุดมเพ็ชร
นายจักรกฤษณ ทุมแสน
นายจักรกฤษณ เอี่ยมอาภรณ
นายจักรพงษ ทองประดับ
นายจักรพันธุ เพ็งทอง
นายจักรเพชร แฝงจันทร
นายจารึก นุนเกลี้ยง
นายจารึก อัตตะชีวะ
นายจารุภาพ ชาติสุทธิ
นายจารุศักดิ์ รัตนรังสิกุล
นายจํานงค กํานาดี
นายจํานงค คลังสิน
นายจํานงค ชุมภูปะฏิ
นายจํานงค ถมปทม
นายจํานงค อัปภัย
นายจํารอง ขัวนา
นายจํารัส ธรศรี
นายจํารัส วังคะฮาต
นายจําเริญ โพธิ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายจําเริญ อนันต
นายจําลอง เพชรมณี
นายจําลอง สายใจ
นายจิตกร เชิดศิวกุล
นายจิตกร ปองกัน
นายจิตณรงค โคตรชมภู
นายจิตรพงศ การัยภูมิ
สิบตํารวจโท จิรโชติ ใจตรง
นายจิรวัฒน อินทรไชยมาศ
นายจิรศักดิ์ กองมา
นายจิรศักดิ์ ดวงสุข
นายจิรายุ จันทรเพ็ง
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ
นายจีรวัฒน เพียรชนะ
นายจีรศักดิ์ คนสอาด
นายจีรศักดิ์ จันตะ
นายจีระศักดิ์ ขัติยนนท
นายจุมพล ชุมใจ
นายเจนต ปญจขันธ
นายเจริญ บุตะเขียว
นายเจริญ เรืองรอง
นายเจริญ สุตาศิลป
นายเจษฏา ศรีประทุมวงศ
นายฉลอง ทําทอง
นายฉลอง ยุพการณ
นายฉลาด เสนาธรรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

นายฉัตรชัย อินทปน
นายฉัตรชุมพล ชํานาญกิจ
นายเฉลิม บัวสิงห
นายเฉลิม หนูชื่น
นายเฉลิมพงษ หงษหิรญ
ั
นายเฉลิมวุฒิ สาคํานะ
นายเฉลิมศิลป พิชญเวทยวงศา
นายเฉลียง เมงมั่งมี
นายไฉน รัตนมาลี
นายชนันธวัฒน สถิตย
นายชนายุทธ คําเกลี้ยง
นายชรินทร สืบเพ็ง
นายชลวรรฒ นิยมสมาน
นายชลาวุธ สามาอาพัฒน
นายชวลิต ปาวะรีย
นายชอิฐ ผิวงาม
นายชัชวาล พวงทอง
นายชัชวาล หาญอาษา
นายชัชวาลย มาอยูว ัง
นายชัย โมกศรี
นายชัยชนะ นาจําปา
นายชัยชะนะ เจกมา
นายชัยณรงค แกลวกสิกิจ
นายชัยบุญ วงคสอน
นายชัยพร กันศรีเวียง
นายชัยพฤกษ ศรีนาคา

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชัยยงค ชูนวล
นายชัยยันต แกลวกลา
นายชัยรัตน จบศรี
นายชัยรัตน พละเลิศ
นายชัยรัตน อิสรากุล
นายชัยเรศน ฉลาดธัญญกิจ
นายชัยวัฒน ทบเทิบ
นายชัยวัฒน มัน่ อก
นายชัยวัฒน สงแกว
นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
นายชาญชลม อินทรผกาวงศ
นายชาญชัย ทองแสน
นายชาญชัย วงษพุฒ
นายชาญชัย สวามิชัย
นายชาญชัย สุขสาร
นายชาญไชย สายทองดี
นายชาญยุทธ แกวปลั่ง
นายชาญวิทย แสบงบาล
นายชาย ชูเลิศ
นายชํานาญ ปญจะเภรี
นายชํานาญ อุดมนิวิ
นายชิดชน ชากฤษ
นายชิตธพล สมจันทร
สิบเอก ชินณพัฒน ศรีเสมอบุญฤทธิ์
พันจาอากาศเอก ชุมพล ไชยยันต
นายชุมพล วรรณสา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

นายชูเกียรติ เมืองงาม
นายชูเกียรติ์ จํานงคการ
นายชูชาติ บุญบรรลุ
นายชูชาติ ผสมศรี
นายชูชีพ แกวสี
นายชูชีพ อิ่มอยู
นายชูทวีป ทองแแกมแกว
นายชูศักดิ์ ตาลวงค
นายชูสิน วรเดช
นายเชตุพน ชูมณี
นายเชาวน ธนูศิลป
นายเชิงชาย รัตนชัย
นายเชิดชาย สารจันทร
วาที่รอยตรี โชคชัย บุญญะสุต
นายไชยยง มานุบุตร
นายไชยรัตน จินะราช
นายไชยะ บุญเสือ
นายญาณสิทธิ์ สิงหนาค
นายฐปกร กุลดิลก
นายฐพัชร บุญเสริม
นายฐิติพงษ ขวงสิมมา
นายฑศพันธ คงเกิด
นายณภัทร คะมณีวรรณ
นายณรงค กอบกุลธีรพร
นายณรงค ครองสี
นายณรงค ใจอาย

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายณรงค วินทะชัย
นายณรงค ศรีทว ม
นายณรงค สุทธิ
นายณรงค อุยฟูใจ
นายณรงคชัย บํารุงธรรม
นายณรงคเดช โกมลเมฆ
นายณรงคฤทธิ์ ณ เชียงใหม
นายณรงคฤทธิ์ วงคบตุ ร
นายณรงคศักดิ์ ดวงสินธ
นายณรงศักดิ์ หลวงพล
นายณัฐชนน ตออํานาจ
นายณัฐพงศ ทวีรตั น
นายณัฐพล จันทรแวน
นายณัฐพล ธนินพร
นายณัฐพัชร จินดาอมรวัฒน
นายณัฐภัทร คุม นายอ
นายณัฐวุฒิ ทรัพยทั้งสาม
นายณิชพงศ บุตราช
นายดนัย ดาเระหมีน
นายดํารง ชวยเรือง
นายดํารงค ทองคําชู
นายดํารงศักดิ์ ขอรวมกลาง
นายดิเรก หนูนอ ย
นายดุสิทธิ์ ไกรทอง
นายเดชา ดวงปราง
นายเดชา อาแว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

นายเดชาวัต แสงพรมศรี
นายเดน ยุระพันธ
นายเดนกวี ศรีออ นจันทร
นายเดนชัย ชาวตุม
วาที่รอยตรี เดนพงษ ใจกลา
นายตระกูล สุวรรณศรี
นายตรีชวา พลกุล
นายตรีภพนาถ จรูญภาค
นายตะวัน บุดดาแพน
นายไตรรงค เฉวียงหงส
นายไตรรัตน แสงแกว
นายถกล ภูเดนดวง
นายถนัด ไชยอุย
นายถาวร ไชยขันธ
นายทนงค สุทธะชัย
นายทนงค อนุชน
นายทนงศักดิ์ ปญญา
นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ
นายทนงศักดิ์ สุทะกุล
นายทรงเกียรติ พรหมทา
นายทรงเดช ตาสาโรจน
นายทรงยศ ชุปวา
นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ
นายทวน ใยแสง
นายทวี โยธาศิริ
นายทวีชัย วิเศษชาติ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายทวีเดช สุระชาติ
นายทวีทรัพย ไชยศักดิ์
นายทวีป ศรีสวุ รรณ
นายทวีพร ซายหนู
นายทวีศร พิมพกลาง
วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ กุลประยงค
นายทวีศักดิ์ งามแสง
นายทวีศักดิ์ ชัยปตถา
นายทวีศักดิ์ วงคไธสง
นายทศพร ลัทธิมนต
นายทศพล แสนเจ็ก
นายทอง อวนเจริญ
นายทองจันทร พิมพร
นายทองใบ สาระหงษ
นายทองเพชร โอชารส
นายทองสรอย พลนงค
นายทองเสาร เมฆลา
นายทองอยู พระชัย
นายทักศิลป ตุใยรัมย
นายทักษิณ กอนใหม
สิบเอก ทักษิณ ภูบวั เพชร
นายทักษิณ วรรณโชติ
นายทักสิณ ขันอาษา
นายทัศนพล เรืองศิริ
นายทินกร จันทรเกตุ
นายทินกร จันทรเทพย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

นายทินกร ศูนยตรง
นายทินกร สายธนู
นายทิพวัฒน ริยะ
นายทิวา เภาพาน
นายทีปกร อะทะเสน
นายเทพทิพย วิชาเงิน
นายเทพนิกร แกวสุวรรณ
นายเทพพร แถววิชา
นายเทวินทร นิลกลัด
นายเทอดนคร หองแซง
นายเทอดนรินทร อุปลี
นายเทิดพงศ เมิดไธสง
นายเทิดศักดิ์ พาโคกทม
นายเทิดศักดิ์ สนามทอง
นายเทียม แสงสุวรรณ
นายธงชัย พิลาจันทร
นายธงชัย ศรีสายันต
นายธงชัย ศิริบญ
ุ มา
นายธงสิน พลโยธา
นายธนกฤต ขันธวัฒน
นายธนกฤต นิลราช
นายธนกิจ ปานเรือง
นายธนบดี เมาะราษี
นายธนภัทร ปน แกว
นายธนภูมิวฒ
ั น ยังชวย
นายธนวัฒน โคตรมิตร

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธนวัฒน มีศรี
นายธนศักดิ์ เคนบุปผา
นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล
นายธนา โดงพิมาย
นายธนากร ศรีดารา
นายธนากฤต โคตรอาษา
นายธนาพงศ สุขเกษม
นายธนู ออดพันธ
นายธเนศ นิยมเดช
นายธเนษฐ ธรรมตา
นายธรรมธร เทพทิตย
นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน
นายธฤษฎา เมืองสีทอง
นายธวัชชัย คูณทอง
นายธวัชชัย จันทาสี
นายธวัชชัย ชนะพิศ
นายธวัชชัย ชูพันธ
นายธวัชชัย ซายสุข
นายธวัชชัย ถิตยรัศมี
นายธวัชชัย เมธาเกษร
นายธวัชชัย รัตนา
นายธวัชชัย แสงสุข
นายธวัชชัย อยูพุก
นายธวัชชัย อาจผักปง
นายธวัชชัย อุทธา
นายธวัฒน สารรัตน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

วาที่รอยตรี ธัญญากรณ บุญหนัก
นายธาดา ฆารโสภณ
นายธาดา เลือดไธสง
นายธานินทร ธานี
นายธานี เพ็งพา
นายธานี ลอยทะเล
นายธานี อรุณโรจน
นายธิติวฒ
ุ ิ มังคลาด
นายธิปตย สาระมนต
นายธีรชัย ออนสวาง
นายธีรชาติ พานิช
นายธีรเดช ศิริคาํ นอย
วาที่รอยเอก ธีรนันท พูนพิน
นายธีรประภู โพธิ์หลา
นายธีรพล สูตะบุตร
นายธีรภัท สําเภา
นายธีรภัทร ดีหมี
นายธีรภัทร วงษสวาง
นายธีรวัฒน สาดีน
นายธีรศักดิ์ ศรีพอ
นายธีระ วงษสงา
นายธีระพงศ แสนคํา
นายธีระพล อรามเรือง
นายธีระยุทธ ทวีบตุ ร
นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติ
นายธีระศักดิ์ นันเสนา

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธีระศักดิ์ พงศสรสิทธิ์
นายธีระศักดิ์ ศรีเสน
นายธีรัช คํายิ่ง
นายธีราวุธ จูเปย
นายนครทัย โคตรมิตร
นายนนทกร ชุมเทพ
นายนนทนรินทร ปนแกว
นายนพดล ภวภูตานนท
นายนพดล มงคลเบญจกุล
นายนพดล แสนขวา
นายนพดล อินทรลบั
นายนพพร จาดสอน
นายนพพร ไชยขันธุ
นายนพพร พรมแพง
นายนพพร เสนียค ุปต
นายนพรัตน คุณศรี
นายนพรัตน ดงขันตี
นายนพรัตน ทองอยู
นายนพรัตน มหิพันธุ
นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค
นายนพฤทธิ์ อัมโร
นายนรวิชญ ภูสงัด
นายนรากร กาลสุวรรณ
นายนรินทร ผิวทอง
จาสิบตรี นรินทร ลวนะพิพัฒน
นายนรินทร ศรีวชิ ัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

นายนรินทร อนงคชัย
นายนริศ ประธรรมสาร
นายนฤชา ดุจจานุทัศน
นายนลวัชร มะโนวรรณา
นายนวกฤษต ปวนรัตน
นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ
นายนันทณัฏฐ ณัทธนาญาณอรห
นายนันทรณ สินเครือสวน
นายนันทศักดิ์ ประกายะ
นายนาด เนินสุด
นายนาวารี บิลยะลา
นายนาวิกรี ศรีมานะ
นายนาวิน สีหาบุตร
นายนาวี ทรัพยหว ง
นายนิกร เพ็งลี
นายนิคม ฆารสวาง
นายนิคม อุดง
นายนิติพงษ แกวกัลยา
นายนิติรักษ ไชยเพ็ชร
นายนิธิศ ธรรมนิยม
วาที่รอยตรี นิพนธ บรรพสาร
นายนิพล คณะรูป
นายนิพล บุญจริง
นายนิพัฒร เรือนใจ
นายนิยม จําปาอุน
นายนิรตั น เผาอุทัย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนิรนั ดร สาจันทร
นายนิรนั ดร ตาคํา
นายนิรนั ดร บุญประเสริฐ
นายนิรนั ดร เปริน
นายนิรนั ดร สาธุพันธ
นายนิรนิ ธน ชองวารินทร
นายนิรธุ บัญฑิโต
นายนิล โชคสงวนทรัพย
นายนิวัฒน โพธิมาศ
นายนิสติ สุทธหลวง
นายนุกูล บัวเผือ่ น
นายนุกูล สายปาน
นายเนรมิต กฤตาคม
วาที่รอยตรี บรรจง ดอกอินทร
นายบรรจง เผาตะใจ
นายบรรจง สีคํา
นายบรรจบ อินทรฉ่ํา
นายบรรพต ยาวะโนภาส
นายบรรยงค โคตรวงศ
นายบรรยงค อินตะ
นายบรรยวัสถ พิชัยวงศ
นายบรรเลิง สาครเจริญ
นายบรรหาร ยิ่งประยูร
นายบัญชา ตาดี
นายบัญชา ปญโญ
นายบัญชา ภัทรกุลวิศาล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐

นายบัญชา สําราญล้ํา
นายบัญญัติ แกนสา
นายบัณฑิต เขียวเสน
นายบัณฑิต ไชยเมือง
นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ
นายบัลชิต สุพรม
นายบุญเจือ วิจติ ตพนั ธ
นายบุญชวย ความดี
นายบุญชวย หันนะเว
นายบุญญฤทธิ์ สาวิสิทธิ์
นายบุญตรง มูลพรอม
นายบุญเติม ปญญาสิทธิ์
นายบุญธรรม ดําชู
นายบุญพรอม อุปแกว
นายบุญมี เจริญพงษ
นายบุญรอด แสนหิน
นายบุญเรือง เรืองวงษ
นายบุญวิชญ สัมนา
นายบุญสง ก่ําสระนอย
นายบูรณะพงศ ผาดํา
นายบูรณากร จันทรวรชาต
นายปกรณ สมบูรณ
นายปฏิภาณ สารนอก
นายปฏิวตั ิ ภูศรี
นายปฏิวตั ิ สมันตศรี
นายปฐม แสงชูด

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายปฐมพงศ จันตะ
นายปนิทัศน ปนปาน
นายปรเมศ ดีบุญโน
นายประกอบ สินพรม
นายประกอบกิจ สุนนั ท
นายประกิจ พึ่งตน
นายประคอง พิไรแสงจันทร
นายประจักษ เงางาม
นายประจักษ ทรัพยอนิ ทร
นายประจักษ ศรีเมือง
นายประจักษ อริยะโภคะกุล
นายประชัน จีกัน
นายประชัน ตฤษณโชติ
นายประดิษฐ คลายสงคราม
วาที่รอยเอก ประดิษฐ มะโนสันต
นายประดิษฐ ศรีลนุ ชาง
นายประทีป หมื่นขํา
นายประเทือง พูลหนาย
นายประนอม ปองญาติ
นายประพันธ เกี่ยวพันธ
นายประภาส คงฉิม
นายประภาส ทองใบ
นายประภาส นามสงา
นายประภาส ลีสมโภชน
นายประภาส สีกา
นายประมวล วินทะไชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

นายประเมิน เอคนาสิงห
นายประยงค ปยะนารถ
นายประยงค ศรีโนนลาน
นายประยงยุทธ ธีระนันท
นายประยุน ตะโนนทอง
สิบเอก ประยูร สุมหิรญ
ั
นายประวิทย นิลจันทึก
นายประวุธ ภูทองแหลม
นายประเวศ ศรีมาลา
นายประเวศ ศรีสวุ รรณ
นายประสาท ไชยทองรัตน
นายประสาน กายโนนสูง
นายประสาน พิมพร
นายประสาน แสงจันทร
นายประสิทธิ์ งอสอน
นายประสิทธิ์ แดงเอียด
นายประสิทธิ์ พิกุลกาฬ
นายประสิทธิ์ สาริบรู ณ
นายประเสริฐ คูหารัตนากร
นายประเสริฐ ชัยแสง
นายประเสริฐ ประดับศรี
นายประเสริฐ ปุมพิมาย
นายประเสริฐศิลป ปราบพล
นายประหยัด ชูเพชร
นายประหยัด ภาวงศ
นายปรัชชญา ใหนาค

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายปรัชญา มานะวงศ
นายปราโมทย ถึงสุข
นายปราโมทย พลเยี่ยม
นายปราโมทย สุขสําราญ
นายปริญญา ดวงสิมมา
นายปริญญา ตุงคะสมิต
นายปรินทร เหี้ยมเหิน
นายปริสา ลมงาม
นายปรีชา เขจรกุล
นายปรีชา ไคนุนสิงห
นายปรีชา ดีกรุด
นายปรีชา นิธิเจริญ
นายปรีชา ฝงสิมมา
นายปรีชา แฝงสะโด
นายปรีชา หยวกกุล
นายปรีดา บุญอรัญ
นายปรีดา มาอุย
นายปญญา ชัยวิชิต
นายปญญา วรสาร
นายปญญา ศรีวงั แกว
นายปญญา สีหาบุญมาก
นายปณณทัต รักชนะ
นายปานทอง สิตวงศ
นายปานิก เข็มราช
นายปติพงษ คําสมหมาย
นายปติภาคย สุดหลา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

นายปยวัฒน สาสังข
นายปยะพงค หมุดปน
นายผจญศักดิ์ มิง่ สกุล
นายผาสุข สุนทมาลา
นายเผชิญ เรียนชอบ
นายพงศนรินทร อินกองงาม
นายพงศรตั น ธรรมชาติ
สิบเอก พงศสนิ รัตนศิลา
นายพงษปรัชญ สุขสุวรรณ
นายพงษพันธ ฉิมโหมด
นายพงษพันธ ชัยรัตน
นายพงษวฒ
ั น เกตุดวง
นายพงษศักดิ์ บรรใดทอง
นายพงษศักดิ์ ประมายะยัง
นายพงษศักดิ์ เพิ่มบุญ
นายพงษศักดิ์ วงศทองเจริญ
นายพงษศักดิ์ อินทรสอน
นายพงษสิน มุง หมาย
นายพจน วงศปญ
 ญา
นายพนมกร คําศูนย
นายพนัส ดอกบัว
นายพร พรหมบุตร
นายพรชัย คํารพ
นายพรชัย มีทอง
นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน
นายพรมมา นามจันโท

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพรมมา ศิลารักษ
สิบเอก พลวิสิษฐ นามีผล
นายพสุธร แกวพวง
นายพัฒนศักดิ์ สิงหนลินธร
นายพัฒนสกล บุญมาก
นายพัฒนา ลุนศร
นายพัฒนา องคปรีชา
นายพัทยา คําสอน
นายพันตรี จําปาลาด
นายพัลลภ โภคากร
นายพายัพ ปรุโปรง
นายพิจิตร โตวรรณ
นายพิชัย ธนะทรัพยทอง
นายพิชัย สุขชัย
นายพิชัยศักดิ์ เจริญศรี
นายพิชิต คติอดุ มพร
นายพิเชฐ พนทุกข
นายพิเชษฐ พรหมพา
นายพิเชษฐ ใบยา
นายพิเชษฐ ปน ทอง
นายพิทยา ดวงงาม
นายพิทยาธร แกวดี
นายพิทักษ กออําไพร
นายพิทักษ แจมมาลาศรี
นายพิทักษ ทองมูล
นายพิทักษ พรรณไพโรจน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายพิทักษชาติ สุวรรณไตรย
นายพิทักษพงศ พานเหล็ก
นายพินิจ พินิจพงศ
นายพิบูลย นูวบุตร
นายพิพัฒน หวันสู
นายพิมพ คากํายาน
นายพิรมย พานิคม
นายพิรุณ เที่ยวแสวง
นายพิศณุ โกมล
ดาบตํารวจ พิศาล เกียรติอ์ ุดมศักดิ์
นายพิศาล ขวาไทย
นายพิศาล ชมขุนทด
นายพิศิษฐ ไพรสินธุ
นายพิสิษฐ อบบุญ
นายพิสิษฐ บัวสิงห
นายพีรพงษ วีระ
นายพีรพล กองศรี
นายพีรศักดิ์ กาวิละพรรณ
นายพีระพงศ ตันสกุล
นายพีระพงษ ธรรมวิฑูรย
นายพีระศุทธิ์ โคตรสุโพธิ์
นายพูลประเสริฐ ทองโพธิศ์ รี
นายเพชร สาระจันทร
นายเพ็ชร รองรัตน
นายเพชรรินทร อินภู
นายเพลิน ประธรรมสาร

๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเพลินจิตต จําปางาม
นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ
นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญ
นายเพิ่มเสียง อัคฮาด
นายไพฑูรย ขันบุญ
นายไพฑูรย สุริยะศรี
นายไพทูล อยูเกตุ
นายไพบูลย จุลญาติ
นายไพบูลย ซานอก
นายไพบูลย บุราสิทธิ์
นายไพบูลย ปน จุไร
นายไพบูลย มัน่ ยืน
นายไพรรัตน วิลัยปาน
นายไพรัช ปรีสําเนียง
นายไพรัช สงวนไพรดอน
นายไพรัตน พรพล
นายไพรัตน วงคเครือศร
นายไพเราะ กุลภา
นายไพโรจน ใจเตี้ย
นายไพโรจน ฟองสมุทร
นายไพโรจน เมฆอรุณ
นายไพโรจน ฤาวงศ
นายไพโรจน สลางสิงห
นายไพโรจน สิงหคราม
นายไพศาล นอยสุพรรณ
นายไพศาล ศรีสุระ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

นายภควัฒน ถาวงศกลาง
นายภักดี คันธี
นายภาณุพงศ สวัยษร
นายภิรมย บุญรอด
นายภิรมย ไพชํานาญ
นายภุชพงค โคตรบัญชา
นายภูมิ จินดา
นายภูมิบดินทร หัตถนิรันดร
นายภูริชัย ชัยศร
นายภูริวรรษ คําอายกาวิน
นายภูวดล เภาอินทร
วาที่รอยตรี ภูวนารถ ไวยนิกรณ
นายโภคิน ศรีสวุ รรณ
นายมงคล การกลา
นายมงคล กาเหวา
นายมงคล ชุมภักดี
นายมงคล แดงแพง
นายมงคล สุวรรณะ
นายมงคล แสงยอย
นายมณเฑียร พงษจํานงค
นายมณู ศรีขตั ิย
นายมนตชัย อารีกิจ
นายมนตรี กัญญาคํา
นายมนตรี ขนิษฐนอย
นายมนตรี จันทวงศ
นายมนตรี ลาดนาเลา

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายมนตรี สายพญาศรี
นายมนตรี อุระเพ็ญ
นายมนตอศิ วร รัตนะวงศไชย
นายมนัส เอียงสมบูรณ
นายมนาส สาระไชย
นายมนูญ ขวัญชูด
นายมโน คงสวัสดิ์
นายมรกต วงศอนิ ทรอยู
นายมหิศร จิตรสํารวย
นายมะยูนา มะเย็ง
นายมะลุตร สมยา
นายมะฮานาฟ หะยีสือมาแอ
นายมานพ ถวิลวรรณ
นายมานพ แสงสวาง
นายมานพ เอกจริยวงศ
นายมานะ จันทราคา
นายมานิต ไพรสิงห
นายมานิตย คอมบุญ
นายเมฆสุวรรณ วังวงศ
นายเมธีพงศ ยงยันต
นายแมน มัน่ แสง
นายไมตรี พนันชัย
นายยงยศ ทองคํา
นายยงยุทธ จารุรตั น
นายยรรยง ศิริภูมิ
นายยอดชาย โคตรุฉิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

นายยอดชาย ทึนหาร
นายยุทธกร ถามา
นายยุทธนา นรสาร
นายยุทธนา หงสไกร
นายยุทธนา อิ่มทรัพย
นายยุทธพร พรเพชร
นายยุทธศักดิ์ ศรีบวั พันธุ
นายยุทธศักดิ์ เสาเวียง
นายยุทธศาสตร บรรธุปา
นายโยธิน มีแมนวิทย
วาที่รอยตรี รณชัย ตั้งเสริมวิทย
นายรณชัย มีระหงษ
นายรณฤทธิ์ อริยพงศ
นายรวิชุฒม ทองแมน
นายรอเก็ม ทวีโสะ
นายรอบ สุคําหลา
นายรอยแกว ตาแหวน
นายรอฮีมาน อารอมะ
นายระพิน ชูทอง
นายระพี ปุยะติ
นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ
นายรังสรรค เกิดศรี
นายรังสรรค โพธิ์ผา
นายรังสฤษดิ์ ถาวจตุรัส
นายรังสิต ปตเตย
นายรังสิต รัตนโสภา

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายรังสิมันต จันทรเรือง
นายรังสิมันต ธรรมไทย
นายรัฐโรจน สิริศริ วิชญ
นายรัตนพล คําเพชร
นายรัตนะ ชมกิจ
นายรัตินพงษ สันตติภัค
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
นายราชัน อาจวิชัย
นายราเชต มูเก็ม
นายราเชนทร ปาละจะเร
นายรําลึก เจือจันทร
นายรุงโรจน เชียงแข็ง
นายรุงโรจน ธัญญกรรม
นายรุงโรจน โนชัยวงศ
นายรุงแสง พลซา
นายเรวัฒน จันทรหอม
นายเรวัฒน แสนนรินทร
นายเริงชัย ระงับภัย
นายเรืองณรงค ดอนภิรมย
นายเรืองเดช วิชัยดิษฐ
นายละพิน สมบูรณ
นายลีน จันทะนะ
นายลือชา ศรีบญ
ุ เรือง
นายลุตฟย สะดียามู
นายเลอศักดิ์ วรรณสา
นายวงศกร แกวเกลื่อน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

นายวชิรพงษ กัลยาณไพศาล
นายวชิระ สุดถนอม
นายวรกิจ ผิวงาม
นายวรเชรษฐ ชาเมืองกุล
นายวรเชษฐ สายันเกณะ
นายวรนันทน บรรจง
จาสิบโท วรพงศ ฉิมกูล
นายวรพจน รินฤทธิ์
นายวรรณชัย ทองคํา
นายวรวิทย ปลัง่ กลาง
นายวรวิทย ภูวดล
นายวรวิทย เมืองวงศ
นายวรวิทย วงศบญ
ุ
นายวรวุฒิ ตั้งใจ
นายวรวุฒิ ถาวรพานิช
นายวรสิทธิ์ นาพงษ
นายวรางกูร พูนกลาง
นายวรานนท ศิรเิ จริญ
นายวราวิทย เจริญสุข
นายวริทธิน์ ันท คําภิโล
นายวสัญ จันทรพยา
นายวสันต สุวรรณสวาง
สิบเอก วัชชิระ บํารุงเกตุ
นายวัชรพงษ วิเศษฤทธิ์
นายวัชรพงษ โฮมแพน
นายวัชรวิชย สิรภัทรวีรกุล

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวัชระ นามสนธิ์
นายวัชรินทร ตอโชติ
นายวัชรินทร อะสุรนิ ทร
นายวัฒนชัย เข็มอุทา
นายวัฒนชัย พรหมสถิตย
นายวัฒนชัย แสงศักดา
นายวัฒนา คงทน
นายวันชัย คงสมบูรณ
นายวันชัย เทียนวรรณ
นายวันชัย ยามประโคน
นายวันชัย สุวรรณศรี
นายวัลลภ โพชโน
นายวารี บุปผา
นายวาสนา อัคติ
นายวิกรม สุขชวยชู
นายวิจักษณ ทองเพชร
นายวิจติ ร เกิดผล
นายวิจติ ร สมบัตวิ งศ
นายวิชัย เกียรตินิตปิ ระวัติ
นายวิชัย ไชยพันธ
นายวิชัย ไชยเพียร
นายวิชัย พงษวนั
นายวิชัย ราโช
นายวิชัย ราหา
นายวิชาญศักดิ์ กิง่ สกุล
นายวิชติ แทบทาว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

นายวิชติ บัวเกษ
นายวิชติ ออนน้ําคํา
นายวิเชียร ศรีใส
นายวิเชียร สมรูป
นายวิเชียร สระแกว
นายวิทยา กุออ
นายวิทยา ไชยภูมิ
นายวิทยา ทองจุล
นายวิทยา บุญพันธ
นายวิทยา พรหมทา
นายวิทยา ยางกลาง
นายวิทยา ศรีกาล
นายวิทยา สมาฤกษ
นายวิทยา สีพลลา
นายวิทวัชญ วัฒนประพันธ
นายวิทรู สอนสระคู
นายวิทูล เฉียบกระโทก
นายวินัย ทองภูบาล
นายวินัย ประทุมวัน
นายวินิจ มีสิทธิ์
นายวิเพลิน ชุมพล
นายวิมล ศรีพรม
นายวิมลศักดิ์ ลุนลา
นายวิมาน บูรณเจริญ
นายวิรัชต ทรัพยศิริ
นายวิรัตน นาคนอย

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิรัตน วัฒนยา
นายวิโรจ หลักมั่น
นายวิโรจน เชียมขุนทด
นายวิโรจน มังกรณ
นายวิโรจน มานพ
นายวิโรจน สุกรีดิษฐ
นายวิลาศ อุมบุญ
นายวิไลย สุขโข
นายวิวัฒน ธรรมวัฒน
นายวิวัฒน ศิรดิ ํารง
นายวิวัฒนชัย นิลวรรณ
นายวิวิศน ประเสริฐศรี
นายวิศวะ โทบุดดี
นายวิษณุ ปน รัตนกูล
นายวิษณุ รัตนทาหงส
นายวิสฐิ รัตนะคุณ
นายวิสตู ร ปญญาชัยรักษา
นายวีรชัย ศรีขจร
นายวีรชัย สติรกั ษ
นายวีรพรรณ บุษราคํา
นายวีรพันธ ซุยพิมพ
วาที่รอยโท วีรพันธ มีสมาน
นายวีระ รักงาม
นายวีระการณ กงเมง
นายวีระชัย ยังสี
นายวีระชัย ศรีสมเกียรติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

นายวีระพงษ วันทา
นายวีระพันธ บุญผง
นายวีระศักดิ์ มาลี
นายวุฒิไกร สนศรี
นายวุฒิชัย จันทวัน
นายวุฒิชัย มณีโชติ
นายวุฒิชัย ลาจันนนท
นายวุฒินนั ท บุญพา
นายวุฒิพงษ มุสิกพันธ
นายวุฒิวา อุทโท
นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว
นายเวค ถิ่นเรืองสิน
นายศรัญู มามะ
นายศรัณยพงศ จันทรโสดา
นายศราวุธ พงษศิลป
นายศราวุธ ลุนาวัน
นายศราวุธ สุขดี
นายศรีวิไล อยูคง
นายศรีสวัสดิ์ บุบผาชาติ
นายศักดา จันมี
นายศักดิ์ชัย นพไธสง
นายศักดิ์ชัย ศรีเทพ
นายศักดิ์ดา นรสาร
นายศักดิ์ดา อุปฌาใต
พันจาอากาศโท ศักดิบ์ ุรุษ คําคลี่
นายศักดิพันธุ มั่นคง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายศักดิ์ศรี เยาวบุตร
นายศักดิ์สยาม ชิดโพธิ์
นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร
นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร
นายศิรเิ ขต เดชหามาตย
นายศิริชัย แปลกสินธุ
นายศิริชัย สมบุตร
นายศิริชัย ไสวังเวิน
นายศิรเิ ดช ศรีสรอย
นายศิริพงษ วงศสุทธิรตั น
นายศิรวิ ัฒน เสาวกระโทก
นายศิรศิ ักดิ์ อุนชัย
นายศิโรตม เพ็งธรรม
นายศิวกร เจริญ
นายศิวะทัศน สุขสุวรรณ
นายศิวะราโช ไสยรส
นายศุภกร การสมบัติ
นายศุภกิจ เจริญตา
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
นายศุภกิตติ์ ทองเรียง
นายศุภกุล เจริญหลา
นายศุภชัย ชุมใจ
นายศุภชัย แชมบํารุง
นายศุภชัย ซังธาดา
นายศุภชัย อานพรหม
นายศุภรัตน ศรีสรรพ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

นายศุภฤกษ พลายงาม
นายศุภวัฒน นาราจิรารักษ
นายศุภวัฒน รัตนเสน
นายศุภศิลป มั่นมา
นายเศกตฤณ ไทยภักดี
นายเศรษฐพงศ กาญสุวรรณ
นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ
นายสกล กิจกลา
นายสงคราม ชินสงคราม
นายสงวนศักดิ์ โกสินนั ท
นายสงเสริม สุทัศนะพานนท
นายสถาพร ชืน่ จิต
นายสถาพร อุทธา
นายสถิต พงษาปาน
นายสถิตย ภูเนตร
นายสถิตย อุทุมพร
นายสนธยา ขันหาญศึก
นายสนธยา หาญสาริกิจ
นายสนัน่ ชาติ สุขเหลือ
นายสนิท มุสกิ ะพันธ
นายสมเกียรติ คงสําเร็จ
นายสมเกียรติ ถูกนึก
นายสมเกียรติ บุญยะทิม
สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน
นายสมเกียรติ พรรณลี
นายสมเกียรติ มวลชัยภูมิ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมเกียรติ เวียนมานะ
นายสมคิด เกษดา
วาที่รอยโท สมคิด มั่งมี
นายสมคิด อินทรทรา
นายสมจิตร มะธิปะโน
นายสมจิตร สุดาปน
นายสมเจตน ไชยเมือง
สิบโท สมเจนต คําจันทน
นายสมชัย จารุจติ ร
นายสมชัย แสงลา
นายสมชาย กระแสโสม
นายสมชาย โกจินอก
นายสมชาย เขื่อนธะนะ
นายสมชาย คิดรอบ
นายสมชาย ชนันชนะ
นายสมชาย นันทเสน
นายสมชาย บุญมัง่ มี
นายสมชาย มรรคผล
วาที่รอยตรี สมชาย รองพืช
นายสมชาย ลิ้มประจันทร
นายสมชาย วงคชัย
นายสมชาย สระมุณี
นายสมชาย อุลัยพันธ
นายสมโชค ทองหยู
นายสมเดช ปจจัย
นายสมนึก นิลทัพ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐

นายสมนึก โพธิโชติ
วาที่รอยตรี สมนึก อรามเรือง
นายสมบัติ คุมไขน้ํา
นายสมบัติ ชลภิญโญสกุล
นายสมบัติ ทองดี
นายสมบัติ ทองโพธิ์
นายสมบัติ ยาวิชัย
นายสมบัติ ระวังสําโรง
นายสมบัติ อัศวะสัย
นายสมบูรณ ไชยมาลีอุปถัมภ
นายสมบูรณ ศรีสมศักดิ์
นายสมบูรณ สีเลี้ยง
นายสมประสงค แสงแกว
นายสมพงษ กลาแข็ง
นายสมพงษ จําปาจันทร
นายสมพงษ ดวงบุบผา
นายสมพงษ มะนอ
นายสมพงษ สุขพัสน
นายสมพร ไขทา
จาสิบตรี สมพร คลอดเพ็ง
นายสมพร บอหนา
นายสมพร บุญศรี
นายสมพร อุดมยิ่ง
นายสมพล บุรนิ ทรประโคน
นายสมพาน แสงพระจันทร
นายสมภพ รุงเรือง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมมาตร ตําบัน
นายสมมุง กาฬรัตน
นายสมยศ เกษโร
นายสมยศ บุญรวม
นายสมยศ มหาโยธี
นายสมรินทร อุทสาร
นายสมศักดิ์ กองแกว
นายสมศักดิ์ ขันคํา
นายสมศักดิ์ ชัยรัตน
นายสมศักดิ์ ชูขาว
สิบเอก สมศักดิ์ พรมภิยะ
นายสมศักดิ์ พันธรัตน
นายสมศักดิ์ รักลี
นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย
นายสมศักดิ์ สีวัย
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ หลังชาย
นายสมสมัคร พลากุล
นายสมสินธุ ทุงหวา
สิบตํารวจโท สมหมาย
ฤกษประพันธ
นายสมัคร ศรีคราม
นายสมัย กุตระแสง
นายสมัย ประจวบสุข
นายสมาน กลมกูล
นายสมาน บุญจะนะ
นายสยาม รัตนเพชร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑

นายสรรพพร กลิน่ ทอง
นายสรรเสริญ ชืน่ ชม
นายสรวีย ธัญจิราธนานันต
นายสรศักดิ์ ศรีนคั รินทร
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
นายสรายุทธ อุดมวิทยานุกลู
นายสฤษดิ์ สัตนันท
นายสวัสดิ์ พูลเกิด
นายสวัสดิ์ มาตรวังแสง
นายสหพันธ เปาจันทึก
นายสหัสชัย อุไรรักษ
นายสอน ละเอียด
นายสอนชัย พรมประเสริฐ
นายสอและ หมันเระ
นายสอาด จรดรัมย
นายสังคม พลแสน
นายสังวร บัวอินทร
นายสังวาร หาญศึกษา
นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร
นายสัจสิฎฐ ถินทะสิทธิ์
นายสัญชัย คําสงค
นายสัญญา กองศรี
นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
นายสัญญา ทองมีขวัญ
นายสัญญา วันดี
นายสัญญา แสงประดับ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสัญญา หวังดํา
นายสัญญา อนันต
นายสัณหชัย ศรีบญ
ุ เรือง
วาที่รอยตรี สันตไชย มาตะวงศ
นายสันติ กลมลี
นายสันติ ดังไธสง
นายสันทัด พัชนี
นายสัมพันธ อินสองใจ
นายสัมพันธ อิสสระพันธุ
นายสัมพันธ อุบลภคพงศ
นายสัมฤทธิ์ จันทรนวล
นายสัมฤทธิ์ ทุมชะ
นายสัมฤทธิ์ พรมศร
นายสาคร กางรัมย
นายสาคร คําแสน
นายสาคร วลัยพรอนันต
นายสาธิต ใจคง
นายสามารถ กลางบุญเรือง
วาที่รอยตรี สามารถ นุธรรมโชติ
นายสายเขตร ใจยืน
พันจาอากาศเอก สายชล
สงวนทรัพย
นายสายัณห คําลือ
นายสายัณห นิชารัมย
นายสายันต นอยทรง
นายสําเภา ศรีบุญโรจน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒

นายสํารวย ขําดี
นายสํารวล คําแสน
นายสําราญ ชูวชิ ัย
นายสําราญ ซื่อตรง
นายสิกิริยา สันหละ
นายสิงหคํา ยอดปานันท
นายสิงหทอง วีระคํา
นายสิงหา กลิ่นชมภู
นายสิงหา บุญเอี่ยม
นายสิทธิ์ พบขุนทด
นายสิทธิชัย ยางธิสาร
นายสิทธิชัย สารีคํา
นายสิทธิพงษ พาพันธ
นายสิทธิพงษ มันฑะ
นายสิทธิพร ชูสกุลชาติ
นายสิทธิศักดิ์ อุสาพรหม
นายสิโรตม เกิดทิพย
นายสี วรสา
นายสีนวล สมเกา
นายสืบประวัติ ใจวัน
นายสุกฤษฎิ์ เขียดทอง
นายสุกิจ กฤษฎาวัตร
นายสุกิจ สุวรรณ
นายสุกติ ต กุมุดา
นายสุขศรี เพ็งพุฒ
นายสุขสันต พิพัธนัมพร

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุขุม สมานมิตร
นายสุคนธ ทองทิพย
นายสุชาติ คตนวม
นายสุชาติ งามมานะ
นายสุชาติ ฉัตรสุวรรณ
นายสุชาติ ชุมทอก
นายสุชาติ บุญปก
นายสุชาติ พุทธลา
นายสุชาติ รัตนธรรม
นายสุชาติ สกุลวงศ
นายสุชาติ สุวรรณหงษ
นายสุชาติ หวังดี
นายสุดเขต จันตะ
นายสุทธิ ยางเครือ
นายสุทธิกร หลวงนันท
นายสุทธิรักษ โคตรประทุม
นายสุทิตย พวงทาว
นายสุทิน ทะเรรัมย
นายสุเทพ คําจันทร
นายสุเทพ ใจยะปน
นายสุเทพ ทรงประโคน
นายสุเทพ วาดพันธ
สิบเอก สุธรรม เทวประกาย
นายสุธี บาตสุวรรณ
นายสุธี แสงปดสา
นายสุนทร ไชยวงษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔

นายสุนทร ตับกลาง
นายสุนทร ทองสุข
นายสุนทร วัฒนราช
นายสุนทร สอนสมนึก
นายสุนนั ท บุบผามะตะนัง
นายสุนารถ บุญมาเครือ
นายสุเนตร บอกประโคน
นายสุบรรณ ไชยหาญ
นายสุบิน โพธิ์ออน
นายสุประวัติ วงศธนบัตร
นายสุพจน บารมี
นายสุพนธ สุยะหมุด
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
นายสุพรรณ สูงหางหวา
นายสุพัฒน สารพันธ
นายสุพินิจ ปะวะลัง
นายสุภกิจ เพ็ชรรืน่
นายสุภชัย เพชรพันธ
นายสุภาพ สงวนพันธุ
นายสุภาพ สีพาฤทธิ์
นายสุมน ถาเตรียม
นายสุมติ ร หาระชัย
นายสุรไกร ไกรศรีทุม
นายสุรชาติ การสอาด
นายสุรชาติ ไพรสณฑ
นายสุรเชษฐ เกษทองมา

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุรเชษฐ อนุมาตร
นายสุรนันท พันธสมบูรณ
นายสุรพงษ ชนะเลิศ
นายสุรพล พิมพิลา
นายสุรพันธ หมืน่ จันทร
นายสุรภานุพงศ สุนทรา
นายสุรมนตรี พาบุ
นายสุรศรี พุมบัว
นายสุรศักดิ์ จันทจักษุ
นายสุรศักดิ์ หอมเจริญ
นายสุรตั น พามี
นายสุริชัย อินอุนโชติ
นายสุริยัน จัตุธรรม
นายสุริยัน จารัตน
นายสุริยัน นามบุตร
นายสุริยา ทองบุญมา
นายสุริยา ศรีลาวรรณ
นายสุริยา สุเพ็ญศิลป
นายสุรวิ งค ชัยวิชา
นายสุเรศ ภูมปิ ระโคน
นายสุลตรณ หลังเกตุ
นายสุวรรณ บุญสายัง
นายสุวรรณ สุริยะปอ
นายสุวรรณ วงศสามารถ
นายสุวสันต แทนคร
นายสุวฒ
ั น โรจนสวุ รรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖

นายสุวฒ
ั น เอี่ยมอุดม
นายสุวัลลภ อินทะแสง
นายสุวิชชา จัตรุ โพธิ์
นายสุวิทย จันทรใหม
นายสุวิทย บุญรัตน
นายเสกสรร คําสํารวย
นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
นายเสกสรรค สีหาโมก
วาที่รอยตรี เสกสรรค โสดเสียว
นายเสฎฐวุฒิ รอบรู
นายเสถียร ปญญาธรรม
นายเสถียร พลขยัน
นายเสนห จีนโน
นายเสนห ฉีดอิ่ม
นายเสมียน รัตนวงศ
นายเสริมชัย สังกะเพศ
นายเสริมศรี พรหมภักดี
นายเสรีชัย เจริญมายุ
นายเสรีย บุญพันธ
นายเสาร นรมานิตย
นายแสงทอง เจ็งสวัสดิ์
นายแสงทอง นอยเกิด
นายแสน ยาสุข
นายแสวง ทองปาน
นายแสวง พาละพันธ
นายแสวง อินทะเกษ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายโสภณ บัวลอย
นายโสรินทร หวยทราย
นายไสว พังคะบุตร
นายไสว อินยอด
นายหัฐพงษ ชาติไทย
นายหาญชัย ถาวงษกลาง
นายหาญชัย บุญทรัพย
นายหาญชัย โยอาศรี
นายองอาจ สีใจ
นายอโณทัย เจะโซะ
นายอดิพงษ แปนทอง
นายอดิศักดิ์ จันทรโชตะ
นายอดิศักดิ์ ผาสุข
นายอดิศักดิ์ เส็งเมือง
นายอดุลย แกวภักดี
นายอดุลย คําตัน
นายอดุลย ชาญขุนทด
นายอดุลย เชือ้ จํารูญ
นายอดุลย ทิพยเคลือบ
นายอดุลย ลมงาม
นายอดุลย สะมาแอ
นายอดุลย อาจศิริ
นายอดุลยกอฮา อามะ
นายอติเทพ ซิมกระโทก
นายอธิวัฒน กาญจนวงค
วาที่พันตรี อนนท ดุลยสุรเิ ยนทร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘

นายอนนท หาญโกรธา
นายอนวัช อุนกอง
นายอนัน กระจางจิตต
นายอนัน สนเทียนวัด
นายอนันต ขวัญทอง
นายอนันต นุสนธ
นายอนันต ศรีชุม
นายอนันต สุขสงา
นายอนันตชัย ปรึกกระโทก
นายอนิรุทธ พูนวิวฒ
ั น
นายอนิวัตร อุปไพร
นายอนุกูล มองมาไพรี
นายอนุคามี ศรีธนูมาศ
นายอนุชัย อินทเสน
นายอนุชา จอยกุล
นายอนุชา นาคสังวัจฉระ
นายอนุชา ยวงคํา
นายอนุชา สมรภูมิ
นายอนุชติ ฦากําลัง
นายอนุธิภิทรัพย เหลาออง
นายอนุพงค วงคสวัสดิ์
นายอนุรมย เนาวเกตุ
นายอนุรักษ ชูจันทร
นายอนุวัฒน พรมใบลา
นายอนุวัฒน มะลิวงษ
นายอนุวัฒน ศิษยอนันต

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอนุวัตร หานวิไล
นายอนุสรณ พุทธจร
นายอภิชัย แกวประดิษฐ
นายอภิชัย คชสาร
นายอภิชาติ ไชยเมืองชืน่
นายอภิชาติ พิลายนต
นายอภิชิต วงศนวล
นายอภิเชฐ หวังประเสริฐศรี
นายอภิเชษฐ เกตุกร
นายอภินนั ท ฝอยทอง
นายอภินนั ท ภูผาดาว
นายอภินนั ท หมายมั่น
นายอภิพัฒน อภัยรัตน
นายอภิรักษ กัลพันธุ
นายอภิรักษ พูนวัฒนานุกูล
นายอภิรักษ ภูเรือง
นายอภิรักษ มูลสาร
นายอภิลักษณ จรไธสง
นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัต
นายอภิศักดิ์ สระแกว
นายอภิศักดิ์ อินทรตา
นายอมรเทพ เขมะปญญา
นายอมรเทพ สุพงษ
นายอมรศักดิ์ ศรีวรกุล
นายอมฤทธิ์ บุพโต
นายอรชุน เลือดกระโทก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

นายอรรถพร สําเภา
นายอรุณ แสงจันทร
นายอรุณ หนูแกว
นายอลงกรณ นันตา
นายอัคคณัฐ อัยรา
นายอัครเดช กุณราชา
นายอัตถภูมิ นราภิยวัฒน
นายอับดุลเราะหมาน เจะอูมา
นายอับดุลเลาะ อินนูยูซี
นายอับดุลฮะฟส อินทฤทธิ์
นายอับดุลฮามิด เงาะ
นายอับดุลฮามิด ดือราเซาะ
นายอัษฎา รักเชื้อสาย
นายอัษฎางค สมาวงศ
นายอาคม เติมพงษ
นายอาคม ทศสิงห
นายอาชิระ ศรีประสาร
นายอาณัติ สุภัทรากุล
นายอาทิต กันธินาม
นายอาทิตย จงบริบูรณ
นายอาทิตย ทีหอคํา
นายอานนท อินทวงษ
นายอานันท เสาวมาลย
นายอาริยะ อุทัยวรรณ
นายอารีเปง มูซอดี
นายอารีย นวลศิริ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอารีย สุพร
นายอํานวย ชินบุตร
สิบตํารวจเอก อํานวย เชื้อแขก
นายอํานวย ตรีอินทอง
นายอํานวย วิริยะ
นายอํานาจ คําตื้อ
นายอํานาจ จันทรพางาม
นายอํานาจ จิตอารี
นายอํานาจ ชีวงั กูล
นายอํานาจ นานอก
นายอํานาจ พันลําจันทร
นายอํานาจ มณีเขียว
นายอํานาจ ฤทธิ์ภักดี
นายอํานาจ อัปษร
นายอําพร ศรีโยธา
นายอิทธิพล พลพระจันทร
จาเอก อิทธิพล สมจร
นายอิบรอเฮ็ม สะแลแม
นายอิลยาส หมากปาน
นายอิสรพงษ พิมพพงษ
นายอิสระ หอหุมดี
นายอุดม จินดารัตน
นายอุดม ชูออน
นายอุดม มงคลรัตนาสิทธิ์
สิบตํารวจตรี อุดม สกิจขวา
นายอุดม สาลี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

นายอุดร เลไธสง
นายอุดรรักษ คําลุน
นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ
นายอุทัย กงเซง
นายอุทัย จึงสมาน
นายอุทัย ไชยกลาง
นายอุทัย บุญมี
นายอุทัย ปญญาโกญ
นายอุทัย ศรีวิชัย
นายอุทิศ จันทะรัตน
นายอุทิศ แสนสุข
นายอุทิศ อมรมณี
นายอุปถัมภ ชีพา
วาที่รอยตรี เอก จันทราภิรมย
นายเอกชัย กังวาลเกียรติ
นายเอกชัย ปานนูน
นายเอกชัย ออทอง
นายเอกรินทร พงษเพชราภรณ
นายเอกฤทธิ์ แสงรัศมี
นายเอกวัฒน ดันงา
นายเอกวิทย นารีย
นายเอเชีย มะโรงมืด
นายเอนก แกวมาลา
นายเอราวัณ เจริญยุทธ
นายโอภาส โคตรชมภู
นายฮาซัน แวลอเดร

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกชกร ไดเกียรติ
สิบเอกหญิง กชกร สมิตะมาน
นางกชกร หวยทราย
นางสาวกชพร กวนพฤกษ
นางกชพร แจมแจง
นางสาวกชพร สระทองแงด
นางสาวกตัญุตา หิรญ
ั วิรยิ ะ
นางสาวกนกกรานต คชชะ
นางกนกกาญจน ขุนบํารุง
นางสาวกนกกาญจน ติดยงค
นางสาวกนกกาญจน อดกลา
นางกนกกาญจน อบอุน
นางกนกทิพย พลเสน
นางกนกพร ปานกลีบ
นางกนกพร สมปญญา
นางกนกภรณ นิลสนธิ
นางสาวกนกรัตน ตังควุฒิวจิ ิตร
นางสาวกนกลักษณ ปนแกว
นางกนกวรรณ ตันคําสืบ
นางกนกวรรณ ภูธ รรม
นางกนกวรรณ เวียงสมุทร
นางกนกวรรณ สะกีพันธ
นางกนกวรรณ สุริโยปการ
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณ
นางกนกวรรณ แสงระวี
นางกนกวรรณ อาสุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔

นางกนกวรรณ อุทิศธรรมศักดิ์
นางกนกวัลย อุปลาบัติ
นางกนกอร รัตนธนากาญจน
นางกนิษฐา ทองมวง
นางสาวกนิษฐา วีระกุล
นางกนิษฐา แสงจันทร
นางสาวกนิษฐา อินทองชวย
นางกมนรัตน ปญญา
นางกมเรศ จันทรแกว
นางกมล เกิดผล
นางกมลณัท คลังเงิน
นางกมลทิพย บุญมา
นางกมลพรรณ กันทะมัง
นางกมลพรรณ คําขันธ
นางกมลวรรณ ดวงออนนาม
นางกมลวัลย รัตนกุล
นางสาวกรกนก บุญชวย
นางสาวกรกนก หลอดอาสา
นางกรกนก อุดนอก
นางกรกมล ชูชวงโชติ
นางกรณิกา บุญมัง่
นางกรรณิกา คิมผล
นางกรรณิกา เชิงกาญจน
นางกรรณิกา ดํารงคกาญจน
นางสาวกรรณิกา ถือสมบัติ
นางสาวกรรณิกา แสงระวี

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล
นางสาวกรรณิกา อุดหนุนกาญจน
นางสาวกรรณิการ จันทรพุม
นางกรรณิการ ชัยรงคศรี
นางกรรณิการ ปกเครือ
นางกรรณิการ พัฒนนิติศักดิ์
นางสาวกรรณิการ พิมพมลัย
นางกรรณิการ มนุญโย
นางสาวกรรณิการ ยิ้มละมาย
นางกรรณิการ รัตนภูมิ
นางกรรณิการ เลิศกระโทก
นางสาวกรรณิการ วงศสอน
นางกรรณิการ อินทยศ
นางสาวกรรภิรมย ทองเรือง
นางกรรวี ผิวเผือก
นางกรวรรณ หลวงปลัด
นางสาวกรวิภา บุญภา
นางกรสิวรรณ เธียรโชติ
นางกรองกาญจน ศุภวาร
นางสาวกรองทอง รัตนพันธ
นางกระจางจิต แชมรัมย
นางกรัณยรตั น สิงหมณี
นางกริษฐา บุญทัศโร
นางสาวกรุณา ชุมจันทร
นางกรุณา ศรีรุณ
นางกรุณา หมวดมณี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖

นางสาวกฤตยาภรณ กาติ๊บ
นางกฤติกา จีรวุฒิ
นางกฤติกา ชัยรัตนศักดา
นางสาวกฤติยา ขัติยะ
นางสาวกฤติยา นนทบัณฑิตย
นางกฤษณพร ดวงหะคลัง
นางกฤษณา จันทรหอม
นางกฤษณา ทิพยคีรี
นางสาวกฤษณา หาญรักษ
นางกฤษณา ออนอิ่ม
นางสาวกฤษณี เพชรทอง
นางกฤษดา อุดมศักดิ์
นางสาวกวิสรา ศิริออน
นางกษินฐา สุภักดี
นางกอนทอง ปะธิโก
นางกอบกูล ศรีคํามี
นางกอบแกว สังขทอง
นางกอลีเยาะ เบ็ญจวงศ
นางกัญจนสริ า คําพล
นางกัญจนา ดวงพิมพ
นางกัญจนาภรณ สุภวิทยา
นางสาวกัญญนัช แยมประยูร
นางสาวกัญญภา สุภายอง
นางกัญญา แตมสาระ
นางกัญญา รอยลา
นางกัญญา ศุภพงศ

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกัญญาณัฐ สมบัตธิ ีระ
นางกัญญาพัชร พิมพราศรี
นางกัญญาภรณ ศรีลาวงษ
นางสาวกัญญาภัค กิวฒ
ั นา
นางกัญญาภัทร แดงแพง
นางกัญญารัตน หัวนา
นางกัญตนา ชนะพาห
นางกัณณิกา ระบอบ
นางสาวกัณทนา ธงอาษา
นางสาวกัณธริศชา สกุลครู
นางสาวกัณหา คําหอมกุล
นางกันทิมา ปตตานัง
นางสาวกันทิมา ยิ้มละมาย
นางกันนิกา ทองทุม
นางกันยสินี พรบัญชาตระกูล
นางกันยา ชลศรานนท
นางกันยา โพธิศ์ รี
นางกันยารัตน ภูมภักดี
นางกันยารัตน ยังมีสุข
นางสาวกันยารัตน วัลลิภากร
นางกันยารัตน เหมฤดี
นางกัมปนา พุทธรักษา
นางกัลยกร กาญจนสุปญญา
นางกัลยรัชต เดชจินดา
นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นางกัลยวิรญ
ั ญา กิตติวริ ิยานนท

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘

นางกัลยสนิ ี ศรีกาญจน
นางกัลยา แกวหมุน
นางสาวกัลยา งันลาโสม
นางสาวกัลยา ชุมจิตต
นางกัลยา ไชยสีหา
นางกัลยา ทองเถาว
นางกัลยา ประพฤติ
นางกัลยา พุมเรือนทอง
นางกัลยา แสงแกว
นางสาวกัลยา หีมมินะ
นางกัลยาณี จันทรเทพ
นางสาวกัลยาณี เทียมพาน
นางกัลยาณี วันเก
นางกัลยาณี วิชัยรัมย
นางสาวกัลลิกา ศรีหาสาร
นางกาญจนวรรณ ตุงคะศิริ
นางกาญจนา กิตติพันธุมณี
นางกาญจนา เกิดลอย
นางกาญจนา คิดรอบ
นางสาวกาญจนา เจือจันทร
นางกาญจนา ชัยธรรม
นางสาวกาญจนา ชูชั่ง
นางกาญจนา ณ หนองคาย
นางกาญจนา เดือนกอง
นางกาญจนา ตันตินิพันธุกลุ
นางกาญจนา ตาคม

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกาญจนา เต็มหลวง
นางสาวกาญจนา ทัพสุริย
นางกาญจนา ทุมพัง
นางสาวกาญจนา บุญถนอม
นางกาญจนา บุตรเพ็ง
นางกาญจนา ปติรตั น
นางกาญจนา พันธนิตย
นางกาญจนา มนัสสิลา
นางกาญจนา รักษกะเปา
นางกาญจนา แรงรอบ
นางกาญจนา วงษหาบุศย
นางกาญจนา วิสิฎฐพรอักษร
นางกาญจนา ศรีอนิ ทร
นางสาวกาญจนา สอนแกว
นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร
นางกาญจนา แสงใส
นางกาญจนา แสวงทอง
นางกาญจนา หันประดิษฐ
นางกาญจนา เหียนขุนทด
นางกาญจนา อนุรักษรศั มี
นางสาวกาญจนา ออนณะนัย
นางกาญจนา อินทรสิทธิ์
นางกาญจนากร ภักดีปญ
 ญา
นางกานดา ไวกสิการณ
นางกานตตมิ า เวชกามา
นางกานตทิตา อวนอินทร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐

นางกานตพิชชา กระตุดเงิน
นางกานติมาพร ปานเสนห
นางสาวการเกตุ อาจผึง่
นางการตสิรนิ ภูมธิ นนิเวศน
นางกําเนิด จันทราศรี
นางสาวกิง่ กาญจน กิง่ จันทร
นางกิง่ กาญจน อยูเพ็ชร
นางกิง่ แกว คํายันต
นางกิง่ แกว ไชยสองสี
นางกิง่ เดือน ศรีชวโนทัย
นางกิง่ พร สมพงษ
นางกิง่ เพชร เลิศคอนสาร
นางสาวกิตตินันท แวงคํา
นางกิตติพร โนนจันทร
นางกิตติพร บุญเจริญ
นางกิตติมา จินนารัตน
นางกิตติมา ทองเจริญ
นางกิตติมา บวรโภคิน
นางกิตติยา พิมพเภา
นางกิตติยาพร ปนเพชร
นางกิตรียา แสงแกว
นางกิติยารัตน คําขวา
นางสาวกีญาดา บุญญบุตร
นางกีรติ ณ เชียงใหม
นางสาวกุลชดา บุญพร
นางกุลชลี ตาลชวง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวกุลธิดา บุญมา
นางสาวกุลรัตน บุญใหญ
นางกุลริศา บุญทันเอกธนัช
นางกุลลดา งามเมือง
นางกุลางกูร สุทธิลักษณ
นางกุศล บุญชู
นางกุสมุ า กุนหนองแดง
นางกุสมุ า มณีโชติ
นางกุสมุ า ลือนาม
นางกุสมุ า สีสรอย
นางกุสมุ า เหมมัน่
นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม
นางกุหลาบ เจริญชัย
นางสาวกุหลาบ ใจแนน
นางสาวกุหลาบ ทองศรีนุน
นางเกตุแกว เสียงดี
นางเกตุวรางค รัตนวัน
นางเกวรินทร จันตะวงค
นางเกศกมล สงวนนาม
นางเกศกัญญา อนุกูล
นางเกศแกว แกวบัวรบัติ
นางสาวเกศนี จงพิพันธ
นางเกศมณี จักรผัน
นางเกศรินทร เผยโคกสูง
นางเกศรินทร ศรีวรกุลวงศ
นางเกศสุดา ชูวงควาลย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒

นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ
นางสาวเกศิรนิ ทร กอแกว
นางสาวเกศี รักษาสวัสดิ์
นางเกษแกว บุญขยาย
นางเกษณี รอดสวัสดิ์
นางเกษณี ลาภภากร
นางสาวเกษมศรี ปนมณี
นางเกษร ขจรกุลเจริญ
นางเกษร ชินวัง
นางสาวเกษร ปุดแดง
นางเกษร พรหมใจ
นางเกษร พิมพภูงา
นางเกษร พุมลําเจียก
นางสาวเกษร อาจหาญ
นางสาวเกษร อาญาพิทักษ
นางเกษร โอดคํา
นางเกษราภรณ ครองกาย
นางเกษวลี ขําฉา
นางสาวเกสินี แสนทอง
นางเกื้อกูล อาจแกว
นางแกว ฉัตรจอหอ
นางสาวแกวกานต จําปามวง
นางสาวแกวจินตนา ดลราษี
นางไกรศรี คํามา
นางไกรสร มูลดับ
นางขนิษฐา บรรเลงกลอง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางขนิษฐา บํารุงแควน
นางสาวขนิษฐา ยินดี
นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียม
นางขนิษฐา สมใจเพ็ง
นางสาวขนิษฐา เสวกวาป
นางขนิษฐา เสาองค
นางสาวขวัญจิต วงศประทุม
นางขวัญจิตร โทกําจัด
นางขวัญจิตร อําภาวงษ
นางสาวขวัญใจ คําทอง
นางขวัญใจ ฉิมนอก
นางขวัญใจ พลนิกร
นางขวัญดาว รายะรุจิ
นางขวัญตา ประสานสงฆ
นางขวัญตา สกุลสอน
นางขวัญทิภาพร คาดสนิท
นางขวัญนภา นามแกว
นางขวัญรพี เชื้อเมืองพาน
นางสาวขวัญเรือน จะโรจร
นางขวัญเรือน เปาปา
นางขวัญเรือน สายชายเพ็ชร
นางขวัญเรือน เสนานันท
นางขวัญฤทัย กลิน่ พูน
นางขวัญฤทัย จันทรสุข
นางขวัญฤทัย แยมนัดดา
นางสาวขอดีหยะ หมัดหมัน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔

นางสาวเขมพร พงษอุดทา
นางเขมรักษ กุมารสิทธิ์
นางเขมรินทร โตแปลก
นางไขมกุ มีแสง
นางคณินญา นามวงษ
นางคนึง คุม ตระกูล
นางคนึงจิต นวลปาน
นางสาวคนึงนุช นารถบุญ
นางคมขํา ภิญโญรสปทุม
นางคมคาย พฤกษากร
นางคอลีเยาะ หะยีดาโอะ
นางคัชรินทร ตันสุวรรณรัตน
นางคัทลียา ทับพุม
นางคารมณ จงจงประเสริฐ
นางคําสอน โสมทิพย
นางสาวคําหลา พรหมศรีจนั ทร
นางเครือมาศ แกวทอง
นางสาวเครือวัลย ใหญสิมา
นางเคลือวัลย พรพวง
นางงามจิต ศรีเสน
นางงามตา กฤตาคม
นางจงกลณี แจมประจักษ
นางจงกลณี อินทรดา
นางสาวจงจิตต จงปตนา
นางจงจินตน ยศพิมสาร
นางสาวจงใจ กองสุข

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจงดี แสงทามาตย
นางจงรัก บริบูรณบันเทิง
นางจงรัก บุหงารัตน
นางสาวจงสฤษด บุรพงษไพบูลย
นางจตุพร คุมตะกั่ว
นางจตุพร นครชัย
นางจตุพร ปญจรัง
นางจตุพร เปนสุข
นางจนิษฐา สําลีราช
นางจรรยา กันทะลือ
นางจรรยา แกวเขียวงาม
นางจรรยา คํามูลมาตย
นางสาวจรรยา คีรนี ิล
นางจรรยา ตรีศาสตร
นางสาวจรรยา นามวงค
นางสาวจรรยาพร นครแสน
นางจรวยพร ปญญาดา
นางจรวยพร หมายสม
นางจรัสพร ภักดีณรงค
นางจรัสพักตร ชูพิพัฒน
นางจรัสแสง เทพวิริยพงศ
นางจริญ พรหมวิจติ
นางจรินทร ธงงาม
นางจริยะ อาวจําปา
นางจริยา การเกษ
นางจริยา ทองภู

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖

นางจริยา ยี่สนุ แกว
นางสาวจริยา รัตนพิทักษ
นางจริยา วันเฟองฟู
นางจริยา สมบูรณเพ็ง
นางสาวจริยา สีคณ
ุ
นางจริยา อารง
นางสาวจริยา อุบาลี
นางจรี ทองดํา
นางจรูญศรี ชื่นมีศรี
นางจแรมจิตร แสงจันทร
นางจอมใจ คงจันทร
นางจักษณาพัต พารา
นางสาวจัตุพร แปวไธสง
นางจันทนา โฉมศรี
นางจันทนา ทันประจําสินธุ
นางจันทนา รองออ
นางจันทนา วังกาษร
นางจันทรจิรา บัวบาน
นางสาวจันทรจิรา แปนบัว
นางจันทรจิรา มณีปรีชา
นางสาวจันทรจิรา ศิริขนั ธ
นางจันทรฉาย บุญเต็ม
นางจันทรฉาย พินิจลึก
นางสาวจันทรฉาย ศรีธนะ
นางสาวจันทรฉาย เหนคํา
นางจันทรทิพย จุลศักดิ์

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจันทรธิรา จูเปย
นางจันทรนภา สมสกุล
นางจันทรพร วิญญายงค
นางสาวจันทรพิมพ สุขเสริม
นางจันทรเพ็ญ กุลทอง
นางสาวจันทรเพ็ญ ชูแปน
นางจันทรเพ็ญ ชูฤทธิ์
นางจันทรเพ็ญ ดวงบานยาง
นางจันทรเพ็ญ พูนสวัสดิ์
นางจันทรเพ็ญ ศรีคํา
นางจันทรเพ็ญ ศรีพิมพสอ
นางจันทรเพ็ญ ศรีภุมมา
นางจันทรเพ็ญ ศรีสมุทร
นางจันทรเพ็ญ แสงเนตร
นางสาวจันทรเพ็ญ อวนตงตน
นางจันทรเพ็ญ อินทนนท
นางสาวจันทรเพ็ญ อินปญญา
นางจันทรสม นันทาทอง
นางสาวจันทรสม สมเขื่อน
นางสาวจันทรสอน กอนนา
นางจันทรสดุ า ศิริพรทุม
นางจันทรสดุ า หอมหวล
นางสาวจันทรัตน ศรีปรีชาพัฒนะ
นางจันทรา คืนตัก
นางจันทรา บุญเที่ยง
นางจันทรา พันธพระ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘

นางสาวจันทรา สนธิสอาด
นางจันทรา สังขยัง
นางจันทราภรณ ภูมาพันธ
นางจันทวี สุดจริง
นางจันทิมา กลิน่ สอน
นางจันทิมา ดีสุข
นางจันทิมา ยามโสภา
นางจันทิมา อิว๋ สกุล
นางสาวจันทิรา จําปาเรือง
นางจันเพ็ญ คะรานรัมย
นางสาวจันยา สวนสวรรค
นางจามรี สระขาว
นางจารี อินทรชิน
นางจารีรตั น ศรัทธารัตน
นางจารึก จําปาสี
นางจารึก พิวฒ
ั น
นางจารุ บริบูรณ
นางสาวจารุณี ไชยขันธุ
นางสาวจารุณี ทะปญญา
นางจารุนนั ท คงมาลา
นางจารุนีย กานตานนท
นางจารุพรรณ ปลัง่ กลาง
นางจารุภา ชูนาค
นางสาวจารุภา ดาวเรือง
นางจารุยา นนทะเนตร
นางจารุวรรณ แกวมูล

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจารุวรรณ แจงหิรัญ
นางจารุวรรณ ทานนท
นางจารุวรรณ นรารักษ
นางจารุวรรณ นาบุญ
นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย
นางจารุวรรณ ปตเตย
นางจารุวรรณ พละสกุล
นางจารุวรรณ พัวพงษประพันธ
นางสาวจารุวรรณ ลัภบุญ
นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา
สิบเอกหญิง จารุวรรณ เสมา
นางสาวจําเนียร นาควิจติ ร
นางจําเนียร บุญมัน่
นางจําเนียร ปานทองคํา
นางจําเนียร อาษาชํานาญ
นางจําปา อุทธามาตย
นางจํารัส เพชรภักดี
นางจํารัสโฉม อ่ําคต
นางจําเรียง สมศิริ
นางจําเลียง เหลาโพธิ์
นางสาวจิณัฐตา กาฬกาญจน
นางจิดาภา จันทรเพชร
นางจิดาภา นวลสนอง
นางสาวจิดาภา แผนทอง
นางจิดาภา พิงขุนทด
นางจิตตรอง โสขะรัตน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิตตรา ดํารงโภคภัณฑ
นางจิตตรา เพชรนุย
นางจิตตรา สมอ่ํา
นางจิตตานันท รชตมงคลวิทย
นางจิตติมา เตมินทร
นางจิตติมา ลิมปพัฒนวณิชย
นางสาวจิตถนอม อินทระ
นางจิตนา โยธาธรรม
นางจิตประสงค ทมะนันต
นางสาวจิตมณพิสุทธิ์ ยารัมย
นางจิตรตรี บุญกวย
นางจิตรลดา จันทรคํา
นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยง
นางจิตรลัดดา หลักแหลม
นางสาวจิตรัตนดา ผดุงวิรฬุ หพร
นางสาวจิตรา พันธพวง
นางสาวจิตรา มัจฉาชาญ
นางจิตรา รัตนะ
นางสาวจิตรา วงษเสนา
นางจิตรา หาการ
นางจิตราพร งามอาการ
นางจิตราภรณ เสนาคํา
นางจิตลดา แสนบุราณ
นางจิตศรี แกวอําพร
นางสาวจิตสุภา วงษเบาะ
นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา

๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจินดา แกวธรรม
นางสาวจินดา คงแกว
นางจินดา พูลเกิด
นางจินดา สนโสม
นางจินดาพร รีสันเทียะ
นางสาวจินดารัตน กลิ่นศรีสุข
นางจินตนา ขันธพัฒน
นางจินตนา จันทรศรี
นางจินตนา บัวนาค
นางจินตนา มิตรดี
นางจินตนา วงศสงา
นางจินตนา วรรณวัตร
นางจินตนา สุระกําแหง
นางจินตนา แสนงาย
นางจินตนา อัตถโกศล
นางจินตนา อุนศิริ
นางจิรญาภา ประกาฬรัตน
นางจิรนันท อารีรอบ
นางจิรพรรณ การะเกตุ
นางสาวจิรภา พลจันทร
นางจิรภา ฟองชัย
นางจิรวรรณ คําอินทร
นางจิรวรรณ นาคพัฒน
นางจิรวรรณ มณีเนตร
นางจิรวรรณ อินทนุพัตร
นางจิรวัฒน ดาวเปยก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒

นางจิระนันท โสพันธ
นางจิรชั ฎา ลิมานิ
นางสาวจิรญ
ั ญา เกิดสม
นางจิรา ยิม้ แจง
นางจิราณี อมรชาติ
นางจิราพร ไกรพล
นางจิราพร ทองซวน
นางจิราพร ไทยวรรณศรี
นางจิราพร รื่นฤทธิ์
นางจิราพร ศรีนวลแกว
นางจิราพร หริม่ เทศ
นางจิราพัชร โฮมวงศ
นางสาวจิราพิชญ ขวัญพรหม
นางจิราภรณ จันทรประดิษฐ
นางจิราภรณ ชูเอิน
นางจิราภรณ ณ นคร
นางจิราภรณ วงคสวัสดิ์
นางจิราภรณ วรรณชัย
นางจิราภรณ ศิริสรุ ักษ
นางจิราภรณ สายจันทร
นางจิราภรณ อวนกันยา
นางสาวจิราภา ยอดเพชร
นางจิรายุ เคนไชยวงศ
นางจิรารัตน พรหมวิชัย
นางจีประภา เพ็งเภา
นางสาวจีรนัน จําปาสาร

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจีรนันท เคาคํา
นางจีรพร เกษาอาจ
นางจีรพร แดงไฟ
นางจีรพรรณ พระสุพรรณ
นางจีรพัน ผิวออน
นางจีรภา แกววงค
นางสาวจีรภา อันนานนท
นางจีรวรรณ วรยศ
นางจีรวรรณ สวัสดิ์พูน
นางสาวจีรวรรณ แกวศิริ
นางจีรวรรณ พุทธวงษ
นางจีระนันต ศรีภักดี
นางจีระนันท จํานงคศลิ ป
นางจีระนันท เมืองจันทร
นางจีระประภา บุญประจง
นางจีระภา มุลทา
นางสาวจีราพร สุขีวฒ
ั น
นางจุฑา โกยวาณิชย
นางจุฑาทิพย ชินทับ
นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี
นางจุฑาธิป ศรีนาคา
นางจุฑามาศ เทียนงาม
นางสาวจุฑามาศ พลับสวาท
นางจุฑามาศ มะณีแสง
นางจุฑามาศ ยอดสะอึ
นางจุฑามาศ สําราญกิจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

นางจุฑามาส เสารแกว
นางจุฑารัตน ปุณยชัยปรีดา
นางจุฑารัตน โลหทองคํา
นางจุฑารัตน สมมาตย
นางจุฑารัตน สีจนั ทร
นางจุราภรณ ภูวดลไพโรจน
นางจุรีพร สุทธิไส
นางจุรีพร แสนตลาด
นางจุรียร ัตน บุญมาวงศ
นางสาวจุรรี ัตน แพงวงษ
นางจุไรรัตน จันทะขาล
นางจุไรรัตน เชื้อสาวะถี
นางจุไรรัตน มาประสพ
นางสาวจุไรรัตน ศรีธญ
ั รัตน
นางสาวจุไรรัตน หมัดสะเด็น
นางจุฬาทิพย พิลาวุฒิ
นางจุฬาภรณ คุณาวัฒนนันท
นางจุฬาภรณ พงษศาสตร
นางจุฬาภรณ ภัทรโภคิน
นางจุฬารัตน ศรีบญ
ุ เรือง
นางสาวจุฬาลักษณ ขันธบุตร
นางจุฬาลักษณ ซองวงษหลา
นางจุฬาลักษณ ดานเกา
นางจุฬาลักษณ เวียงทอง
นางจูมรี เชชัยภูมิ
นางเจฎษรา ปานพรหม

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวเจนจิรา ชิดชอบ
นางสาวเจนจิรา ลาดบัวขาว
นางเจริญนภา เกยพุดซา
นางเจริญา สินมณี
นางเจษฎาพร ทองโคตร
นางเจียมจิต แกนเพชร
นางแจมจันทร รอดเย็น
นางฉลวย เถื่อนหมืน่ ไวย
นางฉลวย ฝนเต็ม
นางฉลวย ภาคคํา
นางฉลอง สุเมธาวิวฒ
ั น
นางสาวฉลองรัตน คงเขียว
นางสาวฉวี ชนะบุญ
นางฉวี พรามจร
นางฉวีลกั ษณ เครือจันทร
นางฉวีวรรณ เจริญทรัพย
นางฉวีวรรณ โจทยจันทร
นางฉวีวรรณ ทองรักษ
นางฉวีวรรณ นามวงศ
นางฉวีวรรณ บัวเกษ
นางฉวีวรรณ บุญมา
นางฉวีวรรณ สุขสาร
นางฉะ หมาดมาสัน
นางฉัตรนภสร พลาพล
นางฉัตรพร ไชยบุญแกว
นางฉัตรมน อินทศร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางฉันทนา กองมงคล
นางฉันทนา โพธิอยู
นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ
นางฉันทนา ยิ้มอนันต
นางฉันทวรรณ กิตติพงศเดช
นางสาวเฉลิม อยูสุข
นางสาวเฉลิมขวัญ สนลอย
นางสาวเฉลิมศรี ทองทับ
นางเฉลิมศรี ศรีทวีป
นางไฉน แกลวกสิกิจ
นางชญาดา คงสุขมาก
นางชญาดา โนตาปง
นางชญาดา ราชไชยา
นางสาวชญานนันท เลิศอมรวัชร
นางชญานิษฐ ภัสสรเจริญวงศ
นางชฎาพร แสงศรีจันทร
นางสาวชฎาพร อุน ชัย
นางสาวชฎาภรณ ครองยุติ
นางชฎาภรณ บรรเลงรมย
นางชฎาภา ตอศรี
นางชฎารักษ บูรณเจริญ
นางชฎารัตน พิมสิม
นางชฎาวัลย สมประสงค
นางชณิกานต ไทยเขียว
นางชนมนิภา รองพืช
นางสาวชนัญธิดา ชําปฏิ

๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชนัดดา รวดเร็ว
นางสาวชนัยกานต พรมเกตุ
นางชนาภัทร เพิ่มศิริ
นางชนาภา ประสาททอง
นางชนาลัย สิริกรรณะ
วาที่รอยตรีหญิง ชนิญญา นามโคตร
นางชนิดา ทองประดับ
นางชนิดา ไพบูลยสวัสดิ์
นางชนิดา วนสินธุ
นางชนิดา สวนสาร
นางชนิศา มาตยวังแสง
นางชนิษฎา ธรรมชาติ
นางชบาไพร รัตนกาญจน
นางชมพิสุทธิ์ จงใจ
นางชมภู ชิตพันธุ
นางชมภู เอี่ยมอาภรณ
นางสาวชมัยพร ธีรพงษ
นางชมัยพร รัตนพรหม
นางชไมพร อินทรภิรมย
นางสาวชไมภัค ยุพากิ่ง
นางชยาภรณ บุบผามาลา
นางสาวชลชญา พึ่งมวง
นางชลดา ดวงจุมพล
นางชลธิชา ชัยวิชิต
นางชลธิชา มังคละ
นางชลธิชา วัฒนราช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

นางชลธิชา เหลาทองสาร
นางชลนิดา เชาวชางเหล็ก
นางชลลดา นัยวัฒน
นางชลาลักษณ เสารสุวรรณ
นางสาวชลาลัย พุมทับทิม
นางชลิตา เปรียบนาน
นางชวนชม บุญสด
นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย
นางชวนพิศ แสนโคตร
นางชวาลา คําจันทน
นางชวิสา บุญประเสริฐ
นางชอผกา จันทรแกว
นางสาวชอผกา ชํานาญกุล
นางชอมวง นาคเจริญ
นางชอลดา ทองผิว
นางชัชฌา มะลิพรรณ
นางชัชฎาพร วิชัยพล
นางชัชฎาภรณ ใจจันทร
นางชัชพิชฌา วรวงศ
นางชัญญา เรืองตระกูล
นางสาวชัญญา สายบุง คลา
นางชิณากานต เจริญสุข
นางชิดชนก ไชยพงษ
นางชิดชนนี บัวชุม
นางชิษยาภรณ ทํามาออง
นางชืน่ จิตร ใหมคามิ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวชืน่ ชนก จริยประภาพันธ
นางชืน่ ชนก พจนศิลป
นางชุติกาญจน สุดบนิด
นางชุติกาญจน หงสาภินันทน
นางชุตินนั ท ขุมเงิน
นางชุติมณฑน โชครวย
นางชุติมา แกวหลา
นางชุติมา เจริญสุข
นางชุติมา ซาหา
นางชุติมา ทรัพยอุดม
นางชุมพร จันทรปุนะ
นางชุลกี ร ปน แกว
นางสาวชุลีกร ศรีสวัสดิ์
นางสาวชุลีกร ใหมเขียว
นางชุวาภรณ ซื่อสัตย
นางชูใจ หอมลาภ
นางแชมชอย สุดสี
นางโชติกา แกวผลึก
นางโชติกานต จีบแกว
นางโชติกานต ละอองคํา
นางสาวโชติรส ทองอราม
นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนา
นางสาวซอนกลิน่ อะทะสุวรรณ
นางซัยหนับ บูละ
นางสาวซามีลา ยาดํา
นางฌัลลิกา สมคะเน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐

นางญาณภัทร ธรรมเกษตร
นางสาวญาณาทิพ ขุนจร
นางญาณิศา คตโคตร
นางญาณิศา จุลกศิลป
นางสาวญาณิศา ประสารวงค
นางสาวญาณิศา มวงสี
นางสาวญาตาวี ใบดี
นางสาวฎายิน ลีลา
นางฐานิต คงเสน
นางสาวฐานิตา จิตภัสสร
นางฐานิตา ประวัง
นางฐานิตา มีเพียร
นางสาวฐาปนา มกรนันทน
นางสาวฐาปนีย พลเสน
นางสาวฐิตพัฒน สตางคจนั ทร
นางฐิตาภรณ แดงเวช
นางฐิตาภรณ แรงประโคน
นางฐิตาภา เหมรา
นางฐิตารีย คํานิล
นางฐิติกาญจน กาศลังกา
นางฐิติกาญจน เสารยะวิเศษ
นางฐิตนิ ันท พลชัย
นางฐิตนิ ันท สถิตยพงษ
นางฐิติพร จันทรลอย
นางฐิติพร จินดาพงษ
นางฐิติพร พรหมจรรย

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวฐิติพร มีเดช
นางฐิติมา แจมพงศ
นางฐิติมา เรงประเสริฐ
นางสาวฐิติมา เรืองไพศาล
นางฐิติมา ศิรบิ ุตร
นางฐิติมาพร แดงประเสริฐ
นางฐิติรตั น ประสานดี
นางฑิชา วรแสง
นางสาวฑิตถิพัชร หลอพันธ
นางณฐมน ยอดพันธ
นางณฐมน สินธุสขุ
นางสาวณฐา ตุพิมาย
นางสาวณปภา สายคําทอน
นางณรรชกร เอี่ยมขํา
นางสาวณรรฐมน ผึ่งผาย
นางณสิตา อรัญยะพันธุ
นางณหทัย โชตินอก
นางณัชชา กําเหนิด
นางณัชชา นิลสนธิ
นางณัชชา มุขศรี
นางณัชชาพร ทองดี
นางสาวณัชญภัค พูลศิริ
นางณัชภรณ ศรีปญ
 ญา
นางสาวณัชมาศ พัชนี
นางณัชรานี สันตวรกุล
นางณัชรีย พิกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑

นางณัฎฐา กั่วพานิช
นางสาวณัฎฐิณี ชนะโชติ
นางณัฎฐิรา คําพันธ
นางสาวณัฏฐชยา ธรรมชัย
นางณัฏฐณิชา ศรีคาม
นางสาวณัฏฐยาภรณ
ทองกานเหลือง
นางณัฏฐิกา สมบูรณ
นางณัฏยา มากหมู
นางณัฐกมล ทองไทย
นางณัฐกร ไชยทองรัตน
นางณัฐกานต เชยบาน
นางณัฐกานต วัฒนเวช
นางสาวณัฐกานต วิเศษรัมย
นางณัฐกานต แสงประดับ
นางณัฐญา สาพิมาน
นางณัฐฐินนั ท หงษรุจิโก
นางณัฐธยาน นันทวิมทุ ร
นางณัฐธีราทิพย ชินออน
นางสาวณัฐนรี คํายา
นางณัฐนันท เสมอใจ
นางสาวณัฐนิช ปานหอม
นางณัฐพร บุญญานุสนธิ์
นางสาวณัฐภัสสร วงษยหี่ วา
นางณัฐภัสสร สุรนาจ
นางณัฐมน แกวเขียว

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางณัฐยา ศรีสวุ รรณ
นางสาวณัฐริญา คําโพธิ์
นางณัฐรี ตุน แกว
นางณัฐรุจา วิภูภัทร
นางณัฐวดี ลิมปนานนท
นางณัฐวดี อุปนันท
นางณัฐวรรณ นิลวิสุทธิ์
นางณัฐิยา เพชรรัตน
นางณัทสรณ รบแคลว
นางณัสชญา เมฆรุง
นางณาตยา จันแดง
นางณาตยา ลําบอง
นางสาวณิชกมล อินทุกรรม
นางณิชกุล สืบอินทร
นางณิชมน วงศตาพระ
นางสาวณิชา สุขัง
นางณิชา สุวัจนานนท
นางณิชาดา วิจิตธนโชติ
นางณิชานันทน คงสัมมา
นางณิชาพักตร บุญเกิด
นางณิชาร คุมสวน
นางณีรนุช จิตแสวง
นางณุชรี ออนน้ําคํา
นางสาวดรรชนี คงชวย
นางสาวดรัณภัทร ชาวสวน
นางดรุณรัตน ลวนวิเศษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓

นางดรุณี บางใบ
นางดรุณี พิกรมสุข
นางดรุณี ศรีแกว
นางดลกาญจน พรหมพลจร
นางดลนภา พันธโชติ
นางดลฤดี บึงจันทร
นางสาวดวง โชติสุภาพ
นางสาวดวงกมล จิรนันทสุพงษ
นางดวงกมล เรือนงาม
นางดวงแกว ดีรมรัมย
นางดวงจันทร แกวเวียง
นางดวงจันทร ลาภไธสง
นางดวงจันทร แสงน้ํา
นางดวงใจ แกวมณี
นางดวงใจ คําแกว
นางดวงใจ ทิพยจักษุ
นางดวงใจ รัตนเพ็ชร
นางดวงเดือน พลพิชัย
นางดวงทิพย เพ็ชรนิล
นางดวงนภา พวงทอง
นางดวงพร ไตรเสนีย
นางดวงพร ลาดทะนุ
นางดวงพร ศรีทิพยราษฎร
นางดวงพร สําโรงแสง
นางดวงพร สุดชารี
นางสาวดวงฤทัย ชํานาญเพาะ

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวดวงสุดา กาหลง
นางดอกแกว อบบุญ
นางดอกคูณ วงศวรรณวัฒนา
นางดอกไม ลินทระ
นางดอกสรอย ธนสิทธิสวัสดิ์
นางดอกออ เดชกุญชร
นางสาวดอกออ มิมะละ
นางดารณี เสียมไหม
นางดารนี พันธุต า
นางดารัตน รักษเจริญ
นางสาวดารา อิฐทอง
นางดารากร มูลปา
นางสาวดาราทิพย สุวรรณพะโยม
นางดาราวรรณ แกวศรีทอง
นางดาราวรรณ ดวงมาลัย
นางดาราวรรณ พาณิชย
นางดาราวรรณ วีระพูล
นางดาราวัลย วังวงค
นางดารุณี เจริญจิตร
นางสาวดารุณี ดุงศรีแกว
นางดาวธีรตั น พลขยัน
นางสาวดาวรุง ชาวสวน
นางดาวรุง บุตรทองทิม
นางดาวรุง มุกดากิจ
นางสาวดาวสวรรค พวงสมจิตต
นางดําเนิน ชูกศุ ล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕

นางสาวดํารงค ทําผา
นางดุษฎี ครองสี
นางดุษฎี สงสังข
นางดุษณีย ปลั่งกลาง
นางดุษดี โพธิ์นอย
นางสาวดุสติ า แดงประเสริฐ
นางเดนดวง บุญชาลี
นางเดือนฉาย จงสมชัย
นางเดือนฉาย ยืนชนม
นางเดือนนภา คงเพชร
นางเดือนเพ็ญ ดวงลีดี
นางเดือนเพ็ญ ทับสีแกว
นางเดือนเพ็ญ นนทะวงษ
นางเดือนเพ็ญ พึ่งเงิน
นางสาวเดือนเพ็ญ เย็กเฮง
นางสาวเดือนเพ็ญ ราชอาจ
นางเดือนเพ็ญ สังขงาม
นางตรีฉัฐ นันทนิพัทธกุล
นางตรีธาทิพย ยองซื่อ
นางตรีนุช ทิศเมือง
นางตวงพร ศรีธัญรัตน
นางตองบุญ โพธิ์พนา
นางสาวตะวัน เขตคง
นางสาวเตือนใจ เครือจิโน
นางเตือนใจ นิลแกว
นางเตือนใจ พรหมมาแดง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเตือนใจ มุสกิ ารุณ
นางเตือนใจ รัตนพันธ
นางเตือนใจ วัดไชย
นางสาวถนอม กาญจนจิตติ
นางสาวถนอมนวล พรหมเศรณี
นางถนอมพร ขันนอก
วาที่รอยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
นางถนอมศรี สุขชวย
นางถวิกรณ แกวสุพรรณ
นางถิรนารถ ติดมา
นางถิราพร พันธพืช
นางทรงรักษ วงศเสนา
นางทรรศนีย ชํานาญ
นางทวิรสน พลรัมย
นางทวีพร คูสุวรรณ
นางทวีพร ผิวเกลี้ยง
นางทศพร ตันติกานตกุล
นางทศพร ประมายะยัง
นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด
นางทองแกว ควรสุทธิ
นางสาวทองทิพย มณีกุล
นางสาวทองเปย หลาเลิศ
นางทองพูล ตรีเดช
นางทองพูล โสภารุณ
นางทองเพียร ทองวิเศษ
นางทองวาท คําภูษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗

นางทองศรี ศรีโคตร
นางทองสมัย เหลาอุด
นางทองสุข พันธุยางนอย
นางทองใส ยอดลี
นางทักษพร มีเปยม
นางทักษิณา เจริญศักดิ์
นางทักษิณา เสริมศรี
นางสาวทัชชญา วรากุลพิศาล
นางทับทิม เกตุวทิ ย
นางสาวทับทิม จันทรจู
นางทับทิม เจริญตา
นางทัศนีย คํานึง
นางสาวทัศนีย จุลเอียด
นางทัศนีย ใจนาน
นางทัศนีย แปนสุข
นางทัศนีย ภาผล
นางทัศนีย ลอยปอม
นางสาวทัศนีย ลุนจักร
นางทัศนีย วงคเขียว
นางทัศนีย ศรีสรอย
นางทัศนีย หวายฤทธิ์
นางทัศนีย เขมะศิริ บุญศิริเภสัช
นางทัศนียานันท เกียรติศักดิ์ศิริ
นางสาวทัศศินา ทิพยสุริย
นางทานตะวัน จันทวัน
นางทิชากร กิจเกตุ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางทิตยา พลขีดขีน
นางทิพมล อยูเหมาะ
นางทิพยจันทร หงษา
นางทิพยประภา ธงวิชัย
นางทิพยวรรณ วิเศษวิสัย
นางสาวทิพยวิมล รักษาสัตย
นางทิพยสุดา ใจดี
นางทิพยสุวรรณ ชีเรไร
นางทิพรัตน ศิริพรม
นางสาวทิพรัตน สัตระ
นางทิพวรรณ คํามา
นางทิพวรรณ มิมะรัมย
นางทิพวัลย คีรี
นางทิพวัลย มีทอง
นางทิพวาห หนองคู
นางสาวทิภากร สาริกา
นางทิวาพร ไชยขันธุ
นางสาวทิวาพร บูรณะธารารัตน
นางทิวาพร ภูสมตา
นางเทริกา จูแจมแจง
นางเทวี พงษเรืองหนู
นางเทียมจันทร บุญพอ
นางเทียมตา ทานะ
นางเทียมฤทัย ทวีรัตน
นางเทียมวิธู ปดสุวรรณ
นางธณัญกานต อินตะอุน วงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙

นางสาวธนกร ธนดลพาณิชย
นางสาวธนพร คนเสงี่ยม
นางสาวธนพร บุษบา
นางธนพร อวมมีเพียร
นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวธนะพร ฉายแสง
นางสาวธนัชพร มีพวงผล
นางธนัญชนก ชูประจิตต
นางธนัญญา ประภา
นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง
นางสาวธนัญญา แสงทอง
นางธนัญญา หมันหลี
นางสาวธนัญญา เหลานายอ
นางธนาพร กุลทอง
นางธนิตา แกนสา
นางธนิษฐา พรเจริญ
นางสาวธนิษฐา พรมกอง
นางธมกร ธรณภวัต
นางธมลพรรณ หัวใจ
นางธมลวรรณ ไชยสิทธิ์
นางธมลวรรณ เรณูศักดิ์
นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ
นางธวัลรัตน เมฆเฉลิม
นางสาวธัญกมล นึกชอบ
นางธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี
นางธัญญชยา ชูชาย

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางธัญญธร สมโสม
นางธัญญนภัส บุณยปริพันธ
นางสาวธัญญรวี พงศธรภูรวิ ัฒน
นางสาวธัญญรัตน ธนาศิริกลุ ศักดิ์
นางธัญญา วองนิยมเกษตร
นางสาวธัญญา สุขจันทร
นางสาวธัญญานัฏ บุญพิละ
นางสาวธัญญาภรณ ดีรักษา
นางสาวธัญญาลักษณ จันทรกระจาง
นางธัญญาลักษณ บรรจงดัด
นางธัญธนพร มุง ดี
นางสาวธัญพร ตรีมูรติ
นางธัญมน อินทรกรุงเกา
นางธัญรดี หลวงโย
นางธัญลักษณ กาวินํา
นางสาวธัญลักษณ ยุทธศิลปเสวี
นางธัญวรัตน โรจนหัสดินทร
นางสาวธัญวรัตม โนราช
นางธัญวรัตม ปานขาว
นางธันยพร ถาวร
นางธันยพร ยอดเพชร
นางธารทิพย แกวเหลี่ยม
นางธารทิพย ชัยมูลชืน่
นางธารทิพย บุญจอง
นางธารทิพย สิกขมาน
นางสาวธารทิพย แสงสวาง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑

นางธารวิมล ทิพงษ
นางสาวธาราทิพย ศรีบุญ
นางธาราทิพย อินทะเกษ
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
นางธิดา หวงศรี
นางธิดาทิพย อุทธา
นางธิดาพร สุราช
นางธิดารัตน ไชยรักษ
นางสาวธิดารัตน พูนมา
นางสาวธิดารัตน องคประเสริฐ
นางธิตยา สุทธิมาศ
นางสาวธิภาพันธุ กลิน่ ดวง
นางธีรดา อินทรพรหม
นางธีรนุช ทีฆายุพรรค
นางธีรภรณ พุฒนา
นางธีรมาส สุวรรณชาติ
นางธีราลักษณ จินดารัตน
นางนงคนุช ภูมี
นางนงคเยาว สิงหจินดา
นางนงครัก คาโค
นางนงคราญ ขนทอง
นางนงคราญ พรหมเผา
นางนงคราญ พิชัย
นางนงคลกั ษณ เหลาชัย
นางนงนารถ ทองมา
นางนงนิตย สังขภิญโญ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนงนุช กัง้ ยอด
นางนงนุช กานเหลือง
นางสาวนงนุช ชัยศรี
นางนงนุช ตันกูล
นางนงนุช ธีสุระ
นางนงนุช นันตะภักดิ์
นางนงนุช บุษบก
นางสาวนงนุช พนยาก
นางนงนุช มีบญ
ุ
นางนงนุช ศิรธิ รรม
นางนงนุช สมบัติบูรณ
นางนงนุช หงวนสูงเนิน
นางสาวนงนุช อยูด ี
นางนงนุช เอกทัศน
นางนงเยาว กันทวงศ
นางนงเยาว เทพนากิจ
นางสาวนงเยาว ศรีอนิ ทร
นางนงลักษณ พรหมพา
นางนงลักษณ พันธวไิ ล
นางนงลักษณ มนตรีมขุ
นางนงลักษณ เรืองทับ
นางนงลักษณ วงศจนี
นางนงลักษณ สหัสรังษีวิทยา
นางนงลักษณ สํารวมจิต
นางสาวนงลักษณ สุนทรวิเศษ
นางสาวนงลักษณ แสงดิษฐ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓

นางสาวนงลักษณ เหลาดี
นางนงวัย แปลกสินธุ
นางนนทกร แกวบัวดี
นางนนทนา วัชรธนาคม
นางนพคุณ แกวลําโกน
นางสาวนพพร กลับพงศ
นางนพพร เขตการณ
นางนพพร สุวัตถินนั ท
นางสาวนพภาภรณ ตุงไธสง
นางสาวนพระพี ชูน้ําเที่ยง
นางนพวรรณ เสือแกว
นางนภสร ภาคเพียร
นางนภสรณ วรรณครอง
นางนภัสนันท ไชยรวีวฒ
ั น
นางนภัสพร แสงสุวรรณ
นางนภางค มูลมล
นางนภาพร เพลิงบุตร
นางนภาพร สิงหาราช
นางสาวนภาพร อุทัยสาร
นางนภาภรณ พรคนึง
นางสาวนภารัตน สุกใส
นางนราทิพย สอาดเอี่ยม
นางสาวนริณี กันคํา
นางสาวนรินทร สังขศิลา
นางสาวนริศรา อุตสาห
นางนริสรา ยะติ

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนรีรตั น ศรีราม
นางสาวนฤทัย ดาวเรือง
นางนฤนุช วรวัฒนธรรม
นางนฤมล คําโฮง
นางนฤมล จันมะโฮง
นางสาวนฤมล จิตตะรัตน
นางนฤมล ชมเย็น
นางนฤมล ชวยคง
นางนฤมล เชิดชูวงศสกุล
นางสาวนฤมล เนียมหอม
นางนฤมล บัวจันทร
นางสาวนฤมล ปาวพรม
นางนฤมล สิทธิพงษ
นางนฤมล สินเพ็ง
นางสาวนฤมล สุนทรสุข
นางนฤมล แสงทอง
นางนฤมล เหล็กดี
นางนลินพร สมสมัย
นางนลินี กุดหอม
นางสาวนวนจันทร รัตนธรรม
นางนวนันท สิทธิวงศ
นางสาวนวพร กําเพ็ชร
นางนวพร กุลสุวรรณ
นางสาวนวพร ภูกาบเพชร
นางสาวนวพร รอดหาญ
นางนวพร ศรีสัมพันธ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕

นางนวรจน จันทราไชย
นางนวรัตน คงอยู
นางนวลจันทร ชิดทอง
นางนวลจันทร ธานัง
นางนวลจันทร ปกปอง
นางนวลจันทร ศิลางัด
นางนวลจันทร สวนบุญ
นางนวลจันทร สุวรรณเติม
นางนวลตา ดวงแกว
นางสาวนวลพร สุวรรณ
นางนวลละออ เคียงวงศ
นางนวลละออ นุม ดี
นางนวลละออง ลีลา
นางนวลละออง ศิริเม
นางนองนุช บัวภา
นางนักขะลิน แกวคําแสน
นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นางนัฏฑิรา เมธา
นางนัฐจิรา พนมใส
นางนัฐยา ภาษี
นางนัดดา พิลาชัย
นางนัทธมน บุญประกอบ
นางสาวนัทธมน หลิวสุวรรณ
นางนัทธมนต นามไพรสันต
นางนันทการ ฤทธิ์มาก
นางนันทณภัส คุมพงศโชติกุล

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนันทนภัส คงชวย
นางนันทนภัส ชืน่ ชม
นางสาวนันทนา จันทรฝน
นางสาวนันทนา นิลมณี
นางนันทนา ราชเฉลิม
นางสาวนันทนา วันเพ็ญ
นางสาวนันทนา ศรีออ นนิม่
นางนันทนา สมบูรณ
นางนันทนา สองแสง
นางนันทนา สุขขารมย
นางนันทนา อัมระนันทน
นางนันทนา อินทรสุภา
นางสาวนันทพร พวงวัฒนวงศ
นางสาวนันทยา สุทธิประภา
นางนันทวรรณ บุญโพธิ์
นางนันทวรรณ ประเสริฐนพคุณ
นางนันทวัน สองศร
นางนันทวัน หงสไกร
นางนันทะพร ลือเลื่อง
นางนันทา ธีรพงศ
นางนันทิกา ทิพยอุโมงค
นางนันทิกานต อุทธบูรณ
นางนันทิชา ธาตุระหัน
นางสาวนันทิดา วาลีประโคน
นางนันทิมา เหลื่อมนอก
นางนันทิยา แกวกิจติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗

นางนันทิยา คิดโสดา
นางนัยนา จันทรพิมพ
นางสาวนัยนา เทือกสา
นางนัยนา สัตถาพร
นางนาจารีย คณารักษ
นางนาฏอนงค ทูไพเราะ
นางนาตยา นาศรีเคน
นางสาวนาถกานต หฤทัยถาวร
นางนาถลัดดา ชมทวีป
นางสาวนายูลา ดาเลาะ
นางนารี นรสาร
นางนารี เปพาทย
นางนารีนาถ สุขสงา
นางนารีย เถื่อนบํารุง
นางนารีรัตน กลาหาญ
นางสาวนารีรตั น ธจิตธรรม
นางนารีรัตน นะคะสอน
นางนารีรัตน พรหมเกิด
นางนารีรัตน สงึมรัมย
นางน้ําคาง ทีนอย
นางน้ําคาง พรมมาก
นางน้ําทิพย ทองนอย
นางน้ําทิพย สืบสาย
นางน้ําผึ้ง ยานนาวา
นางน้ําผึ้ง ศิริรนั ดร
นางสาวน้าํ ผึ้ง สวนงาม

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางน้ําฝน ประคองสิน
นางน้ําฝน พัชรพงศศานต
นางสาวน้าํ ฝน รักษากลาง
นางน้ําฝน วัฒนพงษ
นางน้ําฝน แสงกระจาง
นางสาวน้าํ ฝน อาณาจักรานนท
นางน้ําฝน อินทรแสง
นางน้ําออย กาญจนเส็ง
นางน้ําออย พุมเข็ม
นางนิกัญชลา ลนเหลือ
นางนิกุล ใจดี
นางนิจจารีย มุตุมาจันทร
นางนิจนภา วัฒนาสกุกลไทย
นางนิจพร อารีย
นางนิชนันท พงษเกษมพรกุล
นางสาวนิชา ทองอยู
นางนิตยา เกิดคลาย
นางนิตยา คําขาว
นางสาวนิตยา จันทรศรี
นางนิตยา ใจคํา
นางนิตยา เฉียบกระโทก
นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์
นางนิตยา ฐานันตรานนท
นางนิตยา ดารา
นางนิตยา แตงนอย
นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙

นางนิตยา นาจาน
นางสาวนิตยา พลชํานิ
นางนิตยา พลเดช
นางนิตยา โพธิ์ทา
นางนิตยา มุง รมกลาง
นางนิตยา มุณนี ันทวัฒน
นางนิตยา ศุภพล
นางนิตยา สงครินทร
นางนิตยา สิทธิดา ง
นางสาวนิตยา เสลา
นางสาวนิตยา อะทาโส
นางสาวนิตยาภรณ เสนธิริ
นางนิธิกานต ฉันทะวัฒนรักษ
นางนิธิกานต พิราชัย
นางนิธดิ า ชื่นนิรนั ดร
นางนิธนิ าถ ยังชู
นางนิพัทสา จําปานิล
นางนิพา บุญกอง
นางนิพาพร ตันสุข
นางสาวนิพาภรณ สงเสริม
นางสาวนิภา แกวประคอง
นางนิภา คอกขุนทด
นางนิภา ทองมัน่ คง
นางนิภา มนตสันเทียะ
นางนิภา สวนสุข
นางนิภาพร ดวงจําปา

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนิภาพร นาออน
นางนิภาพร บัวชม
นางนิภาพร ปลื้มโชค
นางนิภาพรรณ คําลือ
นางนิภาพรรน กลางพรม
นางนิภาพัฒน อุน กาศ
นางนิภาพัทร ฉิมพาลี
นางนิภาภรณ ภูสอดเงิน
นางนิภาภรณ สุริยวงศ
นางนิภาภัทร นกชัยภูมิ
นางนิภารัตน บัวชุม
นางสาวนิภาศิริ ใจชื่น
นางนิ่มนวล นอยเนียม
นางนิยมพร ประเสริฐศิล
นางนิยะดา อินทรเกษม
นางนิรมล กลางสุข
นางนิรมล เทียบอาจ
นางนิรมล ปกปอง
นางนิรมล มูหําหมัด
นางสาวนิรมล ยะสะกะ
นางสาวนิรมล วงษธนสุภรณ
นางสาวนิรมล สิงหชัย
นางนิรมล แสงเหลา
นางนิรวัลย ปะมาคะเต
นางสาวนิรัชรา จันทิหลา
นางนิรันญา เสวตโสธร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิราวรรณ จะโรจร
นางนิลบล เงินดี
นางนิลาวัณย สุวรรณจักร
นางนิลุบล ประดับพร
นางนิลุบล วรรณสา
นางสาวนิวาตี นิวาตโสภณ
นางนิศา คํามั่น
นางนิศา มีมงคล
นางสาวนิศากร ทองสังข
นางนิศากร พุทธา
นางนิศาชล ใจกลา
นางนิศาชล สวัสดิสาร
นางนิศารัตน มั่งคัง่
นางนิศารัตน เหมือนตา
นางนิษารัตน บุญงาม
นางสาวนิสติ า ขําศิริ
นางสาวนิออน พันยา
นางสาวนุกูล เพ็งเกตุ
นางนุจริน โชติญาโน
นางนุจรินทร นคร
นางสาวนุจรินทร สิทธิเลิศประสิทธิ์
นางนุชจรี หาทรัพย
นางสาวนุชนา บัวศรี
นางนุชนาฎ ศรีภักดี
นางนุชนาฎ สิงหหนสาย
นางนุชมณี คุงดิน

๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนุชรินทร รอดนอย
นางนุชรินทร อันทะระ
นางนุชรี นามราช
นางสาวนุชสรา วรดิสพรพงษ
นางสาวนุดาวรรณ ตาอินทร
นางสาวนุบาล สุบนิ
นางนุสรา ชางคิด
นางสาวนุสรา เทพบัณฑิต
นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ
นางสาวนุสรา ลําใย
นางนุสรา สุกระ
นางนุสรา สุทธาบุญ
นางนุสริน อุบลศรี
นางนูรรัตนา หะยีมะ
นางเนตนภา มูลเสนา
นางเนตรชนก ชัยกิจ
นางเนตรดาว มุง หมาย
นางเนตรทิพย รอดเหลื่อม
นางเนตรนภา กันธะวงค
นางเนตรนภา แกวกันฑ
นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์
นางสาวเนตรนภา หนูเนื้อ
นางเนตรนุช แกวมณี
นางสาวเนตรนุช พงศศรี
นางเนาวรัตน ใจแสน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓

นางเนาวรัตน เดชขุนทด
นางเนาวรัตน บุตรคําโชติ
นางเนาวรัตน ปญหาราช
นางเนาวรัตน สอนสุข
นางแนงนอย ประเสริฐ
นางสาวแนงนอย อุปมา
นางโนรี หนูชูสขุ
นางบงกช พลอยสวัสดิ์
นางสาวบพิตร โชคบัณฑิต
นางบรรดา จันทรเดช
นางบรรทม ณ นาน
นางบรรเลง เทียมกระโทก
นางบังอร เณรนอย
นางบังอร บัวคํา
นางบังอร ปรีชา
นางบังอร ปสมะริสสา
นางบังอร ผองขํา
นางสาวบังอร พนภัยพาล
นางบังอร เล็บขาว
นางบังอร เลิศล้ํา
นางบังอร ศรีกาล
นางสาวบังอร ออนเทศ
นางบังอรอินทร รังกลิน่
นางบัณฑิตา ชายแกว
นางสาวบัวคํา ศรีเลิศ
นางสาวบัวเครือ พันคู

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางบัวจันทร แดงตะนะ
นางบัวบาน หมื่นแกว
นางบัวผัน วงศคง
นางสาวบัวพรรณ ฟองออน
นางบัวพา ศรีมาศ
นางบัวสอน ถ้ําหิน
นางบัวสอน ทองตา
นางบานเย็น แสนหัวชาง
นางสาวบุญครอง กุลดี
นางบุญจันทร ลือกลาง
นางบุญชวย ยอดผักแวน
นางบุญชู จินดารัตน
นางบุญญา นวลใย
นางบุญญิสา วงพรมมา
นางบุญฑริกา สีคํา
นางบุญทวี สมหมาย
นางบุญธิดา คุณบุราณ
นางบุญธิดา บุญมี
นางบุญนอม ชาญสูงเนิน
นางบุญนาค นาดี
นางบุญเพ็ง ดิษดํา
นางบุญเฟอง เคากลา
นางบุญมา ศรีจดุ านุ
นางบุญยนุช ธรรมสอาด
นางบุญยืน กลับเปนสุข
นางบุญรอด แกวจรูญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕

นางบุญสม คงสุข
นางบุญสม นวลคํา
นางสาวบุญสม ศรีศักดา
นางบุญสุข พรหมบุตร
นางบุญโฮม สอรักษา
นางบุณฑริกา ศุภลักษณ
นางสาวบุณยนุช บุญเนาว
นางบุณยาพร กองธรรม
นางบุดดี ชางหลอ
นางสาวบุตชรินทร คะสีทอง
นางสาวบุบผา บุญสง
นางสาวบุปผา ถาวรนันท
นางบุปผา เปยมศิริ
นางบุปผา พรหมหมวก
นางบุปผาชาติ มะดํา
นางบุศรา กริ่งกลาง
นางสาวบุศรา จิตวรรณา
นางบุศรินทร บุณยาดิศัย
นางบุษบา พลโสภา
นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร
นางสาวบุษรา ชาตะรักษ
นางบุษราคัม กะการดี
นางสาวบุษราคัม จรรยนาฏย
นางบุษราคัม จันทรสด
นางบุษราภรณ มังคละ
นางบูรณา พันธุธรรม

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเบญจนาถ สุขเกตุ
นางสาวเบญจพร นาถโกษา
นางสาวเบญจพร ผลมา
นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน
นางเบญจพร สุรสีหเรืองชัย
นางเบญจภา ทวดหอย
นางสาวเบญจมาพร บานชืน่
นางเบญจมาศ ณรงคกูล
นางเบญจมาศ ผดุงกรรณ
นางเบญจมาศ ลีลา
นางเบญจมาศ วงศสิทธิ์
นางเบญจมาศ สตานิคม
นางสาวเบญจมาศ หยังหลัง
นางเบญจมาศ ออนสาร
นางเบ็ญจมาศ แกวซัง
นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
นางเบญจวรรณ เกษา
นางเบญจวรรณ ไตรรัตน
นางเบญจวรรณ ทองใบ
นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต
นางเบญจวรรณ อารีสุก
นางสาวเบญจอนงค โคตรนรินทร
นางเบญจา ถิตยพิพิธ
นางสาวเบ็ญจา กากะนิก
นางเบญญาภา ปานพรหม
นางปฏิมา ชนินทรเศรษฐ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางปฏิมา สุพงษวิบูลพันธ
นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์
นางสาวปฐมาวดี กอแกว
นางปทิตตา กลวยดี
นางสาวปทิตตา การสมโชค
นางสาวปทิตตา อุทัยดา
นางปทุมพร ชมชัย
นางปทุมวรรณ สิงหปญ
 ญา
นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจนั ทร
นางปนัดดา บวรรัตนวงศ
นางสาวปนัดดา วรสาร
นางปนัดดา อุบลภคพงศ
นางปพัชญา สังขนอย
นางสาวปภัสสร ถาวระ
นางสาวปภาดา สีแขไตร
นางประกายคํา พรมณะ
นางประกายคํา มโนแกว
นางสาวประกายทอง ชุมผลพิบูลวงค
นางประกายมาศ รัตนโรจน
นางประกายรัตน ทับทัน
นางประครอง แกวดวงเล็ก
นางสาวประครอง ถุนพุฒดม
นางประครองศรี เรืองศรี
นางประคอง วีระศักดิ์
นางประคอง สุขสันต
นางประคองศรี สวัสดี

๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวประจวบ พุทธวาศรี
นางประจวบ โพธิ์กรวม
นางสาวประจิม มนตอินทร
นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
นางประทิน สิทธิวงศ
นางสาวประทีป ปลิปลื้มโอฐ
นางประทุมพร ตึกโพธิ์
นางประทุมมา ชมภู
นางประเทือง พรหมรักษ
นางประนอม กุคามา
นางสาวประนอม โกศล
นางประนอม ดุจจานุทศั น
นางสาวประนอม ปญจรักษ
นางสาวประนอม แสงเงิน
นางประนอม เอี่ยมเทียน
นางประพันธ มากบรรจง
นางประพา สุนทรรัตน
นางประพาฬรัตน แกวเกิด
นางประพิศ คําเอก
นางประเพียร อภิโชคสถาพร
นางประไพ ชัยสมบติ
นางประไพ ยมขวัญเมือง
นางประไพ ศรีเพียงจันทร
นางประไพ อินถิติ
นางประไพ อุดมผล
นางสาวประไพพร บุญโท

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางประไพพรรณ เกษมสัตย
นางประไพพรรณ ขวัญเมือง
นางสาวประไพร หยุดรัมย
นางประไพรัตน บารัมย
นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
นางสาวประไพศรี ประสานพันธ
นางประภัสรา อุบลวรรณ
นางประภัสศร บุดดีเหมือน
นางสาวประภัสสร โพธิ์จันทร
นางประภัสสร มะณีพันธ
นางประภัสสรา สอนประสม
นางประภาพ ศรีสระนอย
นางประภาพร คําวอน
นางประภาพร ทองจันทร
นางประภาพร ทองบัว
นางประภาพร นาระ
นางประภาพร พุมไม
นางประภาพร สุวรรณชาติ
นางสาวประภาพรรณ มณีรัตน
นางสาวประภาพรรณ ศุภสิทธิกานต
นางประภาพันธ วิริยะสหกิจ
นางประภาภรณ ศรีสงค
นางประภาภรณ สายโท
นางประภารัตน จอมรัมย
นางสาวประภาศรี บุตรเลี่ยม
นางประภาศรี พรมภักดี

๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางประมวล บุญสงกา
นางสาวประมาณ บุญยัง
นางประยงค ชุมทอง
นางสาวประยงค แสงสีดา
นางประยูร บัวดี
นางประวิทย ชูแกว
นางประสิทธิ์ เมืองชมภู
นางประเสริฐ ปลัง่ ประมูล
นางประเสริฐ อารีราษฎร
นางปรัชญาภรณ สุกญ
ั ญา
นางปรัสรา เนียมแกว
นางปรางคสุมาลย พรหมทํา
นางปรางฉวี อินทนนท
นางปรางทอง มูลทรัพย
นางปราญชลี มะโนเรือง
นางปราณี เกิมขุนทด
นางปราณี แกวพวง
นางสาวปราณี ขันที
นางปราณี จันทวงค
นางสาวปราณี ไชยจันดี
นางสาวปราณี ไชยภักดี
นางสาวปราณี นาชัยโชติ
นางปราณี นามสวาง
นางปราณี ประจง
นางสาวปราณี ผิวแดง
นางสาวปราณี พลวัฒน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑

นางปราณี เพชรรัตน
นางปราณี ภูทะวัง
นางปราณี ภูระหงษ
นางสาวปราณี ภูอาลัย
นางปราณี ศักดิห์ ารภพ
นางปราณีต ชงกรานตทอง
นางปราณีต เดชมณีรตั น
นางปราณีต เสารอง
นางปราณีต หงษหา
นางสาวปรานอม พรหมอินทร
นางปรารถนา เที่ยงธรรม
นางปรารถนา รักประเทศ
นางปรารถนา แสงระวี
นางปราศรัย ศรีสมบัติ
นางปริฉตั ร ธนะ
นางปริชญา ผลบุญ
นางปริชาติ พงษอัคคศิรา
นางปริชาติ หวังผล
นางปริตา ธรรมธรฐิติ
นางปริมภาภรณ แกวเทวา
นางสาวปริยทิพย บุญคง
นางปริยา คํามุงคุณ
นางปริศนา นิลาภรณ
นางสาวปริษา เดิงขุนทด
นางปรีญา ชูสุริแสง
นางปรีญา พุดเกลี้ยง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปรีญาพัชญ มาลารัตนธนากิจ
นางสาวปรีดา ชูมณี
นางสาวปรีดา ชูศรี
นางปรีดา ไชยประภา
นางปรีดา ดิษฐสาคร
นางปรีดา ปะดุกา
นางปรีดา เสนาสวัสดิ์
นางปรีดา หนูคง
นางปรีดา อรัญดร
นางปรีดาภรณ วิภาตะภูติ
นางสาวปรียพันธ สิริสิทธิกลุ
นางปรียา จํารัส
นางปรียา ทรัพยเอี่ยม
นางปรียา ธีรวิทยาอาจ
นางปรียา บุญผง
นางปรียา สารผล
นางปรียา สําลี
นางปรียา สุริยะวงค
นางปรียาพันธ มัททวีวงศ
นางปรียาภรณ ตระการจันทร
นางปรียาภรณ ภูพิทักษพงศ
นางปรียารัตน ตนโพธิ์
นางปรียารัตน มะปรางค
นางปลิดา วิชิตกมลชัย
นางปวริศา นะคะสอน
นางปวริสร กันเงิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓

นางปวัณรัตน ทองแจง
นางปวันรัตน วิภาจักษณกุล
นางสาวปวีณนุช จันทรนวล
นางปวีณา ดิลกลาภ
นางปวีณา ทรงเดชะ
นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอก
นางปวีณา ปนทา
นางปวีณา ลังกาพินธุ
นางปวีณา สันเต
นางปวีณา สุดาปน
นางสาวปวีณินทร สุดสวาสดิ์
นางปสุตา กามะสวาง
นางปอแกว ครุฑนาค
นางปองจิต คงเกตุ
นางปญจมาศ ทองศรี
นางสาวปญจรัตน เรืองไชยวุฒิ
นางสาวปญชลี ศรีไชยรัตนา
นางปญญดา สุขเนตร
นางปญญา ยะสงคราม
นางสาวปณณวิชญ ศรีระนํา
นางสาวปทมา คําภากุม
นางปทมา ดํารงแดน
นางสาวปทมา โตอดิเทพย
นางสาวปทมา นาคะสนธิ์
นางปทมา เปรมพลอย
นางปทมา พุทธแสน

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวปทมา ศรีจนั ทร
นางปทมาพร ไขแกว
นางปทมาวดี ขันธชัย
นางปทมาวดี ปราบปญจะ
นางปาณิศา หลังชาย
นางปาณิสรา ปนเงิน
นางปาณิสรา รัฐสถาวร
นางปานจันทร สุริยะอัมพรกุล
นางปานเลขา นิม่ มา
นางปารมี กนะกาศัย
นางปาริชาต ขยายเสียง
นางปาริชาต บทมาตย
นางสาวปาริชาต สมใจ
นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี
นางสาวปาริชาติ ขําคง
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
นางสาวปาริชาติ ประดับแกว
นางปาริชาติ ราษี
นางปาริชาติ ศรีสิทธิ์
นางปาริชาติ แสนสมบัติ
นางปาริมาศ ธรรมธรานุรกั ษ
นางปาลิตา อาดุลเบบ
นางปาอียะห หะยีมะแซ
นางปฎกศร ศรีจําปา
นางปน แกว ทับแยม
นางสาวปน รัตน ไกรสีกาจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕

นางปน อนงค วงษภักดี
นางปยกุล จันทเขตต
นางปยธิดา ปลันธนภาคย
นางปยนันท ทัง่ ปราณี
นางสาวปยนุช นาคนอย
นางปยนุช ลําทอง
นางสาวปยภัทร เรืองใจ
นางสาวปยวรรณ กลัดจันทร
นางสาวปยวรรณ สันชุมศรี
นางปยะกุล พัวอมรพงศ
นางปยะดา ชาตะรักษ
นางปยะดา สุวรรณเทน
นางสาวปยะดา แสงมณี
นางปยะนันท แจมจันทร
นางปยะนาฎ ออนอุทัย
นางปยะพร การสมเนตร
นางปยะพร ถนัดคา
นางสาวปยะพร สมบุญ
นางปยะมาศ ขวานคร
นางสาวปยะมาศ ประการจิตร
นางปยะมาศ รุจิธนั ยา
นางปยะมิตร ไวยะ
นางปยะรัตน สาริกา
นางสาวปยะรัตย จิตมณี
นางปยะวรรณ แมนญาติ
นางปยะวรรณ แสงทองลวน

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปยะสุดา จอมหงษ
นางปยาภรณ ธรรมรักษา
นางสาวปยาภรณ ปอมคํา
นางปยาภรณ รัตนแกว
นางสาวปุญชรัสมิ์ ใหมสวุ รรณ
นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
นางปุณยาวีย งอยปดพันธ
นางปุณิกา ธรรมนูญ
นางปูชิตา ชนกพิกุลกลิ่น
นางเปรมกมล อินมะกอด
นางสาวเปรมใจ จิตตวิบูลย
นางเปรมปราณี เทียบตา
นางสาวเปรมยุดา สุวะพัฒน
นางเปรมฤดี ดอกเด็น
นางเปยมศรี เกี่ยวของ
นางผกากรอง อิ่มเกิด
นางผกาพันธ ไทยทอง
นางผกาภรณ เซงล้ํา
นางผกามาศ ปนประยูร
นางผการัตน เรืองรัตนโชติ
นางสาวผกาวรรณ พันธุพึ่ง
นางผณิตนุช ทองเทพ
นางสาวผองผิว สุทธิ
นางผองแผว บรรเทิงสุข
นางผองพรรณ ชินะกุล
นางผองพรรณ บุญสิทธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗

นางสาวผองพรรณ ศรีเที่ยง
นางผองศรี อูเ งิน
นางผองศิลป มิง่ ยอด
นางผะอบ จันทรออน
นางผาณิต สุวิยานนท
นางสาวผาสุข แกวพรหม
นางผาสุข สุตเตมีย
นางผุสดี เมฆอากาศ
นางผุสดี สิงหทอง
นางฝาตีมะ โสะหนาย
นางพงศสวุ รรณ แสงเนตร
นางพงษจนั ทร ปานพรหม
นางพจนพร พันไธสง
นางพจนา ขาวสอาด
นางพจนี แพนพา
นางพจนีย เกาะมุก
นางพจนีย ศรีสุข
นางสาวพจนีย สาอุด
นางพชรพร สิงขรอาสน
นางพชรพรรณ ชูชื่น
นางสาวพชรภรณ เต็กศรี
นางพชรรัชต อุดมผล
นางสาวพณาสันต เกษจอย
นางพนาไพร กัดกุมภา
นางสาวพนาไพร ปวนฉิมพลี
นางพนาไพร ศิรริ ัตน

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพนารัตน กูสดุ ใจ
นางสาวพนารัตน มาลีลัย
นางพนารัตน วสุวัฒนศรี
นางสาวพนิดา จิตราภิรมย
นางสาวพนิดา ตรีนนท
นางพนิดา เตชวรรณโต
นางพนิดา เมืองทอง
นางพนิดา สกิจขวา
นางพนิดา สังสมศักดิ์
นางสาวพนิตนันท แสนโคตร
นางพนิตพร ไทนอ
นางสาวพยอม นอยศรี
นางพยอม บัวผันสระนอย
นางพยอม ภูเนตร
นางพยอม รอดมา
นางสาวพยอม ศรีวัชรามาศ
นางสาวพยัตติกา หวยจันทร
นางพเยาว พิลาชัย
นางพรจรัส แกวประมูล
นางสาวพรจิตร หลังจิ
นางสาวพรชนก หาญเสมอ
นางพรชิตา ตวนชื่น
นางพรทิพย กรีแสง
นางพรทิพย กองเกิด
นางพรทิพย คุมกลางดอน
นางพรทิพย งามวงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพย ตันติประภาคาร
นางพรทิพย เทศแจม
นางพรทิพย นัยเนตร
นางพรทิพย บุญชวย
นางสาวพรทิพย บุตรคีลีมาลย
นางสาวพรทิพย เบ็ญเจิด
นางพรทิพย พันธเสน
นางสาวพรทิพย พันธุเวช
นางพรทิพย พิลาจันทร
นางพรทิพย พึ่งฝง
นางพรทิพย โพธิ์เอม
นางพรทิพย มูลพรอม
นางพรทิพย โมกศรี
นางพรทิพย ยี่สารพัฒน
นางพรทิพย เยาวบุตร
นางพรทิพย รัชนีย
นางพรทิพย รัตนสุริยากร
นางสาวพรทิพย วัตเิ รก
นางพรทิพย ศรีมุข
นางพรทิพย ศรีโยไว
นางพรทิพย สิทธิชัย
นางพรทิพย สิริปฐมโรจน
นางพรทิพย สุวรรณกูฏ
นางพรทิพย เสนาทับ
นางพรทิพย อุปถัมถ
นางพรธิรา ศรีละมุล

๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพรนภา ดอนพรม
นางสาวพรนารายณ ตนสมบูรณ
นางพรประภา เพียกขุนทด
นางสาวพรปวีณ การุญญเวทย
นางพรพนา ขันยาเปา
นางพรพนา จันทรอทุ ะ
นางสาวพรพรรณ กรอกรวม
นางสาวพรพรรณ เดียวสุขประเสริฐ
นางสาวพรพรรณ นิ่มนวลเกตุ
นางพรพรรณ เพชรประดิษฐ
นางสาวพรพรรณ สอดกระโทก
นางสาวพรพรรณ อัศวโสวรรณ
นางสาวพรพิทักษ คนหาญ
นางพรพินท พรหมมา
นางพรพิมล จันทรศรี
นางพรพิมล แจมจันทร
นางพรพิมล หอมสวาสดิ์
นางพรพิศ ผิวหอม
นางสาวพรเพ็ญ พนาบํารุง
นางสาวพรเพ็ญ พลเสน
นางพรภัณฑ เครือกลางรงค
นางพรยุพิน กาศเกษม
นางพรรณทิพย ยาโน
นางพรรณทิพย โสภา
นางพรรณธิภา กาวิชัย
นางสาวพรรณนิภา ศรีทา ว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑

นางพรรณเพ็ญ ศิรไิ ชยจํานงค
นางพรรณรัตน คําหาญพล
นางพรรณรัตน ลาศา
นางสาวพรรณลดา ลีตะชีวะ
นางพรรณวดี มั่นจิต
นางพรรณวิภา เสาเวียง
นางสาวพรรณศร คงกําปน
นางพรรณิภา จัตุกูล
นางสาวพรรณี จันทรแกว
นางพรรณี อรุณยงค
นางพรรณี เอี่ยมสอาด
นางพรรนิพา ทองสุข
นางพรวจี เขตรกลาง
นางสาวพรศรี บูรณเจริญ
นางพรศิริ เจริญพร
นางพรสวรรค มาณะศิลป
นางพรสวรรค ศรีลาศักดิ์
นางพรสิน แสงเพ็ชร
นางสาวพรสุข ตรียะประเสริฐ
นางพรสุภัค เชือ้ อุน
นางสาวพรสุภา แจมศรี
นางพรสุรีย ศรีสุทธิ์
นางสาวพรสุรีย สุธนะวัฒน
นางพรายนภา ปนะเก
นางพราวจันทร อัครวงศวริ ยิ ะ
นางพวงผกา ชมภูศักดิ์

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพวงผกา ตนาวรรณ
นางสาวพวงเพชร แกวเสนา
นางพวงเพชร ครุฑเงิน
นางพวงเพชร หงษสิงห
นางพวงเพ็ญ จิตรจํานอง
นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ
นางพวงรักษ ไชยวัฒน
นางพวงรัตน อมรลักษณ
นางพวงศิริ ศิรินุพงศ
นางสาวพสิษฐตา ชัยวรรณา
นางพะเยาว สิมภาลี
นางพัชฎา ซังขาว
นางพัชณี แกวบัวสา
นางพัชนี หนูวงศ
นางพัชพรวรรณ โทเรืองฤทธิ์
นางพัชยา บัวแสง
นางพัชรภรณ แสนภักดี
นางพัชรมาศ สาแม
นางพัชรวดี ประภัสสร
นางสาวพัชรา จันทรทอง
นางพัชรา ไชยพันธ
นางพัชรา เสียงล้ํา
นางสาวพัชราพร เพ็ชรักษ
นางพัชราภรณ ไชยศร
นางสาวพัชราภรณ ทศพร
นางพัชราภรณ นิธิเจริญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓

นางพัชราภรณ ปองคําสิงห
นางพัชราภรณ สมัตถะ
นางพัชราวลัย ชูเวียง
นางพัชริดา หนอแดง
นางพัชรินทร กันหามาลา
นางพัชรินทร จันทรกระจาง
นางสาวพัชรินทร จําเริญเจือ
นางสาวพัชรินทร ไชยนิลวงศ
นางพัชรินทร ไชยบุตร
นางสาวพัชรินทร นพประพันธ
นางพัชรินทร ประเสริฐศิลป
นางพัชรินทร ไพรินทร
นางพัชรินทร เรืองเดช
นางสาวพัชรินทร ศีลใหอยูสุข
นางสาวพัชรินทร สังขกุลมาลา
นางพัชรินทร สารีบตุ ร
นางพัชรินทร สุทธหลวง
นางพัชรินทร อินทรสุข
นางพัชรินทร โฮมชัย
นางพัชรินยา เผือกมา
นางพัชรี คําแกว
นางพัชรี เจริญสุข
นางสาวพัชรี ชูเกษม
นางสาวพัชรี นันทดี
นางพัชรี นาปรัง
นางพัชรี บุญพรอม

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพัชรี ราชเจริญ
นางพัชลี ภูริชนพิทักษ
นางพัฒชา ฉายลิม้
นางพัฒนา โยวทิตย
นางพัณณชติ า เดชอนันตพงศ
นางพัดศรี แสนโสม
นางพัตราภรณ วอนอก
นางพัทธนันท พิพิธนวงค
นางพัทปยา ตันติมาลา
นางพันธทิพย เทียมสวาง
วาที่รอยตรีหญิง พันนิพา ภูสงา
นางพัสตราภรณ วงศคํา
นางพัสนีย อุยตา
นางพาตีเมาะ หลงเก็ม
นางพิกุล ราษี
นางพิกุล ศรีระบุตร
นางพิกุลทอง ยศเกิง่
นางพิชชภา ศรีสุข
นางพิชชา ศรีสุข
นางสาวพิชญ ขํามา
นางพิชญสิณี เจริญรัตน
นางสาวพิชญาดา สุยะรา
นางสาวพิชญาภรณ ถาพร
นางพิชามญช แกวหัวไทร
นางพิชามญชุ พงษประเสริฐ
นางพิณทิพย พงษขํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕

นางพิณพร คํายง
นางพิตตินนั ท ศรีธนธรณ
นางพิทยา นุน นาแซง
นางพิทยาพร พรหมดี
นางพินรุง สอดศรี
นางพินิจ พิลาบุตร
นางพิมใจ สงวนศักดิ์
นางพิมพใจ อินทรนอย
นางพิมพชญา ทองคํารอด
นางสาวพิมพชนก บรรจงปรุ
นางพิมพชนก รัตนวรรณ
นางสาวพิมพพร แสนพันธุ
นางสาวพิมพพิชชา แกวสีหมอก
นางสาวพิมพพิมล ตะนะวงค
นางพิมพภัชฎา พิกุลทอง
นางสาวพิมพลักษณ ไชยสาลี
นางพิมพวรรณ พันธวิทย
นางพิมพวลัญช รัตโนดม
นางพิมพวัฒน สายเคน
นางพิมพา กนกหงส
นางพิมพา บริสุทธิ์
นางพิมพา วงษสวาง
นางพิมพิมล คงสกุล
นางพิมภา หงไธสงค
นางพิมรดา สุขธนวณิช
นางพิมล โคตรมิตร

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพิมลพัชร พลศักดิ์
นางพิมลรัตน บุญงาม
นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ
นางพิรีกาญจน เม็งบีดงิ
นางสาวพิลาศลักษณ บาระมี
นางพิลาสลักษณ ตาปนตา
นางพิไลลักษณ กลิ่นพยอม
นางพิศนภา วรวัฒน
นางพิศมร เจริญสุข
นางสาวพิศมัย กลาวิกยกรณ
นางพิศมัย กอนทองดี
นางพิศมัย ขวาไชยวี
นางพิศมัย ติ๊บแกว
นางพิศมัย นอยดี
นางพิศมัย พงษพา
นางพิศมัย รุง โรจนนิมติ ชัย
นางพิศมัย ศรีวรมย
นางพิศมัย ไสยลักษณ
นางพิศมัย เหลาพิเดช
นางพิสมัย ชาลีอนั
นางพีรกานต โหงจํารัส
นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
นางพุทธชาติ ไชยสุนทร
นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท
นางพุทธิพิมาน หลวงเมือง
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗

นางพูนทรัพย ลาฉิม
นางพูนพิพัฒน รมรื่น
นางพูนพิศ อุน ศิรวิ งศ
นางสาวพูนศรี มนตรีพาณิชย
นางพูนศรี สุพล
นางพูลทรัพย ชูทอง
นางพูลทรัพย บูชนะ
นางพูลสุข ภูสงวน
นางสาวเพชรบูรณ แจมพันธ
นางเพชรไพรินทร เจาะจง
นางเพชรมณี กวางสวาสดิ์
นางเพชรรัตน เปลงเสียง
นางเพชรรัตน แยมกลีบ
นางเพชรรุง จันทรแสงกุล
นางเพชรรุง แยมพจนา
นางเพชรรุง สกาวสกุลศิริ
นางเพชรัตน สีหาทัพ
นางเพ็ญจิต โพนเงิน
นางเพ็ญนภา คงใหม
นางเพ็ญนภา ไชยศรี
นางเพ็ญนภา ธีรทองดี
นางเพ็ญนภา บํารุงสุข
นางเพ็ญนภา อุดทังไข
นางสาวเพ็ญประไพ แกนเกษ
นางสาวเพ็ญประภา นุมทอง
นางเพ็ญพิศ เชื่อพันธงาม

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเพ็ญวัน สําราญวงศ
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
นางเพ็ญศรี ไตรจิตต
นางเพ็ญศรี ทองนพเกา
นางเพ็ญศรี บุตตะกะ
นางเพ็ญศรี รอบรู
นางเพ็ญศรี วงคเตชะ
นางเพ็ญศรี วรรณจักร
นางเพทาย บุญเดน
นางเพราพิลาส สวรรครตั น
นางเพลินพิตร อินทรจันทร
นางเพลินพิศ เกรียงไกรยศ
นางเพลินพิศ จันเติม
นางเพียงใจ จันทิมา
นางสาวเพียงใจ ทองมี
นางเพียงพิศ นาคพันธ
นางเพียงเพ็ญ เดชหามาตย
นางเพียร จงตั้งกลาง
นางเพียรดี ไกรปก
นางสาวเพียรศรี พุมพวง
นางสาวแพงจิตร แสนสุข
นางแพรทอง เดชเทศ
นางแพรวตา สัญญพล
นางสาวแพรวพรรณ สุพรรณพงศ
นางไพฑูรรัตน ทองคํา
นางสาวไพรมณี นันทวงค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙

นางไพรวรรณ บุราญศรี
นางสาวไพรวรรณ ภูกาล
นางสาวไพรวัลย สุวะไกร
นางไพรัตน นาชัยธง
นางสาวไพรินทร ใจเย็น
นางไพรินทร สกุลโพน
นางไพเราะ มาตอุดม
นางไพลิน ยาวิไชย
นางไพวรรณ ยอดธรรมรัตน
นางฟองนภา จันทรแดง
นางฟองศรี มอนไข
นางฟาตีมา บาดา
นางฟารีดา กุลโรจนสิริ
นางเฟองฟา สุขเจริญ
นางเฟองฟา สุวรรณไตร
นางเฟองอารีย มะณีล้ํา
นางภควรรณ คํามาพล
นางภคินี คงเมือง
นางภนิตา แซปง
นางภรณชนก ชะนะสงคราม
นางสาวภรณี จิวฒ
ั นาชวลิตกุล
นางสาวภัค บริรักษสัทธา
นางสาวภัคทิพภา ศรีสวาง
นางสาวภัคนันทน ชุมชื่น
นางภัควดี หารปรี
นางภัชนี บุญจันทร

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวภัชรินทร เลิศบุรุษ
นางภัททิรา สิทธิวิชชาพร
นางภัทรพร ธัญญกรรม
นางสาวภัทรพร สุรรัตน
นางภัทรพร เหลารบ
นางภัทรภร หมืน่ มะเริง
นางภัทรมน ไกรศรีทุม
นางสาวภัทรวดี เกตุแกว
นางสาวภัทรศยา ล่าํ ใหญ
นางภัทรานิษฐ ชวดนุช
นางสาวภัทรานิษฐ ชํานัญพิทักษวงศ
นางภัทราภรณ เลขะวิพฒ
ั น
นางสาวภัทราภรณ ศรีชมพู
นางภัทรามาส เพ็ญสุภา
นางภัทราลักษณ ดูม ณี
นางภัทรินทร แกนคํา
นางภัสดาทอง โรมพันธ
นางภัสราภรณ ธีรธ นพงศ
นางสาวภานุมาศ ทรงประโคน
นางภารดี แกวจํารัส
นางภารดี ธรรมวงศา
นางภาริณี แซวุง
นางภาวนา สารจิตต
นางสาวภาวินี ภูผา
นางภาวินี สุขเกษม
นางสาวภิญญาพัชญ เชือ้ จันทรยอด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑

นางภิญุภา บุญลักขะ
นางภิรมณ อ่ําเอี่ยม
นางภิรมย งามสงวนปรีชา
นางภิรมย สายกิ้มซวน
นางภิรัทฐา เดชาศิรสิทธิ
นางมงคล อาจเดช
นางมณฑา ชาญประโคน
นางมณฑา บัวบาน
นางมณฑา สุวรรณประดิษฐ
นางมณฑา หางภัย
นางมณฑีรัตน วุฒิ
นางสาวมณทกานติ์ แกวพฤกษ
นางมณทิรา ยางธิสาร
นางมณิภา ปองศิริ
นางสาวมณี แกววันตา
นางมณี บุญมา
นางสาวมณีรัตน กองทุง มน
นางมณีรัตน ขยันกลาง
นางมณีรัตน คงสุวรรณ
นางมณีรัตน พั่วโพธิ์
นางมณีรัตน มัน่ อน
นางมณีรัตน ยืดยาว
นางมณีรัตน วรสาร
นางมณีรัตน ศรีบงกช
นางมณีวรรณ เคะนะออน
นางมณีวรรณ จูมพล

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมนฑา อินทมิน
นางมนตทิพย แกวเจริญ
นางมนฤดี พลเยี่ยม
สิบตํารวจโทหญิง มนวรรณ บุญศรี
นางมนันยา นาเสริฐ
นางมนัสนันท บุญรักษ
นางมนัสวาสดิ์ มียมิ้
นางมยุรฉัตร ยิ่งทวี
นางมยุรา ปญญาวงค
นางมยุรา โลหะพิริยะกุล
นางมยุราพร อินไชย
นางมยุรี คงคลาย
นางมยุรี จันทรจรัส
นางสาวมยุรี แซจอ ง
นางมยุรี ตนแกว
นางมยุรี นอยพลี
นางมยุรี บํารุงถิน่
นางมยุรี รอดราวี
นางมยุรี สังขรัตน
นางสาวมยุรี เสอุดม
นางมยุรีย เชาวรรณ
นางสาวมลทริญา สุจจะชารี
นางมลเทียร มูลธิยะ
นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
นางมลิวัล แอมกระโทก
นางมลิวัลย แคนคันรัมย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓

นางมลิวัลย แนวชาลี
นางมลิวัลย บัวออน
นางมลิวัลย บุญยศ
นางสาวมอญรา สังขสหี 
นางมะณีวรรณ เสมียนพิมพ
นางมะลิ เครือรัตน
นางสาวมะลิ นาคกอน
นางสาวมะลิจันทร วงศสุจริต
นางสาวมะลิณี กาญจนะ
นางสาวมะลิดา บุตรมาศ
นางมะลิวรรณ อรรคคํา
นางมะลิวนั ศิริพิพัฒนา
นางมะลิวัลย กรสี
นางสาวมะลิวัลย ถาวรจันทร
นางสาวมะลิวัลย ลวนเสง
นางสาวมะลิวัลย ศรีบานชืน่
นางมัญญา อาจกลา
นางมัณฑิตา ธนาธรธนิน
นางสาวมัตติกา แสนคํา
นางสาวมัทนา ขอนพุดซา
นางสาวมัทนา พงษไพบูลย
นางมัทนา สุขเทศ
นางมัยตรี พิชัย
นางมัลลิกา มะสะพันธุ
นางสาวมัลลิกา วิเชียรดี
นางมัลลิกา ศรีรังกูร

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมัลลิกา สมบูรณ
นางมารศรี กลาหาญ
นางสาวมารศรี สงวนทรัพย
นางมารศรี สถาพรจิตรกุล
นางมารีแย แวนิ
นางสาวมาเรียม พานอังกาบ
นางมาลัย แปนหวย
นางมาลัย พลราชม
นางมาลัย สุขนิยม
นางมาลัยวัลย เหมรา
นางมาลิณี นันตรัตน
นางมาลินี ขันทะกะพันธ
นางมาลินี แสงสุข
นางมาลี ขันขะ
นางสาวมาลี ชูชอแกว
นางมาลี เพียรทอง
นางมาลี ยกเล็ก
นางสาวมาลี วิลัยกลาง
นางมาลี สอนบาลี
นางมาลี สัมพันธอภัย
นางมาวียะ มะเกะ
นางมิง่ ขวัญ ภูรวิ ิทยาธีระ
นางสาวมินตรา คําปาน
นางมินทมนั ตา เลิศโชติพันธุ
นางมิรินทร พนมอุปการ
นางมุกดา เทพทวี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕

นางมุกดา ไสยสิทธิ์
นางมุกดาวรรณ ผาเจริญ
นางมุตตา ตะบองทอง
นางมูนา เจตสุวฒ
ั น
นางมูรนี กัลยากาญจณ
นางเมตตา ไชยกุล
นางเมตตา ซองศิริ
นางเมตตา ถวิลไทย
นางสาวเมตตา นาคพันธ
นางเมตตาจิต ศรีทรัพย
นางเมทินี กาญจนสมจิตต
นางเมธาวี รมเย็น
นางสาวเมธาวี วารีเจริญ
นางสาวเมธิณี ปุตตะพาณิช
นางยลาณี วงศาชนัท
นางยวนใย เหมโส
นางยอดขวัญ คุม ครองสุข
นางยาใจ ทาแปน
นางสาวยาใจ ทุทธจรรยา
นางสาวยาใจ มาชู
นางยารอดะ เพ็ชรหวล
นางยินดี โภชนุกูล
นางยิ้มศรี บุญเพียร
นางยือรียะ มามะ
นางยุคลธร นวพงศกีรติ
นางยุคลธร เพชรคนชม

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางยุบลวดี ดีเลิศ
นางสาวยุพดี พาชัย
นางยุพดี ไพรวรรณ
วาที่รอยตรีหญิง ยุพดี อุน กาศ
นางยุพา สีทัวนอก
นางยุพาภรณ วงศบญ
ุ
นางยุพาภรณ สีหาทัพ
นางยุพิณ สะตะ
นางยุพิน กองแกว
นางยุพิน จันทะสินธุ
นางยุพิน จันรองคํา
นางยุพิน พลเยี่ยม
นางสาวยุพิน มาฉิม
นางสาวยุพิน โลขันธ
นางสาวยุพิน สมงาม
นางสาวยุพิน สวางศรี
นางยุพิน สีกา
นางยุพิน หอมสุข
นางยุพิน อภิวชั รารัตน
นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพร
นางยุภา พวงทอง
นางยุภา สุวรรณมณี
นางสาวยุภาพร สุนทะโรจน
นางยุภาพรรณ เกื้ออนันท
นางยุภาภัณฑ จันชา
นางยุภาวดี ขันธุลา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗

นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ
นางยุภาวรรณ ทองทิพย
นางสาวยุรวดี เรือนคํา
นางยุวดี กองโฮม
นางสาวยุวดี คุณสม
นางยุวดี จีนเมือง
นางยุวดี ชูเมือง
นางยุวเรษฐ ดรละคร
นางเย็นใจ อินทรงาม
นางเยาว ซิวจําปา
นางเยาวดี ผอบงา
นางเยาวดี มงคลสิริตระกูล
นางเยาวนิตย อรัญญวาส
นางเยาวภา ผิวขําทองดี
นางเยาวภา สุสิลา
นางเยาวรัตน นาชัย
นางสาวเยาวรัตน ภักดีเฝอ
นางสาวเยาวเรศ คงสืบชาติ
นางเยาวเรศ คํามี
นางเยาวลักษณ ขุนกัน
นางเยาวลักษณ ใจแกว
นางเยาวลักษณ พนมพงษ
นางเยาวลักษณ พิมพพิสาร
นางสาวเยาวลักษณ ภูผาลาด
นางเยาวลักษณ สุวรรณตระการ
นางโยทณัฐ คํานึง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวโยษิตา เขียวกายสิทธิ์
นางรจนา จําปาลาด
นางรจนา วัชรวิศิษฏ
นางรชนีกร สุริยาวงษ
นางสาวรณิดา แสนยะบุตร
นางรตนัตตยา จันทนะสาโร
นางรติกร เสงสุน
นางรติกร หรีกประโคน
นางรพีพร พรหมนอย
นางรพีพร สิงหเจริญ
นางสาวรพีพรรณ เขื่อนคํา
นางรพีพรรณ พันชน
นางสาวรมิดา รุงกรพาณิชย
นางรวงทอง บางจั่น
นางรวงทอง หนูวงศ
นางรวงรัตน อินทรไชยมาศ
นางรวิณา อุดมศักดิ์
นางรวิพรรณ ยมสาร
นางรวิภา ชาภักดี
นางรวิวรรณ มีศิลป
นางรวี ไชยรัตน
นางรสนี นิมะ
นางสาวรสมาลิน จิตสวาง
นางรสมาลี ลีลาศิริ
นางรสสุคนธ ศิรเิ วช
นางรอฮะ เลงเจะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙

นางระเบียบ กรินรักษ
นางระเบียบ โคตรจันทึก
นางระเบียบ สีคุณ
นางระพี กังวาลเกียรติ
นางระพีพรรณ ชูยัง
นางระพีพรรณ ทิพมาตย
นางระพีพรรณ มะลิพันธุ
นางระวิวรรณ สุทธิวรรณ
นางสาวระวีพรรณ นพภาพันธ
นางรักคณา ทองสุมาตร
นางสาวรักชนก อยูใจเย็น
นางรักษสุดา คําดี
นางรักสุชญา วราหะ
นางรังษี ภาภักดี
นางสาวรังสิมา ถิรจันทรา
นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท
นางรัชฎาพร ทองคําวัน
นางรัชฎาภรณ ปงจันตา
นางรัชฎาภรณ ฟงประเสริฐสุข
นางรัชณี รักนาค
นางรัชดา ชุติพานิชเทศก
นางสาวรัชดา มีสขุ
นางรัชดาพร วรรณจันทร
นางรัชดาภรณ ทับสีแกว
นางรัชดาภรณ ทําสวน
นางรัชดาวรรณ คําปลิว

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัชนก แกวปญญา
นางสาวรัชนก เทศเวทินากร
นางรัชนก ลากูล
นางรัชนี แกวรากมุข
นางรัชนี ดําสนิท
นางรัชนี ทศวิชติ
นางรัชนี มากแกว
นางรัชนี สถิตเกียรติ
นางรัชนี เหล็มเจริญ
นางรัชนี เอ็นมาก
นางรัชนีกร คุณาพันธ
นางสาวรัชนีกร จันทรพฒ
ุ
นางสาวรัชนีกร ไชยดํา
นางรัชนีกร เพชรวิเศษ
นางสาวรัชนีกรนิภา มีมาก
นางรัชนีพร พันธุดี
นางรัชนีภรณ นิลกําเนิด
นางสาวรัชนีวรรณ รัตนดํารงค
นางสาวรัญชนา กลั่นเครือวัลย
นางรัดดา ชูมา
นางรัดดา วิทยากร
นางรัตชนก โคตรประทุม
นางรัตดา บริสทุ ธิธ์ รรม
นางรัตติกร เกตุเพ็ง
นางรัตติยา แกวมา
นางสาวรัตติยา ครองสุข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตติยา ชวยคงคา
นางรัตติยากร นาจําปา
นางรัตนภรณ แสงนิกุล
นางรัตนะ พรหมแกวสุวรรณรัตน
นางสาวรัตนา กาญจนคงคา
นางรัตนา แกวขาว
นางรัตนา ไกรทอง
นางรัตนา ชัยขาว
นางรัตนา ชัยเนตร
นางรัตนา นุน รักษา
นางรัตนา ปญญา
นางสาวรัตนา พิมพงษ
นางรัตนา พิสิษฐพงศ
นางรัตนา พุมพวงเลิศสกุล
นางรัตนา มาลัย
นางรัตนา ยี่วาศรี
นางสาวรัตนา รุงรัศมี
นางรัตนา ฤกษงาม
นางรัตนา วิไลแกว
นางรัตนา ศรีพอ
นางรัตนา สงวนศรี
นางรัตนา สดสะอาด
นางรัตนา สมจิตร
นางรัตนา สุขตั้งมัน่
นางรัตนา สุภาปญญา
นางรัตนา อนุมาตร

๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัตนา อังกินันทน
นางสาวรัตนา อินทจันทร
นางสาวรัตนา อิ่มกรุง
นางรัตนาพร พรไตร
นางรัตนาภรณ แกวเขียว
นางรัตนาภรณ ไกรนรา
นางรัตนาภรณ ภูชงค
นางรัตนาภรณ เวทยจรัส
นางสาวรัตนาภรณ ศรเสนา
นางสาวรัตนาภรณ หนูแกว
นางรัตนาภา เรืองวิเศษ
นางรัตยา เงินแถบ
นางรัถญา คําแพง
นางรัศมี ฉิมขันธ
นางรัศมี ชุมพงษ
นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย
นางราณี บุญบุตตะ
นางราตรี กาหวัง
นางราตรี เกลี้ยงนิล
นางราตรี ขวาไทย
นางราตรี นอยดี
นางสาวราตรี บุญกอน
วาที่รอยตรีหญิง ราตรี พุทธทอง
นางราตรี โมทะจิตต
นางรานี รุนสีงาม
นางสาวรายา ปญจมานนท

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓

นางสาวราศรี สดุดี
นางสาวรําพึง สุทธิ
นางสาวรําพู ชางไชย
นางสาวรําไพพรรณ จันทรเสนา
นางรินนา แกวมุด
นางรินรตา ชะบัวรัมย
นางสาวริยาภรณ ยงคณะ
นางสาวรืน่ ฤดี ผันผาย
นางรุง ทอง ศรีจันทร
นางสาวรุง ทอปด ศรีทองมา
นางรุง ทิพย จิณาจันทร
นางรุง ทิวา กิมาคม
นางรุง ทิวา แกวพรมงาม
นางสาวรุง ทิวา คงหมื่นไวย
นางรุง ทิวา ธีระตระกูล
นางรุง ทิวา ภัทรพาณิชยกุล
นางรุง นภา แกวเขียว
นางรุง นภา ขอพรกลาง
นางรุง นภา คํากอง
นางรุง นภา เดชมา
นางรุง นภา ธานี
นางรุง นภา ธีฆะพร
นางรุง นภา นาคหมื่นไวย
นางรุง นภา ปตะวชิรกุล
นางรุง นภา มีเพียร
นางรุง นภา สังขวิภาส

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรุง นภา สิงหเสนี
นางรุง ระวี อริยะเดช
นางรุง รัชนี จันทะเคียน
นางรุง รัชนี สุขีลักษณ
นางรุง รัตน ชูเจริญตรากูล
นางรุง รัตน สงปาน
นางรุง รัตน เอี่ยมนอย
นางสาวรุง รัตน กิตติขจร
นางรุง ราตรี ธรรมดวงศรี
นางรุง เรือง รักษมณี
นางสาวรุง ฤดี เกื้อทาน
นางรุง ฤดี บุญจันทร
นางสาวรุง ศรี สุขแสง
นางรุง แสง กลิ่นบัว
นางสาวรุง อรุณ เกตุสวุ รรณ
นางสาวรุง อรุณ ตามชู
นางรุง อรุณ ฦากําลัง
นางรุง อรุณ สวางดี
นางรุง อรุณ อินทรสอน
นางรุจนี ดวงชรา
นางรุจกิ ร ญาณโยธิน
นางรุจกิ า ไชยสุย
นางรุจิพรรณ ยวงสุวรรณ
นางรุจริ า ดาราสวาง
นางรุจริ า แดงจันทึก
นางรุจริ า ตันเรืองไพศาล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕

นางรุจริ า ลับแล
นางรุจริ า สุขผล
นางรุจริ า หวังสม
นางรุจเิ รข เหมันตา
นางรุจี เดชเชียร
นางรุจี สุมะนา
นางรุจวี ัลย แพฟน
นางรุนนี งอยภูธร
นางสาวเรณุกา เกษสังข
นางเรณุกา คําแพง
นางเรณู โชติ
นางเรณู ไชยวุฒิ
นางเรณู ปนทะมา
นางเรณู รักชาง
นางเรณู รักษารัตน
นางสาวเรณู สกลลักษมีกุล
นางเรวดี บุญสุข
นางสาวเรวดี มนตรพิลา
นางเรวดี วรพันธ
นางเรวดี สารวิถี
นางเรียม แดงหนาย
นางเรืองรอง พิพัฒนรักไทย
นางเรืองรัตน กรัษนัยรวิวงค
นางเรืองรัตน เลี้ยงอักษร
นางโรจนา ชุมคลาย
นางสาวลดา เย็นใจ

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลดาวัลย มูลฟอง
นางลดาวัลย อโณทัย
นางสาวลมัย เบาสูงเนิน
นางลมัย ศรีเมือง
นางลมุล บุตรจีน
นางลลนา บุญชื่น
นางลลนา ใหลเจริญ
นางลออ คงเจริญ
นางสาวลออ ปน แกว
นางละมัย บุญเติม
นางละมัย พลเยี่ยม
นางสาวละไม ไชยรัตน
นางละไม มีพูล
นางสาวละไม สมหมาย
นางสาวละออ คงทอง
นางละออง ไชยแพน
นางละออง ทองมูล
นางละอองจิตร ศรีมนั ตะ
นางละอองดาว ทาแกว
นางละอองดาว ธานี
นางสาวละอองดาว บัวพันธ
นางละเอียด ดุลยติธรรม
นางละเอียด ธนะทรัพยทอง
นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตย
นางลักขณา คุณมาศ
นางลักขณา จตุรพงษภักดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลักขณา เฉลียวฉลาด
นางลักขณา ชํานิธรุ ะการ
นางสาวลักขณา ทูลยอดพันธุ
นางลักขณา ศีลาสาร
นางลักขณา สุวรรณพันธ
นางลักษณา ธีระเถกิง
นางลักษิกา กองแกว
นางลัคนสิริ ภัทรกุลวิศาล
นางสาวลัคนา สุขขะ
นางลัดดา กิ่งภูเขา
นางสาวลัดดา จุลานุพันธ
นางลัดดา เดชแพง
นางสาวลัดดา ไตรยราช
นางลัดดา รักงาม
นางลัดดา ศรีวรรณ
นางลัดดารัตน คําชาย
นางลัดดาวรรณ แบงรัมย
นางสาวลัดดาวัลย คําไธสง
นางสาวลัดดาวัลย โชคหิรณ
ั ยรัศมี
นางลัดดาวัลย เดชโนนสังข
นางลัดดาวัลย ธานี
นางสาวลัดดาวัลย ผลัดคําวงษ
นางลัดดาวัลย ศิริสวัสดิ์
นางสาวลาวัณย ทองมนต
นางลาวัลย ดาบุตร
นางลาวัลย ปะเสทะกัง

๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลาวัลย ศรีวิเศษ
นางลาวัลย อุนเสนีย
นางลําธาร จันทะบุตร
นางลําพึง เรืองพริม้
นางลําภู ชาประชุม
นางลําใย ปจฉา
นางลําใย วงษโสภา
นางลิขิตรา ภพไกร
นางลินจง มากเพ็ง
นางสาววงคทิพา คมทัศนียกุล
นางสาววงเดือน คอบคอ
นางวงเดือน เชิงหอม
นางวงเดือน มุสิกพันธ
นางวงเดือน ศรีพลพา
นางสาววงเดือน อินทนิเวศน
นางวชิรญาณ ศรีสขุ
นางสาววชิรา ประธานสกุล
นางวชิราภรณ บุญเชิญ
นางวชิราภรณ ภูนาโท
นางวชิราภรณ รัตนะวงศไชย
นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน
นางวณิชยา สุทะกุล
นางวณี ไชยเมือง
นางวณีพรรณ สัญญาโณ
นางวดี บุญทด
นางวนาลักษณ ชําปฏิ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙

นางวนิดา แกวเรือง
นางวนิดา จันทรววิ ัฒนากูล
นางวนิดา จานิกร
นางวนิดา แดงคง
นางวนิดา เที่ยงวงษ
นางสาววนิดา บํารุงพงษ
นางวนิดา บุญเกษม
นางสาววนิดา บุตรสมัน
นางวนิดา ปราเวช
นางสาววนิดา ปนแกว
นางวนิดา พรหมจันทร
นางวนิดา พิณทอง
นางวนิดา มะหะมะ
นางวนิดา มูละ
นางสาววนิดา รองแกว
นางวนิดา ศรีนุชศาสตร
นางวนิดา ศิรโิ ภคา
นางวนิดา สาลีพันธ
นางวนิดา สุขเกิด
นางวนิดา เหมือนพรรณราย
นางวนิดา อวนออน
นางวนิดา อักษรถึง
นางวนิดาพร วรวิรุฬหวงศ
นางวยุพักตร คํากุณา
นางสาววรกัญญา เหล็บบุรนิ ทร
นางวรณี สุวฒ
ั นา

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวรนุช โลมาแจม
นางวรเนธ พจนมนตปต ิ
นางสาววรพร ศรีวินติ
นางสาววรมน วีตะเสวีระ
นางวรรณดี สมมารถ
นางวรรณทนา หนองเตาดํา
นางวรรณนิสา นอยนาค
นางวรรณนีย หวันสู
นางวรรณพร เจนจบ
นางวรรณพร รวมเงิน
นางวรรณภา จินดาทิพย
นางวรรณภา ติยะชนานนท
นางวรรณภา ทิพโชติ
นางวรรณภา นันทสุธา
นางวรรณภา พันธเสน
นางวรรณภา ยาสุทธิ
นางวรรณภา วิวฒ
ั นขจรศักดิ์
นางวรรณรี สามะ
นางวรรณวิไล บัวทอง
นางวรรณวิไล พันโภคา
นางวรรณา ชนูนันท
นางวรรณา ผุยหนองโพธิ์
นางวรรณา ลีละตานนท
นางวรรณา สายธนู
นางวรรณา สุขจิตร
นางวรรณิภาภรณ ยนยุบล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑

นางสาววรรณี ใจหาว
นางสาววรรณี รัตนารามิก
นางสาววรรธนี ทองเชื้อ
นางวรรรัตธิญา บินมะ
นางวรรษิดา ออนสี
นางสาววรลักษณ จันทรผา
นางสาววรลักษณ นุน รักษา
นางวรวรรณ ดํานิล
นางวรวรรณ มิถุนดี
นางวรวรรณ วงศใหญ
นางวรวลัญช แสงภักดี
นางวรัญญา กลัดเนียม
นางวรัญญา ทะกัน
นางวรัญญา แสนศรี
นางวรัญญา โหนชัย
นางวรากร ศรีดนั
นางวรางคณา ภักดี
นางวรางคณา อนันตะ
นางวรางครตั น บุณยทรรพ
นางสาววราพร คันธภูมิ
นางวราพร อนันตวงศ
นางสาววราภรณ ขจรพงศ
นางวราภรณ คนทา
นางวราภรณ คําลาน
นางวราภรณ งามสุข
นางสาววราภรณ แซเมื่อย

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววราภรณ นันตาดี
นางสาววราภรณ นาดี
นางวราภรณ นิรมลสมบัติ
นางวราภรณ บุญมาก
นางวราภรณ เบ็ญเจิด
นางวราภรณ พานธงรักษ
นางวราภรณ โพธิ์เงิน
นางสาววราภรณ ภูมโิ คก
นางวราภรณ รัตนเหลี่ยม
นางวราภรณ รูปสม
นางวราภรณ วงษจนั ทร
นางสาววราภรณ สกุลวิวรรธน
นางวราภรณ สิทธิจันทร
นางวราภรณ หัวหนองหาร
นางวรารัตน พิฬารัตน
สิบเอกหญิง วราลักษณ วายุภักตร
นางวราลักษณ ศิวยากรณ
นางวราวรรณ มีภักดี
นางวราวัลย ปองนนท
นางวริฐา บมกลาง
นางวรินดา บิลสมัด
นางวรินธร ทิพเนตร
นางวริศรา ทมะนันต
นางวริษฐา สนธิ
นางวริสญา พิมพสวัสดิ์
นางวริสา ศิลปะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓

นางวรุณรัตน รักเดช
นางวรุณี จริยวิทยานนท
นางวรุษา นพสุวรรณ
นางวลัยรัตน ใจจุม
นางวลัยลักษณ ขําผา
นางวลี กันแสง
นางวลี ใครกระโทก
นางวลี หนูเส็ง
นางสาววลีลกั ษณ มุกธวัตร
นางวสุ เกษสําโรง
นางสาววะราพร เจริญสุข
นางวัจนา ชาสิงหแกว
นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ
นางสาววัชรา แยมมาก
นางวัชราพร นาคพุทธ
นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง
นางสาววัชรินทร ดํารงคสกุลชัย
นางวัชรินทร ตออํานาจ
นางวัชรินทร พรหมจารีย
นางวัชรินทร วงษศิลป
นางวัชรินทร ศรีผาน
นางวัชรี เปนพรอม
นางวัชรี แสงอรุณ
นางวัชรีภรณ กิจเกียรติ์
นางวัฒณี พันธพิพัฒไพบูลย
นางสาววัฒนศิริ ชมหมู

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวัฒนา ฉิมประเสริฐ
นางสาววัฒนา สืบสาย
นางวัฒนา เหล็งหวาน
นางวัฒนีย รัตนโกสุม
นางสาววัฒมพร คงสมบุตร
นางวันจันทร บุญเกิด
นางวันชรี หมืน่ เดช
นางวันดี ดวงฉีด
นางสาววันดี โตะดํา
นางวันดี เรืองบุญ
นางสาววันดี สนขุนทด
นางวันทนา ชัยปะ
นางวันทนา นิลสนธิ
นางสาววันทนา ปานขาว
นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
นางวันทนีย นิตวิ ณิชชา
นางวันทิพย สามหาดไทย
นางวันธะนา ปญญาพิมพ
นางวันนา คําบุญฐิติสกุล
นางวันประภา เนื่องจากจันทร
นางวันเพ็ญ เจริญราษฎร
นางวันเพ็ญ ชุมพรอมญาติ
นางวันเพ็ญ ชูศรีวาส
นางวันเพ็ญ เต็กอวยพร
นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย
นางวันเพ็ญ เพ็งนาม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕

นางวันเพ็ญ สามารถ
นางวันเพ็ญ สุรินทะ
นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย
นางวันเพ็ญ เหกระโทก
นางวันเพ็ญ อรัญ
นางสาววันเพ็ญ ออนแกว
นางสาววันเพ็ญ อุน หลา
นางวันวิสา ทรงสอาด
นางวันวิสาข กาวี
นางวันวิสาข เมงหิ้นติ๋ว
นางวันวิสาข รื่นนุสาน
นางสาววันวิสาข ศรีภูมิ
นางวัลภา นาคประสม
นางวัลภา พึงไชย
นางวัลภา ยอดมิง่
นางวัลภา อาดปกษา
นางวัลยลิกา มุสแิ ดง
นางวัลลภา จันทรพิทกั ษ
นางสาววัลลภา เพชรล้ํา
นางวัลลภา วิเศษวงษา
นางวัลลภา สุขบรรเทิง
นางวัลลา ชุมมาก
นางสาววัลลิกา อวมทิพย
นางวัลลิภา เจะโซะ
นางสาววาทินี ทองรัตนะ
นางวาทินี พุกนุช

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวายุพิษย นาสงวน
นางวารยาณีย เพชรมณี
นางวารัตตา พรมโยธา
นางวาริกา สิงหเสนา
นางวาริณี พรมศรี
นางวารินทร บุญสาลี
นางวารี รักหะบุตร
นางวารีย ธนะปทม
นางสาววารุณี จันทรโอภาส
นางวารุณี ชอบสวาง
นางสาววารุณี บารมี
นางวารุณี ผลเพิ่มพูล
นางวารุณี พละศักดิ์
นางสาววารุณี สนจิตร
นางวารุณี สังขผล
นางวาสนา กลางเวหา
นางวาสนา ไกรแกว
นางวาสนา จันทะโสก
นางวาสนา ใจดีกาศ
นางวาสนา ดินแดง
นางสาววาสนา ทองกล่ํา
นางวาสนา ทองนํา
นางวาสนา ทองมี
นางวาสนา ทับทิมศรี
นางสาววาสนา บุญมาก
นางวาสนา ปองสกุลวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗

นางวาสนา ปยะวงศ
นางสาววาสนา แผลงศร
นางวาสนา เพิ่มความสุข
นางวาสนา ภาคนาม
นางวาสนา ลาดลาย
นางสาววาสนา วงคแยม
นางวาสนา ศรีคาํ อาย
นางวาสนา ศาสตรศรี
นางวาสนา สระแพงแกว
นางวาสนา สิงหพร
นางวาสนา สุขเกษม
นางวาสนา แสงเสน
นางวาสินี ไวยากรณ
นางวิจิตร สงตลาด
นางวิจิตรตรา อุศมา
นางวิจิตรตา ตาดี
นางวิจิตรา ทองผา
นางวิจิตรา สมบูรณ
นางวิจิตรา สุวรรณศิริ
นางวิชชุตา พานิชอิน
นางวิเชียร ภูผาสุข
นางวิดาวรรณ ไขแสง
นางวิทยา เมินดี
นางวิพาพร รักเกียรติเผา
นางวิภา คนหาญ
นางสาววิภา วงศอามาตย

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิภาดา ทองรัตน
นางวิภาดา ทองแสนคํา
นางสาววิภาดา บุญประสงค
นางวิภาดา ลาลุน
นางวิภารัตน นารดร
นางวิภารัตน พานิชกุล
นางวิภารัตน มัณฑะ
นางวิภารัตน เศวตไกรสร
นางสาววิภารัตน สุภาพ
นางวิภาวรรณ หนูหนอง
นางสาววิมพณิชา สุริยันต
นางวิมล ขวัญทองยิ้ม
นางวิมล สมตัว
นางวิมลศิริ สิงหราไชย
นางวิยะดา บัวสี
นางวิยะดา พลายดวง
นางสาววิยะดา ระวังสุข
นางวิรงรอง ชูผล
นางวิรตั น ปนโปธา
นางสาววิราวรรณ เพ็ชรรัตน
นางวิราวัลย ชัยทวีกุล
นางวิริสา ยอดอาจ
นางวิเรขา โพธิง์ าม
นางสาววิเรืองรอง ขันทะ
นางวิลาวรรณ นงคพรมมา
นางวิลาวรรณ บรรลือ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙

นางวิลาวรรณ สมจันทร
นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์
นางวิลาวรรณ อุน รัศมีวงศ
นางสาววิลาวรรณ มุสิกะรักษ
นางวิลาวัณย แกวพิกุล
นางวิลาวัณย รมรืน่
นางวิลาวัณย ศรีสุโพธิ์
นางวิลาวัลย ขาทิพยพาที
นางวิลาวัลย ไชยยศ
นางวิลาวัลย สูรยราช
นางวิลาสินี ปตะรัมย
นางวิลาสินี พรรคพิง
นางวิลาสินี ยอดวงศ
นางวิเลียม วัฒนศิริ
นางวิไล กุยแกว
นางวิไล เกตุกญ
ั ญา
นางวิไล เฉยสวัสดิ์
นางสาววิไล ทะวีสุข
นางวิไล ศักดาศิริสวัสดิ์
นางสาววิไล สัทธาผล
นางวิไล เสือเรือง
นางวิไล ออกกิจวัตร
นางสาววิไลจิต ปดถา
นางวิไลพร ตะสุ
นางวิไลพร นิยมธรรม
นางวิไลพร พัฒนากิจไพฑูรย

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิไลพร แสนคํา
นางสาววิไลภรณ เตชะ
นางวิไลรักฐาดา จอมวรวงศ
นางวิไลรัตน กังแฮ
นางวิไลลักษณ ทองวิเชียร
นางวิไลลักษณ นงนุช
นางวิไลลักษณ สินทระ
นางวิไลลักษณ ออทอง
นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน
นางสาววิไลวรรณ คําบาง
นางวิไลวรรณ ชูเลิศ
นางวิไลวรรณ นามเขต
นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล
นางวิไลวรรณ ศรีมาลา
นางวิไลวัลย ละเอียด
นางวิไลวัลย ศรีนว ม
นางสาววิศัลยา ละมุดตะคุ
นางสาววิสา บัวหลวง
นางวิสาข ชัยกิจกรณ
นางวีณา แซแต
นางสาววีณา นิลปานันท
นางวีณา บุญปทม
นางวีรยา ทองนวล
นางวีรยา เพ็งไซ
นางวีรยา ยอดอาษา
นางวีรัชยานันท แกนแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑

นางเวทิการ เหลืองเจริญรัศมี
นางสาวเวฬุณี ชุนเจริญ
นางแวรอเมาะ เจะมะ
นางแวว ขาลฉนวน
นางแววดาว ไตรรัตน
นางสาวแววมณี สิงหแกว
นางศกลวรรณ สุขมี
นางศกุนิชญ บริบูรณ
นางสาวศจีทิพย ตาลพันธ
นางสาวศรทิพย กิจพายัพ
นางศรันยา หอมประเสริฐ
นางสาวศราวดี โพธิ์สขุ
นางศริราณี ขาวสุด
นางศรีตระกูล สุทธิโคตร
นางศรีธาตุ ทองแสง
นางศรีนวล อวมแจง
นางศรีประไพ เงียวชัยภูมิ
นางศรีประไพ เจาะขาว
นางศรีประไพ แลโสภา
นางศรีประไพ สนิทชน
นางศรีผกา จันทรศรี
นางสาวศรีพิมพ จิตภักดี
นางศรีไพร พรอยูศรี
นางศรีไพร สุวรรณกลาง
นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางศรีวริ ิน เวชอนุรักษ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวศรีวไิ ล สมสุนนั ท
นางศรีสด จันทรมา
นางศรีสุข กรุยรุงโรจน
นางศรีสุดา กิมิเส
นางศรีสุดา เตะประโคน
นางสาวศรีสุดา ยอดเพ็ชร
นางศรีสุดา อินทวัน
นางศรีสุนนั ท เอกวารีย
นางศรีสุรางค ทองพันธ
นางศรีสุวงษ ตอยยาตี
นางสาวศรุชา นาคทรัพย
นางศลัยลา หมาดเทง
นางศลิษา ลวนดี
นางศศิกาญจน จันทรชว ย
นางศศิธร กฤษณคุปต
นางศศิธร เกตขจร
นางศศิธร ครองศิล
นางสาวศศิธร คําผล
นางสาวศศิธร โคตรหนองปง
นางสาวศศิธร จํารัสไว
นางศศิธร ชอไม
นางศศิธร ณรงคฤทธิ์
นางสาวศศิธร ติ่งแตง
นางศศิธร แนนอุดร
นางศศินนั ท ฐานวิเศษ
นางศศินนั ท นิธิศิวฒ
ั นกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓

นางศศิภา วุฒวัณณ
นางศศิมา กุลสุวรรณ
นางศศิมาภรณ กลาศักดา
นางศศิยา หมัน่ คํา
นางศศิวมิ ล จีนโน
นางศศิวมิ ล ปริญญาธนกุล
นางศัณติกา สาและ
นางศัณศณี ประดิษฐศิลป
นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
นางศิกานต นิตะยะโส
นางศินันทนี ปญญาไวย
นางศิมามาศ เดชพร
นางศิรัญญา สีจันทร
นางศิราณี มณีภาค
นางสาวศิราณี ยืนหาญ
นางศิราณี อินทรทอง
นางศิราพร จันปุม
นางศิรารัตน ชูจนั ทร
นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ
นางสาวศิริกุล เการาชการ
นางศิริกุล ภูมนิ า
นางศิริขวัญ สมนึก
นางศิริแข ศรีวะรมย
นางศิริณัชรินท เวียงสาม
นางศิรินนั ท ปานแกว
นางศิรินุช โพธิ์ศรี

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศิริประภา พลคํามาก
นางศิริประภา ศรีสรุ ิยจันทร
นางศิริพร ชาเมืองกุล
นางสาวศิริพร ไชยชมภู
นางสาวศิริพร นารินทร
นางสาวศิริพร โนนดอน
นางสาวศิริพร บุตรวงษ
นางสาวศิริพร เปงทอง
นางสาวศิริพร พวงเกตุ
นางศิริพร มาวรรณา
นางสาวศิริพร เมฆวิทยา
นางศิริพร รุงเจริญ
นางศิริพร เรือนคง
นางศิริพร วงศสุวรรณ
นางศิริพร สาตยศ
นางศิริพร สุขเกษม
นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร
นางศิริพรรณ ดวงพิลา
นางศิริพรรณ ยารังษี
นางสาวศิริพัชร พนมพร
นางศิริเพ็ญ สุปน นุช
นางศิริภรณ จิตรเจริญ
นางศิริภรณ จินดาศรี
นางศิริภรณ ไชยราช
นางศิริรตั น โกศล
นางศิริรตั น บุตรแสนโคตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕

นางศิริรตั น เมี้ยนจินดา
นางศิริรตั น สุขโข
นางศิริลดา ตัวสระเกษ
นางศิริลักษณ คากํายาน
นางศิริลักษณ จันทรวรานนท
นางศิริลักษณ ชาญเชี่ยว
นางศิริลักษณ ชารีแกว
นางศิริลักษณ ทองเอี่ยม
นางศิริลักษณ ยศธแสน
นางศิริลักษณ ศลาประโคน
นางศิริวรรณ กลิน่ จันทร
นางศิริวรรณ คําฝน
นางศิริวรรณ ดาวเรือง
นางศิริวรรณ ถ้าํ เสือ
นางศิริวรรณ นานาค
นางศิริวรรณ มหาโคตร
นางศิริวรรณ รัตนบุรี
นางสาวศิริวรรณ ศรีพุทธคุณ
นางศิริวรรณ สิทธิวงศ
นางศิริวรรณ อนันตแดง
นางศิริวรรณ อยูบญ
ุ
นางศิริอาภรณ ปตะพรหม
นางสาวศิลาพร มงคล
นางศิวาพร กลมลี
นางศิวาภรณ แกวจันทร
นางศุจกิ า เรืองคํา

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศุพิชญชาญ พองพรหม
นางศุภรัตน ศิริมสุ ิกะ
นางสาวศุภลักษณ ภาคเจริญ
นางศุภลักษณ วีระพลศิลป
นางศุภลักษณ ศรีทองคํา
นางศุภลักษณ ศรีโสภา
นางสาวศุภลักษณ แสงโฮง
นางศุภลักษณ ไหมฉิม
นางศุภวรรณ แกวขอนแกน
นางศุภวรรณ ทะกันจร
นางศุภคั ภางค มุงเมือง
นางศุภานัน พันธรตั นศิริ
นางศุภิกา สะหมัดหานาย
นางศุมาฬี ฉ่ําคุย
นางศุลีพร พิทักษประชา
นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี
นางโศภิส แปลนดี
นางษิญาภา รัตนะธนโชค
นางสกลรัตน สวัสดิ์มูล
นางสกาวเดือน ศรีละวรรณ
นางสกาวเดือน สีหาจันทร
นางสงวน เสนานุช
นางสงวนรัตน คงนุม
นางสนม เสริฐผล
นางสาวสใบทิพย แสนสุทรวิจิตร
นางสาวสมควร เชิงหลํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗

นางสาวสมคิด พึ่งพวก
นางสมคิด สีทอง
นางสาวสมจิตร เขียวสนวน
นางสมจิตร ถึงมูสกิ
นางสาวสมจิตร เทพแกว
นางสมจิตร บุญประเสริฐ
นางสมจิตร พิมพรส
นางสมจิตร ชลยุทธประพันธ
นางสาวสมใจ ธนบดีววิ ัฒน
นางสมใจ บุญโต
นางสาวสมใจ ประสานสุขถาวร
นางสาวสมใจ พวงมาลี
นางสมใจ พันนังศรี
นางสาวสมใจ รัตนมณี
นางสาวสมใจ รัตนา
นางสาวสมใจ สุขแกว
นางสมทรง แขขุนทด
นางสาวสมทรง พรหมณี
นางสมบัติ รอดแกว
นางสมบูรณ คงวุน
นางสมบูรณ บุญนอม
นางสมบูรณ บุญสุระ
นางสาวสมบูรณ อัจฉริยะเกียรติ
นางสาวสมประสงค อาจฤทธิ์
นางสมพร แกวสด
นางสมพร เถาวยา

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมพร พลขันธ
นางสมพร เพ็งผล
นางสมพร ราชเฉลิม
นางสมพร วุฒเิ สน
นางสมพร แสงเพ็ชร
นางสมพรทวี ลักษณะจันทร
นางสมพิศ คัดทะจันทร
นางสมพิศ เจริญบุญพาณิชย
นางสาวสมพิศ พันธสระนอย
นางสมพิศ วิเศษวงษา
นางสมร เฉวียงวาศ
นางสาวสมร เมืองเผือก
นางสมระวี สอนศิริ
นางสาวสมรัก คุมเนตร
นางสมฤดี บุญอาสา
นางสมฤดี สุทธหลวง
นางสมฤทัย แกวเขียว
นางสมฤทัย ชูเชิด
นางสมลักษณ ผูมีโชคชัย
นางสมลักษณ สกุลเจริญสิริ
นางสมหญิง ไชยพรม
นางสมหญิง พรหมปรานี
นางสมหมาย คงเสือ
นางสมหมาย ทองหยู
นางสมหมาย ทิพหะ
นางสมหมาย รอดเพชร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙

นางสมหมาย ศรีกุล
นางสมหวัง เทียบแสง
นางสมัญญา ลัทธิวรรณ
นางสมาภรณ ชนิดพันธ
นางสยมพร พาโส
นางสรสิชา พรหมชาติ
นางสรอยสังวาลย คําเกลี้ยง
นางสระจิตร สิทธิพรมมา
นางสาวสรัญญา ดีฉา่ํ
นางสรัญญา สมันตรัฐ
นางสรัลรัตน มาละวรรณโณ
นางสราญ บุญมาก
นางสาวสริณยา ขันธโรจน
นางสริตา คณะรูป
นางสรินทณา วรสิทธิ์
นางสรินทร แสนโคตร
นางสโรชิน สีปตถา
นางสวรรยา เกสโร
นางสวลี กันทาดง
นางสวางจิตร คําลุน
นางสวาท เกษแดงสกลวุฒิ
นางสวาท พิมพิลา
นางสวาท รมเย็นใจ
นางสวิชญา เชื่อถือ
นางสอบารียะ ยีสมัน
นางสาวสอางค วัฒนะนุกูล

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสอิง้ สุขพงษ
นางสอิง้ ฉัตร กันปญญา
นางสะแกวัลย แสนวงษ
นางสาวสะโรม สุขเกษม
นางสังวร สมรูป
นางสังวรณ ปรางประโคน
นางสังวาล พินิจมนตรี
นางสังวาลย ขันชัยภูมิ
นางสังวาลย ทิณนะรัตน
นางสาวสังเวียน แกวดี
นางสาวสัจจาพร สัตยมุข
นางสัญญา เปรียบสม
นางสันทนา ชมภูวิเศษ
นางสัมพันธ ชอรักษ
นางสาวสากล เภรีกุล
นางสาคร อินตะสิน
นางสาจิตร ทิพยรองพล
นางสาธนา ขุนทองทิพย
นางสาธิดา โพธิกุล
นางสายจิตร ดวงจันทร
นางสายใจ นิลพงศ
นางสายใจ เบ็ญหมัด
นางสายใจ วรเชษฐ
นางสายชล ชาติไทย
นางสายชล โตสวัสดิ์
นางสายชล ทัศบุตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑

นางสายชล ธรรมสุนทร
นางสาวสายชล ภูไทย
นางสายตา นําแกว
นางสายทอง สิงจานุสงค
นางสายเนตร ศรีสมพงษ
นางสาวสายปญญา ติ๊บตึง
นางสายเปล ศรีนาเรียง
นางสายฝน แกวสระโมลี
นางสายฝน ถูกจิตร
นางสายฝน นุมเมือง
นางสายฝน เอนกนวล
นางสาวสายพิณ พิมล
นางสาวสายพิณ ภูมิประโคน
นางสายพิณ แสนพรม
นางสายรุง ชื่นชม
นางสายรุง เชียรสระนอย
นางสายสมร เกงแกว
นางสายสมร ไชยวงค
นางสายสมร แสงโชติชว ง
นางสายสวาสดิ์ สมจินดา
นางสายสุดา โคตรนู
นางสายสุดา สรอยสวิง
นางสายสุนีย ปลกศิริ
นางสายสุนีย มีมาก
นางสาวสายหยุด ผุยนวล
นางสายหยุด เวรุ

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ
นางสาริณี เอ็นดูราษฎร
นางสาวสาริศา บริเพชร
นางสารีนะ ดอปอ
นางสาวสาเรศ กันทะสร
นางสาเราะ ดาแลหมัน
นางสาเราะ หลังเกตุ
นางสาลามิหยะ กิตติบญ
ุ ญาทิวากร
นางสาลิณี จันทรพายัพ
นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร
นางสาลี แกวประเสริฐ
นางสาวลี ลิ่มวัน
นางสาวสาวิกา จักรบุตร
นางสาวิตรี ผลเจริญพงศ
นางสาวิตรี รังกระโทก
นางสําเนียง แกลวกลา
นางสาวสําเนียง นิม่ ทอง
นางสําเนียง ยอดผักแวน
นางสําเนียง อบเหลือง
นางสําเนียง เอ็งโอภาสนันท
นางสํารวม ตางกลาง
นางสํารวย รักษามัน่
นางสํารวย หมื่นยงค
นางสําราญ คัมภิรา
นางสําราญ ชัยเพชร
นางสําเริง ไทรทองมี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓

นางสําฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา
นางสําอาง โสภา
นางสําอางค แกวธรรมมา
นางสาวสิณิภัค นวลศรี
นางสินีนาถ ศิรบิ ุตรวงษ
นางสิรดา สรอยศรี
นางสิรกิ ร พลายงาม
นางสิรกิ ุล สุระโส
นางสิรณ
ิ ัฏฐ เพชรอาวุธ
นางสาวสิริทร โพชสาลี
นางสิรนิ ญา ไทยเอี่ยม
นางสิรนิ ทรยา ศิริพงศสนิ
นางสิรนิ าถ วงครส
นางสิรบิ ูรณ ใฝใจ
นางสิริพร แกวผอง
นางสิริพร ไชยรินทร
นางสิริพร ถุงจันทร
นางสิริพร พืชนุกูล
นางสาวสิริพร ศิริโพธิค์ า
นางสิรเิ พ็ญ ปน ฟา
นางสิริภคั บุญอาจ
นางสิริภัณฑ แกวมณี
นางสิรมิ า ปรีดี
นางสิรมิ า รัตนโกสม
นางสาวสิรริ ัตน ไชยวงษ
นางสิรริ ัตน ระมั่งทอง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสิรลิ ักษณ กลากสิกิจ
นางสิรลิ ักษณ วงษนิ่ม
นางสิรวิ รรณ จิตตะบุตร
นางสิรวิ รรณ อาจวิชัย
นางสิรวิ ิภา แสงจันทร
นางสิรที ิพย อินฤดี
นางสิวาพร สุวรรณเจริญ
นางสีญวน แฝงสาเคน
นางสีไพวรรณ คําปตะ
นางสีฟา ชวยชู
นางสุกฤตา อรุณรัมย
นางสุกญ
ั ญา กะมุทา
นางสุกญ
ั ญา กุหลาบ
นางสุกญ
ั ญา ไกรมาก
นางสุกญ
ั ญา จันทรทอง
นางสุกญ
ั ญา จันทะรัตน
นางสุกญ
ั ญา จินพละ
นางสุกญ
ั ญา เจริญสุข
นางสุกญ
ั ญา ชุมวงค
นางสุกญ
ั ญา แดงชาวนา
นางสุกญ
ั ญา ตนสวรรค
นางสุกญ
ั ญา เถื่อนฤาชัย
นางสุกญ
ั ญา พูนพิน
นางสาวสุกญ
ั ญา เพ็งทิพยนาง
นางสาวสุกญ
ั ญา มันตาดิลก
นางสุกญ
ั ญา วองไว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๗๐ นางสุกญ
ั ญา สุขมานพ
๔๕๗๑ นางสุกญ
ั ญา หวนอารมย
๔๕๗๒ วาที่รอยตรีหญิง สุกันยา
แสงศรีเรือง
๔๕๗๓ นางสุกัลยา ดานา
๔๕๗๔ นางสุกัลยา ศิริ
๔๕๗๕ นางสาวสุกัลยา สุขจํานงค
๔๕๗๖ นางสาวสุขจี ดีเสมอ
๔๕๗๗ นางสุขใจ สาลีงาม
๔๕๗๘ นางสุขสันต อาคะราช
๔๕๗๙ นางสุขอารมณ เจริญ
๔๕๘๐ นางสุขุมาภรณ แกวศรี
๔๕๘๑ นางสุคนธ ชูศรี
๔๕๘๒ นางสุคนธ มีเสน
๔๕๘๓ นางสาวสุคนธ สุมทอง
๔๕๘๔ นางสุคนธทิพย ภูคงน้ํา
๔๕๘๕ นางสุจรรยา โพธิห์ ลา
๔๕๘๖ นางสุจานาฏ บุญญโส
๔๕๘๗ นางสาวสุจารินี นามธิราช
๔๕๘๘ นางสุจารี ศรีสมั พุทธ
๔๕๘๙ นางสุจติ สาระติ
๔๕๙๐ นางสุจติ ตรา โพนกองเส็ง
๔๕๙๑ นางสุจติ ร เหล็มหมาด
๔๕๙๒ นางสาวสุจติ รา ชวยรักษ
๔๕๙๓ นางสุจติ รา ธรรมนิตย
๔๕๙๔ นางสุจติ รา เบญยาอีส

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุจติ รา ภูคําวงค
นางสุจติ รา อรุณสวัสดิ์
นางสุจนิ ศิลารักษ
นางสุจนิ สีแดง
นางสุจนิ เสงสีแดง
นางสาวสุจินต ชวยแกว
นางสุจนิ ต ดอกไมทอง
นางสุจิม หลัดโสะ
นางสุจิรา เนตรวิจิตร
นางสุชญ
ั ญา พรหมแกว
นางสาวสุชาดา ทองเขียว
นางสุชาดา นทีประสิทธิพร
นางสุชาดา พิสมร
นางสุชาดา ศรีเกิด
นางสาวสุชาดา หวานแกว
นางสุชาวดี สุทธิวานิช
นางสุญาณี เสาเกลียว
นางสุฐิยา เพชรวงษ
นางสาวสุณิสา เกียวกุล
นางสุณีย ฤทธิ์ภักดี
นางสาวสุณีย สมตันเจา
นางสุดใจ กัลยาณหริต
นางสุดใจ วิเศษสิงห
นางสุดใจ อาจนิยม
นางสุดรัก พัฒนพงศ
นางสาวสุดสวาท ปงชัยวงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖

นางสาวสุดา กาญจนศรี
นางสุดา แกววิจิตร
นางสาวสุดา โตะชืน่ ดี
นางสุดา บุญนํา
นางสุดานันท มยุระพงศ
นางสุดาพร ไทยเหนือ
นางสาวสุดารัตน กองบุบผา
นางสุดารัตน จิบจันทร
นางสุดารัตน ผานพูล
นางสาวสุดารัตน ศรีจันทร
นางสาวสุดารัตน สุขสอาด
นางสาวสุดาวรรณ นาคํามูล
นางสุดาวัลย ศรีเสาวงค
นางสาวสุดี คมประพันธ
นางสุทธิจิตร หมัน่ ซอม
นางสุทธิ์เฉลียว จันทรคง
นางสุทธิดา เจริญสุข
นางสุทธินนั ท ศรีคํา
นางสุทธิรดา เจริญพิทยา
นางสาวสุทธิวรรณ อภินนั ท
นางสุทนิ เทศนา
นางสุทนิ ราชสาร
นางสุทิสา วงศณศรี
นางสุธรรมมา วงศธนบัตร
นางสุธาทิพย กองอังกาบ
นางสาวสุธาทิพย วังแกวหิรัญ

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุธาพร ทองกลม
นางสุธาสินี กาญจนพัฒน
นางสาวสุธาสินี แข็งแรง
นางสาวสุธาสินี จอมคําสิงห
นางสุธาสินี ปรินแคน
นางสุธาสินี สุวรรณรัตน
นางสุธิณี ทรงอาวุธ
นางสาวสุธดิ า กุยออน
นางสุธินี ปลืม้ ใจ
นางสุธนิ ีย กองคํา
นางสุธีกานต ชวยพิทักษ
นางสุธีรา คุณธรรม
นางสุธีรา โมทะจิตร
นางสาวสุนทรี ซอนกลิน่
นางสาวสุนทรี หมัน่ วาจา
นางสุนทรี เหมหมาน
นางสุนทรี อนุพันธ
นางสุนทิมา กุลจันทร
นางสาวสุนนั ทองสงฆ
นางสุนันฑา บากา
นางสุนันท รุจเิ ลิศ
นางสุนันท วาดพันธ
นางสุนันท สายเหล็ก
นางสุนันทา เกลี้ยงสง
นางสาวสุนนั ทา แกวแสนเมือง
นางสุนันทา คงทรัพย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนันทา คลายมณี
นางสุนันทา จันตา
นางสุนันทา จันทรวิเชียร
วาที่รอยตรีหญิง สุนันทา ทาโบราณ
นางสุนันทา เธียรสุรารักษ
นางสุนันทา บุระคํา
นางสาวสุนนั ทา ปถมัง
นางสุนันทา พรหมณี
นางสุนันทา พันธุมติ ร
นางสาวสุนนั ทา มูสกิ พรรณ
นางสุนันทา ยมหลา
นางสุนันทา อนิลบล
นางสุนิดา โพธิเทนชัย
นางสุนิตย เลื่องลือสกุล
นางสุนิตา คงวิจติ ร
นางสุนิตา พิทักษวงศ
นางสุนิภา พงศธร
นางสุนิษา จินดาพล
นางสาวสุนิษา พันธเสน
นางสุนิสา จรวุฒิพันธ
นางสุนิสา ทิพยพิทักษ
นางสาวสุนิสา พงษประยูร
นางสุนิสา พุมวิวัฒนา
นางสาวสุนิสา มุสิกะสิน
นางสุนีย ขอนปง
นางสุนีย ยามี

๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุนีย สัมมา
นางสุนีรตั น คงทอง
นางสุนีรตั น ชูชว ย
นางสาวสุนรี ัตน แสงคุม
นางสุบรรณ ชูบัวทอง
นางสุบนิ แสงคํา
นางสุปรรณา จันทวงศ
นางสาวสุประวีณ ภูพิริยะนันท
นางสุประวีณ อุทปา
นางสุปราณี ขําตรี
นางสุปราณี เนตรศิริ
นางสาวสุปราณี บุญรอด
นางสาวสุปราณี พลบุปผา
นางสุปราณี พันธศรี
นางสุปรีญา รัตนิยะ
นางสาวสุปรีดา หลาบคํา
นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์
นางสุปน ณี คําจันทร
นางสุพพัต ชมภูพวง
นางสุพร บุญรัตน
นางสุพรทิพย บุญสุขวีระวัฒน
นางสุพรพิศ สายชล
นางสุพรรณวดี งามศรีผองใส
นางสุพรรณิการ ฮวบสวรรค
นางสาวสุพรรณี คร่ําทอง
นางสุพรรณี จอยสีดา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐

นางสุพรรณี ตนโพธิ์
นางสุพรรณี สิงหเทศ
นางสุพรรนณี วิมลธรรม
นางสุพราว หาญมนตรี
นางสาวสุพักตร แรกเรียง
นางสาวสุพัชสิริ มูลแกว
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
นางสาวสุพัตรา ทรัพยเสถียร
นางสุพัตรา ทัพใหญ
นางสุพัตรา โนนทิง
นางสาวสุพัตรา พวงแผน
นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร
นางสุพัตรา ศรีออน
นางสุพัตรา สาระโภค
นางสุพัตรา สุนทร
นางสุพัตรา อิ่นคํา
นางสุพัตรา อินตะหา
นางสุพา รักแปน
นางสุพานี สุขสงค
นางสาวสุพิชชา กลาวรัมย
นางสุพิชชา คืนประคอง
นางสุพิชชา ศรีวิจติ รวรกุล
นางสุพิชฌาย นวรัตนารมย
นางสุพิชฌาย ฟาหวัน่
นางสุพิชญา บุญพบ
นางสาวสุพิชญา อุรเคนทรเนตร

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุพิน ฟองจางวาง
นางสุพิศ แกวดีเลิศ
นางสุพิศ รินทะชัย
นางสุเพียง เขานอย
นางสุภร ค้าํ ชู
นางสุภรรณี พงศาปาน
นางสุภัคสิณี จันทะสิน
นางสุภัทรกุล มั่นหมาย
นางสุภัทรา จิตรเพง
นางสุภัทรา เจียรนันท
นางสุภัทรา ทาวไทยชนะ
นางสุภัทรา บุญยิ่ง
นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณี
นางสาวสุภัทรา สุรพล
นางสาวสุภัทรา อินทรพรหมมา
นางสุภัทริยา ทองนอย
นางสาวสุภา ชอบเอียด
นางสุภา ไชยปญญา
นางสุภา นิลละออ
นางสุภาณิญา สอนเสนา
นางสุภาณี ขุนรักษ
นางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช
นางสุภาพ โคตรเพชร
นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ
นางสุภาพ ตอโชติ
นางสาวสุภาพ ภักดีกาํ จร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒

นางสุภาพ สุทธิแสน
นางสุภาพร กงเกิด
นางสาวสุภาพร กางทะวร
นางสุภาพร แกวหลอน
นางสาวสุภาพร ชาตะโชติ
นางสุภาพร ถาดทอง
นางสุภาพร พรหมแกว
นางสุภาพร พรหมทา
นางสุภาพร พิเนตรบูรณะ
นางสุภาพร พิริยะประไพพันธุ
นางสาวสุภาพร พิสิฎฐพัฒนะ
นางสุภาพร โพธิ์ศรี
นางสาวสุภาพร เมฆประยูร
นางสุภาพร รัตนรังสิกุล
นางสุภาพร วัฒนธัชพงศ
นางสาวสุภาพร ศรีจนั ดา
นางสุภาพร สลุงอยู
นางสุภาพร สํานักดี
นางสาวสุภาพร สิทธิการ
นางสุภาพร สุวรรณวณิช
นางสุภาพร หาญสนาม
นางสุภาพร อัพภันดร
นางสุภาพรรณ บุญสม
นางสาวสุภาพรรณ ศิริเพ็ชร
นางสุภาภรณ เกรยรัมย
นางสุภาภรณ เกื้อเสง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุภาภรณ คิว้ นาง
นางสุภาภรณ จัตุรโพธิ์
นางสุภาภรณ ถนอมพันธุ
นางสุภาภรณ นิสสัยหาญ
นางสุภาภรณ วะจิดี
นางสุภาภรณ ศรีจันทร
นางสุภาภรณ อุยนอง
นางสุภารักษ บุญทา
นางสาวสุภารัตน คงสิม
นางสุภารัตน ชื่นภิรมย
นางสาวสุภาวดี ขุนวิเศษ
นางสุภาวดี ดวงจันทร
นางสาวสุภาวดี ตันติวฒ
ั นากร
นางสุภาวดี เนียมประเสริฐ
นางสาวสุภาวดี บัวแกว
นางสุภาวดี ปติทานันท
นางสุภาวดี ยาวไธสง
นางสุภาวดี ราชเล
นางสุภาวดี หลักมัน่
นางสุภาวี พัฒนจารีย
นางสาวสุภิศา เลขาวิวฒ
ั นกุล
นางสาวสุภีร จันทนุภา
นางสุมณฑา เรืองขํา
นางสาวสุมดี บุญประกอบ
นางสุมนา นุน แกว
นางสุมนา ศรีโฉม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔

นางสุมลฑา ชูจร
นางสุมลมาลย ทิพยรัตนสนุ ทร
นางสาวสุมานัส หนายทุกข
นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
นางสุมารินทร โทขุนทด
นางสุมารินทร อรุณปรีดิ์
นางสุมาลย ภวภูตานนท
นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์
นางสุมาลี แกวมณี
นางสาวสุมาลี ทองอยู
นางสุมาลี พรมนัส
นางสาวสุมาลี มวงงาม
นางสาวสุมาลี ราชดา
นางสุมาลี ละมอม
นางสุมาลี ศรีใหญ
นางสุมาลี สนามทอง
นางสุมาลี สวายพล
นางสุมาลี สุมาลัย
นางสุมาลี หฤทัย
นางสุมาลี อยูยั่งยืน
นางสุมาลี อินยาพงษ
นางสุมติ รา กลิ่นบัว
นางสุย จุยหนองเมือง
นางสุรพา ออนศรีแกว
นางสุรชั ฎา เนาวสวุ รรณ
นางสุรชั นา อิสรากุล

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุรสั วดี นิลกิจ
นางสาวสุรางค เข็มเพ็ชร
นางสุรางค มั่นคง
นางสุรางคนา กสิกรรมไพบูลย
นางสาวสุรนิ ญา หลงหา
นางสุรนิ ธร ซอนกลิน่
นางสุริยา บัวทอง
นางสุริยา บํารุงรักษ
นางสุรวิ รรณ เทพนะ
นางสาวสุรี ขวัญออน
นางสุรีพร ชดกิง่
นางสุรีพร ทองสง
นางสุรีพรย สิงหแกว
นางสุรียพร พันธุมาตย
นางสุรียร ัชต อวมสอาด
นางสุรียร ัตน สวงเมา
นางสุรรี ัตน เคนจันทรทา
นางสุรรี ัตน จันทีนอก
นางสาวสุรศี รี วิศิษฏศิลป
นางสุลักษณ ตาลวงค
นางสุวคนธ บุตรชาติ
นางสาวสุวจี ลิม่ เฮง
นางสุวนิตย วงษใหญ
นางสุวนีย วิริยะพันธ
นางสุวรรณทนา ชืน่ อยู
นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสทุ ธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖

นางสุวรรณา วงศนาค
นางสุวรรณี ไชยศรี
นางสุวรรณี แบงสวน
นางสุวรรณี ปาละวัล
นางสาวสุวรรณี ผาผง
นางสาวสุวรรณี ศรีศักดา
นางสุวรรณี หมาดปนจอร
นางสาวสุวรรณี อวนแพง
นางสุวรา รอดวงษ
นางสาวสุวรินทร เพ็ญธัญญการ
นางสุวาทิณี คําสา
นางสุวานิตย ใจบุรี
นางสุวารินทร ลาอินทร
นางสุวิมล ไวยารัตน
นางสุวิมล สีคง
นางสุเวียง ไชยปญหา
นางสุอมั พร ปานพูน
นางสุเอมอร สุดเรือง
นางเสงี่ยม เกษศรัทธา
นางสาวเสนอ แสงนิล
นางเสมอใจ ธิไชย
นางเสาวคนธ คาแพง
นางเสาวคนธ ปุณณขันธ
นางเสาวคนธ สุปนตี
นางเสาวณีย ยุทธมานพ
นางเสาวณีย อุน ประเสริฐสุข

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเสาวนิตย แซหลิ้ม
นางเสาวนีย ขวงพร
นางสาวเสาวนีย ตรีอนิ ทร
นางเสาวนีย ทองปลิว
นางเสาวนีย ทาการ
นางเสาวนีย ผิวนวล
นางเสาวนีย ยี่สนุ
นางเสาวนีย สุขวัฒนพันธ
นางเสาวภา แกวมณีศรี
นางเสาวภา ชนะหาญ
นางเสาวภา ทองตน
นางสาวเสาวภา เลนวารี
นางสาวเสาวภายุ สะนัย
นางสาวเสาวรัตน ฤทธิสนุ ทร
นางเสาวรัตน วงคพล
นางเสาวลักษณ จันทร
นางเสาวลักษณ จํามั่น
นางเสาวลักษณ โฉมศิริ
นางเสาวลักษณ ไชยสิทธิ์
นางสาวเสาวลักษณ ญาณสมบัติ
นางเสาวลักษณ ดีอนิ ทร
นางเสาวลักษณ ปนแกว
นางสาวเสาวลักษณ โรมา
นางสาวเสาวลักษณ วรรณมณี
นางเสาวลักษณ สังขทอง
นางเสาวลักษณ อาษานอก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘

นางแสงจันทร โกมลเมนะ
นางสาวแสงใจ เจียมวัฒนพงศ
นางแสงดาว กาญจนะ
นางแสงเดือน การพันธ
นางสาวแสงเดือน ขึงภูเขียว
นางแสงเดือน แดงงาม
นางแสงเดือน ทวมเทศ
นางแสงเดือน ภูเอี้ยง
นางสาวแสงเดือน สันธิ
นางแสงเดือน สายโสภา
นางสาวแสงเดือน โอทาน
นางแสงทิพย อรรคเศรษฐัง
นางแสงมณี อยูพุก
นางแสงระวี แซตั๋น
นางสาวแสงวัน แสนใจ
นางสาวแสงหลา คําหมั้น
นางแสงอรุณ กลิ่นทอง
นางแสงอรุณ ขวัญหลาย
นางแสงอรุณ จงทวี
นางแสงอรุณ วันนา
นางแสงอุทัย วงษโสภา
นางแสวง ทองทิพย
นางโสณาลักษณ วิราฑูรย
นางโสพิตตา แกววิชิต
นางสาวโสพิษ ปลอดเขียว
นางโสภณิศร เสือพิณ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางโสภา ธิวงค
นางสาวโสภา พันธนวงษา
นางโสภา ลิม้ ปฐมพิภพ
นางโสภา สมบูรณ
นางโสภา สุขกระโทก
นางโสภา สุภาสอน
นางสาวโสภา ไสวศรี
นางสาวโสภาพร ไสยแพทย
นางสาวโสภิตา มูสิกะ
นางโสภี สิงหจันทร
นางโสภี อักษรดํา
นางโสรยา อาแซ
นางสาวโสวรรณี แหลงหลา
นางไสว ทองดวง
นางไสว ทองบุ
นางสาวหงษสุดา จินาพร
นางหญิง หงรัตน
นางหทยา ศรีเที่ยง
นางหทัยกาญจน แสนยามาศ
นางหทัยทิพย เพ็งลํา
นางหทัยทิพย อุมา
นางหทัยรัตน กะภูทิน
นางหนึ่งกันยา หนูแกว
นางสาวหนึ่งฤทัย จารุวงค
นางหนึ่งฤทัย โตมิ
นางหนึ่งฤทัย รอดพน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางหนูเพียร ชัยวงค
นางหนูรกั ไตรยศ
นางหนูลักษณ ใจดี
นางหนูเล็ก ตะกูลรัมย
นางหยาดฝน ศรีประสาท
นางหยาดอรุณ หมันเหม
นางสาวหรรษา ดาศรี
นางสาวหวันละเอียด สวางนิพันธ
นางใหมนา นาทันตอง
นางสาวอโณทัย ไชยพิมพ
นางอโณทัย วิจาระ
นางอทิฐฏญา สอนสุภาพ
นางอทิตยา ทิมขาว
นางอธิษฐาน เรียวศรีเจริญพร
นางสาวอนงค เกยมณี
นางอนงค ณ พัทลุง
นางอนงค ทองจินดา
นางอนงค นาสมบัติ
นางสาวอนงค บุตรวงค
นางอนงค สิงหทุย
นางสาวอนงค สุวรรณทา
นางอนงค อุน ไพร
นางอนงคนาฎ คงบานควน
นางสาวอนงคนาฏ วงศสารสิน
นางสาวอนงคพร วาฤทธิ์
นางอนงคเยาว อารีรมั ย

๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอนงนิตย จันทรมณี
นางอนงรัก ญาติสังกัด
นางอนัญญา จันทรัตน
นางสาวอนัญญา เรืองอินทร
นางอนัญญา สมฤทธิ์
นางอนัญพร อิม่ สะอาด
นางอนันตยา พิมพภู
นางอนุชทิตา สีมาพานิช
นางอนุชดิ า โพธิษา
นางสาวอนุชิดา อินทรแพง
นางอนุธดิ า นามมัน
นางอนุรี อุน ทะยา
นางอนุสรณ สุกสง
นางสาวอโนชา ชํานาญแกว
นางอโนมา เพชรนาวาส
นางอโนมา สมันตศรี
นางอภัสตรี ลาบานหลวง
นางอภิชญาน กิ่งรัตน
นางอภิชาดา บุญดํา
นางอภิญญา กลาผจัญ
นางอภิญญา แกวสุกใส
นางอภิญญา เจริญศิริ
นางอภิญญา เชือ้ ปาน
นางอภิญญา ศิลปชัย
นางอภิณหพร เลิศฐิตนิ ันท
นางอภิรดา แพงวิเศษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒

นางอภิลักษณี อนันเตา
นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง
นางอภิษฎา เพงหลง
นางอภิสรา โปรงสุยา
นางอมร เชียรรัมย
นางอมรทิพย เกษรอินทร
นางสาวอมรรัตน กนกตระกูล
นางอมรรัตน จันทรเขียว
นางอมรรัตน เจะพงศ
นางอมรรัตน ชางสลัก
นางอมรรัตน ชืน่ จิต
นางอมรรัตน ดุษฎีธญ
ั กุล
นางอมรรัตน ทัศนภักดิ์
นางสาวอมรรัตน วงศประเทศ
นางสาวอมรรัตน สาริยมา
นางสาวอมรรัตน แสงสองฟา
นางสาวอมรรัตน อารีชาติ
นางสาวอมรรัตน อุน เรือน
นางสาวอมรศรี ธรรมะ
นางอมรัตน อัครธัญสกุล
นางสาวอมรา เจริญศิริ
นางอมรา พิมศรี
นางอรกานต แกววงษา
นางอรญา จงตั้งสัจกุล
นางสาวอรญา นิชรัตน
นางสาวอรณิชชา สังขมณี

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรดี พรมดี
นางอรทัย แกวเกิด
นางอรทัย เดชเชียร
นางอรทัย บัวสาย
นางสาวอรทัย รัฐสมุทร
นางอรทัย สุวรรณมณี
นางอรทัย แหวนออน
นางอรทัย เฮงสวัสดิ์
นางสาวอรธิชา สวางศรี
นางอรนันต กลิน่ สวรรค
นางอรนิช ดีทอง
นางอรนุช แผงตัน
นางอรนุช เส็งภูเวียง
นางสาวอรประภา จันทรมาศ
นางอรพรรณ ขวัญนิมติ ร
นางอรพรรณ รักกลิ่น
นางอรพรรณ รุง เรือง
นางอรพรรณ อาษาราช
นางอรพวง ชุมใจ
นางอรพิน เจียมอนันทกุล
นางอรพิน วังสันต
นางอรพิน หนูแสง
นางอรพินท ทาอุปรงค
นางอรพินท แนช
นางสาวอรพินท บุญทอง
นางอรพินท โพธิก์ ะตน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรพินท โพรี
นางอรพินท มวงเขียว
นางอรภาพร ขันคํา
นางอรวดี หลักแกว
นางอรวรรณ กลิน่ สุต
นางสาวอรวรรณ จันทรแรม
นางอรวรรณ ทองรักษ
นางสาวอรวรรณ ทิพยรัตนสุนทร
นางสาวอรวรรณ พรหมมณี
นางอรวรรณ ภูกลาง
นางอรวรรณ เมืองโคตร
นางอรวรรณ ราชเนตร
นางอรวรรณ วรแสน
นางอรวรรณ สุขทวี
นางอรวรรณ สุทธิศักดิ์ไพบูลย
นางอรวรรณ อานพรหม
นางสาวอรสา จิตสวาสดิ์
นางอรสา เรืองรองธรรม
นางสาวอรสา ลอยชื่น
นางสาวอรสา วิชาธร
นางอรสา ศรีชมภู
นางอรสา สุธวี รนันท
นางอรสุรางค พงศพันธุอัศดร
นางอรอนงค พันธุลี
นางอรอนงค ภูประวัน
นางอรอนงค เมืองฝาย

๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวอรอนงค สรอยเพชร
นางอรอุมา กัณหเวก
นางสาวอรอุมา บํารุง
นางอรัญญา จิวะชาติ
นางอรัญญา นาคะปรีชา
นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ
นางอรัญญา บางสี
นางอรัญญา ประสารกลาง
นางอรัญญา แพงเพ็ง
นางอรัญญา โมราศิลป
นางอรัญญา รัตนประภาศิริ
นางอรัญญา ศรีอรุณ
นางอรัญญา สาริกา
นางอราม ยศรักษา
นางอริสรา หวางแสง
นางอรุณ เรณู
นางอรุณ สุวรรณราช
นางอรุณจันทร มะโนเพียว
นางอรุณณี จงปน
นางอรุณทิพย แกวจริง
นางอรุณรัตน มะปะโท
นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป
นางอรุณา เกิดศิริ
นางสาวอรุณญ
ิ า นวนคราม
วาที่รอยตรีหญิง อรุณี เขตนิมิตร
นางอรุณี จันไชยชิต

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖

นางสาวอรุณี จิรโสภณ
นางอรุณี ตาคํา
นางอรุณี ทองจินดา
นางอรุณี วรรณรส
นางอรุณี สมทอง
นางอรุโณทัย กันโฮมภู
นางอรุโณทัย แจมใส
นางสาวอรุนา ตาเดอิน
นางอละสา เถาวรินทร
นางอลิศรา อินยะโพธิ์
นางสาวอลิสา ดือราแม
นางสาวอวภาส สุขศรีนวล
นางอวยพร ไชยทอง
นางอวยพร นาคสุทธิ์
นางอศิภรณ อินทรมณี
นางออนอุมา จุลพันธ
นางออยใจ บัวเวช
นางออยทิพย สมบูรณศรี
นางอักษรศรี ระบอบ
นางอัครเวศย เพชรทองชวย
นางอังคณา ขาวผอง
นางอังคณา ปราสาททอง
นางอังคณา สอดแกว
นางสาวอังคณา สุนทราวันต
นางสาวอังคณา เหวาวิทย
นางอังคนา นุมวัด

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวอังคนา บัวออน
นางสาวอังคนา อินทรกระวี
นางอังศุธร เจริญพงษ
นางอังศุมาลิน เกษรา
นางอังศุมาศ กุลดิลก
นางอังสนา เข็มใคร
นางอังสนา มวงปลอด
นางอังสุนี โกษาคาร
นางสาวอัจจิมา ดวงฟู
นางสาวอัจฉรา ขัวจันทร
นางอัจฉรา จันทรสระนอย
นางอัจฉรา ดีแก
นางอัจฉรา นิลทะวงษ
วาที่รอยตรีหญิง อัจฉรา วรัยศรี
นางอัจฉรา สีสบื วงษ
นางสาวอัจฉรา สุขสําราญ
นางอัจฉราภรณ เจะจาโรจน
นางอัจฉริยา คุณมาศ
นางสาวอัจฉริยาภรณ แดงตะโก
นางอัชรา มณีรอด
นางสาวอัญจนา ศรีใส
นางอัญชนา ณ นคร
นางอัญชนา ดีเสมอ
นางสาวอัญชลี เกิดเล็ก
นางอัญชลี ขวัญวงค
นางอัญชลี คชอาจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘

นางอัญชลี เจริญสุข
นางอัญชลี เชตะมี
นางสาวอัญชลี ดวงใจ
นางสาวอัญชลี ถนอมวํา
นางอัญชลี ทองมา
นางอัญชลี นามพรหม
นางอัญชลี บรรบุบผา
นางอัญชลี บัวสด
นางอัญชลี สุมนิล
นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย
นางอัญชุลี สอนกระโทก
นางอัญชุลีพร เยินสูงเนิน
นางอัญญาณี รองสวัสดิ์
นางสาวอัญทิการ ศุภธรรม
นางสาวอัญธนา โพธิศ์ รี
นางอัญมณี พุทธมงคล
นางอันธิกา เจริญวงศ
นางอัมพร เกลี้ยงประดับ
นางสาวอัมพร เกิดแสง
นางสาวอัมพร ไชยวัฒนพันธุ
นางอัมพร ถิตยฉาย
นางอัมพร ประทุมชาติ
นางอัมพร สอนคุณแกว
นางสาวอัมพวัน ศรีหรัง่ ไพโรจน
นางอัมพวัน สุวรรณพันธ
นางอัมพา รัตนบุรี

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอัมพิกา โคสูงเนิน
นางอัมภาพันธ จิเบ็ญจะ
นางอัสนี เตี้ยเล็ก
นางอัสนีย ตุยสีมา
นางอัสรา สมโสภา
นางอัสสาเราะ เส็นเด
นางอาจารียา อังฉกรรจ
นางอาจินต บุญศรี
นางสาวอาทิตา คุม เสาร
นางสาวอานุช เหลาเขตกิจ
นางสาวอาภรณ ค่ํายัง
นางสาวอาภรณ พันธุพล
นางอาภรณ มุงเมือง
นางสาวอาภรณ สุขประเสริฐ
นางสาวอาภรณ ออนวงษ
นางอาภัสรา ไพบูลยธนกิจ
นางอาภาภรณ จันทรรงค
นางอาภาวรรณ ศรีวงศศา
นางอามรรัตน เสาะดน
นางอารดา รมณชติ
นางอารบี ปงหลีเส็น
นางอารมณ ออยหวาน
นางอารยา ขันทอง
นางอารยา พินิจนาม
นางสาวอารยา รุงโรจน
นางอาริดา พรหมชุลี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอารี จงอยูสขุ สันต
นางอารี พรหมทอง
นางอารี ลําพรหมสุข
นางอารี สนมฉ่ํา
นางอารี อนันตศรี
นางอารี อินทรทิพย
นางอารีย ฐินใหม
นางอารีย ทะนามาตร
นางอารีย ธรรมเจริญ
นางอารีย บุษบง
นางอารีย พรมแกว
นางอารีย พิเคราะห
นางอารีย สกุลรัตนเจริญ
นางสาวอารีย เอมโอด
นางอารียา เพ็ชรรัตน
นางอารีรกั ษ พาออนตา
นางอารีรกั ษ เรือนคํา
นางอารีรตั น ชนะเกตุ
นางอารีรตั น รุงเรือง
นางอารีรตั น สารรัตน
นางสาวอารีรตั น หงษสามสิบเจ็ด
นางอารีลัคน พัฒนะโภไคย
นางอารีวรรณ ดากลอม
นางอารีวรรณ ประสาน
นางอารุณ พุทธิมา
นางอารุณ ฟกแกว

๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอารุณ สามารถกิจ
นางสาวอารุณรัตน จินนะมงคล
นางสาวอาลัย พะสุนนท
นางอํานวย แกวสงา
นางสาวอําพร ชุมศิรวิ งษ
นางอําพร น้ําจันทร
นางสาวอําพร สายเสมา
นางอําไพ แกวกุย
นางอําไพ จันทรหลาฟา
นางอําไพ ใจบุญ
นางอําไพ ชาติพจน
นางอําไพ ตันติกุล
นางอําไพ นิลลอม
นางสาวอําไพ พรมมี
นางสาวอําไพ สิทธิกาน
นางสาวอําไพ หวางวงษแกว
นางอําภา หวัดเพ็ชร
นางอิงออน ลือเรือง
นางอิทธิยา บุญโนนแต
นางสาวอินทิรา รามสินธุ
นางอิสราภรณ อวนวิจิตร
นางสาวอุณี พรมคุณ
นางอุดมพร โคตรชมภู
นางอุดมสิน อนุมาตย
นางอุทัย วงศบัณฑิต
นางสาวอุทัยทิพย แกวไขแสง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒

นางสาวอุทัยทิพย อินแจง
นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว
นางอุทัยวรรณ อินตะ
นางอุน จิตร รัตนภู
นางอุน ใจ เสนเกื้อ
นางสาวอุน เรือน สุขมาก
นางสาวอุน ละออ ศรีกุลจันทร
นางอุบล นาสุรีย
นางอุบลรัตน สนิท
นางอุบลรัตน สุรวิ งค
นางสาวอุบลลดา เบ็ญจรูญ
นางอุมา โมรา
นางอุมาพร ยูสเปรมานนท
นางอุมาพร ศรีสารคาม
นางอุมาพร สุวิชา
นางอุมาพร แสงสวาง
นางอุมาภรณ พยุยงค
นางอุมาภรณ หนูกลิน่
นางอุมารินทร แจมจาย
นางอุราพร สุวรรณบุตร
นางอุรารัตน จันโทภาศ
นางอุรีวรรณ ชุมขุน
นางอุไร คงแกว
นางอุไร จงจอหอ
นางสาวอุไร นวลแกว
นางสาวอุไร มะยาเต็ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอุไร สามัตถิยะ
นางอุไร สุมศรี
นางอุไร หมายจันทร
นางอุไรรัตน แกวไหลมา
นางอุไรรัตน ถอยกระโทก
นางอุไรรัตน ศรีสวัสดิ์
นางอุไรวรรณ ชาวพงษ
นางสาวอุไรวรรณ ชืน่ อารมย
นางอุไรวรรณ ติยจันทร
นางอุไรวรรณ เนาวเกตุ
นางอุไรวรรณ พายุหิน
นางอุไรวรรณ สมอหมอบ
นางอุไรวรรณ สอนแกว
นางอุไรวัลย วรจินต
นางสาวอุษณารมณ บุญตาแสง
นางสาวอุษณี ชาติพหล
นางอุษณี วรรณชัยมงคล
นางสาวอุษณีย เอี่ยมแจ
นางอุษา เพ็ชรอาวุธ
นางอุษาห เนียมเกิด
นางอุสา ไสโสก
นางสาวเอมจิตร สมสืบ
นางเอมอร จันทรนิกร
นางเอมอร ไชยนุ
นางเอราวรรณ สีหลิ่ง
นางเอือ้ งรัก กออินทร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเอือ้ มเดือน วงศสาโรจน
นางสาวแอนนา เพชรกาศ
นางสาวแอนนา หอมหวน
นางสาวไอดะ เจะขุน
ตริตาภรณชางเผือก (รวม
นายกนก ยนตชัย
นายกมล สิงหราช
นายกมล หมอกชัย
นายกรกช เพชรสังข
นายกรศิวัชร อินทรทอง
นายกฤษฎ ภัทรนุกูลกิจ
นายกฤษฎิ์ การะเกตุ
นายกฤษณะ สุมาลี
นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน
นายกลาณรงค ศรีโชติ
นายกวาง ไปหนี้
นายกวีวฒ
ั น เงินขาว
นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
นายกองนคร เติมพันธุ
นายกัณหา หงษา
นายกัมปนาท คําประสังข
นายกัมพล เจริญรักษ
นายกัมพล ภิมาลย
นายกําธร อุมา
นายกําพล กุมหาชัย
นายกําพล ดําเนตร

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๕๓๕๓ นางสาวฮัจยะ มาลินี
๕๓๕๔ นางฮาสเมาะ แวดอเลาะ
๕๓๕๕ นางสาวฮุสนา เงินเจริญ
๒,๐๐๓ ราย)
๒๒ นายกิตติกร เมืองโคตร
๒๓ นายกิตติชัย ผิวเกลี้ยง
๒๔ นายกิตติพงษ ชะบัวรัมย
๒๕ นายกิตติพงษ มณฑา
๒๖ นายกิตติพงษ ศิริเมือง
๒๗ นายกิตติศกั ดิ์ เกี้ยมแสนเมือง
๒๘ นายกิตินนั ท อินทรกําแหง
๒๙ นายเกริกชัย ศรีปญญา
๓๐ นายเกรียงไกร ชูรอด
๓๑ นายเกษม วงศใหญ
๓๒ นายเกียรติศกั ดิ์ สุทธหลวง
๓๓ นายแกว เกตุมาตย
๓๔ นายโกมล ศิรวิ ัฒนกุล
๓๕ นายโกวิท หงษสูง
๓๖ นายโกสินทร เศรษฐบุปผา
๓๗ นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์
๓๘ นายไกรลาศ ชิณกะธรรม
๓๙ นายไกรลาศ รบชนะ
๔๐ นายไกรวุฒิ วงศขจร
๔๑ นายไกรศรี อานันท
๔๒ นายขจรศักดิ์ โสรินทร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายเข็มชาติ อนุไพร
นายคงเดช แกวรากมุข
นายคงวิทย เขื่อนควบ
นายคณาทรัพย บุญพรอม
นายคณิศร จันทรบรรจง
นายคมกริช มาตยวเิ ศษ
นายคมกฤช มุมไธสง
นายคมสัน บุญตั้ง
นายคําสอน แกวคําศรี
นายจงกรณ สุทธสนธิ์
นายจตุพล ปะติตังโข
นายจรัตน สุครีพ
นายจรูญชัย อนุศาสน
นายจักกิต อุทรณ
นายจักรกฤษณ จันทะคุณ
นายจักรวัชร จันทรจิตจิงใจ
นายจักราช ดีคาํ วงค
นายจักราวุธ ถือคุณ
นายจารึก แดงดี
นายจํานงค พรมโลก
นายจํานงค แสงหวัง
นายจําเนียน มุนธานี
นายจํารัส เขียวงาม
นายจิมจง ทองคําวัน
นายจิรพัฒน จริตบุญ
นายจิรพันธุ อินบัว

หนา ๑๐๖
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 ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายจิรศักดิ์ วงศจอม
นายจิลลาภัทร มุกดา
นายจุลพล ศรีดาพันธ
นายเจต ไชยโพธิ
นายเจนณรงค วิธดี ี
นายเจมบอลย อักษร
นายเจริญ จิหมาด
สิบตํารวจตรี เจษฎา จําบุญ
นายฉลอง นาคจรุง
นายฉัตรชัย ขุนหอม
นายฉัตรชัย ลีเลิศ
นายชมเกียรติ อุทรักษ
นายชรินทร คําหลา
นายชลิต ชูสกุล
นายชวิศ หนูแกว
นายชอบกิจ กนกหงส
นายชัชวาล ใจเดี่ยว
นายชัยพร อินทนาชัย
นายชัยพฤกษ ผดุงกุล
นายชัยรัตน รายะรุจิ
นายชัยวิชติ ขําคม
นายชัยศักดิ์ แสงวงศ
นายชัยสิทธิ์ แกวมี
นายชาคริต มะยาแมง
นายชาญ เถาวันนี
นายชาญ สิว่ ไธสง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายชาญณรงค เหงาเกษ
นายชาญณรงค อินอิว
นายชาญวิทย สันดอน
นายชาตรี ลักษณะศิริ
นายชาติ เจริญชัย
นายชานนท ศรีผองงาม
นายชาลี วันไชย
นายชินโชติ บุญสิงมา
นายชุมพล ทองอันตัง
นายชูชาติ ตาคํา
นายชูศักดิ์ ประพัศรางค
นายเชษฐา ทิพยโสต
นายเชาวลิต นาคจัน่
นายโชคชัย ชินโณ
นายโชคทรัพย วังทะพันธ
นายไชยวัฒน พุทธานุ
นายไชยา วงคเรียน
นายฐานิส ทนะแสง
นายฐาปกรณ วิแสง
นายณฐวร สุขสาตต
นายณรงคชัย เอราวรรณ
นายณฤทธิ์ วรงค
นายณัฎฐชนม กองมา
นายณัฐ นนทะเสน
นายณัฐกูล เนียมจอย
นายณัฐพงศ วงศทองจันทร

หนา ๑๐๗
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 ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายณัฐพงษ บุญธรรม
นายณัฐพล วิเศษ
นายณัฐพล อํามาตยวงศ
นายณัฐพัชร ศรีพันธลม
นายณัฐภัทร อุปจักร
นายณัทพงศ แกวลี
นายดํารงค สวัสดี
นายดีเดน จันทรดีรอย
นายเดชา ปาณะศรี
นายเดชา ลุนาวงค
นายตะกุลพันธ ทัดสี
นายทรงกลด สุภาวะ
นายทรงพล ดวงสุภา
นายทวี จําปาทอง
นายทวี สังขปด
นายทวีชัย จําศรี
นายทวีศักดิ์ กาบปญโญ
นายทองกร สิทธิศร
นายทองหลอ หอทอง
นายทะเวศร ศรรบศึก
นายทินกร โคตรโยธา
นายทินกรณ พิลึกนา
นายเทพพิทักษ ทองเพิ่ม
นายเทพฤทธิ์ ยอดใส
นายเทอดศักดิ์ บุตรศรี
นายเทิดภูมิ ยัง่ ยืน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายธนกร พลพิมพ
วาที่รอยตรี ธนภัทร โพธิ์งาม
นายธนรัตน สวัสดิกุล
นายธนวัฒน คําลือ
นายธนเสฏฐ สุภากาศ
นายธนะชัย บุญศรี
ดาบตํารวจ ธนัญชัย แกวศรีงาม
นายธนิต ทองปสโน
นายธโนวุธ อิน่ คํา
นายธัญญา เพ็งเภา
นายธัญวัฒน กาบคํา
นายธันยนันท สุริยะพรหม
นายธันว ขําทอง
นายธานี ดิษประภัส
นายธารินทร ลครพล
นายธํารงค วิเศษรอด
นายธีรพงศ นาคสงา
จาสิบเอก ธีรพงษ พันหนองหวา
นายธีรภัทร ยศมาว
นายธีระชัย ทีปรักษพันธ
นายธีระยุทธ เกตุมี
นายธีระยุทธ ภูมิพล
นายธีระศักดิ์ พรมลาย
นายนพคุณ สืบเลย
นายนพชาติ วรวัตร
นายนพดล วังคํา

หนา ๑๐๘
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 ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนพพร งามเถื่อน
นายนภภูมิ แกววิเศษ
นายนรงค สุมสาย
นายนรภัทร บัวคําโคตร
นายนราธร มะโนรส
นายนรินธรณ เซงล้ํา
นายนรุตมชัย ทองคุณธนารัตน
นายนวพงศ ดวงอุปะ
นายนัทธพงศ สืบพันธ
นายนัธวุฒิ สมศรี
นายนันทพร สุนรบดี
นายนําพล จุมพิศ
นายนิติศาสตร สําราญ
นายนิพนธ นิเดรหะ
นายนิพนธ พูลศิลป
นายนิพนธ อาจนิยม
นายนิรตั น นิแม
นายนิรนั ดร กิ่งพิกุล
นายนิรุจ ยิ้มดี
นายนิรตุ ติ ปานทอง
นายนิวัติ สมุทรเขตร
นายบรรจง คิดดี
นายบรรพต โสดากุล
นายบรรหาญ เดชมา
นายบัญชา ทิพาคํา
นายบัญชา เสนา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายบํารุง อมรอาจหาญ
สิบตํารวจเอก บุญชื่น บุราณสุข
นายบุญแทน บุญแสน
นายบุญโท ไพศาล
นายบุญธง ทับจันทร
นายบุญเพ็ง ผานพูล
นายบุญมี มุคสิงห
นายบุญรอด หมีนหา
นายบุญรื่น เบ็ญเจิด
นายบุญเรียน ลาอินทร
นายบุญฤทธิ์ จํารัส
นายบุญเลิศ บุญมา
นายบุญศิลป แสนแกว
นายบุญสง อยูนอก
นายบุญสงค ผิวงาม
นายบุรนิ ทร สุดใจ
นายปกรณ คงแกว
นายปฐมพงษ อัปมระกา
นายประชา วงคศรีดา
นายประดับ เบ็ญมาตร
นายประทีป จิตตงามขํา
นายประทีป ปริทารัมย
นายประพนธ บุญพาเกิด
นายประภวิษณุ อาษากิจ
นายประมูล สายเสมา
นายประยูร โกฏธิ

หนา ๑๐๙
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 ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
นายประสิทธิ์ นนทศิริ
นายประสิทธิ์ ศรีเงินดี
นายประสิทธิ์ อินทรอุดม
นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
นายประเสริฐ หวงตุน
นายปราโมทย ทัศนจิตรกร
นายปริวรรต นอยตาแสง
นายปรีดี โสโป
นายปรียา พนภัย
นายปญญา คุณา
นายปญญา ใจหาญ
นายปญญา มีฤทธิ์
นายปารมี นามโสม
นายปยวัฒน คนเกง
นายปยวัฒน แสงคํา
นายปยะ เกียนประโคน
นายผไท อุทมุ สกุลรัตน
นายพงศธร มหาวิจติ ร
นายพงษเทพ เทวะ
นายพงษวิษณุ ชัยพัฒน
จาเอก พงษศักดิ์ จันทวิมล
นายพงษศักดิ์ สวางไสว
นายพงษศักดิ์ แสนชุมภู
นายพงษสยาม มาสุข
วาที่รอยตรี พงษสุโชติ สุวะโจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายพนม ไชยพรพัฒนา
นายพนม สุขหา
นายพนาศักดิ์ ชาคําหลอย
นายพยุงค ทองคํา
นายพรทวี จองลีพันธ
นายพลกฤษณ รินทรึก
นายพลนพ นอยหลุน
นายพันศักดิ์ กิจการ
วาที่รอยเอก พานิช แสงเทพ
นายพิชัย วิชาศิลป
นายพิเชษฐ เดชกุญชร
นายพิเชษฐ พุมนวล
นายพิทักษ สวนใจ
นายพินิจ ขัติยะ
นายพิพรรธน หงษาคํา
นายพิพัฒน ขันธะแพทย
นายพิษณุ สอนวงคษา
นายพิษณุพงษ อิม่ เอิบ
นายพีรพล พาตา
นายพีรพัฒน กาติบ๊
นายพีรพัฒน บุญจันทร
นายพีรวัฒน ขุนแกว
นายพีระพงษ ชมภูพิทักษ
นายพูนศักดิ์ พิมสอน
นายพูลทรัพย เผาดี
นายเพิ่ม แชม

หนา ๑๑๐
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 ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเพิ่มพัฒน นาคนิล
นายไพฑูรย ไทยพันธ
นายไพฑูรย ประดิษฐ
นายไพบูลย สุวรักษ
นายไพรโรจน ชํานาญ
นายไพรัช ยอดยิ่ง
นายภาคภูมิ รังษิมาศ
นายภาณุพงศ แสงดี
นายภูมินทร หิรญ
ั วงษ
นายภูวนิตย เดือนนิล
นายภูสิทธิ์ นิลประยูร
นายมงคล พันธแกน
นายมนัส ถามูล
นายมนัส สิงหสถิตย
นายมนูญ มูลบุญ
นายมานพ จันตาวงศ
นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
นายมานิตร มั่นกุง
นายมารุต มินทรเสน
นายมูฮํามัด ลอเด็ง
นายยงยศ ศิริสัมพันธ
นายยงยุทธ ใฝใจ
นายยะโกบ วาหาบ
นายยะหนี บูหมัน
นายยุทธไกร สหะวงศวัฒนา
นายยุทธนา สะตะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายยุทธพนธ พูลพุทธา
นายยุทธศักดิ์ ศรีแกว
นายโยธิน ปะละสี
นายรชธร สุวรรณหาร
นายรณฤทธิ์ รุกขชาติ
นายรวี ศรีคาํ
นายรอง เทพบุดดี
นายระพิน แกวผอง
นายระวี ลาดลาย
นายรัชพล อินทรชัย
นายรัฐภูมิ ชางเจรจา
นายรัฐรวี พินิจศักดิ์
นายรัศมี รูปใส
นายราชัย แกวยศ
นายราเชนทร ปานเส็น
นายเริงศักดิ์ พนมพิพัฒน
นายเรืองเดช วิจารณจิตร
นายฤทธิบูรณ ผิวทน
นายลิขติ ดง นันตา
นายลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ
นายวชิรพงศ วชิรธรรมาภรณ
นายวรชาติ แฝงเพชร
นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย
นายวรวุฒิ พรมตวง
นายวรวุฒิ มูลขุนทด
นายวราวุธ วดีวรวิทย

หนา ๑๑๑
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 ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวสันต กันชาติ
นายวสันต บุญประกอบ
นายวัชรพล หวยทราย
นายวัชระ ธนะชัย
นายวัชระ นอยมี
นายวัชรินทร ศรีเนตร
นายวัชรินทร เศษวิภา
นายวัฒนศักดิ์ เทพเสน
นายวัฒนา โรจนเจริญชัย
สิบเอก วันชัย แพงคําฮัก
สิบตํารวจเอก วันชัย ลอมเมือง
นายวาฮับ ดมเด็น
นายวิชรุต อัคติ
นายวิชติ ดีชัยรัมย
นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห
นายวิเชียร สันจันตา
นายวิเชียร อินทบุตร
นายวิฑูรย เขียวชะอุม
นายวิทยา เชื้อแกว
นายวิทยา ไชยปนดิ
นายวิทยา ธรรมบุตร
นายวิทยา เมฆวัน
นายวิทวัช บุญสม
นายวินัย โคตรพัฒน
นายวินัย ใจยา
นายวิเนต จันทรวิจิตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายวิมล ปญญพิมพ
นายวิรัตน ทับทิมหิน
นายวิรัตน สุขลิ้ม
นายวิรัตน สุมรัมย
นายวิริยะ ทองแพ
นายวิโรจน อังคะคํามูล
นายวิลัยศักดิ์ อยูพงษ
นายวิวัฒน เจนชัย
นายวีรชน จตุรภัทรวงศ
นายวีรพล นนธิจันทร
นายวีรยุทธ สุขสําราญ
นายวีรวัฒน สุวรรณโท
นายวีระ ณ ลําปาง
นายวีระ สารักษ
นายวีระ สุพลัง
นายวีระ อางทอง
นายวีระชัย รักษาธรรม
นายวีระพงษ ศรีเพ็ง
นายวีระพงษ สงฆจนั ทร
นายวีระพล พงศดา
นายวีระพันธ บุญศักดาพร
นายวีระพันธ ระวังวงศ
นายวีระศักดิ์ มาตยนอก
นายวุฒิไกร กาบปนะ
นายวุฒิพงษ ทวีธรรม
นายวุฒิพงษ หมืน่ แพน

หนา ๑๑๒
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวุทธิ์ ดีอดุ ม
นายศรชัย แกวสุวรรณ
นายศรชัย พิมาทัย
นายศราวุธ ไตรยราช
นายศราวุธ บานกลาง
นายศรีทน จองเซ
นายศักดา ชัยภัย
นายศักดิ์ เรืองแสน
นายศักดิ์ชัย บางสุวรรณ
วาที่รอยตรี ศักดิ์ณรงค วงศวาน
วาที่รอยตรี ศิรวุฒิ แควนไธสง
นายศิวพล ชมชื่น
นายศุภกิจ หงษทอง
นายศุภกิตติ์ ทองสี
นายศุภกิตติ์ บุญชู
นายศุภชัย บุญทิพย
พันจาอากาศเอก เศกสรรค
คลายเพ็ญ
นายสกล ไชยธงรัตน
นายสงกรานต พรหมนอย
นายสงา ทองอุดม
นายสถาพร ไกยชาติ
นายสนัน่ มักอาน
นายสมกฤษ บํารุงจิตต
นายสมควร ทุมสิทธิ์
นายสมคิด บานเย็น

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑

นายสมเจตน เจตนา
นายสมใจ จุฑาผาด
นายสมใจ โพธิ์ศรี
นายสมชาติ มณีวรรณ
นายสมชาย นามเจริญ
นายสมดี แกวภักดี
นายสมเดช สิงทะนะ
นายสมนึก บุญประกอบ
นายสมนึก สิงหพีระกุล
นายสมบัติ คุณแกว
นายสมบูรณ เทพศรัทธา
นายสมบูรณ ศรีสนาม
นายสมปอง ชินตะวัน
นายสมผล ศิรวิ งค
นายสมพงศ สมอาษา
นายสมพงษ บุตรศรีภูมิ
นายสมพงษ แปนพุดเย็น
นายสมพงษ ศรีแกว
นายสมพร จันทรโพธิ์
นายสมพร ยิ่งรุง เรือง
นายสมพร โฮชิน
นายสมพล ระวังงาน
นายสมมาศ อยุสุม
นายสมศักดิ์ เชือ้ นาหวา
นายสมศักดิ์ สวัสล้ํา
นายสมเศียร สีบัว

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมัคร บัวเผื่อน
นายสมาทร ใจดี
นายสมาน สุโนคบุตร
นายสยาม กุงไธสง
นายสรสิช ศรีเพ็ชร
นายสรายุทธ นนทะดี
นายสราวุฒิ สิงหรมั ย
นายสราวุธ เดชมณีรตั น
นายสราวุธ สมเพียร
นายสราวุธ สิงหโตทอง
นายสวรรค วิบูลยกุล
นายสวราชย วงใหญ
นายสวัสดิ์ วงชารี
นายสหัส หวังดี
นายสังวาล ยะทา
นายสัจภาส สําราญสุข
นายสัญญา ทะกัน
นายสันติ จั่นผอง
นายสันติวฒ
ั น สุภัทโรบล
นายสันทัต คงจันทร
นายสายวสันต วารี
นายสารัตน พวงเงิน
นายสาโรจน สุดชาขํา
นายสําเนียง อุดทาเวียง
นายสํารอง ยกเทพ
นายสําราญ สมบูรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓

นายสําเริง หนูปทยา
นายสิทธิพงษ ไวยฉัยยา
นายสิทธิยัง พรหมมา
นายสิทธิศักดิ์ แกวสอนทะเล
นายสิริชัย มีโสภา
นายสุกรี มาลียัน
นายสุขสันต บัวสาย
นายสุชาติ ขุนน้ํา
นายสุชาติ บุญเจริญ
นายสุชาติ วรรณพราหมณ
นายสุชาติ แสนสุภา
นายสุชาติ หอมจันทร
นายสุชิน หวยหงษทอง
นายสุทธิพงษ สอนธรรม
นายสุทธี เรืองศรี
นายสุทัศน วังกะธาตุ
นายสุเทพ ชมหมื่น
นายสุธรรม ปงหาญ
นายสุธิชัย คํามาโย
นายสุนทร ระดมสุข
นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์
นายสุพจน แกวมณี
นายสุพล อินเดีย
นายสุเพ็ญ นภาศิริโรจน
นายสุภาพ พงษสวุ รรณ
นายสุมติ ร อันทามา

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุรชัย วรภูรีกุล
นายสุรชาต บุญกําเนิด
นายสุรเชฐ นอยบุดดี
นายสุรเชษฐ แตงนอย
นายสุรเชษฐ ประสพบุญ
นายสุรเชษฐ พินิจกิจ
นายสุรพงษ แกวงาม
นายสุรพล คงเจริญ
นายสุรพัฒน ทาลา
นายสุรศักดิ์ คําศรีใส
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
นายสุรัช มยุรางกูร
นายสุรตั ิ ปญญารัตนวงศ
นายสุริยัน สายปญญา
นายสุริยันต แกวพวง
นายสุริยันต ภูขาว
นายสุริยา กะวน
นายสุริยา คําทอง
นายสุริยา นาคใหญ
นายสุวรรณ ไชยคีนี
นายสุวิชา กาคํา
นายสุวิชาญ วิริยอุดมศิริ
นายสุวิท พะคะเวช
นายสุวิทย นกเที่ยง
นายสุวิทย รักจันทร
นายสุวิทย แสงบํารุง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕

นายสุวิทย อิ่มเต็ม
นายเสงี่ยม จันดาเพ็ง
นายเสฐียร ดามาพงษ
นายเสนห ชาติจันทึก
นายเสนห อองแชม
นายเสริมศักดิ์ บุญไพโรจน
นายแสงจันทร ศรีเสน
นายแสงสุรินทร ดาราช
นายโสพูน หนูคาํ ปน
นายองคการ วงคเรือง
นายองอาจ ดนเสมอ
นายอดุลย สิงหคํา
นายอธิการ สุขศรี
นายอนันต ฉิมยงค
นายอนุชา ปะทิรัมย
นายอนุทนิ อินทรงาม
นายอนุพงษ ทองมนต
นายอนุรักษ แกวมูณี
นายอนุสรณ ทองธรรมชาติ
นายอนุแสน ใจจอง
นายอภิชัย รากแกน
นายอภิชัย ศรีโท
นายอภิรัชต การิโก
นายอภิรตั น สัมฤทธิ์
นายอภิวฒ
ั น กันศรีเวียง
นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอมร นรากรศักดิ์
นายอรัณ ทิพมาตย
นายอรุณ แสงคํากุล
นายอัครฉัตร เพียรชนะ
นายอันวา สนิตา
นายอาทิตย สมชาติ
นายอาธิศักดิ์ แกสมาน
นายอานนท เชาวไว
นายอารีย ตาเอ็น
นายอาวุธ แกวควัน
นายอํานวย เพ็งพันธ
นายอํานาจ แสงกระจาง
นายอุดร สมัยประเสริฐ
นายอุทัย คําสีหา
นายอุทิศ หอมสมบัติ
นายอุเทณร ขันติยู
นายอุเทน วิยา
นายอุเทน สรอยสูงเนิน
นายเอกชัย พรมศักดิ์
นายเอกชัย สุริเย
นายเอกนรินทร คลายหริม่
นายเอกภพ จันทรกลิ่น
นายเอกรัตน กันทะเนตร
นายเอกลักษณ พุดเหียง
นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร
นายเอกอนันต ปุริตงั สันโต

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗

นายเอกอนันต ศูนยจันทร
นายเอนก มีปญ
 ญา
นางสาวกชพรรณ นาเสถียร
นางกชมน สุชริ ัมย
นางกนกกาญจน ชอบทองหลาง
นางกนกพร นิยมรัตน
นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแกว
นางสาวกนกพรรณ ศรีสุคนธ
นางกนกวรรณ มะลิ
นางกนกวรรณ ศรีบงการ
นางกนกวรรณ แสงศรีจนั ทร
นางสาวกนกวรรณ หงษวิไล
นางกนกอร บรรทุมพร
นางกมรา พรหมอารักษ
นางกมลชนก ศรีวงศา
นางสาวกมลทิพย กอนจันทรเทศ
นางกมลวรรณ วิจติ รโคกกรวด
นางกมลวรรณ เทียมมาลา
นางกมลวัน นุแปงถา
นางกมลวัลย แกวนนท
นางกมลสยา พุมพฤกษ
นางสาวกรประภา สระแกว
นางสาวกรพินธุ โชติราษี
นางกรรณิกา พงษพูล
นางกรรณิกา พานเพชร
นางกรรณิกา ศรรบศึก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวกรรณิการ แกวเบี่ยง
นางกรรณิการ ปกการะเน
นางกรรณิการ ฟองผล
นางกรรณิการ ภูวฒ
ั นติกานต
นางกรรณิการ รัตนพันธ
นางกรรณิการ รุง เรือง
นางกรรณิการ วงศภดู ร
นางสาวกรรณิการ ศิลางาม
นางสาวกรรณิการ หรบรรพ
นางสาวกระแสสินธุ ปลองมะณี
นางสาวกรีสุดา จุติยนต
นางสาวกรุณา ปาสาเนย
นางกฤตพร แกวตา
นางสาวกฤตพร ฤทธิร์ ักษา
นางสาวกฤตยา ชาญเชี่ยว
นางสาวกฤตยากร แกวมูล
นางกฤติกา วงคอนิ พอ
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
นางกฤษฎี โถชารี
นางกฤษณา นพรัตน
นางกลิน่ แกว ระวิสิทธิ์
นางสาวกอแกว นพพรหม
นางสาวกัญชลี เกียรติกติ ิภคั ดิ์
นางกัญญา ชูเชิดดอก
นางกัญญา ผาดี
นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙

นางกัญญารัตน ผิวทน
นางกัญญารัตน พรมแตง
นางสาวกัญญารัตน วัดสิงห
นางสาวกัญญารัตน สิทธิ
นางสาวกัณนิกา มาตรมูล
นางกันตพัฒน กอเกียรตินพกุล
นางสาวกัลยา ชัยลังกา
นางกัลยา ไชยชนะ
นางกัลยา ธรรมสัตย
นางสาวกัลยา โพธิ์หวี
นางสาวกัลยาณี หลีดนิ ซุด
นางกาญจนจุรี หมีดหรน
นางกาญจนา ครามศรี
นางสาวกาญจนา ใจมัน่
นางกาญจนา ชนมุนี
นางกาญจนา ดอนลาดลี
นางกาญจนา ปวนสุรนิ ทร
นางสาวกาญจนา พจนราบรื่น
นางกาญจนา พริ้งเพราะ
นางกาญจนา ไพกะเพศ
นางสาวกาญจนา วงศอินทร
นางกาญจนา สาเปง
นางสาวกาญจนา สายวิเศษ
นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน
นางสาวกานจุลี ปญญาอินทร
นางกานดา เขือ่ นเพ็ชร

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกานดา นกเที่ยง
นางกานตพิชชา คงคา
นางการะเกศ ปญญาวงค
นางกําไลวรรณ หอมจะบก
นางกิง่ กาญจน ทองตะนุนาม
นางสาวกิง่ แกว บริรักษศุภกร
นางสาวกิตติช์ ญาห มุงกลาง
นางกิตติยา สมานทอง
นางกิรณา แมนผล
นางสาวกุลปรียา ทาดัน
นางสาวกุลลิกา ศรีวิรัช
นางกุลวณิช แกวสถิตย
นางสาวกุศล ดาวตุน
นางกุสมุ า มูลเอก
นางเกตุ สนเทียนวัด
นางเกตุสดุ า ศรีเมือง
วาที่รอยตรีหญิง เกวลิน คริสตกุลวงศ
นางเกศแกว เวชสิทธิ์
นางสาวเกศราพร บํารุงชาติ
นางเกศิณี ปรึกษา
นางสาวเกศินี ประชุมกุล
นางสาวเกศินี เหลาพิลัย
นางเกษธิดา พุฒซอน
นางเกษมณี สานุศิษย
นางแกวใจ สีมาคาม
นางไกรวัลย บัวพรมมา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑

นางขนิฎฐา สิงหทอง
นางขนิษฐา จุลวัจน
นางขนิษฐา สุทธาวา
นางสาวขนิษฐา อํานักมณี
นางขวัญจิต ชิณกะธรรม
นางสาวขวัญจิตร สมรวย
นางสาวขวัญจิตร ทองจันทร
นางสาวขวัญใจ ใจอินถา
นางสาวขวัญใจ วรรณสุข
นางสาวขวัญชกร อ่ําดอนกลอย
นางขวัญนุช โรจนวิภาต
นางขวัญรพี เครือใย
นางขวัญฤทัย ชัยชาญ
นางสาวขวัญหทัย จันทรเพ็ง
นางขัตติยา จันสอน
นางขันธทิพย สมหาญวงศ
นางไขมกุ สดุดี
นางสาวคณิตา สุขเจริญ
นางคะนอง ฉ่ําสูงเนิน
นางคัทยวรรณ ปาวะรีย
นางคัทลียา ทําทอง
นางคันธารัตน ทองเกลี้ยง
นางคําปน สุชัยราช
นางคําปุน ภูมเิ วียงศรี
นางสาวคิดสนา แทนจันทร
นางเครือวัลย ตระบันพฤกษ

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางแคทรียา หลักมั่น
นางงามจิตร ชามาตย
นางงามตา มามิ่ง
นางงามวรรณ ทองปน
นางจงกล นางรอง
นางจงกลณี สุวรรณธาดา
นางจงใจ หนูเอียง
นางจรรยา อาสนา
นางจรรยาภรณ อาชีวะสุข
นางจรรยาศรี ทิพนี
นางสาวจริญญา ดีสม
นางจริมจิต อยูเย็น
นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์
นางจริยาภรณ ลิตลคร
นางจรีรัตน นิยมสุข
นางจันจิรา วงศบุตร
นางสาวจันทนาวรรณ ขวัญยืน
นางจันทรจิรา คํานาน
นางจันทรจีรา วงคบตุ ร
นางจันทรนภา อะเพื่อนรัมย
นางจันทรเพ็ญ บุญศรี
นางจันทรเพ็ญ มะลัย
นางจันทรเพ็ญ รักเหลา
นางจันทรเพ็ญ สุขทวี
นางสาวจันทรแรม เพ็งเที่ยง
นางสาวจันทรา ใจธรรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓

นางสาวจันทรา พักตรเพียงจันทร
นางจันทรา หาแกว
นางจันทะนา ชาญนอก
นางสาวจันทา จําปกลาง
นางจันยา วงษจนั ทรงาม
นางจามรี คลองแคลว
นางจารุณี กาศชัยการ
นางจารุณี เอื้อเฟอ
นางจารุวรรณ ไชยวงษา
นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์
นางจารุวรรณ ราชศิลา
นางจํารูญศรี ประเสริฐนู
นางจําเรียนภรณ เรืองบุญ
นางจําลองลักษณ คําทา
นางสาวจิณณพัต อุทธิยา
นางจิดาภา ขัตติยะ
นางสาวจิดาภา ปดภัย
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฎ
นางจิตติมา รวมชาติ
นางจิตรานุช แสนศรีเชาวพันธ
นางจิตสุดา ไขววงค
นางจินดา ใจเดียว
นางจินตนา โกละกะ
นางจินตนา จันละคร
นางจินตนา จิตรรัก
นางสาวจินตนา ตอพันดุง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวจินตนา รุงฉวี
นางจินตนา วิไลชนม
นางสาวจิรนันท สุการะกิจ
นางสาวจิรภัทร วะดี
นางจิรภา แสงสิทธิ์
นางจิรฐั ติกาล บุญสนอง
นางสาวจิราพร คําเชื้อ
นางจิราพร ดารามัน
นางจิราพร ภัทรมูล
นางจิราพร รวยทรัพย
นางจิราพรรณ ทองขุนดํา
นางจิราภร คําอินทร
นางสาวจิราภรณ ชั่งดวงจิตร
นางจิราภรณ ปานมณี
นางจิราภา กูฏโสม
นางสาวจิริยา ภวภูตานนท
นางสาวจีรสมัย ดลชม
นางจีราภรณ สาสีเสาร
นางจุฑามณี หอยตะคุ
นางสาวจุฑามาศ เวียงคํา
นางสาวจุฑามาศ อนันตกุล
นางสาวจุฑามาส พงษโนรี
นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ
นางจุฑารัตน กระทงนรเศรษฐ
นางจุฑารัตน พลศักดิ์เดช
นางสาวจุฑารัตน อบเชยเทศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕

นางจุติมาภรณ ธรรมสัตย
นางสาวจุรรี ัตน เกิดดี
นางสาวจุไรรัตน โสพัฒน
นางจุลณี ชาวะหา
นางจุลลดา ศรีวิพัฒน
นางจุฬาพร คําพิมูล
นางจุฬารัตน แกวใสย
นางสาวเจนจิรา ดวงสิน
นางเจนจิรา ไวกิจการณ
นางสาวเจษสุฎา แซหุน
นางสาวใจจิตร แกวพินิจ
นางใจทิพย แทนสุโพธิ์
นางฉมามาศ หงษา
นางฉลวยศรี สมบัติหลาย
นางฉวีวรรณ ครังตุย
นางฉวีวรรณ หวังดํา
นางฉวีวรรณ อินนอก
นางสาวฉันทนา แกวโกมล
นางสาวฉันทนา ทองหอม
นางชญานิศ กางนอก
นางชฎาพร ขุนทองเพชร
นางชฎาพร ปราโมทย
นางชฎารัตน จันทวงศ
นางสาวชนนิกานต คําจันทร
นางสาวชนัญญา ธัญญพันธ
นางชนากานต แปงพั๊วะ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชนาพร กูลรัมย
นางชนาพร ทองนอย
นางชนิดา ปญญาประชุม
นางชนิศรา วงคอินตา
นางสาวชมพูนุช กองคา
นางชมพูนุช เกื้อทาน
นางสาวชมพูนุช ศรีอรุณ
นางสาวชมภู อุปการ
นางชมภู เพ็ชรไพทูล
นางชมภูนุช สิงหกุล
นางสาวชรินภรณ ดอกดวง
นางสาวชลดา สุทธิวรกานต
นางสาวชลธิชา เสือนิล
นางสาวชลาลัย รุง สวัสดิ์
นางชอผกา ศรีทอง
นางชัชฎาพร ภารา
นางชัชนิตย นพคุณมงคลชัย
นางชาติรส เสาวมาลย
นางชิดชนก ชุมสุข
นางชิดชนก ศรีธนะ
นางสาวชุติกาญจน นนทขนุ ทด
นางชุติกาญจน รัตนะ
นางสาวชุติญา ยานะสาร
นางชุติมา กํานาดี
นางชุติมา โชติกะ
นางสาวชุติมา ดิษฐประสพ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗

นางสาวชุติมา วงษเขียด
นางสาวชุลีพร ภูสีดนิ
นางชุลีพร เสนาะวาที
นางสาวโชติพิช ดีแกว
นางโชติมา บุญเวียง
นางสาวซีตีมอหยํา อาดํา
นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป
นางฐานิศรา วงคหาจักร
นางสาวฐิชากรณ คลังของ
นางสาวฐิตารีย เกิดมาลัย
นางฐิติกุล ชัยวงคษา
นางฐิตนิ ันท นวลละออง
นางฐิติพร เสาสมภพ
นางสาวณภัทร จงธัญยบูรณ
นางณภาพร ศรีวะรมย
นางสาวณหทัย ทองยวง
นางณัชชา ชินคีรี
นางณัชชา โพธิด์ ี
นางสาวณัฎพินันท ศรีบญ
ุ เรือง
นางณัฏฐชญา ยอดลองเมือง
นางณัฏฐชนินท ศิริสขุ
นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน
นางณัฏฐาพร อุนใจ
นางณัฏฐินี มหานิติพงษ
นางณัฐกานต บริเพ็ชร
นางณัฐกานต สอนพวง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางณัฐชญา คงแกว
นางณัฐชา สุวรรณรัตน
นางณัฐติกา เทภิกัน
นางณัฐธยาน ภักดีนอก
นางณัฐพร ชวงชัย
นางณัฐมล เชยบาน
นางณัฐยา โชคพระสมบัติ
นางณัฐรัตน พลวงศา
นางณิชกุล ตอตานา
นางณิชชารัช เนาวรัตน
นางณิชาพัฒน เพ็ญ
นางณิญดาภรค พันชนะ
นางณิราพร อิทธิยา
นางณิษา สิริปญญา
นางเณสวิมล สุวรรณา
นางสาวดรุณี มณีธร
นางสาวดวงใจ กีรติจนั ทากุล
นางสาวดวงใจ คําทา
นางดวงใจ งอยผาลา
นางดวงใจ ไพศาล
นางดวงดาว ชนะฤทธิ์
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย
นางสาวดวงนภา ขาวสุข
นางดวงนภา สมพงษ
นางสาวดวงนภา สุพรรณ
นางดวงนภา หลากิติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙

นางสาวดวงพร สะอาด
นางสาวดวงพร แอกทอง
จาสิบเอกหญิง ดวงเพ็ญ มลวัง
นางดวงฤดี สมจิต
นางดอกไม สุนนท
นางดัชณี ปานหงษ
นางสาวดารณี กลอมเจ็ก
นางดารุณี ดลพร
นางดารุณี วังหา
นางดาว จันทรหนองสรวง
นางดาวรุง ศิริภูมิ
นางดิษฐลดา ปนคํามา
นางดุษฎี หมัน่ อุตสาห
นางดุษณี โกบแม็ง
นางสาวเดือนฉาย ดลไพร
นางสาวตรีทิพย วิโย
นางตรีรตั น แกวมูลคํา
นางตรีรตั น จันทะวงศ
นางตองใจ แกวมี
นางสาวเต็มสิริ ดีกลาง
นางเตือนใจ ปญญาธรรม
นางถนอมสิน ถาวร
นางสาวถวิลวงศ ทบลม
นางทรงศรี บุปผาเพชร
นางสาวทวิญญา เนคมานุรกั ษ
นางสาวทศิริญญ ลวนลอย

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวทองคํา รุง เรือง
นางทองษร นาสมวา
นางทัศณัญฆ นนทะศักดิ์
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
นางทัศนาวรรณ คําตื้อ
นางสาวทัศนีย ชวยชู
นางทัศนีย โยคณิตย
นางทัศนีย สุขรอบ
นางสาวทัศนีย แสงอรุณ
นางทัศนีวรรณ แสงนนท
นางทัศพร ไตรรัตน
นางทัศวรรณ ภูผาดแร
นางทิฆมั พร ทบเทิบ
นางทิชากร สําราญชลารักษ
นางสาวทิตินนั ท วิเศษชื่นสกุล
นางสาวทิพญา ศุภฤกษ
นางทิพย รุงบรรเทา
นางทิพยวรรณ ทิพยเพชร
นางทิพยวรรณ คงสุวรรณ
นางทิพยวรรณ สามเรืองศรี
นางสาวทิพยสุคนธ มณีเขียว
นางทิพยสุคนธ มังกรวงศ
นางทิพวรรณ นิยมพล
นางสาวทิพาวรรณ ดอกสันเทียะ
นางทิวาพร ไชยลิน้ ฟา
นางเทพอวยพร ลุนไธสง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑

นางเทียมจันทร โคตะมะ
นางธนนภัทร วงศวโิ รจน
นางธนพร ดวงพรกชกร
นางธนาภา สุขผล
นางธนิษฐา ละนอย
นางสาวธัญญธร พงษสุระ
นางสาวธัญญรัตน อติชาติ
นางสาวธัญญา ศูนยอนิ ทร
นางธัญญารัตน เยาวพันธ
นางสาวธัญดา จรรยากรณ
นางธัญทิกา เพ็ชรจิตติพงษ
นางธัญรดา รุนทา
นางสาวธันยพร กําพิลา
นางธันยาภรณ กองสิงห
นางธารกมล สิทธิบุน
นางธาริณี คูสกุลรัตน
นางสาวธาริณี สิทธิ
นางธิดาพร จักรเสน
นางธิดาภรณ อินทะแสง
นางธิดารัตน ภัทรวังส
นางสาวธิดารัตน หอมงาม
นางธิภารัตน นภาพันธ
นางธีรวรรณ หมองคํามี
นางธีรารัตน แกววิเศษ
นางนงคนุช ดีดวงพันธ
นางสาวนงคเยาว หลาวเพ็ชร

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนงคราญ ใจชวง
นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ
นางสาวนงคราญ อินจาย
นางสาวนงนุช ปะกาวะโร
นางนงนุช วันโนนาม
นางนงลักษณ ขวัญกลับ
นางสาวนงลักษณ บุญคูณ
นางนงลักษณ พลนาคู
นางนงลักษณ เพ็งนิ่ม
นางนงลักษณ อุปจักร
นางนพณัช ใจสมบูญ
นางนพวรรณ นันทวงศ
นางนพวรรณ รัตนกานตง
นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
นางนภัทศวรรณ นอยหมอ
นางสาวนภัสฤน ประธรรมสาร
นางนภัสสร แสนสิงห
นางนภาพร บัวทอง
นางสาวนภาภรณ อินทรเลิศ
นางนภาลัย ทองอินทร
นางนรรททวรรณ ยอดสาร
นางสาวนรากร ใจดี
นางนราจิตร โนดไธสง
นางนราพร ศรีสุระ
นางนริชา คงประดิษฐ
นางสาวนริศรา จินะราช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓

นางนฤชยา นนทยะโส
นางนฤณี กุดถวิล
นางสาวนฤมล เรืองประโคน
นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒน
นางนฤมล สานุสันต
นางนฤวรรณ ขวัญมนิจ
นางนลินภัสร โพธิเนติรตั น
นางสาวนลินภัสร ภัคนาริวฒ
ั น
นางนวพร ฆอมเดช
นางนวพรรษ เพิ่มสมบัติ
นางนวลพักตร เคนจัตุรัส
นางนองนุช อามาตยสมบัติ
นางนะริน เทพโพธา
นางนัฏ สืบวงษ
นางสาวนัฐพร ดีกอผล
นางนันทกา หลาคํา
นางนันทกาต แสงรัศมี
นางนันทดาวินทร หาญมนตรี
นางนันทนภัส เกียรติมาพรศักดิ์
นางนันทนภัส ปยรัตนเจริญ
นางนันทนา ไชยแสนทาว
นางนันทนา เปรมสิงหชัย
นางสาวนันทนา สําเภา
นางนันทยา ใจตรง
นางนันทรัตน สุมล
นางนันทิชา นอยสี

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนันทิดา ดวงอวม
นางสาวนันทินี ภุมรินทร
นางนันทิยา ฉันทวิบูลย
นางนันทิยา หงสชารี
นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ
นางสาวนับดาว ปญญะติ
นางนาตยา คําปาน
นางนาตยา ชมภูบตุ ร
นางนารี กัวระตระกูล
นางนารีนารถ อภัยลุน
นางนารีรัตน คําบุญเรือง
นางน้ําคาง พึ่งชอุม
นางน้ําคาง พุทธา
นางสาวน้าํ ทิพย ปน แกว
นางสาวน้าํ ผึ้ง คะเชนทน
นางสาวน้าํ ฝน เขมะสุนะ
นางนิชดา กรองทอง
นางนิชานารถ สุวรรณโชติ
นางนิตยา นพเสาร
นางนิตยา บัวทอง
นางนิตยา ภูเงินขํา
นางนิตยา มัง่ มี
นางนิตยา ยะมะหาร
นางนิตยา สุทธัง
นางนิตยา อภิญ
นางนิภาพร ไทยกิ่ง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕

นางนิภาพร บุญพันธ
นางสาวนิภาวัลย หิรัตพรม
นางสาวนิยวรรณ จันทรแกว
นางสาวนิรัชรา กล่ําแกว
นางนิลานันท สําเภา
นางนิลาวัลย จันทรคาํ
นางนิลุบล เมิดไธสง
นางสาวนิศากร ศรีสอาด
นางนิษฐารัชต ภัทรสนิ ธัญพร
นางนีลวัจน เสาวพันธุ
นางนุกูล เหลือจันทร
นางสาวนุจรี ใจเย็น
นางสาวนุชจนาถ มูลเหลา
นางนุชจนาถ สมร
นางสาวนุชจรินทร ยีรัมย
นางนุชจรินทร สุดหอม
นางนุชจรี เหรียญทอง
นางนุชนารถ จูหมื่นไวย
นางนุชภางค หอมจันทร
นางนุชรา พิไลวงศ
นางนุสราวดี อนันตเรือง
นางสาวนูรียา ลายู
นางสาวเนตรชนก ฤกษหราย
นางเนตรทราย แกวอินทรศรี
นางเนตรนภา หนอนาง
นางสาวเนตรนภิศ สังสีราช

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเนตรนภิส จันทรนอ ย
นางเนตรอนงค สุขจิต
นางสาวเนาวรัตน คําอุด
นางเนาวรัตน ดวงนุม
นางสาวเนาวรัตน วงศทา
นางสาวบังอร บัวขาว
นางบารนี ปานแกว
นางบาลินท เมืองพูล
นางบุญจิราภรณ จีนโน
นางบุญชิน วิชัยตะ
นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ
นางบุญถิน ศรีภา
นางบุญไพ สุมรัมย
นางบุญยดา สุยะหมุด
นางสาวบุณฑริก สอนสุรินทร
นางบุบผา ใจเกษม
นางบุปผา ศรีนวลจันทร
นางสาวบุรีรตั น จินดาศรี
นางสาวบุษบง ไทยวังชัย
นางบุษบาภรณ กาญจนเกตุ
นางสาวบุษยา พยมธน
นางบุหงา หมอยาดี
นางสาวเบญจมาศ จันทรจริ ะ
นางสาวเบ็ญจมาศ วิจักษณจินดา
นางเบญจรัตน คมขํา
นางเบญจวรรณ ดวงใจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗

นางเบญจวรรณ อังคะคํามูล
นางสาวเบญญาภา แสงศิลป
นางปฏิธาน ตันบูรณา
นางปณิตา คลายสุวรรณ
นางปณิธี กองแกว
นางปติมา มธุรส
นางสาวปทุมรัตน คําสัตย
นางสาวปนัดดา จันทวงศ
นางปภาวี จันทรพุดซา
นางประกายรัตน ตั้งเคี้ยน
นางประชิดพร อาจเอื้อม
นางประดับ สุวลักษณ
นางประทุมทอง แสนสิงห
นางสาวประเทือง หลานวงศ
นางประนอม ใจเสารดี
นางประนอม พันธดี
นางประพาพร เทพวงษ
นางประไพ ชูหลอง
นางสาวประไพรัตน ลําใจ
นางประไพศรี ดวงปากดี
นางประภัสนุช ไชยวงษา
นางสาวประภัสสร อสิพงษ
นางประภา กลิน่ ศิริกุล
นางสาวประภาพร เพียลาด
นางประภาพรรณ เกษร
นางประภาพิมพ เมืองสง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางประภาภรณ ภูขาว
นางสาวประภาภรณ วงศเปนพันธุ
นางสาวประภาภรณ วิชัยวงศ
นางประยงค รวมจิตร
นางปรางกมล ลอจงเฮง
นางปรางทิพย ศรีวรสาร
นางสาวปราณี กายอด
นางสาวปราณี แกวประสิทธิ์
นางปราณี คําวันดี
นางสาวปราณี ตอกร
นางปราณี บรรณสาร
นางปราณี สาไพรวัน
นางปรานอม รัตนขอดสกุล
นางปรานี เตจะ
นางปริญดา อินทรยา
นางปริยานุช จุลพรหม
นางสาวปริยาภรณ จงไกรจักร
นางสาวปริศนา วิโนสุยะ
นางปรียาภรณ รืน่ รมย
นางสาวปรุงสิรญ
ิ ญ ไวยา
นางปวิชญา จินดา
นางสาวปวิชญา สินนอย
นางปวีณสดุ า บุญเกิด
นางปญจรี วงศเมฆ
นางปญชญา กาคํา
นางปทมาภรณ เงิดกระโทก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปทมาภรณ ปอมกระโทก
นางสาวปน หยา สุขโรจนบณ
ั ฑิตย
นางปาณิสรา ปานาลาด
นางสาวปาตีเมาะ อีแต
นางสาวปารยปณิดา ชาติมนตรี
นางปาริฉัตร กันทะเขียว
นางปาริชาต ทับทอง
นางปาริชาติ ธีรกุล
นางปาริชาติ สีพันธบุญ
นางปติพร พานิชกิจ
นางสาวปยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิ
นางสาวปยลักษณ โพธิวรรณ
นางปยวรรณ คุมทรัพย
นางสาวปยวรรณ ถาวรกูล
นางสาวปยะณัฐ ชางเงิน
นางสาวปยะนาฏ บัวหอม
นางสาวปยะนาถ อุติลา
นางปยะนุช สันงะ
นางสาวปยะนุช อรรคฮาต
นางปยะมาศ เจริญชัย
นางสาวปยะสรวง กุลมาลา
นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี
นางปุณิกา กิตติภูมิ
นางเปรมศิริ เนื้อเย็น
นางเปลี่ยมศรี เลิศขามปอม
นางแปลงใจ อินตะเสน

๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางผกามาศ เที่ยงธรรม
นางผกามาศ ศรีสูงเนิน
นางผองแผว ขําคม
นางสาวผองฤดี พวงประดิษฐ
นางผาสุข หาญสันเทียะ
นางผิวผอง ปญญารัตน
นางพจนา ถามูล
นางพจนา โพธิ์ภิขุ
นางพจนีย พรมวัฒน
นางพจนีย สมศรีแสง
นางพณาวรรณ พิณเสนาะ
นางพนิดา ตะติ
นางสาวพนิดา อินพูลใจ
นางสาวพนิตา สมบัติสวัสดิ์
นางสาวพยอม เผาพันธ
นางสาวพยอม ยิ่งยงค
นางสาวพเยาว ชํานาญกําหนด
นางพรทิพย แตงตุมรุง โรจน
นางพรทิพย เทศาราช
นางสาวพรทิพย บัวทอง
นางพรทิพย บุญเลิศ
นางพรทิพย พวงมาลัย
นางพรทิพย อินตา
นางพรทิพา ไพศาล
นางสาวพรธพรรษ แกวปานกัน
นางพรนิภา ตอพล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑

นางพรพรรณ อาภรณพงษ
นางสาวพรพิมล กุณรักษ
นางพรพิมล เนวะมาตย
นางพรพิมล สักขะกิจ
นางสาวพรไพลิน เข็มทอง
นางพรรณทิพา สาวันดี
นางพรรณทิพา เสาทอง
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
นางพรรณนิภา ไชยตนเทือก
นางสาวพรรณปพร ชูชีพ
นางพรรณพร เสริมศรี
นางพรรณเพ็ญ โอนากุล
นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน
นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน
นางพรรณิภา ชมเชย
นางสาวพรรณี เครือชาลี
นางสาวพรรณี ปนแกว
นางสาวพรรณี พันเทศ
นางพรรณี ลายสาน
นางสาวพรรณี สายยศ
นางพรรณี สุดนอย
นางสาวพรรณี อภิสิทธิรตั นากร
นางสาวพรวิมล ระวันประโคน
นางสาวพรสุดา สุดประโคน
นางพรหมพร วะยาคํา
นางพราวพิมล ศรีไชยวงค

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพวงผกา ธิวงคเวียง
นางพะเยาว ทองคํา
นางสาวพักตรพิมล ทัพวัฒน
นางพัชญภสุ เกิดสุขตระกูล
นางพัชนี ดาเชิงเขา
นางพัชนี โอษาติมากุล
นางสาวพัชยา ชํานาญฤทธิ์
นางสาวพัชรา จันทรทิพย
นางพัชรา มังแดะ
นางพัชราภรณ เข็มมะลัง
นางพัชราภรณ พิมพโคตร
นางพัชราภรณ พูลทอง
นางสาวพัชรินทร ไชยรัตน
นางสาวพัชรินทร สมมุติ
นางสาวพัชรีย ศรีชัย
นางพัชรียา เสนีย
นางพัฒนนรี ศิรวิ ารินทร
นางพัฒนา แสงโพธิ์
นางพัณณชติ า ปญญาเอก
นางสาวพัณณชิตา หนูนอย
นางพัทธติกานต มัศยาวิกรม
นางพันธนา สุระเทพ
นางพันธนิภา มีศิลป
นางพันธเพ็ญ ชูชติ
นางสาวพาภรณ เพียรพิสัย
นางสาวพายุ ชัยตา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓

นางพาอีสะ มะเกะ
นางพิกุล ใจดี
นางพิกุล ตุละวิภาค
นางสาวพิกุล ธิบุญเรือง
นางพิมประภา พันธุพิพัฒน
นางสาวพิมพ นิลศรี
นางพิมพณัฐชยา กวาวสิบสอง
นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชย
นางพิรุณ สีหะวงศ
นางสาวพิลัยวรรณ สีทา
นางพิไลลักษณ ตาปราบ
นางพิไลวรรณ ซึ่งแสน
นางสาวพิศณชนก ยันตะบุศย
นางพิศมัย ขายม
นางพิศมัย ศรีโคตา
นางพิสมัย บวร
นางพิสมัย สาระพิษ
นางพีรภาว บุญเพลิง
นางสาวพุทธอร จําปาแกว
นางพุมพวง ผานพินิจ
นางสาวพูนสุข พรหมดี
นางเพชรอารี ดงขาว
นางเพ็ญโฉม หมัน่ พลศรี
นางเพ็ญทัย เงินคง
นางเพ็ญนิตย เมตตา
นางเพ็ญนิภา ใครนุนนอย

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเพ็ญนี โทนหงสา
นางสาวเพ็ญประภา อุปลา
นางเพ็ญพโย พรรษา
นางเพ็ญพิชชา สังขวงษ
นางเพ็ญพิชญา ประสานศักดิ์
นางเพ็ญศรี เขียวเกษม
นางสาวเพ็ญศรี อรรคศรีวร
นางเพ็ญศิริ กลอมจิตร
นางสาวเพ็ญศิริ โทปุรินทร
นางสาวเพ็ญศิริ บุญสิงหทอง
นางสาวเพลินตา วงศตรุษ
นางเพลินพิศ ภูระหงษ
นางสาวเพียงใจ โชติรัษฏ
นางเพียงพิศ พลอาจ
นางเพียร วงคเจริญ
นางแพรวนภา เมฆตานี
นางโพธิ์ทองศิลป สามารถ
นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ
นางสาวไพรลิน ศรีนอก
นางสาวไพเราะ ยุติธรรม
นางภคพร กฤตพรกุล
นางภรณี สุภาพรหม
นางภัชรากรณ พันธุโพธิ์
นางภัททิรา สุวตั ถิกุล
นางสาวภัทรภร ชนะผล
นางสาวภัทรภร ภูวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทรานิษฐ นิธิพัฒนจารุกร
นางภัทราพร ภาธรธนฤต
นางสาวภัทราวรรณ ทองจิตร
นางภัทรีพันธ สีพูแพน
นางภัทรียา พินิจ
นางภันทิลา ตะภา
นางสาวภัสกาญจน หอมจันทร
นางภัสรัญ สระทองนวล
นางภาวนา จันทวิมล
นางสาวภิญประภา จันทะบาล
นางมณฑา ศิริวงศ
นางสาวมณีกานต ทนทอง
นางมณีจนั ทร แซลอ
นางมณีรัตน ทะระมา
นางมณีรัตน ยนตชัย
นางสาวมณีรัตน สิทธิโชค
นางสาวมณีวรรณ ดาราพันธ
นางมนรัตน สุพร
นางมนัญญา อนุไพร
นางมนัสนันท การุญ
นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ
นางมนิณทร เขตบุญพรอม
นางสาวมนิตา ปรางคชัยภูมิ
นางมยุรา รองหาญแกว
นางมยุรี กลับสุข

๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมยุรี พานชัย
นางสาวมยุรี หวยจันทร
นางมรกต ทรัพยแสนพูน
นางมะยุรี ตลอดไธสง
นางมะลิ เกษมสุข
นางมะลิจันทร ราชวงศ
นางมะลิวัลย กองทุงมน
นางสาวมะลิวัลย ธรรมแท
นางมะลิวัลย บุญพันธ
นางมะลิวัลย เปนสมรักษ
นางมะลิวัลย หีบสระนอย
นางสาวมะลุลี คณารศ
นางมัชฌิมา นาจะหมืน่
นางสาวมันทนี วันทอง
นางสาวมัลลิกา มโนชมภู
นางมานิตา อุชชิน
นางมาริน ปจฉิม
นางมาริสา จีนคํา
นางมาริสา ทองสกุล
นางมาลัย ฉายศรี
นางสาวมาลัย โสภาพ
นางมาลินี พุมมาลัย
นางสาวมาลินี อนุรักษ
นางมาลี สาปาน
นางมิง่ ขวัญ ณัฐรุจาสกุลพงศ
นางมุกดา ทองหุม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเมขลิณ วิจิตพจน
นางสาวเมทินี หวานอารมย
นางเมธวรางค อินตะวิกุล
นางสาวเมธิยา นามวงค
นางยสุตมา ประทุมชาติ
นางยุพา เชื้อคําจันทร
นางยุพา ภูมิกลาง
นางยุพา สุมทรัพย
นางยุพา เหมือนภักตร
นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาด
นางสาวยุพิน ฐิตะสาร
นางยุพิน ภูมิชว ง
นางสาวยุภาพร บุญอุน
นางสาวยุภาพร ปาวงค
นางยุภาพร วันชัย
นางยุภาวดี อินทสระ
นางยุวดี ศรีสมบูรณ
นางสาวยุวรัตน คนหาญ
นางยุวรัตน อินทรัตน
นางเยาวพา โสสระเกษ
นางเยาวเรศ ทักษิณ
นางสาวเยาวลักษณ เที่ยงกระโทก
นางรจนา คําผุย
นางสาวรจนาท ธรรมสาร
นางรชาดา ยาวิชัย
นางรฐา แข็งเขตกรณ

๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรติพร ปวงแกว
นางสาวรติยา เจริญรักษา
นางรพีพร นิลไสล
นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์
นางรวยริน จันทรนวล
นางสาวรวินนั ท พิมพพงษ
นางรวิวรรณ พรหมแดง
นางรวีวรรณ มีศิลป
นางระเบียบ พรหมทอง
นางระเบียบ หนูน้ําคํา
นางระพีพัฒน สุขมณีใส
นางรักชนก สังขทอง
นางรักปราณี หงษสระคู
นางสาวรักษิณา แกวพงษา
นางรัจณา วัจนสุนทร
นางสาวรัจดา ศรีคําแซง
นางรัชฎา หวยทราย
นางรัชฎาวรรณ แสนคูณเมือง
นางรัชณี แกวแกมจันทร
นางรัชดา จันทรวิมลพันธ
นางรัชดา นิลฉวี
นางรัชดาภรณ ราชบุตร
นางสาวรัชนก บุญปู
นางรัชนก อวรรณา
นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์
นางรัชนี ศรีโสภา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙

นางรัชนีกร โทหารวงษ
นางรัชนีกร นาดี
นางรัชนีกรณ ศรีคลาย
นางสาวรัตณี คําสังวาลย
นางรัตติยา จินายะ
นางรัตติยากร แกววิเศษ
นางสาวรัตนา กลทิพย
นางรัตนา ดวงดารา
นางรัตนา ตลับไธสง
นางรัตนา ทองผุด
นางรัตนา วังษา
นางรัตนาภรณ จาบประโคน
นางสาวรัตนาวดี เวศนบางแกว
นางรัมพา รัตนโชติเรืองสุข
นางสาวรัศมี เชื้อคาชาง
นางสาวรัศมี มณีพิศมัย
นางรัศมี สุพรม
นางราตรี แกวสมุทร
นางราตรี ตปนียะ
นางสาวราตรี เทียนบุตร
นางราตรี พลวุฒิ
นางราตรี ศรีธัญรัตน
นางราวรรณ บุญกวาง
นางรินทรดา บานเย็น
นางสาวรืน่ จิตร ปญญาเรือง
นางรุง นอนา

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรุง ณภา เชื้อกุลา
นางรุง ตวัน ภูนาวรรณ
นางรุง ทิพย ถ้ําทอง
นางสาวรุง ทิพย นิโรจน
นางรุง ทิพย รองพืช
นางรุง ทิวา กองพันธ
นางสาวรุง ทิวา วงศศร
นางรุง นภา กลับทอง
นางรุง นภา บุราณสาร
นางรุง นภา ศรีบญ
ุ เรือง
นางรุง นภา คิดดี
นางรุจริ ัตน รัตนเพชร
นางรุจริ า ชาริดา
นางรุจริ า แสนยศบุญเรือง
นางเรณา สุวรรณ
นางเรียม ศรีวิลัย
นางโรสซาราห ประพฤติชอบ
นางสาวโรสสุคนธ ผองแผว
นางสาวฤตินนั ท บุญกอง
นางลดาวรรณ ปอมคํา
นางลดาวัลย พิศงาม
นางละมัย เฉยชัยภูมิ
นางละมัย บัวบาง
นางละมัย สุวรรณสิงห
นางสาวละมุน สุทคาน
นางลัดดา บุญดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต
นางสาวลัดดา สายแกว
นางลัดดา อินทรสา
นางลัดดาวรรณ คงแกว
นางลัดดาวรรณ สมณะชางเผือก
นางลัดดาวัลย ดีชวย
นางลัดดาวัลย ทุงใหญ
นางลัดดาวัลย แทนรินทร
นางลาวัณย เนือ้ แกว
นางลาวัลย ศรีคําภา
นางลําพรรณ คําทา
นางลําพอง ฉัตรสุวรรณ
นางสาวลําเพียง สมคําศรี
นางลีลา สาลีโภชน
นางวงเดือน รมโพธิ์
นางวงศเดือน ยิ่งรุง เรือง
นางวงศทิพา จิรงั ดา
นางวงศรัก เจริญทัศน
นางวชิราภรณ ดุจจานุทัศน
นางวณิชชา พรมเมือง
นางวณี ศิรโิ ชคยนต
นางวนิดา กุลเกษ
นางสาววนิดา ดิลกธนกุล
นางสาววนิดา ถาวจัตรุ ัส
นางสาววนิดา เทพาลุน
นางสาววนิดา เพริศแกว

๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววนิดา โสมาศรี
นางสาววนิดา เอมบัว
นางวรณัฏฐ จิตตละออง
นางวรดา ออมวิหาร
นางวรรณกรณ จงสงากลาง
นางสาววรรณดี เกตแกว
นางสาววรรณพร บุญทัน
นางสาววรรณภา คุม ผล
นางวรรณภา วันโนนาม
นางสาววรรณรัตน พึ่งสวัสดิ์
นางวรรณวิภา จันทรัตน
นางสาววรรณวิสา กลางสอน
นางวรรณอนงค พลคช
นางวรรณา ทาปญญา
นางสาววรรณา บุญถึง
นางสาววรรณา เพชรดี
นางวรรณา ศรีปราชญ
นางวรวดี สมสิน
นางวรัชยา รักยศ
นางวรัญญา ชโลธรสุวรรณ
นางวรากร แซเอี๋ยว
นางสาววรางคณา เชิดปรุ
นางสาววราภรณ จวนอาจ
นางวราภรณ จันโดน
นางสาววราภรณ ซุยลา
นางวราภรณ ทองจํารูญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓

นางวราภรณ บุญแผน
นางวราภรณ ราชศิริ
นางวราลักษณ วานนท
นางวรินทร พลมณี
นางวริศรา พุมดอกไม
นางวริศา เหลากลม
นางสาววริศายศวี โพธิ์หอม
นางวรีวรรณ สุวรรณชาตรี
นางวลัยพร จันทรบูรณ
นางวศินี อินทรชัย
นางสาววะยุธรา ทุมมาพันธ
นางวัจนา ประคํามา
นางวัชราภรณ วิมูลชาติ
นางวัชรี คาขาย
นางวัชรี มีเจริญ
นางสาววัชรี เหลมตระกูล
นางสาววัชรี อาจวิชัย
นางวัชรีภรณ เข็มบุบผา
นางวัชลี ชูสกุล
นางวัฒนรวี พรมใจสา
นางวัฒนา บุญปน
นางวันชาติ พงษพิชิต
นางสาววันดี แววสวาง
นางวันทนา ไศลทอง
นางวันนา บุดดา
นางวันนา โวงประโคน

หนา ๑๓๔
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 ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวันนา อนุศาสน
นางวันเพ็ญ คําบุศย
นางวันเพ็ญ ดวงแกว
นางวันเพ็ญ ตุยสาร
นางวันเพ็ญ มูลดี
นางวันเพ็ญ รังผึ้ง
นางสาววันเพ็ญ สมคูณ
นางวันเพ็ญ สรรเสริญ
นางสาววันวดี กูเมือง
นางวาณี ฝนทัง่
นางวารีดา เจะบือราเฮง
นางสาววารุณี ลาวงศเกิด
นางวาสนา เขียวสีทอง
นางสาววาสนา ใจคํา
นางวาสนา นุนปาน
นางวาสนา บุญมา
นางวาสนา สิงหฬ
นางวาสนา อุทัยชัย
นางสาววิจติ ร ทลิกรรณ
นางสาววิจติ รา ชาปากดี
นางวิชชุดา ดําปก
นางวิชยา ประภากรณ
นางสาววินุช ใจเย็น
นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร
นางวิภาดา บริหารพงศ
นางสาววิภาดา บุพชาติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕

นางวิภาพร เบียดกลาง
นางสาววิภาพร ยอดทองดี
นางสาววิภาพร สินธุเขตต
นางวิภาภรณ นามราชา
นางวิภารัตน คณะพันธ
นางวิภารัตน ฤทธิแผลง
นางสาววิภารัตน ฮาดดา
นางวิภาวี กรีแสง
นางวิภาวี จรรยาประเสริฐ
นางวิมล ถึงประชา
นางวิมล เสียงหวาน
นางวิมลรัตน กอบุญขวัญ
นางวิมลวรรณ ชัยโสม
นางสาววิมลศรี จงยอกลาง
นางวิมลศิริ ธนกิจเสถียรชัย
นางวิยาภรณ จันทรคุม
นางสาววิรัตนพร พงษเซียงซา
นางวิราวรรณ มีศรี
นางสาววิเรขา ปญจมานนท
นางสาววิลวรรณ พรมวันนา
นางวิลัยภรณ มั่นระวัง
นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง
นางวิลาวรรณ การนาดี
นางวิลาวัลย ทองขุนดํา
นางวิลาวัลย ศรมณี
นางวิไล ชํานินอก

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิไล สารรัตน
นางวิไลจิตต พลาอาด
นางวิไลรัตน มณีนิล
นางสาววิไลลักษณ ขิงหอม
นางวิไลลักษณ ผองศรี
นางสาววิไลวรรณ พวงพันธ
นางวิไลวรรณ ยอดรัก
นางวิไลวรรณ รักสนิท
นางวิไลวรรณ อัศวพัฒน
นางวิไลวรรณ คําทองทิพย
นางวิไลวรรณ จิตมณี
นางวิสุดา รักชู
นางวีรนันท ดานสุนทรวงศ
นางวีรนุช นะวันออน
นางสาววีรยา วิโยธา
นางสาววุฒิพร แกวกองทรัพย
นางเวียงทอง โยธาทูล
นางสาวแววดาว นันทวงศ
นางแววตา เขื่อนแปด
นางศจินันท ตาตะนันทน
นางศตายุ เชื้อโชติ
นางสาวศรกมล ระโหฐาน
นางศรวณี ออนสําอาง
นางศรัญญา สองแสง
นางสาวศราวดี สุรนิ ทรานนท
นางสาวศรินทรทิพย กัลยาโน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศรีพันธ สุขสวัสดิ์
นางศรีสุดา ทรัพยชาวนา
นางสาวศลักษมณคุณ แสนเมืองใจ
นางสาวศลิษา ผัดตุน
นางศศิกาญจน กัณนอก
นางสาวศศิชา มีกูล
นางศศิธร คงวัน
นางศศิธร นามไพร
นางสาวศศิธร วันทายุทธ
นางศศินภา สุขสงวน
นางศันสุนีย แสงพิมาย
นางศินรินทร เพงเล็งดี
นางสาวศิรากานต หัวนา
นางศิราณี จันทะปสสา
นางศิราณี หมายซอนกลาง
นางศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ
นางศิรินภา โนบาง
นางศิรินาฏ ทองเหลือ
นางศิรินาถ เชื้อแกว
นางสาวศิริพร คลองจิตต
นางศิริพร งามจั่นศรี
นางสาวศิริพร เจริญทรัพย
นางสาวศิริพร อยูชุมพล
นางสาวศิริพันธ บุญชูชว ย
นางสาวศิริมณฑา ขุนศิริ
นางสาวศิริรัก อินทรไทยแสง

๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศิริรักษ มีบานตน
นางสาวศิริรตั น แจงมรคา
นางสาวศิริรตั น สุคนั ธพฤกษ
นางศิริลักษณ งอกงาม
นางศิริลักษณ ชวยค้ํา
นางสาวศิริลักษณ ศิรมิ งคล
นางศิริลักษณ ศิริวฒ
ั นมงคล
นางศิริวรรณ ถิตยรศั มี
นางสาวศิริวรรณ พัฒนวิลัย
นางศิริวรรณ หวลกระสินธุ
นางศิโรมณี วรรณปะเก
นางศิวาลัย ตังจิว
นางศุธิพิมพ สํารวจวงค
นางสาวศุภกานต ลอยนวล
นางศุภกานต แสงบุญ
นางสาวศุภมิตร ภูตระกูล
นางศุภรดา โภคอนันต
นางสาวศุภรา สะดา
นางศุภลักษณ ตาคํา
นางศุภลักษณ สุม โยง
นางศุภางค ภูสทาน
นางศุภิสรา ชาจันทึก
นางศุลยา สามัญ
นางศุลี ศิลา
นางสาวสกุนา จันทรหยวก
นางสาวสงกรานต พันธุไทยศิริ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙

นางสงวนศรี หงษศรี
นางสงัด กลมประโคน
นางสถาพร พวงสําเภา
นางสนธยา คํานนท
นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
นางสมคิด เปยมี
นางสาวสมเงิน บุญสุข
นางสมจิต ไชยพัฒน
นางสมจิตร สมณะ
นางสาวสมเจตน อุระศิลป
นางสาวสมใจ สีดาจันทร
นางสมใจ สุขเกษม
นางสมนึก กระเปาทอง
นางสมบัติ บดีรัฐ
นางสมประสงค ภูมูลเมือง
นางสมปอง บุญตา
นางสมพร ทองขาว
นางสมพร อบมาลี
นางสาวสมเพียร หนูขาว
นางสมรักษ พนภัย
นางสมฤทัย นาคพิทักษ
นางสาวสมลักณ พัฒนะเวช
นางสาวสมลักษณ ศรียณา
นางสมวรรณ หนูทอง
นางสมศรี แพทยอําพร
นางสมหมาย สุดเต

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสมหวัง บุรุษศรี
นางสมหวัง สารโชติ
นางสรันดา วารีรตั น
นางสราญรัตน เกตุกุญชร
นางสรินยา ปนแปง
นางสะใบ บุญสิทธิ์
นางสัจจา กิจขยัน
นางสัมฤทธิ์พร พบขุนทด
นางสาคร กุลพอ
นางสาวสายใจ เปงปา
นางสาวสายใจ สิงหหะ
นางสายชล งามพันธ
นางสาวสายฝน กาทองทุง
นางสาวสายฝน เกิดเจริญ
นางสายฝน ถวิลไพร
นางสาวสายรุง สาระสุภาพ
นางสาวสายรุง อุดเงิน
นางสายวสันต สบเหมาะ
นางสาวสายสมร สิงหธนะ
วาที่รอยตรีหญิง สายสวาท สุขวิชัย
นางสายสุนีย เบิกบาน
นางสาวสายออ แซจวิ๋
นางสาริณี เพียรการ
นางสาลิกา พันธใหญ
นางสาลินี สุขศิริ
นางสาวสาลี ทองดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑

นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต
นางสําเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ
นางสาวสําเภาเงิน ชาติสาํ ราญ
นางสํารวย ประจันทร
นางสํารวย มนตรีโพธิ์
นางสําราญ จาบาล
นางสิรมิ าลี ไชยมงคล
นางสิรริ ัตน เที่ยงดี
นางสาวสิริลกั ษณ พึง่ พันธ
นางสีนวล ฝามงคล
นางสุกฤตา สุโพธิ์
นางสุกญ
ั ญา นามมูล
นางสุกญ
ั ญา มะโนชาติ
นางสาวสุกญ
ั ญา วรรณภาค
นางสุกญ
ั ญา สมนึก
นางสาวสุกญ
ั ญา หมืน่ หลุบกุง
นางสาวสุกญ
ั ญา อิม่ ใจพงษ
นางสุกนั ญา ไทยกุล
นางสุกัลยา โกเมศ
นางสุกัลยา นนทสกุล
นางสุกานดา ขําเสงี่ยม
นางสาวสุขณภา สําเนียงสูง
นางสุขวิเลิศ คําอุน สาร
นางสุคนธ เกียรตินอก
นางสุคนธ ชัยสีหา
นางสาวสุคนธ นิระเสน

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุคนธ มณีขวัญ
นางสุคนธา โคตรโสภา
นางสุจารีย กุลเทศ
นางสาวสุจติ ตรา นิจรมย
นางสุจติ ตา แกนการ
นางสาวสุจติ ตา วิชัยศร
นางสาวสุจติ รา จิตรสังคม
นางสาวสุจติ รา ธรรมเจริญ
นางสุจติ รา โพธิ์ดี
นางสาวสุจติ รา วงศทวีพิทยากุล
นางสุจนิ ดา คุยลําเจียม
นางสาวสุจิรา ยอคุณ
นางสุชาดา บํารุงแจง
นางสุชาดา ปาวา
นางสุชานันท ไชยยะ
นางสุชานุช ถาวรผล
นางสุชริ า ทุงคาใน
นางสุดธิดา เทพกอม
นางสุดาทิพย สิทธิสงคราม
นางสาวสุดาพร ใจเที่ยง
นางสุดารัตน เจนชัย
นางสุดารัตน บุญโยน
นางสุตานันท ปางชาติ
นางสุติญา สุบรรณ
นางสุติษา กงเซง
นางสุทธิกานต สอนสิงห

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓

นางสุทธิดา เขานอย
นางสุทธินี แพทยรัตน
นางสุทธิพร สุภาษา
นางสุทธิวรรณ รักสัตย
นางสาวสุทธิวรรณ อายคําฝอย
นางสุทารี สมสุข
นางสุทิสา ภัทรมณีนิล
นางสาวสุธนั ยชนก ทรัพยยอย
นางสาวสุธารัตน ชํานาญเหนาะ
นางสาวสุธดิ า แกวจาเครือ
นางสุธิตา ไชยสุข
นางสาวสุธรี า ออนขํา
นางสุนทร กงสอน
นางสุนทร ชนะมาตย
นางสุนทรี ฝางนอก
นางสุนภา ทองเอี่ยม
นางสุนัดดา ศรีโนนยาง
นางสุนันทา ถือคุณ
นางสุนันทา หนูเรือง
นางสุนิสา พรหมแกว
นางสุนีย สีลาแสง
นางสุเนตร จําปาทอง
นางสาวสุปราณี แกวดู
นางสุปราณี รุง เรือง
นางสุพรรณี เลิศสงคราม
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุพัฒ เมืองมูล
นางสุพัตรา กูกอ งเกียรติ
นางสุพัตรา จันทะวงษ
นางสุพัตรา ทองเนื้อนิ่ม
นางสุพาณี ทวิชากรสีทอง
นางสุพิชชา ฐิตวังโส
นางสุพิศ บุญศิริ
นางสุพีร โสมา
นางสุภกาญจน เสียงดี
นางสาวสุภรี เมฆบุตร
นางสุภัคพร วรรณชัย
นางสุภัทร เชียงหนุน
นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท
นางสุภา ชูประพันธ
นางสุภา วงศคาํ
นางสาวสุภาพร เครือวัลย
นางสุภาพร จันทะราช
นางสุภาพร จันวิลัย
นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน
นางสุภาพร ทองสมบัติ
นางสุภาพร บุญแสน
นางสุภาพร เบาหินลาด
นางสุภาพร พรหมศรี
นางสุภาพร มากมี
นางสุภาพร โรยสุวรรณ
นางสุภาพร สิงหนลินธร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕

นางสุภาพร หอมมาลา
นางสุภาภรณ คงคานนท
นางสาวสุภารัตน อุน เสาร
นางสุภาวดี เกษกุล
นางสุภาวดี โขนกระโทก
นางสุภาวดี คงคํา
นางสุภาวดี ดีกดุ ตุม
นางสุภาวดี พรรณศรี
นางสุภาวรรณ มะณีล้ํา
นางสุภีพร โคตรคํา
นางสาวสุมนต หมื่นชํานาญ
นางสุมาพร ทองใบใหญ
นางสุมาลิน หาญโสดา
นางสุมาลี ขจรไพร
นางสาวสุมาลี โลนุช
นางสุมาลี อยูคง
นางสุมติ รา ไชยวงศ
นางสุมติ รา ลิม้ สุวฒ
ั น
นางสาวสุเมธตา งามชัด
นางสุรชั ฌา ตั้งเวทยถาวร
นางสุรางคนา จันทุมา
นางสุริจนั ทร มวงขวัญ
นางสาวสุริยา มมประโคน
นางสุรีภรณ มาลาสาย
นางสุรีย ถิ่นจันทร
นางสุรีย วงศนวล

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุรรี ัตน ฆองชัย
นางสาวสุไรยะ บันดาร
นางสาวสุลักขณา ดวงโพธิ์
นางสุวชัญ ชาญเชี่ยว
นางสุวรรณ สาลีผล
นางสาวสุวรรณธัช เรือนแกว
นางสุวรรณา กอนทอง
นางสุวรรณี จิณไชย
นางสุวรี รักประชา
นางสุวาริณี ตันวงศ
นางสาวสุวญ
ิ ชา รักหาญ
นางสุวิตตา ปลวาสน
นางสุวิมล เรือนสิทธิ์
นางสาวสุวมิ ล ลือยศ
นางสุวิมล สิงหคํา
นางเสริมศรี พรหมตรัง
นางสาวเสาวณิต แปนประโคน
นางสาวเสาวณี แกวทองเมือง
นางเสาวณี ณัฏฐประเสริฐ
นางเสาวณีย รักมิตร
นางเสาวณีย อาจสามารถ
นางเสาวนีย ใจยา
นางเสาวภา ภูประภาดิลก
นางสาวเสาวภา วิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ ลัทธิ์ถรี ะสุวรรณ
นางแสงจันทร แขคํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางแสงจันทร เชื้อเขตกรรม
นางแสงจันทร นาคปลัด
นางสาวโสพิชญ ฤกษใหญ
นางโสภา ชัยสารี
นางโสภา ทองเอี่ยม
นางโสภา นาดี
นางโสภา โพธิ์ศรี
นางโสภา มุงสมัคร
นางโสภา โยมา
นางโสภาลักษณ คุมสุวรรณ
นางสาวโสภิดา ตุลยาพงศ
นางโสภิต จุฑาศรี
นางโสฬส เมืองแมน
จาเอกหญิง หทัยชนก คํานึงธรรม
นางหนึ่งฤทัย ดอละ
นางหนึ่งฤทัย ยอดดี
นางหนูพิน สาทักรัมย
นางหนูวัน ดวงจันทร
นางหยาลิขอ มัจฉา
นางสาวหฤทัย ไชยวุฒิ
นางหัสสา กาหล่ํา
นางอชิรญา ปอเฮือน
นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจ
นางอทัยรัตน คําสุรีย
นางอธิชา หมีนโยธา
นางอนงครัก จันทรทิพย

๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอนงครักษ โฮมราช
นางอนุรักษ อาจยุทธ
นางอนุรตั น หีบเพชร
นางอนุลี ศรีชัย
นางอโนทัย ทองสองแกว
นางอโนมา นัสฐาน
นางอโนมา เย็นใจ
นางอภัยวงษ แสงปญญา
นางอภิญญา ทองพิมพ
นางสาวอภิรตี ศรีนวล
นางสาวอภิวนั ท จันทรสอน
นางอมรรัตน ชัง่ สัจจา
นางสาวอมรรัตน ถวิล
นางอมรรัตน ภาภักดี
นางสาวอรจิรา มวงแพร
นางอรดี วรรณคํา
นางอรทัย ใจศิริ
นางอรทัย นาถํ้าพลอย
นางอรทัย พันธจํานงค
นางอรทัย รักสีขาว
นางสาวอรทัย เรืองบุญ
นางอรทัย วงษแกว
นางสาวอรไท หวยทราย
นางอรนุช พืชกมุท
นางอรนุช ภูทอง
นางสาวอรนุช สบบง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙

นางอรพิชชา รวมธรรม
นางอรพินท คงทอง
นางอรวรรณ หนอคํา
นางอรวรรณ อุประวรรณา
นางอรวินท วงคไธสง
นางสาวอรวิมล ผองแผว
นางอรสา จันทวงศ
นางอรอนงค จันทรพิพัฒน
นางสาวอรอนงค สุขสงวน
นางอรอุมา เกษรสิทธิ์
นางสาวอรอุมา ทองนาค
นางอรัญ มูลบุญ
นางสาวอรัญญา คงแกว
นางอริยาภรณ อภิสิทธิ์ยศกุล
นางอริสรา แสนแกว
นางสาวอรุณนี ศรีเจริญ
นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน
นางอรุณี คําศรีใส
นางสาวอรุณี นิลสระคู
นางอรุณี เพ็งพินิจ
นางอลิศรา พลชลี
นางอวยพร เกื้อสกุล
นางสาวอวยพร ปนสา
นางออมใจ ปองญาติ
นางสาวออมใจ วงศชาญศรี
นางสาวออยใจ ใจซื่อ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางออยใจ วิชัยศิริ
นางอักษราภัค แกวประเสริฐ
นางอังคณา ถองทอง
นางอังคนา วิทยาลัย
นางอังสุมาลี พันธุชัยเพชร
นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์
นางสาวอัจฉรา คําหอม
นางอัจฉรา จันทรสวาง
นางสาวอัจฉรา ชวยนุม
นางสาวอัจฉรา ชูแกว
นางอัจฉรา นิตยวัน
นางอัจฉราวรรณ พุดหอม
นางอัจฉรี จุยประเสริฐ
นางสาวอัญชลี คนหมัน่
นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล
นางสาวอัญชลี โทกุล
นางอัญชลี บุญเหลือ
นางสาวอัญชลี พันธุแ วงมนต
นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย
นางอัญชลี วงษหลง
นางอัญชลี สุวลักษณ
นางอัญชุลี ตาลตน
นางสาวอัญญานี สอนอาจ
นางอัมรินทร ผดุงดี
นางสาวอาจารี ชูสุวรรณ
นางอาซียะ ตะยีเจะโซะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

นางอาทิตยา ชํานาญจุย
๑๙๘๕ นางสาวอิสราภรณ โพธิศ์ รี
นางสาวอาภร ชนะภัย
๑๙๘๖ นางสาวอิสรีย ฉัตรพิทักษกลุ
นางอาภรณ จิตรจังดวง
๑๙๘๗ นางอุทัย ดวงพรหม
นางสาวอาภรณ นรสิงห
๑๙๘๘ นางอุทัยวรรณ ภูติโส
นางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติ
๑๙๘๙ นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์
นางสาวอาภากร บุตรศรี
๑๙๙๐ นางอุบล หงษวิเศษ
นางอาภาภรณ สงศรี
๑๙๙๑ นางสาวอุบลรัตน หยีปอง
นางสาวอาภาศรี ชุมชืน่
๑๙๙๒ นางสาวอุราพร แกวฉาง
นางสาวอารยา พิณนอก
๑๙๙๓ นางสาวอุไร ศรีดางาม
นางสาวอารยา สิมมา
๑๙๙๔ นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
นางอารี นิยมไทย
๑๙๙๕ นางอุไรรัตน สอนวงคษา
นางอารีย สังกุนะ
๑๙๙๖ นางอุไรวรรณ โรจนหัสดิน
นางสาวอารีรตั น รอบคอบ
๑๙๙๗ นางสาวอุไรวรรณ หินทอง
นางสาวอาอีดะ ยีเจะนิ
๑๙๙๘ นางอุษา บัวดวง
นางอําพรรณ แกวเรือง
๑๙๙๙ นางสาวอุษา ปานดํา
นางอํามรรัตน สรงกระสินธุ
๒๐๐๐ นางเอ็มอร ทวยภา
นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
๒๐๐๑ นางเอราวัณย ศิลาพัฒน
นางอินทิรา บูระณา
๒๐๐๒ นางสาวเอรุวรรณ ขันกสิกรรม
นางอิศราวดี จันทะพันธ
๒๐๐๓ นางฮาหวา วาฮะ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓,๐๙๐ ราย)
นายกมล กุมผัน
๗ นายกมลรักษ ใบธรรม
นายกมล ทับเพ็ชร
๘ นายกรกฎ กลิ่นไธสงค
๙ นายกริชานันท ลันดา
นายกมลเดช ภูนคิ ม
นายกมลเทพ ไทยสนิท
๑๐ นายกรุง ธราพร
วาที่รอยตรี กมลพัฒน เอกศิริ
๑๑ นายกฤตษณพล นุรติ มนต
นายกมลพันธ งานแข็ง
๑๒ นายกฤษฎา การะเกต

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายกฤษฎา เพชรเทศ
นายกฤษฎากร เกริกกานตกุล
นายกฤษฎาพงษ คําฝน
นายกฤษณะ โดดจันทึก
นายกฤษณะ เปลี่ยนผลัด
นายกฤษดา ทิพยประมวล
นายกฤษดา ปาวงค
นายกฤษดา ศิริสุทธา
นายกลาหาญ โสสระเกษ
นายกองเกียรติ แจมสิริจริยาวัตร
นายกองเกียรติ นุชเครือ
นายกองทัพ สักบุตร
นายกองสุริยา สารพิมพ
สิบตํารวจตรี กัมปนาท เกษแกว
นายกัมปนาท ชูสกุล
นายกายสิทธิ์ วาดไธสง
นายการิง อาแว
นายการุณย เหรียญบุบผา
นายกําธร มุง แฝงกลาง
นายกําเนิด แสงปน
นายกิตติ กาสา
นายกิตติ จันทรสตู ร
นายกิตติกร ตะคํา
นายกิตติกร สอนคําเสน
นายกิตติคณ
ุ ทอนเงิน
นายกิตติชัย นาโถ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายกิตติธัช สืบสุนทร
นายกิตติพงษ เรืองชัยศิวเวท
นายกิตติภพ กุลจันทร
นายกิตติศกั ดิ์ พวงศรีเคน
นายกูเกียรติ คุณนาม
นายกูเกียรติ วิทยเวทย
วาที่รอยตรี เกรียงไกร ใจดีกาศ
นายเกรียงไกร ผาลอด
นายเกษม ผัดขัน
นายเกษม หนอโอย
นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเกา
นายเกียรติณรงค มงคลดี
นายเกียรติศกั ดิ์ คําทอง
นายเกียรติศกั ดิ์ จันทรตา
นายเกียรติศกั ดิ์ ประมวล
นายเกียรติศกั ดิ์ เลาลาด
นายเกียรติศกั ดิ์ ศิริบูรณ
นายโกมิน ภิรมยชม
นายโกเมน แตงกระโทก
นายโกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
นายโกสินทร บุญมาก
นายไกรสร วิชัยโย
นายขวัญชัย มยุรา
นายขุนหาญ นิตตา
นายคณิศร ปญญาภา
นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

นายคนอง หาญลําพัง
นายคมกฤช สมสาร
นายครรชิต อินตะ
นายคําโพธิ์ ศรีสุพรรณ
นายคําฟอง เคนไชยวงค
นายคําสอน ประเสริฐสังฆ
วาที่รอยตรี คําสิงห หมวดคง
นายเคน แสงอําพร
นายจงรัก เมฆพันธ
นายจตุพงศ ผลจรุง
นายจตุพล รัฐษาโรจน
นายจตุรภูมิ กูลณรงค
นายจรัญ เพ็งกระจาง
นายจรุพร ศรีละมุล
นายจรูญ ชะทา
นายจรูญ ศรีกอเกื้อ
นายจักรกฤษ อันทรินทร
นายจักรกฤษณ ผาสุข
นายจักรพงศ คําเพราะ
นายจักรพงษ กานิล
นายจักรพงษ ทองเลิศ
นายจักรพงษ บุตรมาตย
นายจักรพงษ พิมพพัฒน
นายจักรพรรณ ดิษฐเนตร
นายจักรเพชร สุริยะกมล
นายจักรภพ ถึงกัน

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายจักรภัทร ไกรราช
นายจักรวาลย สืบปญญา
นายจักรี ฦาชา
นายจันทรโท จันทรพิมพ
นายจันทสอน ศรีมารินทร
นายจารึก แซลิ้ม
นายจารุภัทร ประเสริฐ
นายจารุวัชร เคนพันครอ
นายจํานงค ชัยเพ็ชร
นายจํานงค ซายหุย
นายจํานงค วงศวัฒนัย
นายจิตติชัย งามแสง
นายจิตติพงษ ธิโนชัย
นายจิตติศักดิ์ เพิ่มผล
นายจิตรกร จูไธสง
นายจิตรภณ ตุละพิภาค
นายจิรเดช สรสิทธิ์
นายจิรวัฒน เยี่ยมรัมย
นายจิรัฐฏิ ทองรัตน
นายจีรพัฒน จิตจักร
นายจีระ เทพรักษ
นายจีระพงษ สิทธิทิม
นายจุฬา ทองดี
จาสิบเอก เจตนา ศิรมิ งคล
นายเจษฎา ชมเชย
นายเจษฎา มาศงามเมือง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

นายเจษฎา ศิรโิ ภค
นายเจิมสิทธิ์ เขมแข็ง
นายเจียมพล บุญประคม
นายฉัตรชัย โปโซโร
นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ
นายฉัตรนรินทร วงษไล
นายเฉลิมเกียรติ แกวมา
นายเฉลิมพล คนตรง
นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตา
นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย
นายชคัตตรัย อําไพรัตน
นายชนะชัย เรืองโรจน
วาที่รอยตรี ชนะโชติ วงศชนะ
นายชยกร วงษคาํ หาร
นายชลอ นวลละออ
นายชัชวาล นามปรีดา
นายชัชวาลย สิทธิพรหม
นายชัย แกวหนัน
นายชัยชนะ ธูปพุดซา
นายชัยณรงค กุลบุตร
นายชัยณรงค ภักศิลป
นายชัยธช วณิคพันธุ
นายชัยนาท กันทาแกว
นายชัยพงศ รักษาวงศ
นายชัยภูมิ สมกูล
นายชัยยง เครือภักดี

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชัยยงค แสนณรงค
นายชัยยนต นนทมาตย
นายชัยรัตน กําลังหาญ
นายชัยรัตน เพิ่มพิพัฒน
นายชัยวัฒน อรรคนันท
นายชัยเวียง โคตรดก
นายชาคริต ชิวชื่น
นายชาคริต เต็มทอง
นายชาญชัย ชุม เมืองเย็น
นายชาญชัย ภูพานเพชร
นายชาญณรงค แขนา
นายชาญณรงค วิไลชนม
นายชาญฤทธิ์ เบ็ญจจินดา
นายชาตรี นามคุณ
นายชาตรี ระลึก
นายชานน คุรบุ รรเจิดจิต
นายชํานาญ กัณหา
วาที่รอยตรี ชุติชล ทรวงกําเนิด
นายชูชาติ โชติเสน
นายชูชีพ เจริญวนวิจติ ร
นายชูศักดิ์ โสชะรา
นายเชล บินลาติปชา
นายเชษฐา วันสุทะ
นายเชาวรินทร แกวพรม
นายเชาวรินทร หมื่นอาด
นายเชิด ออนศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

นายเชิดพงศ แกวเกาะสะบา
นายเชี่ยวชาญ แกวสิงห
นายโชติพันธุ ชุมทอง
นายไชยภัทร ฉลูทอง
นายไชยยา แกวกัณทรัตน
นายไชยา รัตนวงศ
นายซอบรี สาและ
นายซูกีปลี มามะ
นายเซาฟ เจะเตะ
นายฐนกร ดวงเนตร
นายฐนกร สองเมืองหนู
นายฐิตวัฒน ใจเขมแข็ง
นายณฐภัทร พิมาทัย
นายณพงศ เลื่อมใส
นายณรงค เทพประดิษฐ
นายณรงค นอมระวี
นายณรงค บานไมรูโรย
นายณรงค ประสมสุข
นายณรงค ยะตัน๋
นายณรงค ยานรัมย
นายณรงคศักดิ์ เขียงกระโทก
นายณรงคศักดิ์ หมีนพราน
นายณัฏฐ ทิพยบุณยาพร
นายณัฏฐกิตติ์ จิตตวิริยกานต
นายณัฐกานต ณ พิกุล
นายณัฐธัญ คืนดี

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายณัฐนันท หินออน
นายณัฐพงค ตรองจิตร
นายณัฐพงศ ฝอดสูงเนิน
นายณัฐพงศ มนตออน
นายณัฐพงศ สรสีสม
นายณัฐพล เงินใส
นายณัฐพล สุคนธวงศ
นายณัฐพล สุดหอม
นายณัฐวัจน แสงสิทธิ์
นายณัฐวัฒน อยูสุข
นายณัฐวุฒิ ชีกวาง
นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
นายณัฐวุฒิ นามสงา
นายดนรอซัค เหลาะเระ
นายดนัยนันท ขุนสาเระ
นายดนุรุจ สามัญ
นายดวงอนุชา บัวงาม
นายดาแนน สาดีน
นายดาวี ตันเวียง
นายดุลย สีมา
นายเดชา ชายสวัสดิ์
นายเดชา มาบุญธรรม
นายตรีชาวัชร คณาพงษวราภัทร
นายตรีเทพ ถาบุตร
นายตอศักดิ์ สุวิสุทธิมนตรี
นายตูแวอะหามัด นิแห

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

นายเตรียมศักดิ์ สวาง
นายไตเย็บ ปฏิมนิ ทร
นายไตรภพ ชูกร
นายถนอม อินทะพรม
นายถนัดกิจ ลําพรหมสุข
นายถาวร แพงสกล
นายถิรายุ ปดตาละเพ
นายทรงชัย เย็นสนาน
นายทรงธรรมเดช เหมือนจันทึก
นายทรงยศ ภักตะภา
นายทรงฤทธิ์ สาสิมมา
นายทรงศักดิ์ สารรัตน
นายทวนชัย เรืองบุญ
นายทวิชชัย รุจิเวชวงษ
นายทวี ปวงแกว
นายทวีป สันแกว
นายทวีศักดิ์ ดํามุสทิ ธิ์
นายทวีศักดิ์ สุธรรม
นายทวีศักดิ์ หิรโิ อ
นายทวีสิทธิ์ จันทรนา
นายทวุธ วงควงค
นายทองคํา ริทัศนโส
นายทองจันทร เติมจิตร
นายทัมม คูแ กว
นายทัศพงษเดช ดวงพิมพ
นายทินกร ชาแทน

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายทินกร ดีพลงาม
นายทินกร พลศรี
นายทินกฤต แซตั้ง
นายทินกฤต เรือนสม
นายทิวา ทรายทวีป
นายเทพพร ฐิตะสาร
นายเทพพิทักษ อ่ําบุญ
นายเทพฤทธิ์ นาศรี
นายเทวัญ ภูพานทอง
นายเทวัน ทิพยกระโทก
นายเทียนชัย ไชยโชค
นายธงชัย โพธิ์ทอง
นายธงชัย วองไว
นายธงชัย หมืน่ สา
นายธนกฤต ธรรมวณิชย
นายธนชัย อุนอวน
นายธนชิต จันทรเพ็ง
นายธนบัตร พละชัย
นายธนพงษ อินทนิจ
นายธนภัทร สกุลวิศัลย
นายธนวัฒน พิมพโคตร
นายธนวัฒน อุปนันท
นายธนวิทย พุมจีน
นายธนศักดิ์ จันทรพรม
นายธนะเดช บุญเทียม
นายธนะศักดิ์ วรสาร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนัญ วัธนอินทร
นายธนัฐ จันทเขต
วาที่รอยเอก ธนัท เจริญพุทธานนท
นายธนาการ อางชิน
นายธนายุต จันทราเขต
นายธเนศ สุขอุทัย
วาที่รอยเอก ธรรพณธรณ ศีลาสาร
นายธรรมศักดิ์ นิตธิ รรม
นายธราดล ทันตาหะ
นายธราภพ ยานการ
นายธวัช ยะสุกมิ
นายธวัชชัย คชา
นายธวัชชัย นุยสีรงุ
นายธวัชชัย มีสะอาด
นายธวัชชัย ยวงคํา
นายธวัชชัย ยวดยิ่ง
นายธวัชชัย สงเสริม
นายธัชเชน ชูรัตน
นายธัญวัชร เจตสุวฒ
ั น
นายธาดา เจริญฤทธิ์
นายธานี เขียวนิล
นายธานี บุบผาคร
นายธีรกร เชือ้ คําจันทร
นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท
นายธีรพงษ จะโนรัตน
นายธีรพร เอื้อเฟอ

๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธีรพันธ เอี่ยมวชิรากุล
นายธีรยุทธ ธรรมราษฎร
นายธีรวัฒน ตะแกว
นายธีรวัฒน ทองอําพันธ
นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย
นายธีรสิทธิ์ วิเศษ
นายธีระ ชัยวรรณ
นายธีระพงษ ศิลปภิรมยสุข
นายธีระยุทธ เกาะทอง
นายธีระวัฒน กองเงิน
นายธีระวัฒน พันธุแ สง
นายธีระวิทย สกุณา
นายธีระวุฒิ สาบัว
นายธีระวุธ พันธัง
นายธีระศักดิ์ เกียรติศิรถิ าวร
นายธีระศักดิ์ คนตรง
นายนที เลิศคอนสาร
นายนนทะกาล ทองบุราณ
นายนนธยา หาญมานพ
สิบตํารวจตรี นปดล นพเคราะห
นายนพดล กิจจารักษ
นายนพดล ธงชัย
นายนพดล บัวแสง
นายนพพร แกวโยธา
นายนพพร ซามา
นายนพพร ศรีทองสุข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐

นายนพรัตน บุตตะแสน
นายนรัญ นันธนะวิบูลย
นายนรา ตาเดอิน
นายนรา มะเย็ง
นายนรินทร ชลวานิช
นายนรินทร ดวงแดง
นายนรินทร นาบํารุง
นายนฤนาท ดาโสม
นายนวพล ระดมเพ็ง
นายนักรบ กองมณี
นายนัฐกร สีใส
นายนัฐพล นพเกา
นายนัฐพล สุรริ ัมย
นายนันทวัฒน พิสิฐแกวภากร
นายนันทวัฒน อภิสิทธิ์ยศกุล
นายนารินทร บรรเทา
นายนาวิน เหมือนแสง
นายนิกร ทองทิพย
นายนิกร ผาบจุงกุง
นายนิกสันต กลางพิมาย
นายนิคม แพวขุนทด
นายนิเซ็ง นิมะ
นายนิติชัย แสนสกุล
นายนิติธร รุงเรือง
นายนิพนธ การเพียร
นายนิพนธ ประมาชิด

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนิพนธ สติภา
นายนิพนธ สมวัน
นายนิพล ปลุกเสก
นายนิพัทธ ศรีอารยวิจติ ร
นายนิพิฐพนธ ตรวจขุนทด
นายนิมะ แนซี
นายนิยม จันออน
นายนิรตั น บัวทอง
นายนิรนั นิลทองหลาง
นายนิรนั ดร รามศิริ
นายนิรนั ดร โอทอง
นายนิรตุ เจริญสุข
นายนิรตุ หารเขมร
นายนิรตุ ต ดํารี
นายนิรตุ ติ์ วงคําชัย
นายนิวัฒน วงษวาลย
นายนิวัฒน สุรเสน
นายนิวัตร กมลแสน
นายนิวัติ ดีเอี่ยม
นายนิเวช ตุม ทอง
นายนิอมู า นิแฮ
นายบรรจง ยาตรา
นายบรรจง สดสี
นายบรรจบ ชวนสุข
นายบรรเจิด จอมคีรี
นายบรรดิษฐ กลางนภา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

นายบรรลุ แดนดงยิ่ง
นายบรรเลง สินตะ
นายบัญชา เกาเอี้ยน
นายบัญชา คิดโสดา
นายบัญชา ชิณศรี
นายบัญชา ชุมหิรัญ
นายบัญชา อานนท
นายบัญชา อามาตยศรี
นายบัณฑิต ฉิมลี
นายบัณฑิต วินิจธรรม
นายบัณฑิต สุดประโคน
นายบัณฑิตย อยูคง
นายบัณฑูร มนตรานนท
นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค
นายบัวชิต อุทารัมย
นายบัวพิตร ลาดนอก
นายบํารุงไทย พันชนะ
นายบุญชิต ดอนแสง
นายบุญโชค ไตรคีรีสถิต
นายบุญญฤทธิ์ ปนกัน
นายบุญแทน ลาบาง
นายบุญธรรม บุญนายืน
นายบุญรวม ราษี
นายบุญรอด วุฒิยาสาร
นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์
วาที่พันตรี บุญฤทธิ์ รุจิวงษสิริกุล

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบุญเลี้ยง จอดนอก
นายบุญศรี บรรพแสง
นายบุญสนอง ขึมสูงเนิน
นายบุญสิทธิ์ แซองึ้
นายบุญเอิบ ทาทอง
นายบูอาสัน ดาแลหมัน
นายเบญจพล สุภาจิน
วาที่รอยตรี เบญจรงค ทองออน
นายปกรณ รวมสุข
นายปฏิพัทธ แทบสี
นายปฐฏิพนธ นนทะโคตร
นายปฐพี อินทรีย
นายปภังกร ตะวันหะ
นายปรมินทร พิมพพันธุ
นายปรเมศ นิวงษา
นายปรเมศ สังกะเพศ
นายประกิจ สัมฤทธิ์ผล
นายประครอง วงศฉลาด
นายประดิษ ภูนบผา
นายประดิษฐ หมวดอินทร
นายประเด็น สุขผดุง
นายประทีป สันธิ
นายประทีปแสง พลรักษา
นายประพัฒน กังวานพณิชย
นายประภัศ สามทอง
นายประภากร วังคีรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

นายประภาส จันทรโคตร
วาที่รอยตรี ประภาส วิวาสุข
นายประมวน นามโสม
นายประมวล จันทรเขื่อง
นายประมวล สุขสนิท
นายประไมตรี สลางสิงห
นายประยงคทรัพย สาคะเรศ
นายประยูร ศิริคุณ
นายประโยชน เกิดโพธิ์ชา
นายประวิทย เรืองเดช
นายประวิน ทัศบุตร
นายประเวช จิ้วจวบ
นายประเวสน พนมใส
นายประสงค บุญหนิ
นายประสพโชค มวงทา
นายประสาท บุดดาหวัง
นายประสาร ทองปรวน
นายประสาร สุขสุคนธ
นายประสิทธิ์ ผลรุง
นายประสิทธิ์ สมณะ
นายประสิทธิ์ แสนโคตร
นายประเสริฐ จันทรทอง
นายประเสริฐ ฟกสอาด
นายประเสริฐ เอนกลาง
นายประหยัด นิลมล
นายปรัชญา สัมมาทรัพย

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายปราโมทย แพทยรัตน
นายปริชาต ตีบอุด
นายปริญญา บาไส
วาที่รอยตรี ปริญญา ภัทรนานากุล
นายปริญญา สีใส
นายปรีชา จันเอียด
นายปรีชา ลาภมาก
นายปรีชา วิเศษสงวน
นายปรีชา โสภาเคน
นายปรีชากร ภาชนะ
นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวฒ
ั น
นายปวิชชา ดาวเรือง
นายปญญา กันเกตุ
นายปญญา มาดี
นายปญญา ยิงปา
นายปญญา เย็นจิต
นายปญญา สูตรสุข
นายปยวุฒิ ลองชูผล
นายปยะนันท ธิโสภา
วาที่รอยตรี เผด็จ ขนุนใหญ
นายพงศกร ทองจันทร
นายพงศธรณ ผานพรม
วาที่รอยตรี พงษกร อินทราพงษ
นายพงษปญญา ญาณะนันท
นายพงษศักดิ์ ชื่นจิตร
นายพงษศักดิ์ ดวนดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖

นายพงษอรุณ ทองปญญา
นายพชรพล บุญประเสริฐ
นายพยุงศักดิ์ รัชอินทร
นายพรชัย ชวยทอง
นายพรชัย สัสดีเดช
นายพรชัย หมืน่ สุข
นายพรณรงค ลักษณะกุล
นายพรทิพย นามทองใบ
นายพรเทพ บุญประมวล
นายพรพิชิต ทองหมืน่
นายพรมรักษ ศรีอดุ ร
นายพรมสันต ชานนทเมือง
นายพรศักดิ์ วงษเสนา
นายพล แอบจันอัด
นายพลชัย อุปลี
นายพลวัฒน จันทะเดช
นายพลาดร ดาบพิมพศรี
นายพสธร วงคชารี
นายพหลยุทธ สายปญญา
นายพัฒนคิค บุญเกิด
นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ
นายพันธิศ์ ักดิ์ อุปเทห
นายพันศักดิ์ วงศคาํ มี
นายพิชญ สอนจรูญ
นายพิชัย ระเกตุ
นายพิชัย วรพิพัฒน

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพิชิต พวงประโคน
นายพิชิตพล ทองเทือก
นายพิเชฐ เกษวงษ
นายพิเชษฐ พิมพมหา
นายพิทชยวิทย ธิดา
นายพิทยา ศรีดาพันธ
นายพิทักษ ประทุม
นายพิทักษ แผงออน
นายพิทักษ วงศิกุล
นายพิทักษ สวนดี
นายพิทักษ สุระชาติ
นายพิทักษ โฮนทุมมา
นายพินัย สุขรัตน
นายพินิจ เชื้อแพง
นายพิบูลย ถานสีมี
นายพิภพ ยอดออย
นายพิศาล อินโทโล
นายพิสิฏฐ ศรีวิชัย
นายพีรพงษ ใหญสิมา
นายพุฒิพงศ ยาทวม
นายพุทธชาติ แกนธิยา
นายพุทธพงษ สุวรรณโสภา
นายเพิ่มพูน บุง ทอง
นายเพิ่มพูน เสนารัตน
นายเพิ่มวิทย กฤษณาบรรพต
นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘

นายไพชยนต บุษมงคล
นายไพฑูรย บูระพิน
นายไพฑูรย แสงสีดา
นายไพบูลย รินทะจักร
นายไพรเดช บุลกุล
นายไพรวรรณ จันทรหอม
นายไพรวัล ดวงตา
นายไพรวัลย โพธิ์เปยศรี
นายไพรัชต จันทรทิพย
นายไพรัตน ผอนยา
นายไพรัตน สมนอย
นายไพโรจน แสนเขื่อน
นายไพโรจน หมิ่นหวัง
นายไพโรจน หาระโคตร
นายไพศาล ปลอดเทพ
นายไพศิลป วงศศรีแกว
นายภคนันท กัญญาศรี
นายภราฎร เปลี่ยนบํารุง
นายภราดร พิมลวิชยากิจ
นายภัทร ศรีชม
นายภากรณ พรมศร
นายภาคภูมิ รักสุภาพ
นายภาคภูมิ สิทธิผล
นายภาณุพันธุ จันทรา
นายภานุเดชา ภะวะพินิจ
นายภานุพงษ สงแซม

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายภานุวัฒน บุญโสภณ
นายภาสกร ยะไชยศรี
นายภิรมย วัชรินทรางกูร
นายภูกษิดกิ์ ันต ภูมินา
นายภูไท สุวรรณเพชร
นายภูมิพัฒน สุกทน
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
นายภูวนาท คํามูล
นายมงคล ภานิตร
นายมงคลธรรม ศรีเคนา
สิบเอก มณเฑียร แรมฤทธิ์
นายมณเฑียร สอนธรรม
นายมณเฑียร อิน่ แกว
นายมนตชัย ลีวงคศกั ดิ์
นายมนตรี ลุนสมบัติ
นายมนัส ศรีเฉลิม
นายมนัสชัย พลราชม
นายมหรรณพ สมอเนื้อ
นายมหามะสักรี ยูนนั
นายมะตอเฮ สาแม็ง
นายมะยากี แมง
นายมะยีดิง อาแวจู
นายมะรอบี เจะแม
นายมะรูดงิ อาลี
นายมะแอ ดอแม
นายมังกร พรหมนิล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐

นายมานพ จันทรศรี
นายมานพ จันทรหอม
นายมานะ ไชยโชติ
นายมานิตย บินพันทอง
นายมานิท จันทรโสภา
นายมาโนช นิสอน
นายมาหะมะ โตะตาหยง
นายมาหะมะ ยะลา
นายมาหะมะ ลาเตะ
นายมาหามะ สะแลแม
นายมาหามะซี หะยีสาและ
นายมิ่ง ขาวปลื้ม
นายมูหะหมัดโซไฮลี สะมะแอ
นายมูฮมั หมัด มะลี
นายมูฮามัดนาเซร ยูโซะ
นายเมธาวี วัฒนะ
วาที่รอยตรี เมธี กาบุญค้ํา
นายเมืองแมน หารทรงชัย
นายแมนสรวง แซซิ้ม
นายไมตรี ไชยขันธุ
นายยะยา โซะ
นายยามิง วาหะ
นายยุทธนา คําวัง
นายยุทธพงษ การะเกษ
นายยุทธศาสตร ฮาดดา
นายยูโซะ การี

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายโยธิน พรมพิทักษ
นายรวิชญ อานไมล
นายรักพงษ ศิริโกงธนู
นายรักษคุณากร เชื้อคําเพ็ง
นายรักใหม ลุนศรี
นายรังสรรค เขาเมือง
นายรัชธีรนิ ทร รักนา
นายรัฐพงษ ศศิวมิ ลพรรณ
วาที่รอยตรี รัตพล กอมนอย
นายราชศักดิ์ เวชกร
นายราเชนทร จันทรเจิม
นายราอีด สงวนรัตน
นายรุงขจร โลเกตุ
นายรุงโรจน ศรีสรุ ิยชัย
นายรูดิง โตะโยะ
นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
นายโรสลี ฮามะ
นายฤทธิ์ณรงค บุญกวาง
นายฤทธิพันธ พรมชาติ
นายลิขติ จุลสอน
นายลูดป ดือเระ
นายเลอสันต นิลพัฒน
นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ
นายวชิรดล คําศิรริ ักษ
นายวชิรพงษ มะโน
นายวชิรพล แกวธรรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒

นายวชิระ วราเมธวุฒกิ ุล
นายวชิรุธ พลชัย
นายวรพจน ดวงงาม
นายวรพจน อําพินธ
นายวรรณชัย งามขํา
นายวรรณลพ บัวแกว
นายวรวิทย ไชยวงศคต
นายวรัญู รัตไตรทอง
นายวรินทร พวงอยู
นายวสันต กิวฒ
ั นา
นายวสันต ใจชื่น
นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว
นายวัชรกร อบภิรมย
นายวัชรพงศ พิพัฒนสรุ ิยวงศ
นายวัชระ จันทรแสง
นายวัชรินทร กอนโทนพะเนา
นายวัชรินทร บัวดวง
นายวัชรินทร เสาะกาน
นายวัฒนศักดิ์ โคตะวินนท
นายวัฒนา เมฆี
นายวัฒนา สังขชมุ
นายวันเฉลิม ไวยวุฒินนั ท
นายวันชัย แกวหนูนวล
นายวันชัย ศรีสุทศั น
นายวันลพ แดงบุง
นายวัลลพ มรกต

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิชาญ ลือเฟอง
นายวิชาญ ศิลาทะเล
นายวิชติ ดอนมงคล
นายวิเชียร สันกลาง
นายวิญู คณาเสน
นายวิญู หงอกภิลัย
นายวิทมล คงเพียรภาค
นายวิทยา คงไดสิทธิ์
นายวิทยา ชนะภัย
นายวิทยา มามขุนทด
นายวิทยา วรรณมะกอก
นายวิทวัส สมสกุล
นายวินนท ราหีม
นายวินัย จอดนอก
นายวินัย เพ็งเคียน
นายวินัส ใยยอง
นายวินิต ศิริสันติเมธาคม
นายวิมล จิว้ ฮวด
นายวิรพงษ สงคพิมพ
นายวิระ หาดขุนทด
นายวิรัตน คลังของ
นายวิรัตน ตาละปน
นายวิรัตน สุภาวงค
นายวิโรจน ทองดีโลก
นายวิลนุ รัต คําตีบ
นายวิวัฒน ชูจิต

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔

นายวิศรุต กอนเงิน
นายวิศรุต แทประสาทสิทธิ์
นายวิษณุ นามเดช
นายวิษณุรักษ ครองสุข
นายวิษณุรักษ หิรญ
ั ศรี
นายวีรพันธ สานนท
นายวีรยุทธ แกวแสงจันทร
นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์
นายวีรยุทธ รวยทรัพย
นายวีรวัฒน มานนท
นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ
นายวีระ จันโทภาศ
นายวีระ มณีนวล
นายวีระ มาผิว
นายวีระ ศรีลมุล
นายวีระชัย ยอชัย
นายวีระพล ภาระเวช
นายวีระศักดิ์ โพธิสาร
นายวีระศักดิ์ วงศถาวรพินจิ
นายวุฒิชัย แกลวกลา
นายวุฒิชัย ไชยสุข
นายวุฒิชัย พันธะไชย
นายวุฒิชัย ยาวิไชย
นายวุฒิชัย วรชิน
นายวุฒินนั ท ยตะโคตร
นายวุฒิพงษ ศรีวิหลอด

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวุฒิภัทร ติยวลีย
นายวุฒิศักดิ์ มัดศรี
นายแวหะมะ แวดอเลาะ
นายศตวุธ หรือโอภาส
นายศรศิลป หอมสุดใจ
นายศรายุทธ กลางประพันธ
นายศราวุฒิ เมืองมาหลา
นายศราวุฒิ สุขจันทรา
นายศรีทศั น วิรัสวา
นายศรีวรรณ ตุยตา
นายศรีสวุ รรณ เปาะทอง
นายศักดา แซองึ้
นายศักดา ทุนภิรมย
นายศักดิ์ณรงค หล่าํ คาขาย
นายศักดิ์ดา ถวิลถึง
นายศักดิ์ดา แสงฟามวง
นายศักดิ์นรินทร ธรรมบุตร
นายศักดิ์สิทธิ์ ปริกเพชร
นายศาสตรา พรมอารักษ
นายศิขรินทร สวางวงศ
นายศิรสิทธิ์ ปอมสุวรรณ
นายศิริ จันทรแสง
นายศิริชัย ขวัญแกว
นายศิริพงษ ตรองจิตร
นายศิลปชัย แกวเสนหา
นายศิลปพิสุทธิ์ พันชะวะนัด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

วาที่รอยตรี ศิวภัค พรมญาน
นายศิวะเดช สิทธิการ
นายศุภกร ไชยพัชรพร
นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิม
นายศุภกิจ ออนทิม
นายศุภชัย กลิ่นนอย
นายศุภฤกษ ภูฤทธิ์
นายศุภวิชญ ลุมลา
นายศุภวิชญ วรสาร
นายสกลศักดิ์ มหาพรหม
นายสงกรานต กาวิโล
นายสงกรานต จันทะเสน
นายสงกรานต สาระมณี
นายสงกรานต อุดทารุณ
นายสดใส ศรีกุตา
นายสถิต วงศกาไสย
นายสถิตย บุญเทียม
นายสนธยา หงษทอง
นายสนธิ ศรีวะวงค
วาที่รอยตรี สนาน คงอาย
นายสมเกียรติ ขันออน
นายสมเกียรติ สําเภารอด
นายสมเกียรติ สิริโชคธนานันท
นายสมควร มัง่ มี
นายสมคิด ชิงชัย
นายสมเจตน ไชยนา

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมใจ ดัสกรณ
นายสมใจ ผิวสา
นายสมใจ หอมทรัพย
นายสมชาย ใจไหว
นายสมชาย นาคนัด
นายสมชาย พะยังเค
นายสมชาย ฤทธิ์บาํ รุง
นายสมชาย วันประเสริฐ
นายสมชาย สิทธิศักดิ์
นายสมเดช พิศาลไพโรจน
นายสมทรง แพงคํา
วาที่รอยตรี สมปอง เอมรัตน
นายสมพงค บํารุง
นายสมพงษ มณีวรรณ
นายสมพร เบ็ญจะขันธ
นายสมพร สิรกิ รรณะ
นายสมพล พะนาลาด
นายสมโภช มหาทรัพย
นายสมโภช อินทปญญา
นายสมมาตร กอนกั้น
นายสมยศ คงสิน
นายสมศักดิ์ เกตุมี
นายสมศักดิ์ โคตรอาษา
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ เชื่อมชิต
นายสมศักดิ์ เทศทอง
นายสมศักดิ์ รักพนาราม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

นายสมศักดิ์ ศรีบญ
ุ รัตน
นายสมสมัย อินทะมน
นายสมัคร บัวอาจ
นายสมาน สาแกว
นายสมาน แหวเหมือน
นายสยาม มะริดรัมย
นายสรชัย จงกล
นายสรพงษ จันทรพราหมณ
นายสรวิศ ยอดสละ
นายสรายุทธ ชัยสุวรรณ
นายสรายุทธ ภูคัสมาส
นายสรายุทธ อนันตศิริ
นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข
นายสราวุธ คงปน
นายสราวุธ ชัยยอง
นายสราวุธ ทนยิ้ม
นายสราวุธ ธนูสงั ข
นายสราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์
นายสละ เกิดศาสตร
นายสวัสดิ์ แสนหอม
นายสวางพงษ พงษสุวรรณ
นายสหรัฐ ปานศรี
นายสอนเพ็ชร บุญอ่ํา
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายสังคม โคตรมี
นายสัญญพงศ ดีบุญมี ณ ชุมแพ

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสัญญา ดงเรืองศรี
นายสัญญา ไทยประเสริฐ
นายสัญญา อาจจอหอ
นายสันชัย เพชรไชโย
นายสันติ กรวยทอง
นายสันติ จันจําปา
นายสันติภาพ จันทรมณี
นายสัมฤทธิ์ นาคํา
นายสากล ชนะบูรณ
นายสามารถ ศรีมงคล
นายสามารถ สวัสดี
นายสายชล บุญประคม
นายสายชล ศรีวิเศษ
นายสาโรจน สงคประภา
นายสํารวย วาเหลา
นายสําราญ เยี่ยมรัมย
นายสําราญ รักษาสัตย
นายสําลี บุญสิทธิ์
นายสิทธิชัย ศศิทัตต
นายสีหราช ทรัพยคณารักษ
นายสืบศักดิ์ ไกรนรา
นายสุกิจ ใจวังโลก
นายสุกิจ สมปาน
นายสุชา ไสยวงศ
นายสุชาติ กมลนัด
นายสุชาติ จันทรบานโตน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐

นายสุชาติ พิกุล
นายสุดเขต หิรญ
ั รัตน
นายสุดสาคร หาวบุบผา
นายสุทธินันท ญาณะตัน
นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ
นายสุทธิสาร หมวกเปยะ
นายสุเทพ พันธโสลี
นายสุธน สถิตวุฒิคุณ
นายสุธรรม จีนแส
นายสุธติ ยนันท ฝงสระ
นายสุนทร สิทธิจนั ทร
นายสุนทร สุขวังไทร
นายสุนทร ออนคํา
นายสุปรียา หงษคาํ มี
นายสุพจน คํากอง
จาสิบโท สุพจน ชัยชนะ
นายสุพจน มาตรวังแสง
นายสุพจน ใสแจม
นายสุพักษ สมสา
นายสุพิศ ปานสาลี
นายสุภชัย ไชยลาภ
นายสุเมธ ชัยชนะ
นายสุรชัย จําเนียรกุล
นายสุรชัย ทองสถิตย
นายสุรชัย ธรรมชาติ
นายสุรชัย นาคนอย

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุรชาติ จันทรแสน
นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋ง
นายสุรพงษ ฤาชา
นายสุรศักดิ์ คุม ถนอม
นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ
นายสุรสิทธ เครือมั่น
นายสุรสิทธิ์ กองสินแกว
วาที่รอยตรี สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ
นายสุรางค ขําปู
นายสุริยัน นุกูลกิจ
นายสุริยา ชาติไทย
นายสุริยา บุดดี
นายสุริยา ภูดาํ
นายสุริยา วันหนา
นายสุริยา สาวัตถี
นายสุริโย สุขสมบูรณ
นายสุรวิ งค ลุงกี่
นายสุวพัฒน สงวนงาม
นายสุวัชชัย เครือตราชู
นายสุวิทย ปองหมู
นายเสกสรรค อาษายศ
นายเสถียน พรมเวียง
นายเสนาะ สายจันทร
นายหยา ชายภักตร
นายหฤษฎ ทรัพยอุปถัมภ
นายหวิน จําปานิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

นายแหลมทอง แสนสุข
นายอกนิษฐ จันทรสุขวงค
นายอกรณเชฐ จันทรโสดา
นายองคอาจ คําทองทิพย
นายอดิเรก สัญญะเขื่อน
นายอดิศร ยะไชยศรี
นายอดิศักดิ์ หาญจริง
นายอดิสร สาระพงษ
นายอดุลพล ประทุมมา
นายอดุลย ศรีไกรรัตน
นายอธิคม ทิมยายงาม
นายอธิวัฒน อัตตโน
นายอนวัช เจียวกก
นายอนันต ชัยชนะ
นายอนันต ประวัง
นายอนันต พาหา
นายอนันทน แดงเรือง
นายอนุชติ วงศกระจาง
นายอนุรักษ เตชะเถลิงผล
นายอนุรักษ พิศวงค
นายอนุวัฒน วงศจันทรมณี
นายอนุวัฒน สมัครรัฐกิจ
นายอนุสรณ คงทน
นายอภิกร สมร
นายอภิชาติ จินพละ
นายอภิชาติ สํานวน

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอภิชาติ สุปน
นายอภิชาติ อารีกิจ
นายอภินนั ทน ณ นคร
นายอภิบาล สุวรรณโคตร
นายอภิวรรธน บุญทองดี
นายอภิวฒ
ั น คนใจบุญ
นายอภิวฒ
ั น ทองมนต
นายอภิวฒ
ั น พวงลําใย
นายอภิวฒ
ั น อุน แกว
นายอภิสิทธิ์ แสงสวาง
นายอมตศาสตร แพงแกว
นายอมร ปกติง
นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
นายอริยะพงษ ทับทะมาศ
นายอรุณ สมปก
นายอวะสัน บรรจงปรุ
นายอัคคเดช รักสิงห
นายอัคเดช รูปสูง
นายอัครเดช บัวรอด
นายอัครเดช พันธุนอ ย
นายอัครเดช สิน้ กั้ง
นายอัครพงษ รักสีขาว
นายอับดนอาซิด ขํานุรกั ษ
นายอับดุล สําเร
นายอับดุลการิม เจะอารง
นายอับดุลปาตะ มะมิง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔

นายอับดุลรอกิ ดือเระ
นายอับดุลรอเส็ด เจะเลาะ
นายอับดุลรอฮะ จิเตะ
นายอับดุลเลาะ เจะโมง
นายอับดุลเลาะ มะมิง
นายอับดุลอาซิ เจะมูซอ
นายอับดุลอาซิ มะสาแม
นายอับดุลฮาลีฟ ดือราอิง
นายอับดุลฮาลีม หะยีนอ
นายอัมพร สุนทรเทวิน
นายอัศวิน กาวี
นายอัศวิน ทองแสง
นายอัศวิน แสนโคตร
นายอาคม กลิ่นสักโก
นายอาคม กองธรรม
นายอาคม ชานนทเมือง
นายอาคม มาตา
นายอาคาร แสนจันทร
นายอาดัม ฮาแว
นายอาทิตย ขูรรี ัง
นายอาทิตย มาสวนจิต
นายอาทิตย ยีแ่ กว
นายอาทิตย โยมดวง
นายอานนท คงเกตุ
นายอาลี แซะอามา
นายอาลี หะยีเจะอาลี

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอาวุธ ลุนสูงยาง
นายอาแว ลีแมง
นายอาสัน ตาเดอิน
นายอาหลี คงหนูแกว
นายอาหามะ สะอะ
นายอํานาจ พลเดชา
นายอํานาจ ศิรบิ รรพต
นายอํานาจ ศิลปกษา
นายอํานาจ สีทะ
นายอําพล นิรนั ดรพุฒ
นายอําพล พรมสุบรรณ
นายอําพันธ โสภักดี
นายอิทธิกร อินโองการ
นายอิทธิพล เสารแดน
นายอิสบูดีน ยูโซะ
นายอิสเรศ พรหมศิลป
นายอุดม โคตรโสภา
นายอุดร ไชยโคตร
นายอุทัย ชาแสน
นายอุทัย พละศักดิ์
นายอุทัย อุดทุม
นายอุทัยลักษณ ทันไชย
นายอุทิศ ศรีทอง
นายเอกชัย ใจกองแกว
นายเอกชัย ฤทธิธรรม
นายเอกชัย ศรีกงพาน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖

นายเอกชัย เหมือนสังข
นายเอกตวัน เลิศไกร
นายเอกธนา แกวไวยุทธ
นายเอกนรินทร คําอั้น
นายเอกนรินทร เผือกผอง
นายเอกนันท ราชเกษร
นายเอกบดินทร กิตติจริยา
นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ
นายเอกรัฐ เอมเจริญ
นายเอกรินทร ศรีผอง
นายเอกวัช เพ็ชรเกตุ
นายเอกศักดิ์ อาจหาญ
นายเอนก เพลินจันทึก
นายเอนก ภูจอมรัตน
นายฮาแว ดอเลาะ
นายฮุสเซน ดอเลาะ
นางกณิศกาญจน สีสุกสด
นางกนกกาญจน รื่นณรงค
นางกนกกานต ดวงสุนทร
นางกนกทอง ใจดี
นางกนกพร ดีโนนโพธิ์
นางกนกพร ทาตะไชย
นางกนกรัตน ราตรีโชติ
นางสาวกนกวรรณ จันทรกลม
นางสาวกนกวรรณ ชูทอง
นางสาวกนกวรรณ ดีประเสริฐ

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกนกวรรณ ไตรพนม
นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิ่ง
นางกนกอนงค มะโนชาติ
นางกนกอร กาทอง
นางสาวกนกอร แกวแสน
นางสาวกนกอร ทิพยสุนา
นางกมลทิพย พูลแกว
นางสาวกมลทิพย ศรีเมฆ
นางสาวกมลธรรม แปนเพชร
นางสาวกมลนัทธ นะราวงศ
นางกรชวัล ตฤณวร
นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข
นางสาวกรรณทิพย คําบรรจง
นางสาวกรรณิกา บึงแกว
นางสาวกรรณิกา ฟองสีถุง
นางสาวกรรณิการ ชัยศัตรา
นางกรรณิการ ดวงตะวัน
นางสาวกรรณิการ นาคะวัจนะ
นางสาวกรรณิการ ลํานักเนตร
นางกรองแกว ศรีวารินทร
นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์
นางกระจงจิตร แกวกา
นางสาวกริ่งแกว นวลศรี
นางกฤตชญา ชมภูมาตร
นางกฤติมา พุมโพธิท์ อง
นางกฤษฎาภรณ ธีระวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกฤษณา นามจูม
นางสาวกฤษณีย ปตรุ ัตน
นางกวินดาว คงแหลม
นางกสิพร บุญประเสริฐ
นางกอบกุล แปะทอง
นางกอลีเยาะ หะยียุนุ
นางกัญจนญาพิม ดุษฎีนิศากร
นางกัญจนา อุดใจ
นางกัญญกนิษฐ บุญเรืองศรี
นางกัญญา พูนขยัน
นางกัญญานาถ เหมาะดีหวัง
นางสาวกัญญารัตน โพธิ์ทพิ ย
นางกัญญาวีร อุดมนา
นางกัณณณิชาพัฒน สิงหมหาไชย
นางกันติยา สนธิเมือง
นางกันยารัตน ประจวบสุข
นางกันยาวีร ตัง้ พงษ
นางสาวกัลปงหา บีรู
นางสาวกัลยกร หอมเพชร
นางสาวกัลยา แกวประดับ
นางกัลยา ชืน่ จิตร
นางกัลยา เพ็งเซะ
นางกัลยา ยุบลนิตย
นางกัลยา รักสัตย
นางกัลยา ศรีกดุ หวา
นางสาวกัลยาณี รัตนบุตร

๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกัลยาณี สุทธิสงค
นางสาวกัลยารัตน นับถือดี
นางสาวกาญจนา กันหาภัย
นางสาวกาญจนา กาญจนสุขเมฆิน
นางสาวกาญจนา จุลคล้ํา
นางสาวกาญจนา ชวยเตา
นางกาญจนา ธรรมมี
นางกาญจนา ยศรุง เรือง
นางสาวกาญจนา ศิรวิ งค
นางกาญจนา สีลาไหม
นางกาญจนา สุขจันทรา
นางกาญจนา โสภณศักดิ์
นางสาวกาญจนา อินตะ
นางสาวกาญจนาพร พัฒงาม
นางกาญจนาภรณ มะโนเรศ
นางสาวกาญจนี พลหมั่น
นางกาญดา อรัญศักดิ์
นางการีมะห สือแม
นางสาวกาลกนก คําแกว
นางกาหลง แกววิโรจน
นางสาวกําไล อุปราช
นางกิจศรา พรหมสวาท
นางสาวกิตติภรณ ปะติเพนัง
นางกิตติมา จุฑามาตย
นางกิตติมา พรหมรักษา
นางสาวกิตติมา รังสรรคศิริ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙

นางสาวกิตติยา ตันติรกั ษโรจน
นางกิตติยา เย็นไธสง
นางกิตติยา อินทรศิลา
นางกีรติ สุทธิกุล
นางสาวกุลชา แกวน้าํ อาง
นางสาวกุลณิชา หนูเทพย
นางสาวกุลธิดา พัฒนา
นางกุลธิดา มานะดี
นางกุสมุ า สะนิ
นางสาวกุสมุ าลย รมกระโทก
นางสาวกุสมุ าลยกมล
พราหมณตะขบ
นางสาวกุหลาบ ชัยงาม
นางสาวกูรอฮานี ตวนเดร
นางสาวเกตกาญจน บัวนาค
นางเกตุกนก ฝอยทอง
นางเกวลิน ไชยสวัสดิ์
นางสาวเกศินี จงยาว
นางเกษแกว แสนชัยอาสา
นางเกษมศรี โสภากุล
นางสาวเกษร นพคุณ
นางสาวเกษร พันคู
นางสาวเกษราวดี ธาระธนผล
นางเกษสินี ไขไพวัน
นางสาวเกสร เหมือดนอก
นางไกรศร จริยประเสริฐสิน

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๑๕๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวขจีพรรณ จันทระ
นางสาวขนิษฐา คะเนนอก
นางขนิษฐา เจริญสลุง
นางขนิษฐา นนธิ
นางขนิษฐา แบบจัตรุ ัส
นางสาวขนิษฐา ฝายเทศ
นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร
นางขนิษฐา สีอั่ง
นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ
นางสาวขนิษฐา เอมหอง
นางขวัญจิตร กิ่งกัลยา
นางขวัญใจ ปาอาภรณ
นางขวัญใจ แพรงผักแวน
นางขวัญตา ลอมลิ้ม
นางขวัญนภัทร สืบสุนทร
นางสาวขวัญเรือน จูมแพง
นางสาวขวัญฤดี ผลแกว
นางขวัญฤทัย มูลทาทอง
นางสาวขัตติยา หันทยุง
นางขัตติยา อําคาศักดิ์
นางสาวเขมจิรา บริภารักษ
นางสาวเขมจิรา สําราญใจ
นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ
นางสาวไขมุก หังสบุตร
นางคณาวรรณ ธิตธิ รรมพงศ
นางสาวคณิตา คมสัน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๑๘๑

นางคณิศร เมืองแสน
นางควรคิด อินทจักร
นางคอตีเยาะ สะแลแม
นางคอลีเยาะ ดือราแม
นางสาวคอลีเยาะ แซเด็ง
นางสาวคําพันธ ภูสีเงิน
นางงามผกา อินทปญญา
นางจงกล สีสุวอ
นางจงจิตร วันศร
นางจงศิริ วิวฒ
ั นเชาวพันธ
นางสาวจณิสตา อาศัยรม
นางจรรยา อนุศาสนบุตร
นางสาวจรวยพร นาธิเลศ
นางจรวยพร ผูเลี้ยง
นางสาวจรัญญา แผนแกว
นางสาวจรัสศรี วงละคร
นางจริญ สระชุม
นางสาวจริญญา สอนสุด
นางจริยา คําทอง
นางสาวจริยา ใจยศ
นางสาวจริยา นาวาทอง
นางสาวจันจิราภรณ คําบุญเรือง
นางจันจีรา ชมจันทร
นางจันทนา แขมคํา
นางสาวจันทนา เจริญผล
นางจันทรจิรา ชมตะคุ

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๐๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจันทรจิรา เดชประไพ
นางสาวจันทรจิรา ปานสกุล
นางจันทรจิรา สาแกว
นางจันทรจิรา สีแวน
นางสาวจันทรจิรา หวันหยี
นางสาวจันทรจุฬา หอมหวาน
นางจันทรฉาย ยิ้มสวัสดิ์
นางสาวจันทรทิพย รอดมา
นางจันทรธิดา สารรัตน
นางจันทรเพ็ญ ขัติยะ
นางสาวจันทรเพ็ญ ทองภูเหวด
นางจันทรเพ็ญ นุนหลักคํา
นางจันทรเพ็ญ ปดชาชม
นางสาวจันทรเพ็ญ ไพรเสถียรสุข
นางสาวจันทรรัตน แจมใส
นางจันทรา ตะสูงเนิน
นางจันทรา บุญญาธิการ
นางจันทิพา บุญรักษา
นางจันทิมา สงศรี
นางจันธิรา จันทโฆษ
นางจันสุดา เผือดผุด
นางสาวจาริญา เพียสาร
นางจารุณี กระฐินทอง
นางจารุณี วงษสงา
นางจารุพันธ วิไลจารุพรรณ
นางสาวจารุภา ศุภนิมติ กุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๒๓๓

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุวรรณ แกวเมืองกลาง
นางสาวจารุวรรณ จันทะศร
นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน
นางสาวจารุวรรณ นาคคูบวั
นางสาวจารุวรรณ ประชุม
นางจารุวรรณ วงศจําปา
นางจําเนียร พลพิมพ
นางสาวจําปา จําหรัด
นางสาวจําป บุญพรหม
นางจํารูญลักษณ ชํานาญ
นางสาวจิณณพัต ปานภูมิ
นางสาวจิตตกานต พรหมประเสริฐ
นางจิตติมา เหรียญดียิ่ง
นางจิตรดวง ทิพยญาณ
นางจิตรตรา ชีวอิสระกุล
นางสาวจิตรนาถ ปานแกว
นางจิตรลดา ประเสริฐนู
นางจิตรลดา ปานะถึก
นางสาวจิตรลดา พรรณะ
นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง
นางจิตรลดา อินตะรัตน
นางจิตรา กุมพันธ
นางจิตรา นาคมูล
นางจิตรามาศ คําดีบญ
ุ
นางสาวจิตรารัชต มาลัย
นางสาวจิตสัมพันธ วรรณโสภา

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
๑๒๕๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจินดา โพธิศรางกูล
นางสาวจินดาภรณ ชวยสุข
นางจินดาวรรณ บุญชากร
นางจินตจุฑา สวางชุม
นางสาวจินตนา ทองสีนวล
นางสาวจินตนา ทาใจ
นางจินตนา บุตรเสนห
นางจินตนา โพธิช์ ัย
นางจินตนา ยารัมย
นางสาวจินตนา วงศแกว
นางจินตนา สวัสดี
นางจินตนา หนูอินทร
นางสาวจินตนา หาญกุล
นางจิรกานต จันลาศรี
นางสาวจิรนันท ไมขุนทด
นางจิรพรรณ จันทรเทศ
นางสาวจิรพรรณ อุพร
นางสาวจิรภรณ เนาแสง
นางจิรสุดา กลากสิกิจ
นางสาวจิระพร นิ่มมณี
นางสาวจิรญ
ั ญา มาตรไตร
นางจิราพร ขยายวงศ
นางจิราพร เจนไธสง
นางสาวจิราพร นวลชาย
นางจิราพร ศรีนา
นางจิราภรณ พลศรีราช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๒๘๕

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิราภรณ พันวงศ
นางจิราภรณ เรืองรักษ
นางสาวจิราวรรณ กุมภาพงษ
นางสาวจิราวรรณ ศรีละบุตร
นางจิลลาภัทร เขียดสังข
นางจิฬาพรรณ สุขพันธ
นางจีรนันท ชัยพัฒน
นางจีรนันท ศรีเกษ
นางจีรนันท สุวรรณาภา
นางจีรนันท อินทิม
นางสาวจีรวรรณ บุญหลาย
นางจีระพงษ กําเนิดมณี
นางจีระวรรณ วงศฉลาด
นางสาวจีราวรรณ อายุวฒ
ั น
นางสาวจุฑาทิพย สายสี
นางจุฑาภรณ ตรงดี
นางสาวจุฑามณี ธัญญะ
นางสาวจุฑามณี เสาระโส
นางสาวจุฑามาศ จันทรอ่ํา
นางจุฑามาศ เฟยลุง
นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ
นางสาวจุฑามาส กิตติพงศพิทยา
นางสาวจุฑารัตน บุญสนิท
นางจุฑารัตน อารมณ
นางจุรารัก โพธินาแค
นางจุรีภรณ บุญศรี

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
๑๓๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวจุรรี ัตน ประมวลคิด
นางสาวจุรรี ัตน ศรีละ
นางสาวจุไรรัตน สมบูรณมาก
นางจุลัยลักษณ ญาตินิยม
นางสาวจุฬารัตน ธัมโร
นางสาวจุฬารัตน ไพเมือง
นางสาวจุฬาลักษณ พนมเสริฐ
นางจุฬาวรรณ กาเมือง
นางสาวเจษฎนนั ท กกขุนทด
นางเจะปาตีเมาะ มะรอแม
นางสาวเจะแย เหมมันต
นางเจะรอกายะ มะเซ็ง
นางเจะรอกีเยาะห ดือเระ
นางแจกลิน มีชัย
นางฉวี มูลดา
นางฉัตรดาว เหลืองประเสริฐ
นางฉันทนา พวงเดช
นางสาวเฉลา ทองสุทธิ์
นางเฉลียว อุฒาธรรม
นางเฉิดฉาย ศรีจันทร
นางชญานันทน จันดี
นางชญานาถ ซอนพิมาย
นางชญาภรณ โตสมบัติ
นางสาวชฎากาญจน ชูโสด
นางสาวชฎาพร เสนเผือก
นางชฎาภรณ ตะสุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๓๓๗

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางชฎาภัทร ฐานะปญญากุล
นางชณัญญา ศรีเคนา
นางชณิชา เพชรปฐมชล
นางสาวชนภรณ อือตระกูล
นางสาวชนรดา ดํารงวิริยะนุภาพ
นางชนัญชิดา ไชยรักษ
นางชนัญธิดา วันดี
นางสาวชนันธร เมืองอยู
นางสาวชนากานต หมืน่ พันธชู
นางชนาธินาถ มางาม
นางชนิดา แสนมงคล
นางชนิดาพร คํามณีจนั ทร
นางชนิดาภา ชคัตประกาศ
นางสาวชนิตา ดําปน
นางชนิสรา พระสุรักษ
นางสาวชมฟา จันทวิเศษ
นางชมัยพร โคตรโยธา
นางสาวชมัยพร สุวรรณ
นางสาวชรินภรณ ตองหา
นางสาวชรีรัตน ศรีสวุ รรณ
นางชลชล ลิม่ สุวรรณ
นางชลธิชา ไชยคํา
นางสาวชลธิชา ธรรมใจ
นางชลพินท หงษชตู า
นางชลิดา กรวยทอง
นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ

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
๑๓๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชลิตา ภุมรินทร
นางชอเอื้อง เชื้อกุลา
นางชัชฎาพร สาระพงษ
นางชัชวาภรณ แพงมา
นางสาวชาลินี วิเศษจันทร
นางสาวชิดชนก พวงคต
นางชิลาลักษ นามวงค
นางสาวชิศภมนต คําภา
นางสาวชีวัน บุญตัน๋
นางชืน่ จิต สุระนาถ
นางชืน่ จิต แสนสุด
นางสาวชุติกานต จันไธสง
นางชุติมลฑน แดงทองดี
นางสาวชุติมันต วุฒิมานพ
นางสาวชุติมา คลายบุตร
นางชุลี ซุนสุวรรณ
นางชูเกษม ญาณประดับ
นางชูศรี ฐานมัน่
นางสาวเช ตรีจักรสังข
นางสาวเชษฐธดิ า คําเนาว
นางสาวโชติกา ทบดาน
นางซอนกลิ่น ศุภกิจเจริญ
นางซอบารียะห มาเส
นางซัยตน เจะมุ
นางซาณีตา สามะเด็ง
นางซารินณา มาตยนอก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๓๘๙

นางซารีนา สาแม
นางซาเราะ มะสาแม
นางซาลมา อาแว
นางซาแลฮา ศรีริกานนท
นางซีตแี อเสาะ มาเน็ง
นางซูนีลา หามะ
นางสาวซูรียะ มะยาซิง
นางฌัลลิกา ฟนเฟอง
นางสาวญัฐกานต บุญนวพงศ
นางญาดา มาอวน
นางสาวญาดานันท บุญนก
นางสาวฏรินทร คงมณี
นางฐานิตา จันทรหยวก
นางฐิฏบิ ุญ อาชะนะชัย
นางสาวฐิตา ทับปน
นางฐิตาพร พรพนม
นางฐิตาภรณ ทองคํา
นางฐิตารีย ดวนดี
นางฐิติกาญจน วงษกระสันต
นางฐิติชญา จินโน
นางฐิติชญา สังขพงษ
นางฐิติยา คงเอียด
นางฑิฆัมพร เพ็งแกว
นางเฑียนกานดา สิงหทองลา
นางสาวณชนก สุวรรณหลิม่
นางณฐา สันกวาน

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๔๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวณภาย ทนงค
นางณัชชา แกนธิยา
นางณัชนรี ลิ้มโอชากุล
นางณัชปภา รูนอ ม
นางสาวณัฎฐณิชา พรรณขาม
นางณัฎฐาพร ศิริมาก
นางณัฏฐชิตา แสงประสิทธิ์
นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร
นางณัฏฐนิช เตือนใจตน
นางณัฏฐพร แสงฤทธิ์
นางสาวณัฏฐิกานต กองรัมย
นางสาวณัฐกฤตา สมบูรณทวี
นางณัฐกฤตา หลีสนั ติ
นางสาวณัฐกานต จอมขันเงิน
นางณัฐกานต โพธิ์ออง
นางสาวณัฐชยา ลิไธสง
นางณัฐชลิดา ประกิ่ง
นางสาวณัฐณิชา ขุนปญญา
นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบรู ณ
นางณัฐดาว จุฑาวรรธนา
นางณัฐธยาน โพธากาญ
นางณัฐนนตรา คชศิริ
นางสาวณัฐนิช ไชยลังการ
นางสาวณัฐนีย ไตรณรงค
นางณัฐพร จําปาวิจิตร
นางสาวณัฐพร ดํารงชาติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๔๔๑

นางสาวณัฐภควดี พันธุโ พธิ์
นางสาวณัฐภัสสร โสภา
นางณัฐวดี เกษโสดา
นางสาวณัฐาพร สมชู
นางณาลัย รินฤทธิ์
นางณิชชาภัทร ชัชวาลย
นางณิชา บุญสถิตย
นางณิชากานต ชานนท
นางณิชารีย วิวรรธนวงศ
นางณิฐาพร บุญสรรค
นางณิธิมา เดือนกลาง
นางดนูวดี สุขสวาง
นางสาวดรุณี โพรงโพธิ์เตี้ย
นางดรุณี ศรีบุรนิ ทร
นางดรุณี ใหวเขียว
นางดลใจ ทนุตนั
นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
นางสาวดวงจันทร จันทะโสม
นางดวงจันทร รัตนแคลว
นางดวงใจ เสนพลกรัง
นางสาวดวงชนก ลันดา
นางสาวดวงดาว เสียมไหม
นางสาวดวงเดือน ตันตระกูล
นางดวงเดือน สนธิเณร
นางดวงธิดา วองไว
นางดวงนภา โคตรวงศ

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๔๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางดวงนภา ศรีทันต
นางดวงพร สิงหรัง
นางสาวดวงรัตน รัตนสุต
นางดวงฤดี หมอมทา
นางดอกจาน นามี
นางสาวดอกซอน สุพรมอิน
นางดอกพยอม จันทรอนุ
นางสาวดอกมะลิ ใจตรง
นางสาวดอกลักษ วรยศ
นางดารณี ทองนํา
นางสาวดารณี สนิทใจรักษ
นางสาวดารณี สุวรรณวารี
นางดารารัตน กําแพงแกว
นางดาลัด สุขจิต
นางดาวรรณ ยาวิชัย
นางดาวรุง คุม นายอ
นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอ
นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ํา
นางเดือนเพ็ญ บุตรรัตน
นางสาวตวงพร พุมเสนาะ
นางตวนพาอีซะ วาเตะ
นางตอฮีเราะ ดารีซอ
นางสาวตัสนีม มะนิ
นางติญาณี ถาวรวงษ
นางตูแวหาสนะ กูจิ
นางเตียงทอง ประวันโน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๔๙๓

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเตือนใจ แสงสีแกว
นางถวิลรัตน สระหอม
นางถิรดา ชวนขุนทด
นางสาวทรรศนีย แกวนก
นางทรรศนีย ยาสมุทร
นางทรรศพร เขตคาม
นางทรัพย อารยสมโพธิ์
นางสาวทรัพยสมบูรณ ประกายสกุล
นางทองกนก นาสารีย
นางทองใบ พลชํานาญ
นางทองพิน ชุมพล
นางทองพูน ศรีเตชะ
นางสาวทองหลอ จันทรา
นางทักษิณา เทพประสิทธิ์
นางทักษินาวรรณ มั่นใจ
นางทัตชญา รักษากิจ
นางทัตพร คํายืน
นางทับทิม ญาณะนันท
นางสาวทัยญารินทร คําสี
นางทัศนันท แกวลี
นางสาวทัศนี สมเสนาะ
นางสาวทัศนีย เครือแกว
นางสาวทัศนีย ศรีสวัสดิ์
นางสาวทัศนีย อภิญ
นางทัศวรรณ ประทุมทอด
นางทาริกา กางกําจัด

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
๑๕๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางทิพณภา ตางใจ
นางทิพพวรรณ เขตเจริญ
นางสาวทิพยเกษร อาคาสุวรรณ
นางทิพยวดี เรืองธีรชัย
นางสาวทิพยวรรณ โอสา
นางทิพยสุดา คีรวี ัชรินทร
นางทิพยาภรรณ อนันตเอือ้
นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภาร
นางทิพวรรณ ศรีลาพล
นางทิพวัลย ศรีโคตร
นางทิพสุคนธ สุทธิจักษ
นางทิพานัน พรหมมาศ
นางสาวทิวาพร ชํานาญเอีย่ ม
นางสาวทิวาวรรณ แจงอรุณ
นางทีรนัน สุขเสริม
นางทุติยา ธูปขุนทด
นางเทียมใจ เภาประดิษฐ
นางสาวธณิตชากร ปตาระโพธิ์
นางธนกร ใยแสง
นางธนพร มีเพียร
นางธนพร รางกายดี
นางธนพร อรุณเรือง
นางธนภรณ คําวันดี
นางธนวรรณ สารเศวต
นางธนะกิต ใหญสิมา
นางธนัชพร ใจกลา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๕๔๕

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนันยา ภูขมัง
นางธนาวดี ขาวลวน
นางธนิกานต ดิษฐสุวรรณ
นางธนิชชา ราชพลแสน
นางสาวธนิตา สาธุพันธุ
นางธนิษฐา ช่ําชอง
นางธมน บุญเรือง
นางสาวธรรมรัตน วัฒนพลาชัยกูร
นางธวัลรัตน นพคุณ
นางสาวธัญญาพร บุญเยี่ยม
นางสาวธัญญาภรณ นาจําปา
นางธัญญาวี พงศสรสิทธิ์
นางสาวธัญธิตา พันโภคา
นางธัญพร ชวดนุช
นางสาวธัญพร ตันหยง
นางธัญพร นาคน้าํ
นางธัญศรณ มุงอุน
นางสาวธัญสินี จงศรีวัฒนพร
นางธัณยจิรา รีตนพงศจินดา
นางธันยกานต ออนสี
นางสาวธันยพร แกวดี
นางสาวธันยพร ไชยโคตร
นางสาวธันยภัส สมบัติวงษ
นางสาวธารินี วัฒนจันทร
นางธารินี สะมิแม็ง
นางสาวธารีจติ ลมพรมราช

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
๑๕๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวธิดาทิพย ชูแกว
นางสาวธิดานันทน บุญเพิ่ม
นางสาวธิดาพร อัมรากูล
นางสาวธิดาเพชร ภูษาจารย
นางธิดารัตน นิบือซา
นางสาวธิดารัตน รัศมี
นางธิดารัตน วรรณพันธ
นางสาวธิตาพร สุรวิทย
นางธิยารัศมิ์ จันทรหอม
นางสาวธิวาภรณ เชื้อกษัตริย
นางธีนดิ าวรรณ ทิพยบุณยาพร
นางสาวธีรณี ติยะศิริ
นางสาวธีรตา อินตา
นางธีราภรณ หอมทอง
นางแธทรีญา เปดปญญา
นางสาวนกนอย ปานใจนาม
นางสาวนกยุง แจมแจง
นางสาวนกอร ศรีวิลัย
นางนงคนุช แสงแกวสุก
นางนงครักษ นามเสาร
นางนงคราญ บุญปด
นางนงคลกั ษณ บุรมศรี
นางนงนุช กลิ่นทับ
นางนงนุช แข็งธัญญกรรม
นางนงนุช จันทรสายทอง
นางนงนุช จิตภักดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๕๙๗

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงนุช ภูยิติ
นางนงนุช ศาสตรสาระ
นางนงนุช สีมาตา
นางสาวนงเยาว ทุม สุวรรณ
นางนงเยาว สุขโนนจารย
นางนงลักษณ เกปน
นางสาวนงลักษณ เพชรฤทธิ์
นางนงลักษณ หนูจนั ทร
นางนพพร อินทรแปน
นางสาวนพรรณพ แจงสวาง
นางนพรัตน ครุฑเกิด
นางสาวนพรัตน ผกากาฬ
นางสาวนพรัตน สวัสดี
นางนพวรรณ โพธเพชร
นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ
นางสาวนภาพร กิตติพงษานุรักษ
นางนภาพร กุลจันทร
นางสาวนภาพร นวลแกว
นางนภาพร นิคม
นางนภารัตน บุญหนัก
นางนภาไล ศรีสวรรณ
นางนรนาถ ปะวะลัง
นางนรากร การงานดี
นางสาวนรินทร ทาวแสง
นางนริศร ปทุมพร
นางนริศรา เดชพรหม

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
๑๖๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนริศรา ทารัตน
นางนริศรา นวลนอม
นางสาวนริศรา ภูถมทอง
นางสาวนริศรา สุขผอง
นางสาวนริศา ถิ่นหัวเตย
นางนฤทัย เสนจันตะ
นางนฤมล จันทรสขุ วงค
นางสาวนฤมล จับจิตต
นางสาวนฤมล ยิ่งรุงโรจน
นางนฤมล รัตนไชย
นางนฤมล วรรณะปะกะ
นางนฤมล หลวงภักดี
นางสาวนวพันธ บุญเกื้อ
นางนวรัตน ปรีชา
นางนวลจันทร บุษดี
นางนวลอนงค แขวกระทุม
นางสาวนวลักษณ เกิดกอบ
นางนอมจิต ศรีอาจ
นางสาวนัฏฐิรา ศรีไพร
นางสาวนัฐทิญา ขุมดวง
นางนัดดา นาควรสุขพิศาล
นางนัดดา ยอดศรี
นางนัทธมน โพธิช์ ะอุม
นางสาวนันทนภัส ชะฎาจิตร
นางนันทนภัส สองเมือง
นางนันทนภัส หาญยุทธ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๖๔๙

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทนัช ศิรแิ กว
นางนันทนา บุญโสภา
นางสาวนันทนา ภาณุเมศ
นางนันทนา ราชมุลตรี
นางสาวนันทนิจ ทิพยมาศ
นางสาวนันทมนัส คําเอก
นางนันทวรรณ พันธเพชร
นางสาวนันทวัน สุวรรณกรณ
นางสาวนันทหทัย จันทรอยุ
นางนันทา ทองทิพย
นางนันทิกา พรเพชร
นางนันทิตา ยะปะภา
นางนันทินานันทน ธนัทโรจนกุล
นางนันทิยา เสือปาน
นางนันทิรา แดงดี
นางนันธิกา เหลาเส็น
นางนัยนา ภิรมยชม
นางนัยนา ใสประเสริฐ
นางสาวนัยเนตร คํานาม
นางสาวนัยรัตน ชัยสุข
นางสาวนาจรี ถือศิลป
นางสาวนาตยา มุกดากุล
นางสาวนาตฤดี เย็นศิริ
นางสาวนารีรตั น กิ่งปอง
นางสาวนารีรตั น รีรักษ
นางสาวน้าํ คาง แสงศรีจันทร

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
๑๖๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวน้าํ ตก เพียซาย
นางน้ําผึ้ง จันเจริญ
นางสาวน้าํ ฝน สุระชาติ
นางน้ําฝน อําขํา
นางน้ําออย สุดนาลาว
นางนิซอฟวาณี กาแม
นางนิตติยา การสอาด
นางนิตติยา หวานสูงเนิน
นางสาวนิตธิญา ชวยมาก
นางนิตยา กอนทอง
นางสาวนิตยา ค้ําจุน
นางนิตยา คําตา
นางนิตยา จามะนี
นางสาวนิตยา จําปาวะดี
นางนิตยา ไชยมิกนั
นางสาวนิตยา นอยนันท
นางสาวนิตยา นามแกว
นางสาวนิตยา บุญมี
นางนิตยา ภูผาบาง
นางนิตยา มณีฉาย
นางสาวนิตยา สิงหเพชร
นางสาวนิตยา สิทธิเสือ
นางนิตยา สุภาวงค
นางสาวนิตยา หงษคํา
นางนิตยาพรรณ ภูโททิพย
นางสาวนิตยาภรณ อยูกลัด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๗๐๑

นางสาวนิติกรณ มาลา
นางสาวนิทรา แกวศรีนวม
นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห
นางนิภา กลั่นเรืองแสง
นางสาวนิภา บานเหลา
นางนิภาพร ชิงชัย
นางนิภาพร บัวแกว
นางนิภาพร อาจอารี
นางสาวนิภาภรณ ชอบสูงเนิน
นางนิภาภรณ วรามิตร
นางสาวนิภาวรรณ ออนพันธุ
นางนิ่ม ศรีละออง
นางนิรชร บุญเริ่ม
นางสาวนิรนุช ภาราสิทธิ์
นางสาวนิรมล นอยจันทร
นางนิรมล นาคาธร
นางนิรมล หนูแกว
นางสาวนิรัชชรา ไชยประทุม
นางสาวนิรันดร สมยาสุข
นางนิฤมล สุทธิสน
นางนิลบล วังคะฮาต
นางนิลุบล ดีคาร
นางนีรนันต เย็นรมภบวรภัค
นางนุชนภา ชาแสน
นางนุชนาฏ วันชวย
นางสาวนุชนาถ จิโสะ

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๗๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนุชนาถ ทุมมี
นางนุชนาท สุริรัมย
นางนุชรินทร ชวงโพธิ์
นางสาวนุชรี นาครอด
นางนุชรี แสนนา
นางนุชศลา ชิงชัย
นางสาวนุสรา นิยมเดชา
นางสาวนุสรา แสดงฤทธิ์
นางสาวนุสรีซนั วาเฮ็บ
นางสาวนูรียะ สันบากอ
นางนูรูฮดู า ดาราโอะ
นางเนตนพิศ รักษาวงศ
นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม
นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
นางสาวเนตรนภิศ สรอยศอ
นางเนตรนารี สุจริตจันทร
นางสาวเนรมิตร สุดชนะ
นางเนรัญชลา หลาอุดม
นางเนาวรัตน กาบขุนทด
นางเนาวรัตน สาริยา
นางโนรี เกษมจิตร
นางสาวบราลี ชัยสิริ
นางบวร ชวดรัมย
นางบังอร กุดวิลา
นางบังอร แกวบุดดี
นางสาวบังอร พรายประทีป

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๗๕๓

นางสาวบังอร ศรีดํา
นางบังอร สีเลือ่ ม
นางบัญทม ไกยเดช
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน
นางสาวบัวเคือ อินทราช
นางบัวผัน บรรยง
นางบัวเรียน ดวงเงิน
นางบัววรรณ ยะสุข
นางบานเย็น ดําบรรพ
นางบุญเทียม ดงสันเทียะ
นางบุญหลาย อุทโท
นางบุญโฮม มูลราช
นางบุณฑริกา จรลังกา
นางบุณยวีร วงศสนู
นางสาวบุปผา นอยพันธ
นางบุปผา ศรแกว
นางบุศราภรณ คําแกว
นางสาวบุศราภรณ สมบุญ
นางสาวบุศรินทร ชื่นชม
นางสาวบุษบง โฉมงาม
นางบุษบง ชัยเทพ
นางสาวบุษบา พลรัตน
นางบุษยมาศ หีบเพชร
นางบุษยา รุจิระปรีชากุล
นางบุษราภรณ ชืน่ ชม
นางสาวบุษราภรณ แสนพงษ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๗๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวบุสยง วารัมย
นางสาวเบญจพร ยิ้มแกว
นางสาวเบญจมาภรณ กระภูฤทธิ์
นางสาวเบญจมาศ เชื้อบุญมี
นางสาวเบญจมาศ ทองอ่าํ
นางสาวเบญจมาศ เล็กรัตน
นางเบญจวรรณ แกงจําปา
นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ
นางเบญจวรรณ พรหมจันทร
นางสาวเบญจวรรณ วาวไธสง
นางเบ็ญจวรรณ ตาริไชย
นางสาวเบ็ญจวัน ณ นคร
นางปฏิมาภรณ เชาวนปรีชาพร
นางสาวปณิตมน ทองคําปลิว
นางปณิษฐา ไชยตาแสง
นางสาวปณีต ผอนผาสุข
นางปทุมพร พลศักดิ์
นางสาวปทุมมา ปลัง่ กลาง
นางสาวปทุมมา แสงรักษ
นางปทุมวดี ครองตาเนิน
นางสาวปนัดดา ดวงนาค
นางสาวปนัดดา ปานรงค
นางปนัดดา เริ่มรักษ
นางสาวปนัดดา สกุลไทย
นางสาวปนิดา สีลาภเกื้อ
นางสาวปภัสสร แกวพิลารมย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางปภัสสรา หาญคําภา
นางประกายแกว เสียงหวาน
นางสาวประกายเพชร เอยวัน
นางประคองสิน ผุดผา
นางประจวบ พันธุวิเศษ
นางสาวประจิต พันธแกน
นางประทุมรัตน มหายศนันท
นางประนอม วุฒแิ สน
นางประไพ คงชุม
นางประไพ เงินนอก
นางประไพ ศิริวารินทร
นางประไพพิศ แกวดอนรี
นางสาวประไพศรี ทองไสยพร
นางประภัสสร หวังดี
นางประภาพร มะเสนะ
นางประภาพร วงษที
นางประภาพร หูทอง
นางสาวประภาพรรณ
เพ็ชรประสมกูล
นางประภาภรณ สิทธิพรหม
นางประภาวดี ทองเวียง
นางประภาศรี ละอองภักดิ์
นางประเวียง สุขชุม
นางสาวปรัชญา เสมา
นางสาวปรัชวัน คงแกว
นางปราณี จันทรศรี

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปราณี บุตรวิไล
นางปราณี วงษศรีแกว
นางปราณี แวงอุย
นางปราณี อินทรักษา
นางสาวปราณีต รามหนู
นางสาวปรานี กาดนอก
นางปรารถนา ฉัตรโพธิ์
นางปราศรัย อินทรค่ํา
นางสาวปริฉตั ร สุราช
นางปริชญา บุญทา
นางสาวปริญญา บุญบุรี
นางสาวปริญญา เพชรน้ําหนึ่ง
นางสาวปริญญาณัฐ วิเลิศ
นางสาวปรินดา เสลา
นางสาวปรินา มะโนยะ
นางปรีญานุช ศรีวโิ ชติ
นางปรีดา ดําดวงโรม
นางสาวปรียานุช วงษแกว
นางปรียาภรณ ภูกาบ
นางปรียารัตน แสงใสแกว
นางปรียาวดี วิเวก
นางสาวปวีณา บัวซอน
นางสาวปวีณา บุญสุข
นางปวีณา ภูหดั การ
นางปญจภรณ เฉิดไธสง
นางปญชลีย ฉัตรอริยวิชญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปญญาทิพย กระเปาทอง
นางสาวปทธวดี บายเที่ยง
นางปทมา มัยเซ็ง
นางสาวปทมา อักษรเดช
นางสาวปทมา อัจนากิตติ
นางสาวปทมาพร นนทะสี
นางสาวปทมาพร นพรัตน
นางปทมาวดี พันธะไชย
นางปาจรีย นาระกูล
นางปาณิศา กลิน่ สันเทียะ
นางปาตีเมาะ สุนทรมาลาตี
นางปานทิพย ทองสิงห
นางปานหทัย บุญเสริม
นางสาวปาริฉตั ร ยอดขาว
นางปาริชาติ คนเล
นางปาลรวี พึ่งตาแสง
นางปาลิดา จันทรลา
นางปน แกว จํานงครตั น
นางสาวปน ทอง เอกวัฒ
นางปยนาถ ศรบุญลา
นางปยพร ถาวะราภรณ
นางปยภรณ ญาติสันเทียะ
นางปยมาศ สีหานาม
นางสาวปยรัตน หงษศิลา
นางปยวรรณ ทรงชัย
นางปยวรรณ เพ็ชรนารถ

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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปยวรรณ มาตรา
นางสาวปยวรรณ วรบุตร
นางสาวปยะดา ชํานาญไพร
นางปยะดา นรสาร
นางปยะทัศนีย ศีลารัตน
นางปยะนาฎ นาสุวรรณ
นางปยะนุช อินสองใจ
นางปยากร ใจตรง
นางสาวปยานันต บุญธิมา
นางปุณิกา เกือ้ ภักดิ์
นางสาวปูน บุตรี
นางสาวเปมิกา เฟองฟู
นางเปมิกา สุดมี
นางเปรมฤดี เรืองชัย
นางสาวผกาทิพย ฉิมพงษ
นางผกาพันธ ผาเจริญ
นางสาวผกาภรณ ผดุงกิจ
นางสาวผกามาส เหลืองทอง
นางผการัตน สุริยะมณี
นางผองพรรณ คําสมัย
นางสาวผองศรี พะเวทรัมย
นางผะกานาจ คลายสมบัติ
นางสาวผุสดี มณีโชติ
นางสาวฝารีดาะห บินลาเตะ
นางสาวพจณีย ทองพราย
นางพจนา กงแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางสาวพจนารถ เจียมจิตร
นางสาวพจนารัตน อําไพฤทธิ์
นางพจนีย อสงไขย
นางพชรนันท แสงปาก
นางสาวพชรวรรณ หรั่งวัตร
นางพนันพร ไกรแกว
นางพนัสชนก มะเสนา
นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม
นางพนิดา เครือปละ
นางสาวพนิดา ถวิลสุข
นางสาวพนิดา ถาวรานุรกั ษ
นางพนิดา พุมมณี
นางพนิดา สมบูรณชัย
นางพนิดา สุราแม
นางสาวพนุชดา จินากูล
นางสาวพยอม มูลกวนบาน
นางพยอม วงคครองศักดิ์
นางพเยาว จิดอน
นางสาวพเยาว ทองสวนแกว
นางพรชนก วรรณพงษ
นางสาวพรชัย ปน เกิด
นางพรทิพย คงมาก
นางสาวพรทิพย จับจิตต
นางพรทิพย แตงโสภา
นางพรทิพย สุวรรณสิงห
นางสาวพรทิพย ออนทองอินทร

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวพรทิพย อินทรเกตุ
นางพรนภา บุญลือมี
นางสาวพรนภา พุทธานุ
นางสาวพรนิภา ใครบุตร
นางสาวพรพรรณ ชูออน
นางสาวพรพรหม พรรคพวก
นางพรพิมล ณะลุนลี
นางพรพิมล ไวยกุล
นางพรพิมล สามสาย
นางสาวพรพิมล อนุรักษา
นางพรพิมาล แกวธรรม
นางพรพูนทรัพย จันนวล
นางพรเพชร กงลีมา
นางพรเพ็ญ รัตนธรรม
นางสาวพรรณทิวา สินใหม
นางพรรณปวีย สาระพันธ
นางพรรณี เสี่ยงบุญ
นางพรลดา แกวพิทักษ
นางพรสวรรค จันทรเติม
นางพรสวรรค ดีวิจารณ
นางพรสวรรค บุญญานุภาพ
นางพรสุดา จิตกลาง
นางสาวพรสุรีย เลื่อนรัมย
นางสาวพรหทัย คงสิบ
นางพรหมนคร ขวัญศิรไิ ลย
นางสาวพรัตนดา พนมเขต

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพวงผกา อุสาทรัพย
นางสาวพวงพันธ บุญใบ
นางสาวพวงพิศ ศิริพรหม
นางพวงพิศ สบาย
นางพวงเพ็ญ ดิษแกว
นางพักตรวิภา พาเบา
นางสาวพัชรณัฎฐ กุมภาว
นางสาวพัชรนันท จรรยาวัฒนธนะ
นางพัชรา โพธินาม
นางพัชรา สมควร
นางสาวพัชราภรณ ชํานาญไพร
นางพัชราวดี ประกอบแสง
นางพัชริน ปานเล็ก
นางพัชริน ศิรบิ รรพต
นางพัชรินต แกวพิลา
นางพัชรินทร คําทวี
นางสาวพัชรินทร คํานอย
นางสาวพัชรินทร เจริญบุญญากุล
นางพัชรินทร บุญยืน
นางพัชรินทร พรมสุบรรณ
นางพัชรินทร วรรณอําไพ
นางสาวพัชรี เกิดดี
นางสาวพัชรี ดีเติม
นางพัชรี ทานะ
นางพัชรี ปะมา
นางพัชรี ปจจัยโคนัง

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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพัชรี มะโน
นางสาวพัชรี อําไพ
นางพัชรี อุน ละออ
นางสาวพัชรีย ขวัญศรี
นางพัฒนา สุนทรดี
นางสาวพัฒนา แสงตะวัน
นางสาวพัฒนา เหมือนศรีชยั
นางสาวพัณณิตา เจือจันทร
นางพัตวรรณ มูลเอก
นางพัธยา บุญเสือ
นางพาดียะ แวหามะ
นางพานี แกวหมุน
นางสาวพารินดา สานา
นางพิกุล เกิดผล
นางพิกุล แผนสุพัด
นางสาวพิชชานันท วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวพิชญาพร พลนาคู
นางพิชญาภา เสถียรเขต
นางพิชากรณ มณีราช
นางพิฌาณิกา ไทยจินดา
นางพิทยา วังคะฮาต
นางพิมชนก แสงคํากุล
นางพิมพชนก ธีระเศวต
นางพิมพประไพ ขันทอง
นางพิมพพร อินตะแสน
นางสาวพิมพร โมทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางพิมพลดา นนทะภา
นางพิมพสรณ ตุกเตียน
นางพิมพสุดา สันพนวัฒน
นางพิมลนาฎ วาเรศ
นางพิรญาณ ทีโม
นางสาวพิริยา แผนกุล
นางพิรุณรัตน ศรีคาํ
นางสาวพิไลพรรณ ฉ่ําสมบุญ
นางพิศมัย พฤกษชาติ
นางสาวพิสมัย ขวัญมา
นางสาวพีรญา เกตุยา
นางสาวพีรดา บุญเรือง
นางสาวพีรียา จันทบูรณ
นางพูลสุข มูลเอก
นางสาวเพชรนภา ยอดพรหม
นางเพชรรัตน อินทรสวาง
นางสาวเพชรสมร จันทวงศ
นางสาวเพ็ชราภรณ ดวงกุล
นางสาวเพ็ญนิภา ปนะถา
นางเพ็ญพรรณ คําวัง
นางเพ็ญพักตร บุตรดีวงศ
นางสาวเพ็ญรําไพ หนูสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญฤดี ชวงโชติ
นางเพ็ญศรี คงนาวัง
นางสาวเพ็ญศรี จันทรวองกิจ
นางเพ็ญศรี สืบสม

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเพ็ญศรี เสนจันทร
นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์
นางสาวเพลินจิต กิจรักษ
นางสาวเพลินพิศ โลหากาศ
นางสาวเพียรศิริ พิมพทราย
นางแพรวสุริยา ธรรมเดชศักดิ์
นางสาวไพจิตร บุติมาลย
นางไพยวรรณ ลุนลา
นางไพรัตน จิตรเสน
นางสาวไพรินทร สมัญญา
นางสาวฟารีดะ อาแซ
นางสาวฟารีดะห อาแว
นางสาวฟารีดาห สาแม
นางสาวฟาอีซะห ลีวาเมาะ
นางภคธีรา อุปจักร
นางภรนภา สาสังข
นางภวันตรี บุญเกียรติ
นางสาวภัทรชนก กะเรียงดี
นางภัทรฏารัตน ศิริภักดิ์
นางภัทรพร ชวยชนะ
นางภัทรวิมล ยี่สารพัฒน
นางสาวภัทรา จิ่มอาสา
นางสาวภัทราพร นาสูงชน
นางภัทราพร บุญมาดี
นางสาวภัทรียา คชหิรญ
ั
นางภัสราภรณ บุญแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัสวดี โพธิศ์ รีศาสตร
นางสาวภัสสร นุใจเหล็ก
นางสาวภาณุมาศ ตรีนติ ย
นางภารวี พูนแกว
นางสาวภาริณ โคตรนนท
นางภารินี วสุวัต
นางภาวดี ภูมิผักแวน
นางภาวนา มวงมณี
นางภาวินี พรมโคตรคา
นางสาวภูสิริ ศรแกว
นางเภาซะห ซิมา
นางโภวาทินี อุปนันท
นางสาวมชุณี ศรีอุบล
นางสาวมณฑศกิ าญจน พยุงพันธ
นางมณฑา รัตนชัย
นางสาวมณฑาทิพย เสาวคนธ
นางมณธการ เทียนสันต
นางสาวมณีวรรณ นรินยา
นางสาวมณีวรรณ โวงประโคน
นางสาวมทินา แกวกันใจ
นางสาวมธุรส ปองความดี
นางมธุรส พนทุกข
นางมนตนภัส ธนากูล
นางมนธิรา ภูมลี
นางมนธิรา รักราวี
นางมนสิชา สุทธิแสน

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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวมนัญญา แกวดวงเดน
นางมนัสชนก ตามวงค
นางสาวมนัสนันท อภิชัย
นางมยุรฉัตร วงศนครธรรม
นางมยุรา บุญธรรม
นางมยุรา มาตรวังแสง
นางสาวมยุรี กาญจนพิเชษฐ
นางมยุรี จันจําปา
นางมยุรี เพียแกน
นางมยุรี ยลสุข
นางสาวมลนภา มะสุใส
นางมลฤดี บุญเกาะ
นางสาวมลฤดี อยูพันธ
นางสาวมลิวรรณ จันปญญา
นางสาวมะลิ กาฬพัฒน
นางมะลิวัลย เจริญวงษ
นางมะลิวัลย ทองอิน
นางสาวมัสลิน แสงอําใคร
นางมาซนะห มุวรรณสินธุ
นางมาซียะ วาเลาะ
นางมานิตา สังขชุม
นางมายีดะห สาและ
นางมายือนะ หามะ
นางมาราณี สัสดีวงศ
นางสาวมาริษา จิตกลา
นางสาวมาริสา แสนสุข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางมารีแย ลอนิ
นางมาลัย เพงจินดา
นางสาวมาลัยรัตน คานจันทึก
นางมาลายา วิจนั ทร
นางมาลินี วรสาร
นางมาลี เผือกสวัสดิ์
นางมาลี หมวกเปยะ
นางมาลีวรรณ หงษคํามี
นางมาสนะ ซีเดะ
นางมิง่ ขวัญ สุกใส
นางมินตรา งามทรัพย
นางมิรันตี คลังทรัพย
นางมีดะ ปาเนาะ
นางมือละ เจะเตะ
นางมุกดา อรุณรังษี
นางสาวมุจลินท สาริปา
นางมุทติ า นารี
นางมูนยาตี แวสะมะแอ
นางมูนีซมั มาหะ
นางเมฆขลา บุตรตะโคตร
นางสาวเมตตา ทรัพยศรีศภุ ชัย
นางเมตตา พรหมเนตร
นางสาวเมตตา ยิ่งวงศ
นางสาวเมทินี ตาตะสมิต
นางเมธวีธ กุมารสิทธิ์
นางยรรยงค จําปานิน

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางยอดขวัญ แสนอุบล
นางยารีนา บิลหลี
นางยินดี คงทน
นางยุบล ชูสกุล
นางยุพาพักตร คลองดี
นางยุพาลักษณ ใจถวิล
นางสาวยุพิน สุนทรส
นางยุพิน หลวงสอน
นางยุพิน เอมเจริญ
นางยุภาพร เปรมกมล
นางยุภาพร เรียนเจริญ
นางยุมรี โคตรพงศ
นางยุวธิดา มุทา
นางสาวยุวเรศ วุธนู
นางสาวยุววรรณ ชวยจันทร
นางยุษฎี ชวยสีสวัสดิ์
นางยุษวดี รัชพันธ
นางสาวเยาวดี คาวี
นางสาวเยาวภา คําสม
นางสาวเยาวรัตน ตรึกตรอง
นางเยาวรัตน ธนูสา
นางสาวเยาวรัตน สายโน
นางเยาวลักษณ พันธมุก
นางโยวารียะ ตาเละ
นางสาวรจนา อําภวา
นางสาวรพีพร สมใจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางรภัสลดา นามสงา
นางรวิวรรณ กาละดี
นางรวิวรรณ ยอดสรอย
นางสาวรสพร สนิทมาก
นางสาวรอกีเยาะ บาเหม
นางรอซือเมาะ หะยีอุสมาน
นางรอมละ สติรกั ษ
นางรอหิมะ ตาเละ
นางสาวรออัน เหมสลาหมาด
นางรอฮาณี สะแลแมง
นางรอฮานา สาระธรรม
นางสาวรอฮีหมะ มะสาอิ
นางระเบียบ เกตุชาติ
นางสาวระวิ ขอมอบกลาง
นางสาวรักชนก ยืนยง
นางรักษิณา เรืองดี
นางสาวรังสิมา แจมจันทา
นางรัจจนา พงษขยัน
นางรัชณี วังหนอง
นางรัชณู ไวยพจน
นางสาวรัชดา ทองสุข
นางสาวรัชดาภา แผนผา
นางรัชดาวัลย หิรัณยากาศ
นางรัชนก นิลทจิตร
นางรัชนก โยธะไชยสาร
นางสาวรัชนิตา สังขมณี

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวรัชนี เพิ่มพูลบุญ
นางรัชนี ศรีจันทร
นางรัชนี อาสาบาโง
นางรัชนีกร วรรณทะเสน
นางรัชนีกร สุทธิบริบาล
นางสาวรัชนีกร เสริมแสง
นางรัชนีภรณ วรรณวุธ
นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชร
นางรัชนีวรรณ เฮงทรัพย
นางรัชนีวัลย พรหมแสง
นางรัชรินทร กัติยัง
นางสาวรัตติกาล พลยางนอก
นางรัตติกาล ศรีตระกูล
นางสาวรัตติมา ลาดหนองขุน
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
นางรัตนชุดา ทะจักร
นางรัตนติพร ศิริมาตย
นางรัตนพันธุ บุญไชโย
นางรัตนภา สนศรี
นางรัตนา คําโฉม
นางรัตนา ทรายทวีป
นางรัตนา ธรรมศิริ
นางรัตนา บุญแสน
นางรัตนา ประชากุล
นางรัตนา ผูกฤทัย
นางรัตนา วงศลีลากรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา วงศศรีแกว
นางรัตนา วรรณวงศ
นางรัตนาพร ยอดวิจิตร
นางสาวรัตนาภรณ แกวคําแสน
นางสาวรัตนาภรณ วรรณคาํ
นางสาวรัตนาภรณ ศรีวิรตั น
นางสาวรัตนาภรณ สีมูละ
นางสาวรัตปราณี เรืองผา
นางสาวรัศมี กิตชัย
นางรัศมี ตางประโคน
นางรัสนา อนันตสุข
นางราณี สิมมา
นางราตรี ทิพยโยธา
นางราตรี แทนคํา
นางราตรี บั้งทอง
นางสาวราตรี มวลเมี่ยง
นางสาวรินทรดา เตจามิตร
นางสาวรินทรลภัส พลไชยเศรษฐ
นางสาวรินรดา เชิงหอม
นางรืน่ ฤดี เชาวนะ
นางสาวรุง ดล นฤนาทมโนรม
นางสาวรุง ดารา กลัน่ เรือง
นางรุง ทิพย จําปาทอง
นางรุง ทิพย พันธาธิก
นางรุง ทิวา บุญทวี
นางสาวรุง ทิวา พูลประสาน

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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรุง นภา แกวปญญา
นางสาวรุง นภา ทองเชื้อ
นางสาวรุง นภา ธะนะ
นางรุง นภา นันทวิสุทธิ์
นางสาวรุง นภา บํารุงศรี
นางรุง นภา โพธะศรี
นางรุง นภา สงแจง
นางรุง รวิน นวลลภ
นางรุง เรือง อุดแจม
นางรุง ฤดี เบามงคล
นางรุง อรุณ เลิศพันธ
นางรุจาภา พลชัย
นางสาวรุจิภาส หรัญไชยกร
นางรุจริ า ลายเมฆ
นางสาวรุจวิ รรณ ทองรส
นางรุสไลนา นิมะ
นางรูนา ยะโกะ
นางสาวเรณุกา ปราณีทะ
นางสาวเรณุกา โสภาลัย
นางสาวเรณู เข็มพันธ
นางสาวเรวดี วิจารี
นางเรวดี ศิลาโชติ
นางสาวเรืองรอง สําลี
นางเรืองฤทัย วิทจิตร
นางเรืองอุไร เสือดี
นางเรือนคํา คําโมนะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางสาวโรสนานี หะมิงมะ
นางโรสมาเรียม ราฮิมมูลา
นางลมัย สุขจิตร
นางลมุล ยอดเมฆ
นางลลนา เนาววงษ
นางลวภา สิทธิจนั ทร
นางละมัย ทาแกว
นางละมุล ไชยมงค
นางสาวละมูล วันทํา
นางละอองดาว เพ็งสา
นางสาวละเอียด มัน่ กลาง
นางลักขณา ครุดอุทา
นางลักขณา ไชยฤทธิ์
นางสาวลักษณาวรรณ
สุขประทีปศิลป
นางลัดดา ไกฟา
นางลัดดา จําปาเทศ
นางสาวลัดดาวรรณ คําเขียน
นางสาวลัดดาวรรณ สิงมิง่
นางลัดดาวรรณ เหลาเกียรติกุล
นางลัดดาวรรณ พวงทอง
นางลัดดาวัลย งามขจรกุลกิจ
นางลัดดาวัลย ไชยคิรินทร
นางลัดดาวัลย มะลิเผือก
นางสาวลัดดาวัลย ยอดพิทกั ษ
นางสาวลัมภู สุริยา

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๒
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลาแพน หลาคํามี
นางลาวัลย นนทะสี
นางลําเทียน โปชัยคุปต
นางลําพูล หีดนุย
นางสาวลําภู สัพโส
นางสาวลํายงค พิมพิสาร
นางสาวลํายวน สวนแกว
นางลีลาวดี กมลรัตน
นางไลลา ลายู
นางสาวไลลาห ลีมูสา
นางวงจันทร รัตนประเสริฐ
นางสาววงเดือน ปสสะ
นางวงเดือน สุริยวงศ
นางวจีนนั ท แซซนิ่
นางวชิรา อินลี
นางวชิราพร ไชยชนะ
นางสาววชิราภรณ กิ่งคํา
นางสาววชิราภรณ ทองสรอย
นางสาววชิราวัลย ศรีขันติยา
นางสาววณิชชา นิลรัตน
นางสาววณิชชา บุญมา
นางสาววณีวรรณ เรืองเนตร
นางสาววนัสนันท สุขแสวง
นางวนิดา คํารังษี
นางวนิดา นิอมุ า
นางวนิดา บุญวงค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๙๘
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

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววนิดา พบบุญ
นางสาววนิดา สารินนท
นางสาววนิดา แสงชมภู
นางวยุรี วรรณทะมาศ
นางวรกมล ปตตาเนย
นางสาววรจนา ใจศิริ
นางวรนุช แพะขุนทศ
นางสาววรนุช มาตระกูล
นางสาววรรณกร นาคอินทร
นางวรรณนิภา วงศสวาสดิ์
นางวรรณพร ผลออ
นางสาววรรณพร สวนพานิช
นางวรรณภา โคตรโสภา
นางวรรณภา ชืน่ นอก
นางสาววรรณภา วงเวียน
นางวรรณรัตน ทายิดา
นางวรรณวิภา จรรยาศรี
นางสาววรรณวิมล ฉัตรวรกิจพานิช
นางสาววรรณวิษา คีลาวงษ
นางสาววรรณวิสา กิจสนิท
นางสาววรรณวิสา รักผูกพันธ
นางวรรณา ทองมนต
นางสาววรรณา ปานอําพันธุ
นางวรรณา อินทรัมพรรย
นางวรรณิกา ชาญพิชญาพรวัฒน
นางวรรณิภา เผือกพันธ

๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววรรณี จิใจ
นางวรวรรณ ยินดี
นางวรวรรณ สังฆมณี
นางวรัชยา ภูสังกา
นางวรัญญา ตรีประโคน
นางวรางคณา ทองเปลว
นางวรางคณา พิมพทอง
นางสาววรางคนาง ชูแกว
นางวราพร ชัยอาสา
นางสาววราภรณ คุณธรรม
นางสาววราภรณ ชนะพันธุ
นางวราภรณ ชินวงศพรหม
นางวราภรณ ไชยสุระ
นางสาววราภรณ พรหมวร
นางวราภรณ พลราชม
นางวราภรณ เย็นใจ
นางสาววราภรณ เรืองเจริญ
นางสาววราภรณ วรรณผอง
นางวราภรณ สิงหคบิ ุตร
นางสาววราลี ชูแกว
นางวราวรรณ บัติสม
นางสาววริกา คงควร
นางวริชญ
ิ า อามาตยมนตรี
นางสาววริศรา กกมาศ
นางสาววริศรา ผองแผว
นางสาววลัยกรณ คํามา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๕๐
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

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววลัยพรรณ จิตตวญ
ิ ญาณ
นางวศินี อุน เรือน
นางสาววสิฐา เที่ยงธรรม
นางวอระพัน เจริญภักดี
นางสาววัชรา อาจหาญ
นางวัชราพร กลมประโคน
นางสาววัชราพร แดงสกุล
นางวัชราภรณ มาลากุลตะ
นางสาววัชรินทร จิตอารี
นางวัชรินทร พยัคฆ
นางวัชรียา ระดิง่ หิน
นางสาววัฒนา คุณทะวงษ
นางสาววัฒนา มากขุนทด
นางวันดี ชูชัยทยากุล
นางวันดี แยมรัตน
นางวันดี วงคอินตา
นางวันทนา แพงสวัสดิ์
นางสาววันทนา ศรีทอง
นางสาววันทนีย เยาวยัง
นางวันทนีย สุขสําราญ
นางวันปยะ สุขสําราญ
นางวันเพ็ญ ดอนสิงหะ
นางสาววันเพ็ญ นุยสุข
นางวันเพ็ญ รอดทุกข
นางวันเพ็ญ สงาแสง
นางสาววันวิสา ทิพวัตร

๒๓๗๖
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววันวิสาห บุญชวยเหลือ
นางสาววัลยา ใจคง
นางวัลลภา ฟกเขียว
นางวาณี งาดี
นางสาววาทศิลป บุญสูง
นางวารี พงษราศรี
นางสาววาลินี อําไพศรี
นางวาสนา เกษียร
นางวาสนา เข็มจีนมะดัน
นางวาสนา ไชฉิม
นางสาววาสนา เทพยจาย
นางวาสนา เทียบคํา
นางวาสนา ประพฤติตรง
นางวาสนา ปราบุตร
นางสาววาสนา พันธุมาส
นางวาสนา รอดชู
นางวาสนา เรืองศรี
นางวาสนา วิชัยโย
นางวาสนา วิเศษ
นางสาววาสนา ศรีเคลือบ
นางสาววาสนา สอนประสิทธิ์
นางสาววาสนา สิงหโชติ
นางสาววาสนา แสนเสนาะ
นางวาสนา ออนแกว
นางวาสิตา ไชยเพ็ชร
นางสาววิกัญญา รษบุตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๐๒
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

นางสาววิจติ พร มากมูล
นางวิจิตรตรา มุกรินละไมมาด
นางวิจิตรา ทัพพรหม
นางสาววิจติ รา นาเสงี่ยม
นางวิจิตรา พานิชย
นางวิจิตรา สายสมบัติ
นางสาววิชชุดา วรัยศรี
นางวิชญารัตน สุวรักษ
นางวิชุดา เวชสารศรี
นางวิภักดี ไชยบุญ
นางวิภา คนยั้ง
นางวิภาดา สารพล
นางสาววิภานันท เพชรดง
นางวิภานุช แสงอรุณ
นางวิภาพร ศิรมิ าตรกูล
นางวิภาพร หมิน่ หวัง
นางวิภาพรรณ แกวกัน
นางวิภาภรณ นามโคตร
นางสาววิภาภรณ ฤทธิ์ชัย
นางวิภารัตน ถาวรกาย
นางวิภารัตน ทรงแกว
นางวิภารัตน ธรรมบุตร
นางสาววิภารัตร ตางจงราช
นางสาววิภาวดี ธนามิตต
นางวิภาวรรณ สามสี
นางวิภาวัลย โยธาสุข

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิภาสิริ พรมตวง
นางสาววิมล ชูณรงค
นางสาววิมลรัตน แกวสาระ
นางสาววิมลรัตน วันดี
นางสาววิมลวัลย นาออม
นางวิมาลา ศรีสมเดช
นางสาววิยะดา ขยันเขตการ
นางวิยะดา ชินบุตร
นางสาววิยดุ า ปน งาม
นางสาววิระพรรณ ตั้งใจเจริญทรัพย
นางวิรตั ดา สินสวัสดิ์
นางวิราณี ยอดดําเนิน
นางสาววิราวรรณ กาเมืองลือ
นางวิลาวัลย แควนไธสง
นางวิลาวัลย ผลจรุง
นางสาววิลาวัลย ศรีกอก
นางวิลาวัลย ศุภพร
นางสาววิลาวัลย สุคําภา
นางสาววิลาสินี นันทรินทร
นางวิไล คูแ กว
นางสาววิไล แสงพรม
นางสาววิไล ออนตานา
นางวิไลพร พัฒนะราช
นางวิไลพร ศรีทอง
นางสาววิไลรัตน มหาศาล
นางวิไลลักษณ ยืนยง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๕๔
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

นางวิไลลักษณ ริมไธสง
นางวิไลลักษณ เหล็กเอี้ยง
นางสาววิไลวรรณ คํามุงคุล
นางวิไลวรรณ จงใจกลาง
นางวิไลวรรณ ดอนอามาต
นางวิไลวรรณ ไพรบึง
นางวิไลวรรณ รักษามัน่
นางวิไลวรรณ ลุนนากัน
นางวิไลวรรณ แหวนเงิน
นางวิไลวรรณ ขานโฮง
นางวิวรรณ สัจจยานุกูล
นางวิวา รัตนโสภา
นางสาววิศัลยศยา พิศนอก
นางวิสา ณ พัทลุง
นางวิสา โพธิขํา
นางวิสาข บุญตานนท
นางสาววิสนุ ัน ไกรสิทธิ์
นางวีณา วงษสุดตา
นางวีนา พรหมศร
นางสาววีรยา ขําวิชา
นางวีรยา ยะมอนแกว
นางวีรวรรณ แกววงศ
นางแวนะ สมาแอ
นางสาวแววมยุรา จันทรสง
นางแวเสาะ เด็งสาแม
นางแวอัสมา ขะเด

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘๐
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศภวรรณ บุษภา
นางศรัญญา หลาเถิง
นางสาวศรัณยา กลีบธง
นางศรีประจันทร ภูมิสิทธิ์
นางศรีประภา บุญเทียม
นางศรีแพร ออนดี
นางศรีไพ ประเสริฐสิน
นางสาวศรีสมร ศรีขดั เคา
นางศรีสุดา แกวทอง
นางศรีสุดา ดําคลาย
นางศศิชา หนอทองหลาง
นางสาวศศิธร ชวยสงค
นางสาวศศิธร นาคสง
นางศศิธร นิมสันเทียะ
นางศศิธร ปลาผล
นางศศิธร ผองอําไพ
นางสาวศศิธร พรพิทักษกุล
นางสาวศศิธร ศรีสงคราม
นางสาวศศิธร สรอยทอง
นางศศิวมิ ล เชิดกลิ่น
นางศศิวมิ ล ธิมา
นางสาวศศิวิมล สินสมรส
นางศักดิ์สดุ า บุตรบิล
นางศิรฎาพร เคามูล
นางสาวศิรดา พรมเทพ
นางสาวศิรประภา จันตระกูล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๐๖
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

นางสาวศิราพร พุฒิเศรษฐ
นางศิรารัตน บุญฤทธิ์
นางศิริกญ
ั ญา ใจจันทร
นางศิริกญ
ั ญา ปญญาวิเศษ
นางสาวศิริกาญจน พากเพียร
นางสาวศิริกุล ชื่นบาน
นางศิริทร ปฐมวงค
นางศิรินภา ชางการ
นางสาวศิรินนั ท วรรณพงษ
นางสาวศิรินาถ นามทองจันทร
นางศิริพร เกตุรนุ
นางศิริพร พันธรณี
นางศิริพร มะโนรัตน
นางศิริพร ศรีทอง
นางศิริพร โสภณ
นางสาวศิริพรรณ โลสันเทียะ
นางศิริพักตร พัฒนพันธุ
นางสาวศิริเพ็ญ สียางนอก
นางศิริภัสสร อุดมรัตน
นางสาวศิริมนัส ขันทนิตย
นางศิริมา แสงสิมมา
นางสาวศิริรตั น ไชยสมบัติ
นางศิริรตั น บุญเรือง
นางสาวศิริราพร บุญยอ
นางศิริลักษณ จั่นเทศ
นางศิริลักษณ พิบูลรัตนสังข

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๓๒
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศิริลักษณ พิมพแกว
นางศิริลักษณ เพริดพราว
นางสาวศิริลักษณ ศรีสุพรรณ
นางศิริลักษณ สมวงศ
นางสาวศิริวรรณ ไขหนิ
นางสาวศิริวรรณ ตันหยง
นางศิริวรรณ ผิวงาม
นางสาวศิริอร คลายสกุล
นางสาวศิริอร จันทรสุวรรณ
วาที่รอยตรีหญิง ศิริอร ธิปต ย
นางสาวศิวลักษณ ชัยงาม
นางศีตลา ฐิตธิ รรมจริยา
นางศุกภัตรา บุศเนตร
นางศุดีมา ทิพยเนตร
นางศุทธนา เพชรสุวรรณ
นางสาวศุทธิณี เงินประโคน
นางสาวศุภนันท พิมดี
นางสาวศุภนิตย สัมภวมานะ
นางสาวศุภพิชญ บุญแตง
นางสาวศุภมาส สิงหสถิตย
นางศุภลักษณ กอนใหม
นางศุภลักษณ คลอดทองเพ็ชร
นางศุภลักษณ จันทีนอก
นางสาวศุภลักษณ หมั่นทะลุง
นางศุภวรรณ ชาตรี
นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๕๘
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

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภตั รา โอดเทิง
นางสาวศุภากร แสนสุข
นางศุภศิ า คะรุณ
นางสาวโศรดา บุตรดา
นางสการินทร เศรษฐากา
นางสาวสกาวรัตน ประสานเนตร
นางสกุณี ถวยทอง
นางสาวสงวนศิลป สังขพันธ
นางสาวสตรีรตั น พรหมคุณ
นางสถาพร แสงทอง
นางสนิท อาจกลา
นางสปนะห สาและ
นางสมควร หมัน่ ดี
นางสมจิต ปน ทอง
นางสาวสมใจ จันทรงกรด
นางสาวสมใจ จิตมั่น
นางสมใจ นอยนารถ
นางสมใจ บุตรคุณ
นางสาวสมใจ วัฒนะยา
นางสมใจ ออนชู
นางสมญา เกาเอี้ยน
นางสมถวิล พันพลู
นางสาวสมปอง นาราศรี
นางสาวสมพร ดวงสําฤทธิ์
นางสมพร ธรรมบุญ
นางสมพร พงศชินภัทร

๒๕๘๔
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมพร มีสมาน
นางสมพร วงคแสนสี
นางสาวสมพร วรรณจู
นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน
นางสมเพชร ดวงมูล
นางสมเพียร ถิ่นชีลอง
นางสมมาศ หาสูง
นางสาวสมร วิเศษวงษา
นางสมร สายแวว
นางสาวสมฤดี อยูด ี
นางสมฤทัย ศิรหิ ลา
นางสมศรี ปานาลาด
นางสมสตรี วงคแสวง
นางสมสะอาด สุวรรณพันธ
นางสาวสมหมาย สวนดอกไม
นางสมหวัง หุมอาจ
นางสมัย สุวรรณอําภา
นางสาวสมาภรณ แสงภู
นางสมิตานัน ทิพยศรีหา
นางสาวสมิหรา เดชา
นางสาวสรกมล เริงศิริ
นางสรญา มนตรีโพธิ์
นางสาวสรรสุนีย ชมชืน่ ดี
นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือ
นางสรอยทอง วงศศิลา
นางสรอยเพชร วิเศษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๑๐
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

นางสรัญญา จําปาทอง
นางสรัญญา อุดมแสน
นางสรัลยา ชาวนา
นางสราญา หุดากร
นางสาวสโรชา มีชัยวัฒนกุล
นางสลิตตา มะโนวัฒนา
นางสลิตตา สุริโย
นางสองแสง อาราษฎร
นางสาวสอาด จุลทัศน
นางสาวสะนา สะแอเตะ
นางสันทวดี พางาม
นางสันทะนา อวนใสย
นางสาคร ประกอบกิจ
นางสาคร พนาไพโรจน
นางสาคร ศรีคําหลอม
นางสาธิตา สังขพันธ
นางสายเงิน หวังหมูก ลาง
นางสายน้ําผึ้ง ประสานสงค
นางสายฝน ลบบํารุง
นางสายฝน ศักดิ์สิรโิ กศล
นางสาวสายพิน มิลภา
นางสายแพ ลัยเลิศ
นางสายรุง คลังวงษ
นางสาวสายสุนีย คําอัด
นางสาวสายสุรีย จันปุม
นางสาวสายใหม ภารประดับ

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓๖
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสารภี ใจเพียร
นางสาวสาริณี โสภาวรรณ
นางสารี วันภักดี
นางสารีนา แวหะหมัด
นางสารีฟาห โตะลู
นางสาวสาลินี บุนนาค
นางสาลีฮะ หาแว
นางสาวสาวิตรี คําจุล
นางสาวสาวิตรี ถารียะ
นางสาวสาวิตรี โพธิ์ภักดีกลู
นางสาวสาวิทยตรี พิมพพงษพัฒน
นางสําเนียง เหล็กเพชร
นางสํารวย คุม สุวรรณ
นางสาวสํารี ผิวผอง
นางสําลี ดวงบุบผา
นางสาวสิตานัน ชัยเดช
นางสิทธิณี เหลาลุมพุก
นางสาวสิมาลัย ชัยชนะ
นางสิรกิ ร แมนเมธี
นางสิรกิ ร สานอก
นางสิรนิ ทิพย ทรัพยแสนเจริญ
นางสิรนิ ารถ กังแฮ
วาที่รอยตรีหญิง สิริพันธ สอนภักดี
นางสาวสิรริ ักษ ทิพยอักษร
นางสาวสิริลกั ษณ เกตุดารา
นางสาวสิริลกั ษณ ศรีมณี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๖๒
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

นางสิรลิ ักษณ โสพลสุข
นางสาวสิรวิ รรณ พลอยมี
นางสาวสิโรตม บุญเลิศ
นางสีตีอามีเนาะห อาลี
นางสุกฤตา วิษณุพงษพร
นางสาวสุกญ
ั ญา กิง่ รังกลาง
นางสุกญ
ั ญา คุมกลาง
นางสุกญ
ั ญา ตันตรา
นางสาวสุกญ
ั ญา ทรงพระ
นางสาวสุกญ
ั ญา ประกอบมิตร
นางสาวสุกญ
ั ญา ไผจิตร
นางสุกญ
ั ญา เพชรมงคล
นางสุกญ
ั ญา วชิรปญญาวัฒน
นางสุกญ
ั ญา ศิลาออน
นางสุกญ
ั ญา สารีบท
นางสุกญ
ั ญา สุทธิทาที
นางสาวสุกญ
ั ญา แสนพงษ
นางสุกญ
ั ดา จําปาดี
นางสาวสุกัลยา โคตรชัย
นางสุกัลยา ทองนุย
นางสุกัลยา สุดตา
นางสุกานดา นวนไทย
นางสุขฤทัย หวันเสนา
นางสุขสวัสดิ์ จันทะวัฒ
นางสาวสุคนทา คงทน
นางสาวสุคนทิพย ทองตา

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๘
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุคนธทิพย อยาลืมดี
นางสาวสุจติ รา นาครัตน
นางสาวสุจติ รา โพธิ์นา
นางสาวสุจติ รา หนูงาม
นางสุจติ รา หวาวันจารย
นางสาวสุจติ รา หอมชาติ
นางสาวสุจิพันธุ จันทรวาสน
นางสุจวิ รรณ ศิริคาํ วงศ
นางสาวสุชาดา คําศรี
นางสุชาดา ธรรมทัตโต
นางสาวสุชาดา ปลืม้ ฤทัย
นางสุชาดา รอดแกว
นางสุชาวดี วงษกิมฮัว่
นางสาวสุฑามาศ รอดอุดม
นางสาวสุณีย เพ็ชรสลับศรี
นางสุดลักษณ ณ พิกุล
นางสุดศิริ จันทรเจริญ
นางสาวสุดา สมอแกว
นางสุดา เองฉวน
นางสุดาพร พาระพัฒน
นางสาวสุดาพรรณ กาละพงษ
นางสุดารัตน คําอั้น
นางสุดารัตน สมควร
นางสุดารัตน สุวรรณกูฎ
นางสาวสุทธาวรรณ เทศบุตร
นางสาวสุทธิดา มากแดง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๑๔
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

นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา
นางสาวสุทธิพร สาโคตร
นางสาวสุทธิรักษ คงสุข
นางสาวสุทธิรัตน สุขสวัสดิ์
นางสาวสุทธิวรรณ ไชยเมือง
นางสาวสุทธีกานต วงศวรรณ
นางสาวสุทัสสา บุญเมือง
นางสาวสุทิน คาขาย
นางสาวสุทิพย สมจิตร
นางสาวสุทิพา บาตรโพธิ์
นางสาวสุทิพา รักษามั่น
นางสุทิศา ตอสกุล
นางสุธัญญา พันธุร ักษ
นางสาวสุธญ
ั ญา รัตนบรรพต
นางสุธาทิพย ผลไสว
นางสุธาทิพย หมืน่ งาม
นางสุธารัตน อุทัยแสง
นางสุธาสิณี ทองไสย
นางสุธาสินี เนคมานุรักษ
นางสาวสุธญ
ิ า เภรีฤกษ
นางสุธิตา ราชพรม
นางสาวสุธิภรณ ขนอม
นางสุธิสา สารสุข
นางสุนทราภรณ จันทรแจมภพ
นางสุนทรี กรองมาลัย
นางสุนทรี รอดนิล

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๐
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุนนั ทา ลาชโรจน
นางสุนันทิยา สายสมบัติ
นางสุนารี คงหาญ
นางสุนิด โททํา
นางสาวสุนิยา ธิปต ย
นางสุนิสา แสนโคตร
นางสาวสุนีย พูนพิทักษสกุล
นางสุนีรตั น ถวิลถึง
นางสุประวีณ จันทะเรือง
นางสุปราณี ทองดี
นางสุปราณี สุทธะ
นางสุปรีดา เกตุประกอบ
นางสุปรียา ปานเมือง
นางสุปรียาภรณ ไชยวิชติ
นางสาวสุพรรณี กองคา
นางสาวสุพรรณี คํานันท
นางสุพรรณี ปานสาลี
นางสาวสุพรรษา ภูแ กว
นางสาวสุพักตร นิ่มนวล
นางสุพัชนี เอียบฉุน
นางสุพัฒนสินี เรือนแกว
นางสุพัตร ปญญาสิทธิ์
นางสาวสุพัตรา การมาสม
นางสุพัตรา จั่นจีน
นางสุพัตรา ชูชีพ
นางสาวสุพัตรา แซคู

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๖๖
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

นางสุพัตรา ยะลา
นางสุพัตรา รักษาวงค
นางสาวสุพัสตรา มูนกี ุล
นางสุพาลักษ ไชยคิรนิ ทร
นางสาวสุพิชฌาย ปน สันเทียะ
นางสุพิชฌาย สวายสมสีกุล
นางสุพิณ จันทรทอง
นางสุภนีตา กังเซง
นางสุภรภรณ ศิลปการ
นางสาวสุภวรรณ ธิวงศษา
นางสุภักดิ์ มาตรวังแสง
นางสาวสุภัค ฟกเงิน
นางสุภัคร สุขกฤต
นางสุภัคสินี สันประภา
นางสุภัตตรา แสนคม
นางสุภัทรจิตรา ศักดิ์จันทร
นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรี
นางสุภัทรา เขตจัตรุ ัส
นางสุภา จังศิรวิ ัฒนา
นางสาวสุภา โชยรัมย
นางสาวสุภา นามะสนธิ
นางสุภางค วงษวรรณดี
นางสาวสุภาณี ดานสมพงศ
นางสาวสุภาพร จันทา
นางสุภาพร ชมหมืน่
นางสุภาพร ปกษิณศิริ

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙๒
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุภาพร ปุก หมืน่ ไวย
นางสาวสุภาพร พิรัตน
นางสุภาพร ศรีนวลขาว
นางสาวสุภาพร สัสดี
นางสุภาพรรณ ชมไชย
นางสุภาภรณ ชายสวัสดิ์
นางสาวสุภาภรณ แดงเพ็ง
นางสุภาภรณ ตาลเอี่ยม
นางสาวสุภาภรณ ภูมวิ าล
นางสุภาภรณ รอดเที่ยง
นางสุภาภรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุภาภรณ เหิมขุนทด
นางสุภาภรณ อาจผักปง
นางสุภาภรณ อุราสาย
นางสุภารัตน ศรีเนียม
นางสุภาวดี ไชยศรีหา
นางสาวสุภาวดี ตันใจ
นางสุภาวดี ตับกลาง
นางสาวสุภาวดี เทพริยา
นางสุภาวดี ประภาวะนัง
นางสุภาวดี ภูสุมาศ
นางสุภาวดี ละมุลมอญ
นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน
นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ
นางสุภาวัลย บุญใส
นางสุภาศิณี เอียดแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๑๘
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

นางสุภิญญา เทียนสิรกุล
นางสาวสุภิญญา อินทรเกิด
นางสุมลทรา แสนเมือง
นางสาวสุมาพร คลายคลึง
นางสาวสุมามาลย ราญไพร
นางสุมาลา เบ็ญหวันสนิ
นางสุมาลี กันสการ
นางสาวสุมาลี ความสุข
นางสุมาลี คําปานทิพย
นางสาวสุมาลี ชูทอง
นางสุมาลี บินมะเกะ
นางสุมาลี พิลาเปลา
นางสุมาลี รวมธรรม
นางสาวสุมาลี รักสมบัติ
นางสาวสุมาลี ศรียา
นางสาวสุมาลี สุขศิริ
นางสุมาลี อ.สุวรรณ
นางสุมติ รา ไชยลังการ
นางสุมติ รา บุญชู
นางสุรดา ธรรมโรจน
นางสุรวดี แสงประชารักษ
นางสุรตั น ธนาบูรณ
นางสาวสุรางคณา ศรีบญ
ุ จิตร
นางสาวสุรนิ ทร นึกอุน จิตร
นางสุริยาทิพย เวียงนนท
นางสุรี ศรีสวัสดิ์

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๔๔
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุรีพร มาวัน
นางสาวสุรีย เกิดโภคา
นางสุรีย คํานวน
นางสุรียพร ชางกลึง
นางสุรียพร อิม่ พงษ
นางสุรรี ัตน จิตรไพศาล
นางสุรรี ัตน ตุลสุข
นางสุรรี ัตน ธรรมสรางกูร
นางสาวสุฤทัย ขาวสกุล
นางสุลนิ ดา ทองเพ็ญ
นางสาวสุวดี มีเพชร
นางสุวภัทร สิรวิ รางคกุล
นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา
นางสุวรรณี สุนทรธีรกุล
นางสาวสุวณ
ั ลา แวงดา
นางสาวสุวดิ า ศรีเครือดํา
นางสุวิภา ศรีวงค
นางสาวสุวมิ ล คงแกว
นางสาวสุวมิ ล ธัญวรรณ
นางสุวิมล บุณยะเกียรติ
นางสาวสุวมิ ล พันธุม ณี
นางสาวสุวมิ ล เพริดภูเขียว
นางสาวสุวมิ ล สุขจิตร
นางสุวิมล แสนลัง
นางสุไวดา หลาดี
นางสาวสุหัททัย ตันวิมลรัตน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๗๐
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

นางสูรณ
ี ี กาเจ
นางสาวสูรหี ยะ ตาเยะ
นางสาวเสลาลักษณ กรรเกษร
นางเสวิตา ศรีภา
นางเสวียน แววเพ็ชร
นางสาวเสาวณี วงษพัฒน
นางเสาวณีย จินโรจน
นางเสาวนิตย สุภาพบุรุษ
นางเสาวนีย ทวีเมือง
นางสาวเสาวนีย พรหมเพ็ชร
นางเสาวนีย วรพจน
นางเสาวภา โคตเถร
นางเสาวภา สุขเฉลิมชัย
นางเสาวภา สุวรรณวงศ
นางเสาวรส สนศิริ
นางสาวเสาวรัตน คําออน
นางเสาวลักษณ จันทะชา
นางสาวเสาวลักษณ ประสานศรี
นางสาวเสาวลักษณ วาระเพียง
นางเสียงขิม อุน พิกุล
นางแสงจันทร ใจแกว
นางแสงจันทร สิงหครุฑ
นางแสงจันทร สุทธิรัตน
นางสาวแสงเดือน พลมาก
นางแสงเดือน อองสวาง
นางแสงเดือน อินตะงาม

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๙๖
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวแสงทอง คําเสือ
นางสาวแสงอารุณ แซหรือ
นางสาวโสภา โคตรสมบัติ
นางโสภา ตนะทิพย
นางโสภา ลากอก
นางสาวโสภา อรุณใหม
นางสาวโสภิดา ธรรมวงศ
นางโสภิดา สุราตะโก
นางโสภิดา เสนารัตน
นางโสภิศ ภูดินดาน
นางสาวโสรญา ยวงรัมย
นางหทัยกาญจน โคแกว
นางหทัยกาญจน พิมพสาร
นางหทัยทิพย ทองศรีชมุ
นางหทัยภัทร โสภาวนัส
นางสาวหทัยรัตน จันทรัตน
นางหทัยรัตน จุลสวัสดิ์
นางสาวหทัยวรรณ เปพันธุด ุง
นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียม
นางสาวหนึ่งฤทัย ฤทธิศร
นางสาวหยาดพิรุณ บาลแพทย
นางสาวหรรษา เจริญวานิช
นางหรรษา สิทธิพงศ
นางหรอดียะ การกลา
นางหฤทัย คําบุญเกิด
นางสาวเหรียม อะหมาด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๒๒
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

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอณาวิล สุไชยชิต
นางอทิตยา ปมปา
นางสาวอธิตา คําปลอง
นางสาวอนงค ศรีสินธ
นางสาวอนงคนาฏ เกื้อกอแกว
นางอนงคภัทร โรจนธนกุลชัย
นางอนัญญา นันชา
นางสาวอนัญญาพร ไขมุกข
นางอนันตทยา ตะเภาทอง
นางสาวอนินทิกา ขจรชีพ
นางอนิสา มงคลสุคนธรัก
นางอนุกูล กุมภีร
นางสาวอนุตรา ภูมิทรัพยไพบูลย
นางอนุรักษ ทายา
นางอนุรี กรีมละ
นางสาวอโนรัตน ปุรินทราภิบาล
นางอภิญญา กิง่ แกว
นางสาวอภิรดี พรรคมาตย
นางสาวอภิรดี พรหมพันธ
นางสาวอภิลักษณ พัฒนากุล
นางสาวอภิษฎา ชาญประโคน
นางอมรรัตน กรวยทอง
นางอมรรัตน แกวเสนหา
นางอมรรัตน จันทะนันท
นางอมรรัตน แซเตีย
นางสาวอมรรัตน ดีพูล

๒๙๔๘
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอมรรัตน บุญคง
นางสาวอมรรัตน ปูมสีดา
นางสาวอมรรัตน มาเจริญ
นางสาวอมรรัตน สมบัติ
นางอมรรัตน สมสันเทียะ
นางอมรรัตน หงษา
นางอมรรัตน หาญวิชาชัย
นางอมราวดี ปตาละเต
นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน
นางอรจิรา นามวงษา
นางอรชร ยิ้มเกิด
นางอรชร เศรษฐบุปผา
นางสาวอรชุมา นามประดิษฐ
นางสาวอรดี นอยปุก
นางอรทัย แกววิชิต
นางสาวอรทัย ทองงอก
นางสาวอรทัย น้ําทิพย
นางสาวอรทัย บุพโชติ
นางสาวอรทัย พิมพทอง
นางอรทัย แพรศรี
นางอรทัย โมแพง
นางอรทัย ศรีทอง
นางอรธนาภา รัตนรุงกิจ
นางอรนีย ศิโล
นางอรนุช จูเปย
นางสาวอรพิณ สนธิกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๗๔
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

นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร
นางสาวอรรยา สิงหขนุ ทด
นางสาวอรวรรณ เกตุแสง
นางสาวอรวรรณ โพธิศ์ รีดา
นางอรวรรยา พูนรัตนทรัพย
นางสาวอรวรรร อะทาโส
นางสาวอรวิชญ ทองมาก
นางอรษา พืชผล
นางอรสกุล จันทะรัง
นางอรสา บุญยาพงษ
นางอรอนงค แกวไธสง
นางอรอนงค ศรีมงคล
นางสาวอรอุมา รอดแยม
นางอรอุมา สุดชารี
นางสาวอรอุรา สุขแปดริว้
นางอรัญญา กตัญู
นางสาวอรัญญา งามอุสา ห
นางสาวอรัญญา ตากกระโทก
นางอรัญญา เตียวสามารถ
นางสาวอรัญญา ไทยหลอ
นางสาวอรัญญา พลเจียง
นางสาวอรัญญา เริ่มจันทึก
นางอริยา คงเพียรภาค
นางสาวอริศรา จันทะสิม
นางสาวอรุณนภา นพเวช
นางสาวอรุณรุง อามุตตาภรณ

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๐๐
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรุณี เพ็ชรหิน
นางสาวอรุณี มากบริบรู ณ
นางสาวอรุโณทัย ชัยทิมประทุม
นางอลิษา มะยิ
นางอัคลีมา มะยูนุ
นางสาวอังคณา ธรรมวิริยสติ
นางสาวอังคณา ยีหมาด
นางสาวอังคณา ศรีเตชานุพงศ
นางอังคนา ชรากาหมุด
นางอัจฉรา ณะตะวัน
นางสาวอัจฉรา นุนเกลี้ยง
นางสาวอัจฉรา ปราบพาล
นางอัญชลาภรณ เขียวมัง
นางสาวอัญชลี บรรณประสิทธิ์
นางสาวอัญชลี ปรีชายศ
นางอัญชลี พรหมวงค
นางอัญชลี พระนอนเขตต
นางอัญชลี มีโต
นางสาวอัญชลี มุงเจริญวัฒนกุล
นางอัญชลี สีคะ
นางสาวอัญชลี สุขกระโทก
นางอัญชลี แสงสวาง
นางอัญญา พังจุนันท
นางอัทญา สายราม
นางอันติกา กลางประพันธ
นางสาวอัมพร กาบุตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๒๖
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

นางสาวอัมพร คําอาย
นางอัมพร คุณอักษร
นางอัมพร บุญทอง
นางอัษฎางพร ชํานาญทาง
นางอาจารี คําสุวรรณ
นางอาซียะห เจะเลาะ
นางสาวอาทิตยา กางสี
นางสาวอาทิติพร แสนจักร
นางอาบีดะฮ คงสิเหร
นางสาวอาพร บุญกระจาย
นางสาวอาภาภรณ จันทรลมิ้
นางสาวอาภารัตน นอยแสง
นางอามินะ สาดีน
นางอามีเนาะ อาแด
นางสาวอารมย ปานทอง
นางสาวอารยา สุธรรม
นางอารวรรณ คํานันท
นางสาวอาริศปรียา กําทอง
นางอารี สุขแดง
นางอารีฉะห อุดหลี
นางอารีดา อาแล
นางสาวอารีย กองแกว
นางอารีย คําแกว
นางอารีย ชัยวงษวัน
นางอารีย นวลดุก
นางอารีวรรณ วรสุขบุญชัย

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕๒
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

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอารีวรรณ หลงสลํา
นางสาวอาฤทธิศ์ รา สิทธิวงค
นางอาอีซะห อัศศอลีฮนี
นางสาวอําพร จิตศัพท
นางอําพร สุเรรัมย
นางอิสรา ภูพวก
นางสาวอิสรีย เนียมเกาะเพ็ชร
นางสาวอุดมลักษณ อัพภาสกิจ
นางอุทัย เกงกวาสิงห
นางอุน เรือน ศิริพรประสิทธิ์
นางอุน เรือน อ่ําบุญ
นางสาวอุบล มีสิมมา
นางสาวอุบลรัตน ชูศรี
นางสาวอุบลวรรณ รุงเรือง
นางอุมากร ออยตาล
นางสาวอุมาพร ชัยศรี
นางสาวอุมาพร บุญทรัพย
นางอุมาพร ภูสุดสูง
นางอุมาพร หาญมานพ
นางสาวอุมาพร เอี่ยมละออ
นางอุมาวดี ยลวงศ
นางสาวอุรา เสียมไหม
นางอุไร ภูถุ
นางอุไรพร ไชยคํามี
นางสาวอุไรวรรณ กลิน่ แกว
นางอุลัยลักษณ วรรณทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๑
๒

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

นางสาวอุลัยวรรณ ภูมิพันธ
๓๐๘๕ นางเอือ้ มพร หัสรินทร
นางสาวอุษณีย ขวัญมา
๓๐๘๖ นางสาวเอื้ออารีย จานทอง
นางสาวเอกปวีร หวังคะพันธ
๓๐๘๗ นางสาวแอเสาะ มาแย
นางเอมพิกา ใจกลา
๓๐๘๘ นางสาวฮับเซาะ มะดือเระ
นางเอมอร ปทมสีแกว
๓๐๘๙ นางฮายาตี หะยีเจะหะ
นางเอ็มอร บําขุนทด
๓๐๙๐ นางฮารีหระ เจะหมะ
นางเอือ้ เฟอ กูลพรม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๐ ราย)
นายสุธี ดีกลั่น
๖ นางมณฑา วิชัยวุฒิ
๗ นางสาววรัญญา เปงปง
นางกาญจนา แสงหิรญ
ั
นางชญาภา ใจโปรง
๘ นางสาวสาลินี ปราณีสร
นางสาวธัญญานุช มะโนปา
๙ นางสาวสุภาพร แกวบุบผา
นางสาวนิรชา ปกกะโต
๑๐ นางสาวอติกานต ทองมาก
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
นางสาววัชรี บุญโสภา
๓ นางสาวอภิรดี ใจดี
นางสาวสรวงสุดา บารมีพทิ ักษกูล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
สิบเอก ปฐมพงษ อริยะศิรวิ งศ
๓ นางกฤติกา ลาวัณย
นายพิเชษฐ กันทาหอม
๔ นางสาวปารณีย ทาอาจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒๓ นางสาวสุภัสรีญา บัวเกตุ
๒๖ นางสาวอรพินธ ยวงใย
๒๔ นางโสเพ็ญ ยอยอัด
๒๗ นางสาวอุษา แกวกระจาง
๒๕ นางสาวอนัญญา แกวกระจาง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายสัมนาการณ บุญเรือง
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวปยวดี คะเนสม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ทวีติยาภรณมงกุฏไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นางสาวดารณี อรุณวรากรณ
๓ นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุง
๒ นางสาวทัศนีย ชุมชืน่ ดี
๔ นางรุง ตะวัน งามจิตอนันต
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นายจิรวิทย ไทภูวไพบูลย
๓ นางสาวหทัยชนก ทองหลา
๒ นายชัชวาล อัชฌากุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายกชกร พลเยี่ยม
นายกญพัทธ ศรีคราม
นายกมล เชิดวงศสงู
นายกมล ตริยาทรัพย
นายกมล ภูพวก
นายกมล เรืองจันทร
นายกมล ศรีแกว
นายกมล แสงบุญ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๓,๓๒๘ ราย)
๙ นายกระเษม แกวสิมมา
๑๐ นายกริชชัย ลุโบะกาแม
๑๑ นายกริชเพชร คําโสภา
๑๒ นายกฤต หมื่นเจริญ
๑๓ นายกฤตย เจียมใจ
๑๔ นายกฤษฎา กิง่ บรรเทา
๑๕ นายกฤษฎา บุญถาวร
๑๖ นายกฤษฎา ปตเตย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายกฤษณชัย นัดพบสุข
นายกฤษณะ ปราบยาวา
สิบเอก กฤษณุรตั น รัชโน
นายกฤษดา นิยมทอง
นายกฤษดา ระวังพาล
นายกฤษดา สัตยานุการ
นายกลม สิทธิเนตร
นายกวง จงเอือ้ นกลาง
นายกวิน รสชุม
จาสิบเอก กวีศกั ดิ์ ชางทอง
นายกษม ทองศรีมะดัน
นายกษิณ ตอนเหนือ
นายกสิน วิเศษ
นายกอกิต คําผัด
นายกอเกียรติ ทีพารัตน
นายกอเกียรติ์ ชางสนั่น
นายกองเกียรติ กลอมแกว
นายกองไล นีรมิตร
นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศกั ดิ์
นายกอศักดิ์ สอนสอาด
นายกัมปนาท คันศร
นายกัมปนาท สุวรรณมณี
นายกัมปนาท แสงจันทร
นายกัมพล เทียมแสน
นายกาน จงจันศรี
นายกานตอง เส็งเอี่ยม

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายการันต จันทา
นายการันต นพทิพย
นายกาฬเนตร ยืนสุข
นายกําจัด ใจดี
นายกําธร ตันมาละ
นายกําธร ทองจันทา
นายกําพล ซอสูงเนิน
นายกําพล นรชาญ
นายกําพล บุญลาภ
นายกําพล พลเชียงสา
นายกําพล เพาพาน
นายกําพล ยิ้มเกิด
นายกําพล เลาหวัฒนภิญโญ
นายกิ่ง ลิ้มประสาท
นายกิจจา อุอนิ ทร
นายกิชสณพนธ เฉลิมวิสตุ มกุล
นายกิตฏิธัช พัฒนพงศ
นายกิตติ ขานดาบ
นายกิตติ เชิงสะอาด
นายกิตติ วุฒิพงศ
นายกิตติชัย สุทธิรตั น
นายกิตติพงษ ขําปลื้มจิตร
นายกิตติพงษ ดวงนิล
นายกิตติพงษ โตหนึ่ง
นายกิตติพงษ ประเสริฐ
นายกิตติพงษ เลขะพันธุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายกิตติพันธ กุนทอง
นายกิตติพันธ บุษบา
นายกิตติพัศ นพนิยม
นายกิตติภพ ธนาภาเดชาวัต
นายกิตติภูมิ ไทรบุรี
นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์
นายกิตติเมธินทร สุวรรณไตรย
นายกิตติรัตน คําภา
นายกิตติวัฒน จิตรรัมย
นายกิตติศกั ดิ์ กาละวงค
นายกิตติศกั ดิ์ ขานไข
นายกิตติศกั ดิ์ ชนะภัย
นายกิตติศกั ดิ์ รักษไทย
นายกิตติศกั ดิ์ หารดี
นายกิตติศกั ดิ์ เห็มมะชาติ
นายกิติคม แสงกระโทก
นายกิติชัย สวนแกว
นายกิติพงษ ศรีคะรัตน
นายกิติภัฎ บุญหวาน
นายกิติศักดิ์ ไชยดี
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
นายกิระติ ยางธิสาร
นายกือรี ปะนาฆอ
นายกุลชาติ ไชยยงค
นายกุลเดช จอกนาค
นายกุศล กาสี

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายกุศล ภูมงั่
นายเกตมณี การุณ
นายเกตุ เสารเพชร
นายเกริก กล่ํานอย
นายเกริก นอยสุข
นายเกรียงไกร กอวิเศษ
นายเกรียงไกร ทรัพยเกิดปญญา
นายเกรียงไกร ผานสําแดง
นายเกรียงไกร สังขวิชัย
นายเกรียงไกร สุจิรพงศ
นายเกรียงไกร ออนยิ้ม
นายเกรียงเดช แสวงสาย
นายเกรียงศักดิ์ ทัศนีวรรณ
นายเกรียงศักดิ์ รัตนพันธ
นายเกษม เขียวขํา
วาที่รอยตรี เกษม จุติสงขลา
นายเกษม ใจคง
นายเกษม ชาวคําเขต
นายเกษม ดานวิไล
นายเกษม ทาวยา
นายเกษม ใบหาด
นายเกษม ปนเอี่ยม
นายเกษม พูลทวี
นายเกษม มวงนาค
นายเกษม ยะมา
นายเกษม แวหมะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายเกษม ศรีสุรกั ษ
นายเกษมศานต ศรีโพนทอง
นายเกษมสรรค เขตบุญไสย
นายเกษร ทวยหาญ
นายเกียรติชัย สังขจันทร
นายเกียรติณรงค คําโสภา
นายเกียรติวินัย สุขกําเนิด
นายเกียรติศกั ดิ์ มณีรัตนกร
วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ วงครักไทย
นายเกียรติศกั ดิ์ อภิระติง
นายเกื้อกูล วรรณสาร
นายแกว เตี้ยเล็ก
นายโกญจนิษฐ เพชรเพ็ง
นายโกมล กําเนิดหิน
นายโกเมฆ พรหมเกษ
นายโกเมศร ออนเกตุพล
นายโกวิท คําแสน
นายโกวิท หมื่นทา
นายโกศล กันธะรส
นายโกศล มีแสงนิล
นายโกสินทร ลวดทอง
นายโกสินทร วิชาผา
นายไกรยุทธ วงศศรี
นายไกรรุก ภูธาตุทิพย
นายไกรวัล ศุภประเสริฐ
นายไกรวิทย พิมาลัย

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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายไกรวุฒิ สมพงษผึ้ง
นายไกรสร จันทรสุกรี
นายไกรสร เทพนากิจ
นายไกรสร โพธิรักษ
นายไกรสร วงศวิวฒ
ั น
นายไกวัลย ถนอมสิน
นายขงเบง บุญประคม
นายขจร แพจุย
นายขจรจิตร ตะหมัง
นายขรรคชัย ชุมสา
นายขวัญใจ โถบํารุง
นายขวัญใจ อุดมรัตน
นายขวัญชัย ชอบงาม
นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชยั
นายขวัญชัย ศุภสุข
นายขวัญทอง สอนศิริ
นายขวัญเมือง ทามแกว
นายขันทวงษ สุริยนต
นายขันธชัย ชาลี
นายเขตชาติ กาสี
นายเข็มชาติ ศรีภูธร
นายเข็มทอง บุญศรี
นายเข็มเพชร ละสามา
นายคงฤทธิ์ นันทะแสง
นายคงศักดิ์ เสวลาภี
นายคชา เรืองรัตน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายคฑาวุธ แข็งแรง
นายคณาชิต คุมทั่ว
นายคณาธิป สิริพรหมภัทร
นายคณิศร มาตยผล
นายคนอง จอมคํา
นายคนอง บัวเย็น
นายคนอง มณีรัตน
นายคมกฤช เกษศิรโิ ยธิน
นายคมกฤช เทพสุวรรณ
นายคมกฤช สุภารี
นายคมธัช อินวันนา
นายคมภณ เต็มศักดิ์
นายคมวุฒิ หุบชะบา
นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์
นายคมสัน วงศวเิ ศษ
นายคมสันต ไชยบุดดี
นายครรชิต พงษเจริญ
นายครรชิต ศิวไิ ลซ
นายครรชิต อุทยมกุล
นายคฤหัส ดําทองเสน
นายคะนึง แกวอัมพร
นายคัด จอมมณี
นายคาน นามสวาง
นายคํา ชัยเขวา
นายคําฉันท เบามี
นายคําดี ขินานา

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายคํานวณ มาเมือง
นายคํานึง ไชยแสง
นายคํานึง ดิษฐโรจน
นายคํานึง ธรรมใจ
นายคํานึง บัวจันทร
นายคําผาน คําภักดี
นายคําพร ปากเมย
นายคําพัน คําภูษา
นายคําพันธ ชัยอาสา
นายคําพูน นิลแกว
นายคําภา ดําพะธิก
นายคําภีร ศรีสรอยพราว
นายคํามี หอมเนียม
นายคํารณ เกตุแกว
นายคํารณ ชุมออง
นายคํารณ พิมเพียร
นายคําสิงห พิบูลภักดี
นายคําสิงห เภาพาน
นายคิณ ประชุม
นายคุณากร แสนเยีย
วาที่รอยเอก คุณาวุฒิ ศรีสวุ รรณ
นายคูณศิลป อาวบูรณวิวฒ
ั น
นายคูณสมบัติ นารินรักษ
นายเคน จันทรวงษ
นายเคนวัฒน ฤทธิรณ
นายโคจร อินธิปก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายงามพล คําแกว
นายจงกล ดาสุโพธิ์
นายจงกล พุทธศาวงษ
นายจงรัก วินิจ
นายจงสวัสดิ์ ศรพรหม
นายจตุพล สุขเจริญ
นายจตุรงค นรสาร
นายจตุรงค โพนสูงเนิน
นายจตุรงค ภูอยูเย็น
นายจตุรงค ไหมฉิม
นายจรรยา โยธายุทธ
นายจรรยาพิสุทธิ์ สิทธิโชติ
นายจรรรงค ภูมนิ า
นายจรวย แสงแกว
นายจรัญ กาละวิก
นายจรัญ เถรแกว
นายจรัญ บุญผอง
นายจรัญ พันธกสิกรรม
นายจรัญ รัตนศุภสิริ
นายจรัญ วิเชียรรัตน
นายจรัญ สุขทอง
นายจรัญ สุธรรมทาน
นายจรัญ อุดอาย
นายจรันต นิลสุ
นายจรัล งามสม
นายจรัล บํารุงชู

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายจรัส จันทรพรหมรัตน
นายจรัส ปน ทอง
นายจรัส เมืองมูล
นายจรัส สิงหสวัสดิ์
นายจรัส สุรโิ ย
นายจริญ อังสนุ
นายจรินทร จันทรหอม
นายจรินทร ยิ้มขาว
นายจรุงศักดิ์ ดุลมะยูร
นายจรูญ แกวสําลี
นายจรูญ จงหาญ
นายจรูญ จุยสาย
นายจรูญ แผนทอง
นายจรูญ พรหมดวงดี
นายจรูญ มูสิกะ
นายจรูญ วิไลรัตน
นายจรูญ ศรีจันทรทอง
นายจรูญ ศรีประสาร
นายจรูญ ศาลางาม
นายจรูญ สืบพงษ
นายจรูญ สุพรรณนนท
นายจรูญศักดิ์ สมสุข
นายจเร ครองธรรม
นายจเร หนูปลืม้
นายจวน วงษปน
นายจักร พิชัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒

นายจักรกริศน บุไธสง
นายจักรกฤช สุภาภรณประดับ
นายจักรกฤษณ ช่ําชอง
นายจักรกฤษณ แดงสนั่น
นายจักรกฤษณ ตระกูลอินทร
นายจักรกฤษณ เปยมประสงค
สิบโท จักรกฤษณ เพียววงษ
นายจักรกฤษณ สุริยนั ต
นายจักรชัย ขนอม
นายจักรพงศ ขุนธิวงศ
นายจักรพงศ ชากํานัน
นายจักรพงศ พินิจการ
นายจักรพงษ ฉายประทีป
นายจักรพงษ มาลาศิลป
นายจักรพันธ คําจันทน
นายจักรพันธ สาระวรรณ
นายจักรภัทร ชิตพงศ
นายจักริน ดวงสอดศรี
นายจักริน เมืองใจหลา
นายจักรี กองจันทร
นายจักรี บุญเที่ยง
นายจักษกฤษฎ สุดานิช
นายจัด สิงหา
สิบเอก จันทร ก่ําภัคสร
นายจันทรเจา สุนนท
นายจันทรัตน กัลยาบาล

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
วาที่รอยตรี จารึก จันทรนามวงค
นายจารึก ชาวันดี
นายจารึก ผองพันธชัย
นายจารึก ยงเยื้องคง
นายจารึก อนุกูลพันธ
นายจารุพันธ สุกอง
นายจารุวัตร สุวานิช
นายจํานงค จิตรรักษ
นายจํานงค ดงเทียมสี
นายจํานงค ภักดี
นายจํานงค รมเย็น
นายจํานงค เราเขตกิจ
นายจํานงค วรรณศรียพงษ
นายจํานงค สรรศรี
นายจํานงค หลาเพชร
นายจํานอง นาใจคง
นายจําเนียร เจริญกิจ
นายจําเนียร ตูมหอม
นายจําเนียร ทวยภา
นายจําเนียร รัตนติสรอย
นายจําเนียร ศักดิ์ศรี
นายจําปาศักดิ์ บุญมาตย
นายจํารอง นอยนาช
นายจํารัส พูลทวี
นายจํารัส ลอมกระโทก
นายจํารัส หรรษาวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายจํารูญ บูรณกูล
นายจําเริญ แกวมณี
นายจําเริญสุข พุฒขาว
นายจําเรียง มีเครือรอด
นายจําลอง แจงทอง
นายจําลอง ฉุนประดับ
นายจําลอง ชูเอิน
นายจําลอง ปาโกวงศ
นายจําลอง พินทิสบื
นายจําลอง เพงบุญ
นายจําลอง เพชรหิน
นายจําลอง ภักดีโชติ
นายจําลอง มั่นเหมาะ
นายจําลอง สมไทย
นายจิณณะ นานนท
นายจิตกร ดวงประสิทธิ์
นายจิตการ การสมจิตต
นายจิตตกร กําเนิดเหมาะ
นายจิตรติ ศิริพรม
นายจิตรานนท เนือ่ งมัจฉา
วาที่รอยตรี จิรเชษฐ จันทรสุภาเสน
นายจิรโชติ ชารีชุม
นายจิรพันธุ เจริญสม
นายจิรพันธุ สุขปาละ
นายจิรภัทร ณีศะนันท
นายจิรเมธ จันทบูรณ

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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายจิรวัฒน ดอกดวง
นายจิรวัฒน วังสุภา
นายจิระ จิตจักร
นายจิระ เวฬุวนารักษ
นายจิระเดช มวลทอง
นายจิระพงษ คําวงค
นายจิระเมศร อัครรังสีธนกุล
นายจิระศักดิ์ ควรนิคม
นายจีรัชญ ตะคํา
นายจุฑา หลีวิจติ ร
นายจุมพล น้ําสังข
นายจุลทรัพย ไพศาล
นายจุฬา มันธุภา
นายเจณฑพงศ แสงชัยศิลป
นายเจน ใจงาม
นายเจริญ ฉันทะธรรม
นายเจริญ ทัดมาลา
นายเจริญ นันไชยวงค
นายเจริญ เนสะและ
นายเจริญ เพ็ญหนู
นายเจริญ ศรีแสนปาง
นายเจริญ ศาสตรวาหา
นายเจริญ สาลีรัมย
นายเจริญ แสงจันทร
นายเจริญชัย บรรเลงรมย
นายเจริญวิชญ ทวีพิพัฒนไชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายเจริญศักดิ์ ครบอยู
นายเจริญศักดิ์ วัฒนเชาวกุล
นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง
นายเจษฎา ธีระตระกูล
นายเจษฎา สุวรรณปญญา
นายเจษฏา ศรีสุภาพ
นายเจะกอเซ็ง ขาเดร
นายเจะสมาแอ หะยีเด็ง
นายเจียม สิงหสุธรรม
นายเจียมศักดิ์ จันทสุข
นายใจ ปลิดดอก
นายฉโรจนพนั ธ ภากรอนุรกั ษ
นายฉลวย ซินพรมราช
นายฉลวย สวนสุขา
นายฉลอง ไตรแสง
นายฉลอง เฟองฟู
นายฉลอง สอนวงษ
นายฉลอง สืบกินนอน
นายฉลอง อัมพวา
นายฉลอม วาสชัยกุล
นายฉลอม สิงหจนั ทร
นายฉลาด สมพงษ
นายฉัฐชาย แสงภูวงษ
นายฉัตรชัย จันทรดี
นายฉัตรชัย จันทะลัย
นายฉัตรชัย ชาวไร

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายฉัตรชัย เชือ้ กิตติศกั ดิ์
นายฉัตรชัย ไชยโยธา
นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง
นายฉัตรชัย ไตรเมศร
นายฉัตรชัย เทียมมณีรตั น
นายฉัตรชัย ประเสริฐศรีสกุณ
นายฉัตรชัย พงศาปาน
นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์
นายฉัตรชัย สังขภิญโญ
นายฉัตรมงคล จันทรบรรจง
นายฉับพลัน สมร
นายเฉลิม แกวแกนเพชร
นายเฉลิม จําปาวิจติ ร
นายเฉลิม เมฆจะโปะ
นายเฉลิม ศรนารายณ
นายเฉลิม สินจินา
นายเฉลิม สุวรรณ
นายเฉลิม อินทะรังษี
นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ
นายเฉลิมชัย คืนดี
นายเฉลิมชัย จันทรพัฒนพงศ
นายเฉลิมชัย นครไชย
นายเฉลิมชัย ประเสริฐปาลิฉัตร
นายเฉลิมชัย พรหมณะ
นายเฉลิมชาติ บุรณศิริ
นายเฉลิมชาติ ยศนันท

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายเฉลิมพล ดอนดี
นายเฉลิมพล ตามเมืองปก
นายเฉลิมพล มินวงษ
นายเฉลิมพล สายเคน
นายเฉลิมยุทธ อุตมอา ง
นายเฉลิมรัตน กาญจโนทัย
นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน
สิบตํารวจตรี เฉลิมศักดิ์ มาลา
นายเฉลียว ดอนกวนเจา
นายเฉลียว โยวะผุย
นายชญานิน มั่งมี
วาที่รอยตรี ชฎิล ชูฉัฏฐะ
นายชนศิษฎ อุปลาบัติรัชตธร
นายชนะ ทะดวง
นายชนะ วงษมา
นายชนะ สิกุลจอย
นายชนะวิน แสงทามาตย
นายชนาธิป ชะนะพิน
นายชนาสิน สุวรรณบุบผา
นายชม กลวยดี
นายชมพร จับใจนาย
นายชยณรงค พูลมี
นายชยันต เพชรศรีจันทร
นายชรลอน โชติรตั น
นายชรัญ บูลการณ
นายชรินทร โกฎแสง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชรินทร รุจิยาปนนท
นายชรินทร วัฒนะนาวิน
นายชลธาร ธานี
นายชลธี แกวปองปก
นายชลอ ชะละจิตต
นายชลอ แดงไฟ
นายชลันธร รัตนแกว
นายชลิต พากเพียร
นายชลิต รัตนแสง
นายชวน ถาวงศ
นายชวน เพชราช
นายชวลิต แกงอินทร
นายชวลิต คงสูงเนิน
นายชวลิต ชมโพธิ์สอน
นายชวลิต นิยม
นายชวลิต นิสสัยมัน่
จาสิบเอก ชวลิต มังคลาด
สิบเอก ชวลิต สกุลทอง
นายชวลิต สีหวงษ
นายชวลิต อวนปอง
นายชวลิตร จันทรเนตร
นายชววรรธก ศรีจันทร
นายชวัติชัย ฮะทะโชติ
นายชอบ หนูกล่าํ
นายชะออน อําพคุณ
นายชัชชัย เพียรชนะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

สิบเอก ชัชชัย มณีโชติ
นายชัชวาล กัณทาพันธ
นายชัชวาล ปญญาไชย
นายชัชวาล เปานาเรียง
นายชัชวาลย คัมภีราวัฒน
นายชัชวาลย งามลวน
นายชัฎ ตระกูลสินทอง
นายชัยเจริญ นอยหมอ
นายชัยชนะ ดวงนางรอง
นายชัยชนะ ถวิลการ
นายชัยชาญ นิยม
นายชัยณรงค กองคํา
นายชัยณรงค คําโฮงค
นายชัยณรงค ชาวงษ
นายชัยณรงค นินนันท
นายชัยณรงค มวงประเสริฐ
นายชัยณรงค วงควาท
นายชัยเดช หรีกประโคน
นายชัยพจน ศรีหาวงค
นายชัยพร พิลาภ
นายชัยมงคล บุษดี
นายชัยยวัฒน ไมยะปน
นายชัยยุทธ ฤทธิจักร
นายชัยรัตน ขมินทกูล
นายชัยรัตน มวลชัยภูมิ
นายชัยรัตน มะลิซอน

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชัยรัตน เมฆอากาศ
นายชัยฤทธิ์ กลิ่นชวนชื่น
นายชัยฤทธิ์ สงฉิม
นายชัยวรรณ เกตุวราภรณ
นายชัยวัฒน คารมยกลาง
นายชัยวัฒน จันทรหงอม
นายชัยวัฒน บุญชวย
นายชัยวัฒน รัตติรังสรรค
นายชัยวัฒน สัญญา
นายชัยวัฒน สุขคร
นายชัยวิชติ ฮับยูโสะ
นายชัยวุฒิ พิชญบตุ ร
นายชัยวุฒิ อันทะแสง
นายชัยสิทธิ์ มะสุนี
นายชาคริต กลาขยัน
นายชาคริต ตุงคะศิริ
นายชาญ มณีรตั น
นายชาญ ศรศิลป
นายชาญชัย ไชยพิศ
นายชาญชัย ออนหวาน
นายชาญณรงค เกษรเทียน
นายชาญณรงค จันทกรณ
นายชาญณรงค เพชรจํารัส
นายชาญณรงค โพธิ
นายชาญณรงค ยาสุทธิ
นายชาญยุทธ พัฒนโชติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี ชาญวิทย เคนไชยวงศ
นายชาญวิทย เดชโยธิน
นายชาญวิทย โพธิร์ ัง
นายชาญวุฒิ ชาญประโคน
นายชาญศิลป รัตนเทพี
นายชาตรี จันทรจารุภัค
นายชาตรี ไตรยราช
นายชาตรี ทันตา
นายชาตรี หัตถประดิษฐ
นายชาตรี อุนเรือน
นายชาติชาย พลจารย
นายชาติชาย ศรีสงั วาลย
นายชาติชาย สุขลอม
นายชาติณรงค มณีมูล
นายชานนท เรียนกิจ
นายชานันท ประภา
นายชาย จันทรงาม
นายชารี ทอดแสน
นายชํานาญ กัณหาสุข
นายชํานาญ เกตุโสระ
นายชํานาญ โชติจนั ทร
นายชํานาญ ทุมทุมา
นายชํานาญ บัวมาก
นายชํานาญ ปางเดิม
นายชํานาญ พอบุตรดี
นายชํานาญ ลิ้มบุญลือเขต

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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชํานาญ ศุกรโยธิน
นายชํานาญ เสิบกลิ่น
นายชํานาญ แสงจันทร
นายชํานาญ แสงบุญ
นายชิณภัทร อุน ทะยา
นายชิณวัฒน ภูดรโพธ
นายชิด ประดาห
นายชิตพล เตจะ
นายชิน หอมชืน่
นายชินรศักดิ์ พิสุทธิไพศาล
นายชินวัฒน รวมชนอนุเคราะห
นายชิราวุธ เมอมะนา
นายชีวนิ ทองศรี
นายชีวนิ บุญถม
นายชุมพร ไชยสาร
นายชุมพร นาคประสบสุข
นายชุมพล คชสังขสีห
นายชุมพล ฝูงใหญ
นายชุมพล ศรีสงั ข
นายชุมพล สนิทวงค
นายชูเกียรติ นวนเกตุ
นายชูเกียรติ สหุตนัย
นายชูชัย ใจนอง
นายชูชัย นาคปน
นายชูชาติ แกวศรีจันทร
นายชูชาติ คอนสันเทียะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายชูชาติ ชัยวงศ
นายชูชาติ นันทพานิช
นายชูชาติ บัวคํา
นายชูชาติ บุญญาพิจิตร
นายชูชาติ สมตัว
นายชูชาติ สะสมทรัพย
นายชูชาติ แสงภูพาท
นายชูชดิ ลิม้ ไพบูลย
นายชูชีพ จะนู
นายชูชีพ เนื้อนวล
นายชูชีพ พวงรอด
นายชูชีพ ศรีอยู
นายชูโชค แนบสนิทธรรม
นายชูวิทย วิทยา
นายชูศักดิ์ บุญนนท
นายชูศักดิ์ บุบผาเฮา
นายชูศักดิ์ หอยสังข
นายชูศิลป แยมโกเมน
นายชูสิทธิ์ นันทวรกุล
นายเชนชัย แขฉิมพาลี
นายเชล พรหมศรี
นายเชวง กันทะวงศ
นายเชษฐ เกษกุล
วาที่รอยโท เชษฐา เชษฐสิงห
นายเชาว ถิน่ สืบ
นายเชาวฤทธิ์ ทองชัย

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเชาวฤทธิ์ หงษชูตา
นายเชาวลิต ลือนิคม
นายเชิด ปนแปง
นายเชิดชาญ โยธารินทร
นายเชิดศักดิ์ ทองดา
นายเชิดศักดิ์ วิเชียรโชติ
นายเชี่ยว ภักดีณรงค
นายโชค สุจริตจันทร
นายโชคชัย แกวเพิ่มพูน
นายโชคชัย วิเชียร
นายโชคชัย สุรารักษ
นายโชคดี มุสกิ ะสังข
นายโชติ ขันทะบุตร
นายโชติ จิตขาว
นายโชติ ศักดิ์หารภพ
นายไชยณรงค จันทรคงหอม
นายไชยณรงค พงศสวุ รรณ
นายไชยทัศน เชื้อฉ่ําหลวง
นายไชยยา ชิณนะพงศ
นายไชยยา วารินทร
นายไชยยา สุทัศนสันติ
นายไชยวัฒน นาถ้ําพลอย
นายไชยวิทย ปนะถา
นายไชยา ชัยสุริยะวิรัตน
นายไชยา รัชนีย
นายไชโย กลารมราน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายไชโย ถนอมพุทซา
นายซาโก วราหะ
นายซําซูดิง บินอีซอ
นายฌานวัฒน นิ่มสวัสดิ์
นายญาณพัฒน ศรีภูธร
นายฐณวัฒน เกษรสิทธิ์
นายฐปกรณ ธานีวรรณ
นายฐปนรรจ เกื้อเสง
นายฐากูร คํามะนาง
สิบเอก ฐานวัฒน โชติจิรธนาศักดิ์
นายฐานะ พิทักษวงศ
นายฐานันดร เจนพานิช
นายฐาปนา อิม่ เขียว
นายฐิติวฒ
ั น ทองอาสน
นายฐิติวฒ
ั น พันธทรัพย
นายณกุล เนาวชา ง
นายณชัย เสนากิจ
นายณฐพรรษ พูพวง
นายณฐาภพ บุญทองโท
นายณธสรณ สังขพันธุ
นายณพงศ แจงไพร
นายณพดล ลอยชัยภูมิ
นายณรงค กลิ้งเล็ก
นายณรงค ไกรกิจราษฎร
นายณรงค ขจรคติมา
นายณรงค คชรินทร

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายณรงค คําชาย
นายณรงค จันทรเพชร
นายณรงค ชัยวงค
นายณรงค ชัยสิงหเหนือ
นายณรงค ชํานาญศรี
นายณรงค แดงเหมือน
นายณรงค ตระกาลจันทร
นายณรงค ธรรมวงค
นายณรงค ธาราศานิต
นายณรงค ประเสริฐสาร
นายณรงค ปาละปน
นายณรงค ผาแสน
นายณรงค พงษประดิษฐ
นายณรงค พันหนูเทียน
นายณรงค เมนคํา
นายณรงค ยะพลหา
นายณรงค เย็นศรี
นายณรงค รงรัตน
นายณรงค ศรีอวน
นายณรงค ศุกรนันทน
นายณรงค สิงหรุงเรืองกิจ
นายณรงค สุคนธพงศ
นายณรงค สุริโย
นายณรงค อุนดาบทวงศษา
นายณรงคกรณ คําพิศาล
นายณรงคชัย ภักดิ์พล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายณรงคชัย ภัทรสกล
นายณรงคเดช คงปรางดี
นายณรงคศักดิ์ แดงสุข
นายณรงคศักดิ์ สวนชวย
นายณรงคศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์
นายณรงเดช นาขนานรัมย
นายณรงศักดิ์ ทันแลว
นายณวัฒน ผุยไชยสงค
นายณัฏฐฐศักดิ์ สูงรัง
นายณัฏฐยศ ปาหลวง
นายณัฐ คํามูล
นายณัฐ หมองอิน
นายณัฐกร กั๋งเซง
นายณัฐกริช ยงไพศาลทรัพย
นายณัฐกิตติ์ ชาวนา
นายณัฐฉัตร อนันตวรชัย
นายณัฐชากร นุชทาโพธิ์
นายณัฐนนท จินดาหลวง
นายณัฐพงศ นิสูงเนิน
นายณัฐพงษ เพริดพราว
นายณัฐพล ชํานาญคา
นายณัฐพล เดชะคําภู
นายณัฐพล บัวเครือ
นายณัฐพล พลสมบัติ
นายณัฐพัฒน สายเพ็ชร
นายณัฐวร ขาวเรือง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายณัฐวัฒน บานชื่น
นายณัฐวัฒน ภูดอกไม
นายณัฐวัฒน วรรณจู
นายณัฐวิทย ไขววงศ
นายณัฐวุฒิ นามวงศษา
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
นายณัฐวุฒิ ริดบวน
นายณัฐวุฒิ ศิลาโชติ
นายณัฐสิทธิ์ หลักหนองจิก
นายณัฒวิ ุฒิ อรุณโรจน
นายณุกูล เดือนหงาย
นายดนัย ไชยสินธุ
นายดนุพล ผันผาย
นายดลชัย สิงหคะ
นายดวงดี ชัยรัตน
นายดารอน ออนศรี
นายดาวเรือง วิเศษสัตย
นายดําเกิง แกวยศ
นายดําเนิน นาราษฎร
นายดําเนิน ผาทอง
นายดําเนิน พึ่งเงิน
นายดําเนิน เพียรคา
นายดํารง จันทรประทีป
นายดํารง ไชยมนตรี
นายดํารง ไชยวรรณ
นายดํารงค จงถาวร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายดํารงค จุฬาลักษณสิริ
นายดํารงค ซาเสน
นายดํารงค พันธโภชน
นายดํารงค ศรีอราม
นายดํารงศักดิ์ ธานีรัตน
นายดํารงศักดิ์ ภารพบ
นายดํารงศักดิ์ รจนา
นายดิฐพร ดิษยเกษม
นายดิรักษ หลอนจําปา
นายดิเรก เกิดวิชัย
นายดิเรก คลืน่ แกว
นายดิเรก โพธิ์สวาง
นายดิเรก เวชทัพ
นายดิเรก สุขภิรมย
นายดิเรก สุวรรณา
นายดิเรก อินทรทองชวย
นายดุริยะ วงศใหญ
นายดุษฎี สมสวย
นายดุษฏฉลอม เสนานาค
นายดุสติ เกษวิริยะการณ
นายดุสติ แกวมูล
นายดุสติ โกนสันเทียะ
นายดุสติ ดวงใจดี
นายดุสติ มั่นคง
นายเด็จดวง วรรโณมัย
นายเดชดํารง พงศพื้น

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเดชธนู พรหมอินทร
นายเดชะ สิงหทอง
นายเดชา กาญจนเสน
นายเดชา การรัมย
นายเดชา จันดาพันธ
นายเดชา เจริญสุข
นายเดชา ตอโชติ
นายเดชา ยลวงศ
นายเดชา วิภาตะภูติ
นายเดชา สังขศิริ
นายเดชา สุมขํา
นายเดชา อานไธสง
วาที่รอยตรี เดชานุภาพ จิวาลักษณ
นายเดโช ชูแกว
นายเดโชพล ชลธี
นายเดน เกี้ยวไธสง
นายเดนนคร ขาวสะอาด
นายเดนพงษ วิเชียรศรี
นายเดนศักดิ์ อิงอาจ
นายเดวิทย รมยราช
นายเดิน รัตนะ
นายตระกูล รอตเสถียร
นายตราพร สุขสวัสดิ์
นายตรีทนาถ หามนตรี
นายตรีศักดิ์ จินดาไพศาล
นายตฤณ มีเนตรทิพย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายตอพงษ มาพงษ
นายเตชิต เลี้ยงพงศวฒ
ั นากิตติกุล
นายเติม สาลีพันธ
นายเตียงทอง ชัยจันทา
นายโตโจ ชูธัญญะ
นายไตรภพ แกววิเชียร
นายไตรสิทธิ์ กองกิจธนาวัฒน
นายถนอม เปลี่ยนทอง
นายถนอม พันธุเลิศ
นายถนอมศักดิ์ ชารัมย
นายถนัด ชูพันธ
นายถนัด นอยแสง
นายถนัด แสงพันธ
นายถวัลย กงทะสร
นายถวัลย แกวดวง
นายถวัลย ศรีสุขะโต
นายถวิล แกวถิน่ ดง
นายถวิล เชื้อนิล
นายถวิล โชติชัยพิบูล
นายถวิล ดลอารมณ
นายถวิล บุญมีปอม
นายถวิล ปลายขอก
นายถวิล โพโสภา
นายถวิล ศิริสนุ ทร
นายถวิล สมภูเวียง
นายถวิล สายสุข

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายถวิลศักดิ์ อมตะพงศพันธุ
นายถัด อินทรนาค
นายถาวร ครองยุติ
นายถาวร คําออ
นายถาวร จันทรขอนแกน
นายถาวร นีลพันธนันท
นายถาวร ภักมี
นายถาวร ภุมรินทร
นายถาวร มหา
นายถาวร ยอดเจริญ
นายถาวร ลาดเสนา
นายถาวร หวานชะเอม
นายถาวร หาญธงชัย
นายถาวัลย ฝนคําสอน
นายเถียน เผาอาย
นายแถลง ทองโคกกรวด
นายทนง หนูศรีแกว
นายทนงศักดิ์ พยุวงศ
นายทนงศักดิ์ สิงหพร
นายทนงศักดิ์ สุพร
นายทนงศักดิ์ หลาสิงห
นายทเนท ศรีชุมพล
นายทรงเกียรติ เทพประเสน
นายทรงเกียรติ ศรีไชยวาน
นายทรงเกียรติ แสไธสง
นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔

นายทรงพร ทองนวล
นายทรงพล ทาศิริ
นายทรงพล ล้ําเลิศ
วาที่รอยตรี ทรงพล สีหะวงษ
นายทรงฤทธิ์ เถาวชาลี
นายทรงวุฒิ ทองกาสี
นายทรงวุฒิ พงษพิทักษ
นายทรงวุฒิ ลาศา
นายทรงศักดิ์ คุนานันท
นายทรงศักดิ์ บุญคํา
นายทรงศักดิ์ พรรณศรี
นายทรงศักดิ์ แวนทิพย
นายทรงศักดิ์ สมัครสมาน
นายทรงศักดิ์ อินทรจันทร
นายทรงศิลป สุขแสน
นายทรัสตรี เหลาสิทธิ์
นายทวิช บุญญะถิติ
นายทวิท ระโหฐาน
นายทวิทย เพชรแกว
นายทวี โจไธสง
นายทวี ตาปราบ
นายทวี ไตรล้าํ
นายทวี ทองคุลี
นายทวี ทองนวน
นายทวี เนาวรัตนพันธ
นายทวี พรมดวงศรี

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายทวี มาสังข
นายทวี โยคณิตย
นายทวี รัญจวน
นายทวี วงษสวาง
นายทวีชัย อุลัยพันธ
นายทวีป ศรีคาํ
นายทวีป สรอยนาค
นายทวียศ ประกิ่ง
นายทวีวัฒน แกวหานาท
นายทวีวัฒน จันทรจิตวิริยะ
นายทวีวุฒิ ศรีมาฤทธิ์
นายทวีศักดิ์ ทองขาว
นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา
นายทวีศักดิ์ นะราแกว
นายทวีศักดิ์ บุญมี
นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ
นายทวีศักดิ์ พรองพรหรม
นายทวีศักดิ์ เมืองงาม
นายทวีศักดิ์ รอบรู
นายทวีศักดิ์ ระหา
นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย
นายทวีศักดิ์ แสนโกศิก
นายทวีศักดิ์ หิรญ
ั
นายทวีสนิ ผลทวี
นายทวีสนิ อินทรนอก
นายทศพร กระจางฤทธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายทศพร จันทนราช
นายทศพร ไชยชนะ
นายทศพร ประยูรบุตร
นายทศพล จิตตใส
นายทองคํา ไชโย
นายทองคํา บัวอินทร
นายทองคํา รักษาวงษ
นายทองคูณ โตนชัยภูมิ
นายทองคูณ สีสวิ่
นายทองฉัตร บุญยะรัตน
นายทองดี อาจทวีกุล
นายทองแดง สรอยอุดม
นายทองใบ ปะวะเส
นายทองใบ สะอาดรัมย
นายทองใบ สีหะวงษ
นายทองพันธ แสงโยธา
นายทองพูน นิลคง
นายทองพูน ศรีภักดี
นายทองพูล ทุมโยมา
นายทองมวน สิงหทองหาว
นายทองเยี่ยม แกวโพธิ์
นายทองรักษ พรหมทา
นายทองลือ ศิริโฉม
นายทองสิน ภูสีมุงคุณ
นายทองสุข แกวพวง
นายทองสุข ทองไพรวรรณ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายทองสุข มะหิน
นายทองใส กาลจักร
นายทองหลอ นามวิชัย
นายทองหลอ รัตนบุตรา
นายทองเหลือ เชิดฉาย
นายทองอินทร บุญทูล
นายทักษิน เชื้อสูง
นายทันฤทธิ์ อินทรีย
นายทันวา จันทรเต็ม
นายทัศนัย ผดุงเกียรติศักดิ์
นายทินกร กล่ําทอง
นายทินกร ศิรวิ ฒ
ั นสาธร
นายทิพย เจริญมาก
นายทิพากร วุฒิสาร
นายทิม มะณีเพชรพลอย
นายทิวรณ แคนติ
นายทิวา วิสุทธิวรรณ
นายทีปกร โสมล
นายทียะ พุทธเพาะ
นายเทวัญ ยืนยิ่ง
นายเทวา โฮงคําอุตย
นายเทวินทร ฉายะโคตร
นายเทวินทร บรรบุบผา
นายเทวินทรศักดิ์ วรรณพันธ
นายเทศชาย โพธิ์ทอง
นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายเทอดเกียรติ ผาฮุย
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
นายเทอดศักดิ์ หนูอินทร
นายเทิดพงศ คํามอนมาย
นายเทิดพงศ ธรรมประเสริฐ
นายเทียนชัย เบาจรรยา
นายเทียนชัย พงษศริ ิ
นายเทียนชัย ลิ้มสกุล
นายแทน ดานแกว
นายธงชัย พันอุสาห
นายธงชัย ฟุงเฟอง
นายธงชัย รอดจันทร
นายธงชัย วงคกาอินทร
นายธงชัย ศรีแสนปาง
นายธงชัย สุดชาขํา
นายธงชัย หาดสูง
นายธงชัย อภิพุทธิกุล
นายธงชัย อินทรพาณิชย
นายธนกริช ไมงาม
นายธนกฤต สิงหทอง
นายธนกุล ทัพหลวง
นายธนงค นงคยา
นายธนงศักดิ์ ปาสนธิ์
นายธนงศักดิ์ ลาสา
นายธนชัย กัณทพันธ
นายธนชัย ศรีโพธิ์ชัย

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธนชาติ ชาตินอก
นายธนธรรม มีทอง
นายธนบดี ปริปุณณะ
นายธนบดี ระวันประโคน
นายธนบัตร พรมมาสุข
นายธนพ คงเนตร
นายธนพร เชื้อวงศ
นายธนพล นอมระวี
นายธนพล วงศนามเถาว
นายธนเพียร ดวงสุด
นายธนภณ ธรรมรักษ
นายธนภัทร สิรวิ าส
นายธนวรรธน จันทคณานุรักษ
นายธนวัฒน โคตรศรี
นายธนวัฒน จักรพงศฐากุล
นายธนวัฒน บัวรัตนกาญจน
นายธนวัฒน สุขเกษม
นายธนะ สายศรีบัณฑิต
นายธนะเมศฐ จําชาติชวันรัตน
นายธนัญชัย อมรสิน
นายธนัน จองโพธิ์
นายธนากร คําแสน
นายธนากร ศรีวิพัฒน
นายธนากร อุทัยดา
นายธนาชัย เอื้อนุกูล
นายธนาธิป โชคดีวัฒนา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐

วาที่รอยตรี ธนาธิป มาลากอง
นายธนาพัฒน ยาหมิน
นายธนารัตน มาลัยศรี
นายธนิต ชูมาก
นายธนิต ทองอาจ
นายธนิต แทนสูงเนิน
นายธนิตศักดิ์ วารินทรธนาศิริ
นายธนิวฒ
ั น วารีพฒ
ั น
นายธนุพงษ ทองมี
นายธนุศักดิ์ เสาวรส
นายธนู จูเปรมปรี
นายธนู มังคละกุล
นายธนูชัย ชาวดร
นายธนูศักดิ์ บุญสุวรรณ
นายธนูศิลป แกวยก
นายธภัทร พัดทะอําพันธุ
นายธมาศ นวลละออง
นายธรรมจักร จิตนิยม
นายธรรมนูญ กองแกว
นายธรรมนูญ กุลคง
นายธรรมนูญ ขวัญรัมย
นายธรรมนูญ มีสมสืบ
นายธรรมนูญ สุขหมัน่
นายธรรมนูญ แสวงวิทย
นายธรรมรงค สมเกิด
นายธรรมรัตน วงศสุวรรณ

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต
นายธรากร กลากสิการ
นายธราธร จารุฑีฆัมพร
นายธราธร ตันวิพงษตระกูล
นายธราธิป สงเสริม
นายธราพงศ เกงกวาสิงห
นายธเรศ สวนสุวรรณ
นายธวัช เคลาดี
นายธวัช ทองเล็ก
นายธวัช นาดี
นายธวัช ปญโญใหญ
นายธวัช พรหมอุบล
นายธวัช แพงศรี
นายธวัช แพงโสภา
นายธวัช สอนใจมัน่
นายธวัช สายพัฒนะ
นายธวัชชัย กลบกลิ่น
นายธวัชชัย กิ่งมะณี
นายธวัชชัย แกวสวัสดิ์
นายธวัชชัย คําเพชร
นายธวัชชัย จักรผัน
นายธวัชชัย ใจปนตา
นายธวัชชัย เฉลียวชาติ
นายธวัชชัย ไชยยันต
นายธวัชชัย ทับทิม
นายธวัชชัย นาดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายธวัชชัย พวงทอง
นายธวัชชัย พันธนิตย
นายธวัชชัย ยืนสุข
นายธวัชชัย ศิริพรวัฒนะกุล
นายธวัชชัย สังขงาม
นายธวัชชัย สิทธิไพบูลย
นายธวัชชัย หงษศรีจนั ทร
นายธวัฒชัย จันรองคํา
นายธัชพล โพธิทา
นายธัชเวชช ศานติบรู ณ
นายธัญญมิตร มูลสาร
นายธัญญา นาคมุสิก
นายธัญพิสิษฐ คําทะ
นายธันวา เดชะศิริ
นายธันวา ธรรมวุฒิ
นายธัรภัทร สรางคํา
นายธาดา โคตรอาษา
นายธาดา หลาสมบูรณ
นายธาตรี แกวศรีนวม
นายธาตรี ทวะชารี
นายธานนท รัฐสมบูรณ
นายธานันทร ศูนยกลาง
นายธานินทร สุขมา
นายธานินทร อุนเรือน
นายธานี วงศพรหม
นายธานี ไวยบุตรี

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธํารงค ลาดบาศรี
นายธีธัช นาระหัด
นายธีรธัช ทุยแป
นายธีรนันท คําคาวี
นายธีรนัย ภารพุทธา
นายธีรพงศ เผานอย
นายธีรพงศ สุขสง
นายธีรพงษ ศรีนงั คะมาลี
นายธีรพัฒน ยอดยิ่งยง
นายธีรพันธ เรือแกว
นายธีรภัทร เพชรยอย
นายธีรยุทธ กันทะเสน
นายธีรยุทธ คําทิพย
นายธีรยุทธ พันธุแดง
นายธีรวรรณ นวลจันทร
นายธีรวัฒน ทักษิณ
นายธีรวัฒน อันประนิตย
นายธีรวัฒน อินตะขัติย
นายธีรวุฒิ เทพยรักษ
นายธีรวุฒิ ปกกาโล
นายธีรวุฒิ ลาภูตะมะ
นายธีรศักดิ์ เจริญชัย
นายธีรศักดิ์ ชัยวัฒนกุล
นายธีรศักดิ์ บุญประคม
นายธีรสุวฒ
ั น เปรมใจเจริญ
นายธีระ ขันบุตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายธีระ มวงไตรรัตน
นายธีระ แมนสถิตย
นายธีระ เลิศอาวุธ
นายธีระ ศรีทองแกว
นายธีระ สุทธิ
นายธีระ เหลาคนคา
วาที่รอยตรี ธีระชัย ไพฑูรย
นายธีระเดช สองคําชุม
นายธีระพงษ พลสูงเนิน
นายธีระพจน สมันกสิวิทย
นายธีระพันธ อาสนสุวรรณ
นายธีระยง ปยะปรีชายุทธ
นายธีระศักดิ์ เขียวอวน
นายธีระศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ
นายธีระศักดิ์ สูงสุมาลย
นายธีราพัฒน แกวพลงาม
นายธีราวุธ พรมเพ็ญ
นายเธียร ศิริสกุล
นายเธียรวิชญ สงเสริมศรี
นายนกพิลาป เสาอนันต
นายนกุล สิมขุนทด
นายนกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน
นายนคร เทพหนู
นายนครินทร ดวงมาลา
นายนครินทร สังขชัย
นายนงชัย เข็มปญญา

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนที ทองหลอ
วาที่รอยตรี นนทกร สืบสาย
นายนนทชัย วงศตาผา
นายนนทธนัช ชัชวาลย
นายนนทนัตถ งามเลิศ
นายนนทปวิธ เพชรสุทธิ์
นายนนทวัชร กลิ่นศรีสขุ
นายนพ หลักทอง
นายนพชัย สารีคํา
นายนพดล จิตรเหิม
นายนพดล ชาลีคาร
นายนพดล พิทักษพล
นายนพดล รอเกตุ
นายนพดล สุขสอน
นายนพดล แสงน้ํา
นายนพดลย เกิดทรวงดี
นายนพพร กองแกว
นายนพพร กาญจนะประยูร
นายนพพร ทนันชัย
นายนพพร ทิพยสุวรรณ
นายนพพร สงวนศักดิ์
นายนพพล มณีเติม
นายนพพันธ ศรีนวลเอียด
นายนพรัตน ทองโคตร
นายนพรัตน ธนะ
นายนพรัตน ใบยา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายนพรัตน ผิวสุวรรณ
นายนพรัตน วรรณธานี
นายนภดล ปราจันทร
นายนภสินธุ เจียมสายวงศ
นายนราทิพย เวชกาล
นายนรินทร ปนมรกต
นายนรินทร พลศักดิ์
นายนรินทร พุดลา
นายนรินทร มังคละมี
นายนรินทร รักนุย
นายนรินทร เลี้ยงอํานวย
นายนริศ ปาปะเค
นายนริศ พรนิคม
นายนริศ สาลาสุตา
นายนริศรา คงคช
นายนเรศ ถาวรกิจ
นายนเรศ พนานุสรณศิลป
นายนเรศ พรหมวงศ
นายนเรศ พินิจ
นายนเรศ สมจันทร
นายนเรศ สิงหคีพงศ
นายนเรศน เสตะพยัคฆ
นายนเรศน เสือคํารณ
นายนฤชัย อิ่มแกว
นายนฤทัย จันทรเหมือน
นายนฤพนธ พิเนตรบูรณะ

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนฤมิตร พิมพหาญ
นายนฤวุฒิ ชํานาญวงษ
นายนวกานต ศรีเจริญ
นายนวชาติ เลาเฉี่ยน
นายนวทรัพย รุงสิริวานิช
นายนวภัทร แสงปญญา
นายนวรัตน สมุทรโคตา
นายนวัช มันตะสูตร
นายนอบ ไชยวงศ
นายนอย คํามุลคร
นายนัฐพงษ แกวสมนึก
นายนันต ยิ่งยงค
นายนันททัศน ถึงลาภ
นายนันทพงศ ศรีผองใส
นายนันธชัย แยมโสพิศ
นายนาวา สุขรมย
นายนาวิน คณะนาม
นายนาวิน ทองที
วาที่รอยตรี นําพล บุพพิ
นายนําพล แสงกระจาง
นายน้ํามนต ฉิมสงา
นายนิกร จันทรชู
นายนิกร บัวพา
นายนิกร พิจอมบุตร
นายนิกร มะธุ
นายนิกร แสงชวง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายนิคม จิตปาโล
นายนิคม นันทโช
นายนิคม นันทาทอง
นายนิคม นามบุญมี
นายนิคม วงษกอ
นายนิคม ศิลปกษา
วาที่รอยเอก นิคม สิงทยม
นายนิคม สีแสงหนอม
นายนิคม อินทกานนท
นายนิตย คงหมุน
นายนิตย พรหมประสิทธิ์
นายนิติ แกวนกสิกร
นายนิติ ภัทรบูรณ
นายนิตินัย สายสวรรค
นายนิติภัทร ทินคาม
นายนิติวฒ
ุ ิ ทองศิริอบุ ล
นายนิทัย ทิพยพรมมา
นายนิทัศน เกษรวนิชวัฒนา
นายนิทัศน เดชมาก
นายนิทัศน มาลัย
นายนิทัศน ศรียา
นายนิทัศน อุรรี ัมย
นายนิธิกรณ เนตรนิลพฤกษ
นายนิพนธ คําทราช
นายนิพนธ ไชยบุตร
นายนิพนธ ดวงงาม

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนิพนธ แถลงการณ
นายนิพนธ มงคลชัย
นายนิพนธ ศรีลาศักดิ์
นายนิพนธ สิทธิโชค
นายนิพล ชาสมบัติ
นายนิพัฒน จริงจิตร
นายนิพัฒน แทนมาก
นายนิพัฒน บุญพรานชู
นายนิพัทธ อาจมิตร
นายนิมติ ภาคย พุทธิธรรมาภรณ
นายนิมติ ร ปญญายอง
นายนิมติ ร ภิญโญ
นายนิมติ ร มากา
นายนิมติ ร สุรวัตร
นายนิมติ ร เหลาแพง
นายนิยม บุญปน
นายนิยม ปรีดเิ์ ปรม
นายนิยม พรหมบุตร
นายนิยม พรหมอารักษ
นายนิยม พลลาภ
นายนิยม โพธิ์งาม
นายนิยม สอนงาม
นายนิยม สุขสกิจ
นายนิรตั น บุญเรืองขาว
นายนิรนั ดร ชนะวงศ
นายนิรนั ดร แกวลําหัด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายนิรนั ดร ชูศรี
นายนิรนั ดร ถิรศิลาเวทย
นายนิรนั ดร ประสิทธิ์พันธ
นายนิรนั ต จันทรสวาง
นายนิรนั ต มองคําหมื่น
นายนิรนั ทร ยังชินะ
นายนิรุจน อรุณวิง
นายนิรตุ ติ์ คงชู
นายนิวัฒน การะเกตุ
นายนิวัฒน ศรีสขุ วัฒนุกุล
นายนิวัตร เสริมศิริ
นายนิวุธ มีพันธ
นายนิเวศน กอนเงิน
นายนิเวศน ทิมปรางค
นายนิสนั ต จันเทพา
นายนิสัย กลิน่ ศรีสขุ
นายนิสัย ธรรมไชย
นายนิสัย โสดาจันทร
นายนีรภัย คิดโสดา
นายนุกูล ชูนุย
นายนุกูล ทองรักษา
นายนุกูล ลัว้ สมบูรณ
นายนุกูล ศิริขนั ธ
นายนุกูล หนูทอง
นายนุภาพ แกวกํายาน
นายเนาวรัตน จาดฤทธิ์

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบดินทร หะยีปะจู
นายบรม ทองสุข
นายบรม สุรมิตร
นายบรรจง พงษอดุ ม
นายบรรจง พลเสนา
นายบรรจง พวงธรรม
นายบรรจง อาทิตยสาม
นายบรรจงศักดิ์ ภวภูตานนท
นายบรรจบ ชูมก
นายบรรจบ วิถาทานัง
นายบรรจบ ศิริกุลวิวฒ
ั น
นายบรรเจิด ขันตีกุล
สิบเอก บรรเจิด ดอชนะ
นายบรรเจิด นิจอภัย
นายบรรเทา คุม ฉายา
นายบรรเทิง นันตรี
นายบรรพต แกนลา
นายบรรพต นิลเกต
นายบรรพต พันไชย
นายบรรยาย มารมย
นายบรรลุ พวงจําป
นายบรรหาร คะหะวงศ
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
นายบริบูรณ ปญญา
นายบริพฒ
ั น ศิริเลิศ
นายบริสุทธิ์ บุญขจร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายบวร อินทรหา
นายบวรวิชช สวัสดิวรานุกร
นายบัญชา กุลอัก
นายบัญชา จันทรเปลง
นายบัญชา จันมาคอ
นายบัญชา บุญทศ
นายบัญชา ภักดี
นายบัญชา ศุภศรี
นายบัญชา เอี่ยมลักษณะชัย
นายบัญชี ถําวาป
นายบัณฑิต พลเยี่ยม
นายบัณฑิต ฤทธิศ์ รี
นายบัณฑิต อุปญญ
นายบันลือ รัตนบุรี
นายบัวเรียน เหลาลาภะ
นายบํารุง จันทรเชื้อ
นายบําเหน็จ บุษบงค
นายบุญกอง วงศไชยา
นายบุญคลอง มีบุญ
นายบุญจันทร คําปู
นายบุญจันทร ชํานาญคา
นายบุญจันทร พิมพประเสริฐ
นายบุญจันทร หมืน่ ศรี
นายบุญจิง คงแกว
นายบุญเจน เกตะมะ
นายบุญเจิด สมบูรณ

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบุญชวน ดาทุมมา
นายบุญชวย นวลใย
นายบุญชวย สมชื่อ
นายบุญชวย สีสันทัด
นายบุญชอบ ขาวเหลือง
นายบุญชอบ วองไว
นายบุญชอบ สายยศ
นายบุญชั้น เผือกโพธิ์
นายบุญชิต หนองเสนา
นายบุญชู พวงวัน
นายบุญเชิด จงกูล
นายบุญเชิด จันทรประเสริฐ
นายบุญตา ชาญชํานิ
นายบุญถม พิมล
นายบุญถิ่น วงศสิทธิ์
นายบุญถึง ตนงาม
นายบุญทรงชัย หิ้งประเสริฐ
นายบุญทัน ทุมสะกะ
นายบุญทัน ปานใย
นายบุญทัน โพธิ์สงิ ห
นายบุญทัน วงศอามาตย
นายบุญเทียน จินดามัง
นายบุญเทียร เทือกขันตี
นายบุญธรรม จอมมงคล
นายบุญธรรม บาริศรี
นายบุญธรรม เมียนแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายบุญนาค ชืน่ ดอนกลอย
นายบุญนํา เกตุแกว
นายบุญนํา แสนสุข
นายบุญพลอย แอบจันอัด
นายบุญเพ็ง มนัสสิลา
นายบุญมา มณีทัพ
นายบุญมาก โพธิ์ชัยแกว
นายบุญมี จันทรหงอม
นายบุญมี เฉลิมวงศ
นายบุญมี ทองนอย
นายบุญมี ทิพยสิงห
นายบุญมี ธนาไสย
นายบุญยงค พงษสุระ
นายบุญยงค มีแกว
นายบุญยอด จิยิพงศ
นายบุญยัง โพนกองเส็ง
นายบุญยิง่ แสนกันคํา
นายบุญเยี่ยม แกวตา
นายบุญรวม หงษา
นายบุญรอด พุดทอง
นายบุญรอต สีหมอก
นายบุญรัตน ศรีวรานนท
นายบุญรี่ ใจดี
นายบุญเรือง กันกรด
นายบุญเรือง เตาสิงหแกว
นายบุญเรือง นันตะกูล

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบุญเรือง สมบัวคู
นายบุญฤทธิ์ ชัยสุวรรณ
นายบุญฤทธิ์ ชาเตียม
นายบุญฤทธิ์ ทองเลี่ยมนาค
นายบุญฤทธิ์ พันธรักษ
นายบุญฤทธิ์ ยองดํา
นายบุญฤทธิ์ รัตนวิจติ ร
นายบุญลน พันธุค ํา
นายบุญลวน มารศรี
นายบุญลับ สรอยวิเชียร
นายบุญลือ ดอนชัย
นายบุญลือ โปรงหลา
นายบุญลือ เพ็ชรดอน
นายบุญเลิศ คุมไพร
นายบุญเลิศ จูสิงห
นายบุญเลิศ นิกร
นายบุญเลิศ พุมจิตร
นายบุญเลิศ มาอยูวัง
นายบุญเลิศ วงศสวุ รรณ
นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ
นายบุญเลิศ สุขจิตร
นายบุญเลิศ แสงดี
นายบุญเลี้ยง เจตบุตร
นายบุญเลี้ยง ภูครองแถว
นายบุญศร ออนแพง
นายบุญศรี จันสุระ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายบุญสง ขันทอง
นายบุญสง ชัยสีดา
นายบุญสง ไชยวงศ
นายบุญสง ปงกุล
นายบุญสง โพธิ์ทอง
นายบุญสง อินแหยม
นายบุญสง เอียดสุย
นายบุญสงค สุขประจันทร
นายบุญสม ธรรมมาคํา
นายบุญสิน แกวคํามี
นายบุญสิน ศรีวรรณะ
จาอากาศโท บุญสืบ เกตุวฒ
ุ ิ
นายบุญสืบ พรมทองหลาง
นายบุญสุข วัฒวิเศษ
นายบุญเสริฐ งามขํา
นายบุญเสริม กุลดวง
นายบุญแสง สมไวย
นายบุญหนัก พรมโคตรคา
นายบุญหลาย ตรีเดช
นายบุญเหลือ โตเลี้ยง
นายบุญให ปรีดาศักดิ์
นายบุญอุม พันธุค ุมเกา
นายบุญเอนก คณะเมือง
นายบุญเฮือง จิตชาตรี
นายบุญโฮม วิชดั
นายบุณยธร เลิศคําแกว

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบุณยวัฒน อุสา
นายบุรี สพานทอง
นายโบเรส จตุรพักตรพิสิฐ
นายปกครอง กองสิน
นายปกรณ จันทรผอง
นายปกรณ โพธิน์ อยงาม
นายปฏิวตั ิ เทียบอุน
นายปฏิวตั ิ ศรีทศั น
วาที่รอยตรี ปณตพล เปรมมณี
นายปณิธาน สุขเกษม
นายปถม สดงาม
นายปรเมศวร สมภาร
นายประกอบ บรรณาธรรม
นายประกอบ มีธรรม
นายประกอบ เสงสีแดง
นายประกาย ภูขมัง
นายประกาย ศรีสุข
นายประกิต สวัสดิวิชัย
นายประเกียรติ สุวรรณโณ
นายประครองทรัพย วงษมติ รแท
นายประจญ ออนพั้ว
นายประจบ ปราบ ณ ศักดิ์
นายประจบ อัยกูล
นายประจวบ ควันทอง
นายประจวบ ดานา
นายประจวบ นวลมะโน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายประจวบ ผดุงโชค
นายประจวบ โพธิ์ทอง
นายประจวบ วัฒนะ
นายประจวบ สังขวรรณ
นายประจวบ อยูตระกูล
นายประจักร ศักดิ์คําดวง
นายประจักร สุริยะศรี
นายประจักษ กอนแกว
นายประจักษ จําปาเณร
นายประจักษ เจริญวงศ
นายประจักษ ดวงมุลตรี
นายประจักษ ถานันดี
นายประจักษ ทองแจม
นายประจักษ บัวพันธ
นายประจักษ สารชน
นายประจักษ หินทอง
นายประจักษพงศ วรรณโชติ
นายประจันต วงษาพรหม
นายประจิม ศิริทัพ
นายประเจน ปฏิเก
นายประชัญศักดิ์ แกวดวง
นายประชัน นาแถมเงิน
นายประชัยสิทธ โคตรพัฒน
นายประชา วงศเลิศ
นายประชา หงษาวงษ
นายประชิต งามนุช

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๕๒๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประชุม จารัตน
นายประชุม ทองนวม
นายประชุม อยูเกาะ
นายประชุมพันธ เมืองกุเรือ
นายประเชิญ ชาวหนาไม
วาที่รอยตรี ประเชิญ รอดบานเกาะ
นายประญัติ พยัคฆมะเริง
นายประญัติ วงศสมบัติ
นายประณต บุญศรไชย
นายประณต ยุพเกษตร
นายประดับ ทองนํา
นายประดับ บุษบา
นายประดับ เอียดเล็ก
วาที่รอยตรี ประดับเพชร ภูเงิน
นายประดิพัทธ ทองหลอ
นายประดิษฐ โพธิ์สําราญ
นายประดิษฐ โกมุทธิยานนท
นายประดิษฐ เครือ่ งนันตา
นายประดิษฐ เตชนันท
นายประดิษฐ นันทสมบูรณ
นายประดิษฐ เปนแผน
นายประดิษฐ เพชรปานกัน
นายประดิษฐ รังสรรค
นายประดิษฐ ลิ้มอาภรณ
นายประดิษฐ วงเติม
นายประดิษฐ สระกาศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๕๕๐

นายประดิษฐ สีสัน
นายประดิษฐ แสงประเสริฐ
นายประดิษฐ อุนใจ
นายประดุง กิ่งเกตุ
นายประดุงศักดิ์ ทิพยสิงห
นายประถมชัย เอี่ยมสะอาด
นายประทวน กลิน่ พินิจ
นายประทวน เคราะหดี
นายประทวน บุญแดนไพร
นายประทวน รินนานนท
นายประทวน ศิรเิ ดชไชยวงศ
นายประทีป เกียนสันเทียะ
นายประทีป เขาเมือง
นายประทีป เจริญขึ้น
นายประทีป ชัยเพชร
นายประทีป พรัมรัตนพงศ
นายประทีป เพ็งบานไร
นายประทีป ภิรมยนาค
นายประทีป มุขดาร
นายประทีป รถทอง
นายประทีป เรียนพงศชัย
นายประทีป ลักษณะพรมราช
นายประเทือง กลีบบัว
นายประเทือง กาศเกษม
นายประเทือง เข็มเพชร
นายประเทือง นางาม

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประเทือง พิบูลย
นายประเทือง มะลาไวย
นายประเทือง ราศรี
นายประเทือง วัชรพงศ
นายประเทืองเวศน มูลจัด
นายประธาร วสวานนท
นายประนุท บุญมี
นายประพนธ เย็นฉ่าํ
นายประพล มหาวัน
นายประพัฒ รุง เรือง
นายประพัฒน บุศดี
นายประพัฒน แปนจุลสี
นายประพันธ ขอรัตน
นายประพันธ จัตตุพงศ
นายประพันธ จันทะสะเร
นายประพันธ ตุยหลา
นายประพันธ บุญเมือง
นายประพันธ พุมจันทร
นายประพันธ เพลินสมบัติ
นายประพันธ สินถาวร
นายประพันธ หนูชู
นายประพันธ โออารี
นายประพันธุ หาญลํายวง
นายประเพียร มวลมนตรี
นายประเพียร ลดาวัลย
นายประภัทร รัตนพันธุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี ประภัสสรากร แจมเสือ
นายประภาพ แพงศรีสาร
นายประภาส กรุดพันธ
นายประภาส จันทโคตร
จาสิบตรี ประภาส จินานุรกั ษ
นายประภาส จุลละเอียด
นายประภาส ชูขาว
นายประภาส เดชหาญ
นายประภาส บุญตะนัย
นายประภาส ปลองใหม
นายประภาส แพงไตร
นายประภาส โภชนฉิมพลี
นายประภาส รักดวง
สิบตํารวจตรี ประภาส ลอดคูบอน
นายประภาส ศรีทอง
นายประภาส สมสาร
นายประภาส สุขขา
นายประภูศักดิ์ คําผาลา
จาสิบเอก ประมวล ทับทัน
นายประมวล นาคพงษ
นายประมวล วงศพุทธะ
นายประมวล ศรีอนิ ทร
นายประมวล สีนาม
นายประมวล สุทธิสน
นายประมวล ออนละมุล
นายประมาณ ทรงสวรรณ

๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประมาณ สุนทรรัตน
นายประมูล สายยศ
นายประยงค จิตนาม
นายประยงค ชิมจันทร
นายประยงค ปานใจนาม
นายประยงค ยืนยาว
นายประยงค สัพทเสวี
นายประยงค สีลาวงศ
นายประยม แกวจุลศรี
นายประยุทธ กําสมุทร
นายประยุทธ เกษณียบุตร
นายประยุทธ แกวอาษา
นายประยุทธ ขันโพธิ์นอย
นายประยุทธ ขินหนองจอก
นายประยุทธ ศรีเสน
นายประยุทธ สารภาพ
นายประยุทธ อาจคงหาญ
นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์
นายประยุทธ สังขศิลปชัย
นายประยูร กองดี
นายประยูร แกวทวี
นายประยูร แกวมูล
นายประยูร ไชยบุตร
นายประยูร ทวันเวช
นายประยูร บุญประสพ
นายประยูร รัตนศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายประโยชน ชัยณรงค
นายประโยชน เหลากสิการ
นายประวรรธน โชติระวีวรฤทธิ์
นายประวัติ ไชยชาติ
นายประวัติ โพธิแ์ ดง
นายประวัติ รัตนจันทร
นายประวัติ ศิรวิ งษ
นายประวิง เพชรกาศ
นายประวิช จงรักษา
นายประวิตร บุญกลาง
นายประวิทย คชลัย
นายประวิทย จันทรทอง
วาที่รอยตรี ประวิทย จันทรโพธิ์
นายประวิทย จําปานิล
นายประวิทย ใจชื้น
นายประวิทย เถื่อนบํารุง
นายประวิทย บุญถาวร
นายประวิทย พาลี
นายประวิทย ฟกทอง
นายประวิทย โยธา
นายประเวศ ไชยโคตร
นายประเวศ บัวผัด
สิบเอก ประเวศ พรหมเทศ
นายประเวศ วรรณคาํ
นายประเวศน ถิ่นวิไล
นายประเวศร ปตตวงษ

๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประศักดิ์ กุนชน
นายประเศียร วามะลุน
นายประสงค กะการดี
นายประสงค เกียรติการัณย
นายประสงค ปริวัตรสกุลชัย
นายประสงค พรหมชิต
นายประสงค พวงธรรม
นายประสงค มะนู
นายประสงค รามประพฤติ
นายประสงค สินเดช
นายประสพ มณีไสย
นายประสพชัย แนประโคน
นายประสพโชค ศรีวฒ
ั น
นายประสาตร ฟุมเฟอย
นายประสาท ชัยหัง
นายประสาท บัวหนอง
นายประสาท ปานบุตร
นายประสาท วันทนะ
นายประสาธนชัย แยมสุนทร
นายประสาน บุญทวี
นายประสาน ปะติเพนัง
นายประสาน ยิง่ กลา
นายประสาน รุนใหม
นายประสาน เหลนเพ็ชร
นายประสาน ออนศรี
นายประสาร ทะมา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสาร สุนทรนนท
นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร
นายประสิทธิ์ แกนผกา
นายประสิทธิ์ ขุนพลชวย
นายประสิทธิ์ คําตัน
นายประสิทธิ์ คิ้วดวงตา
นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร
นายประสิทธิ์ ชมภูวิเศษ
นายประสิทธิ์ ดนตรี
วาที่รอยตรี ประสิทธิ์ ทะเสนฮด
นายประสิทธิ์ นวลศรี
นายประสิทธิ์ บุญประเสริฐ
นายประสิทธิ์ บุรุษนารีรตั น
นายประสิทธิ์ ปกเขตานัง
นายประสิทธิ์ แพงสิม
นายประสิทธิ์ รายพิมาย
นายประสิทธิ์ เรืองอุไร
นายประสิทธิ์ ศักดิค์ ําดวง
นายประสิทธิ์ สนุกแสน
นายประสิทธิ์ สุราวุธ
นายประสิทธิช์ ัย ประจักษโก
นายประสิทธิ์พร ทองไพฑูรย
นายประสูติ บุญที่สดุ
นายประเสริฐ คงชวย
นายประเสริฐ คําระกาย
นายประเสริฐ โฆษวิฑิตกุล

๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประเสริฐ ใจกลา
นายประเสริฐ ไชยมงคล
นายประเสริฐ ณ จันตา
นายประเสริฐ นันกระโทก
นายประเสริฐ ประทุมศรี
นายประเสริฐ วรสาร
นายประเสริฐ ศรีวิชัย
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
นายประเสริฐ สุภะกรรม
นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอยวงศ
นายประหยัด ถือสัตย
นายประหยัด ทัพธานี
นายประหยัด ไทยเสน
นายประหยัด ปรังประโคน
นายประหยัด ปนแปง
นายประหยัด โมกศรี
นายประหยัด ลักษณะอัฐ
นายประหยัด ศรีคง
นายประหวิง แกวพรหม
นายปรัชญา ดงงาม
นายปรัชญา มูลศรีแกว
นายปรัชญา วงศนุกูล
นายปรัชญา สอนเพียร
นายปราการ พิมสาร
นายปราการ มานะงาน
นายปราณี งามสม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘

นายปราโมช แกนงาม
นายปราโมช สีหรักษ
นายปราโมท ศรีสุวรรณ
นายปราโมทย ชุมนุย
นายปราโมทย ทวีตงั๊ ตระกูล
นายปราโมทย นิทรัพย
นายปราโมทย โพธิผล
นายปราโมทย เมี้ยนจินดา
นายปราโมทย อินทรบํารุง
นายปรารมย ทองบุรี
นายปริญญา กันทะหงษ
นายปริญญา ขวัญเพ็ง
นายปริญญา ภูมิสงู
นายปริญญา มงคลพันธ
นายปริญญา ไมยะปน
นายปริยวิศว วงษจนั ทร
นายปริรักษ อรามวาณิชย
นายปรีชา กุมภิโร
นายปรีชา เคนชมภู
นายปรีชา โคกลือชา
นายปรีชา ทองดี
นายปรีชา ทัศนละไม
นายปรีชา เที่ยวแสวง
นายปรีชา นันติชัย
นายปรีชา นิลเขตร
นายปรีชา ประทุมทอง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายปรีชา พักพวน
นายปรีชา พูลเปยม
นายปรีชา โพธิ์ศรีศาสตร
นายปรีชา มวงพรหม
นายปรีชา ลั้งแทกุล
นายปรีชา วงศหนิ กอง
นายปรีชา วันเพ็ญ
นายปรีชา ศรีมณี
นายปรีชา ศรีสขุ
นายปรีชา สังขศรี
นายปรีชา สุขกุล
นายปรีชา แสงเมือง
นายปรีชา แสงเหมือนขวัญ
นายปรีชา หนูขาว
นายปรีชา หอมสุวรรณ
นายปรีชา ใหญสมิ า
นายปรีชา เฮาประมงค
นายปรีชาญ ศิลา
นายปรีดา เทียนชัยแสง
นายปรีดา มานะตอ
นายปวงไทย ประสมพงษ
นายปองพล จิตรเขต
นายปองภพ ไมตรีมิตร
นายปญจพล ปตินานนท
นายปญญา ขนานแข็ง
นายปญญา ทั่งรื่น

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐

นายปญญา ทิพยสุข
นายปญญา บุญมาคํา
นายปญญา ปองสีดา
นายปญญา พิมพศรี
นายปญญา ศรีลารักษ
นายปญญา สรรพสาร
นายปญญาวัฒน การะเวช
นายปานทอง อังคณิตย
นายปานเทพ ปกกาเวสูง
นายปติ บุรีภักดี
นายปติ วิทยการ
นายปติพงษ เมืองบาล
นายปน คัตตะโล
นายปน ศรีบญ
ุ เรือง
นายปยเวช ประติจนั ทร
นายปยะ ศรีสุชาติ
นายปยะ หนูดี
นายปยะกร ทุมวงษ
นายปยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง
นายปยะวัฒน คลังคนเกา
นายปยะศักดิ์ แกวขวัญ
นายปุณณัตถ ไกรสรสวัสดิ์
นายเปลง ปาลี
นายเปลว ทองรุงเปลว
นายเปลี่ยน กฤษณกาฬ
นายโปย วรปรียากุล

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายผจญ โกมาลย
นายผจญ ขยันงาน
นายผจญ ทุงปราบ
นายผดุง ชูชาติ
นายผดุง เถาปญญา
นายผดุง ภักดี
นายผดุงศักดิ์ คําผาลา
นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏวุฒกิ ุล
นายผดุงศักดิ์ ศูนยคลาย
นายผอน หาปญนะ
นายเผชิญ ศรีอดุ ม
นายเผชิญ สุวรรณ
นายเผด็จ อันทศรี
นายเผาชาย ชาญเชี่ยว
นายโผน ทิวแพร
นายโผน ธรรมทวี
นายพงศกชกร ประทุมเงิน
นายพงศกร ตูด ํา
นายพงศกร พรอมสุข
นายพงศกร ภูชา งทอง
นายพงศทร พรหมโคตร
วาที่รอยตรี พงศธร ประเพชร
นายพงศธร พรมวัง
นายพงศพันธ จันทรภา
นายพงศภัค สายสุด
นายพงศศริ ิ ไขสีดา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒

นายพงศสันต อโนทิพย
นายพงศอดิศร ตลอดพงษ
นายพงษพันธ บุรีชัย
นายพงษพิศ นามละคร
นายพงษเพชร ประเสริฐสังข
นายพงษศักดิ์ เกียรติการคา
นายพงษศักดิ์ โคจํานงค
นายพงษศักดิ์ จิตรสม
นายพงษศักดิ์ ฉายบานใหม
นายพงษศักดิ์ เชยชิด
นายพงษศักดิ์ เชื้อศิริ
นายพงษศักดิ์ ถ้ําทอง
นายพงษศักดิ์ ศรีปานนาค
นายพงษศักดิ์ สนธิการ
นายพงษศักดิ์ สิงหกุล
นายพงษศักดิ์ หลายวัชระกุล
นายพงษศักดิ์ อินดีคํา
นายพงษศานติ์ เย็นออน
นายพงษศิริ นาคศิริชัยกุล
นายพงษศิลป ภาคสูงเนิน
นายพงษสุรีย จันทรประกอบ
นายพงษไสว ใจศีลธรรม
นายพงษอนันต บุญเกื้อ
นายพจน จันทวัณณโสภณ
นายพจน ทวีชีพ
นายพจน ปุรมั ผกา

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
วาที่รอยตรี พจนา มาจาก
นายพจนารถ นพไธสง
นายพจนารถ พึ่งสมศักดิ์
นายพนม ขอนจันทร
นายพนม ถือพุดซา
นายพนม ปญญาธิคุณ
นายพนม เวียงอินทร
นายพนม ศิลาแลง
นายพนมกร ทองคลอด
นายพนมกร ไพรบึง
นายพนมพร ชวยบํารุง
นายพนมพร ชูเชิด
นายพนมพร พรพนม
นายพนมไพร มีบาง
นายพนมไพร วงษคลองเขือ่ น
นายพนมยงค ดําชวย
นายพนอม เผือดผุด
นายพนาสันต กาบวัง
นายพนิชย แกวมณีชัย
นายพยงค แกนสําราญ
นายพยุง แคบขุนทด
นายพยุง ศรันยูญาติวงศ
นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน
นายพเยาว กิตติสริ ิบัณฑิต
นายพรชัย เกตุแกว
นายพรชัย ชื่นศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔

นายพรชัย นันทพิสิฐ
นายพรชัย นามวิเศษ
นายพรชัย บุญญา
นายพรชัย พิมพแดง
นายพรชัย ราตรี
นายพรชัย ศิริกจิ
นายพรชัย ออนสําลี
นายพรเทพ ศิลปคนธรรพ
นายพรบูลย เจริญเชื้อ
นายพรพจน รูจํา
นายพรพล ใจปราณี
นายพรพล พันธโพธิ์
นายพรไพรสน คนมี
นายพรม ศรีเหลือง
นายพรรธนวิชญ คําพันธ
นายพรศักดิ์ กฤษเกลา
นายพรศักดิ์ คํามะฤทธิ์
นายพรศักดิ์ ทิพยวงษทอง
นายพรศักดิ์ ประถมประพัด
นายพรศักดิ์ ศิรโิ ชติ
นายพรหมพิสิฎฐ สุศิลา
นายพรหมินทร ศรีหมื่นไวย
นายพระเนตร สารโภคา
นายพราว สุไชยชิต
นายพฤติพงษ ชาวนา
นายพล ชินออน

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพล ทองประทุม
นายพล สําลี
นายพลชัย ชุมปญญา
นายพลพักษ คนหาญ
นายพลศักดิ์ เขจรรักษ
นายพลากร กันธวัง
นายพลากร ทองรุง
นายพัชรพัส ภัทรจารุ
นายพัชริน ภูชัย
นายพัชรินทร ธรรมศิริ
นายพัชรินทร สุขสงาเจริญ
นายพัฒน พานสมบัติ
นายพัฒนพงศ บรรณการ
นายพัฒนพงศ ศรีวะรมย
นายพัฒนพงษ สาระ
นายพัฒนพงษ สิงคิบตุ ร
นายพัฒนวัตร มณีมัย
นายพัฒนา ไชยเลิศ
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
นายพัฒนา มานันที
นายพัฒนา สุริหะ
วาที่รอยตรี พัฒนา อนนทสีหา
นายพัฒนา อําทาว
นายพัฒประพงศ เนื่องกระโทก
นายพัทธนัย อวิรุทธพาณิชย
นายพันใจ นครชัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖

นายพันชัย อันทะวงษา
นายพันธ ภูวิจติ ร
นายพันธ เหลาพล
นายพันธโณ สุขทองเสง
นายพันธตรี จิรฐั ิตวิ วิ รรธน
นายพันธศักดิ์ สืบเชื้อ
นายพันมหา พิมพปาน
นายพัลลภ ลาทุม
นายพานเงิน ศรีสุข
นายพายัพ ดีวงษ
นายพายัพ โอสถเจริญ
นายพิจิตร ชินมาตร
นายพิชยา เตจะ
นายพิชยุชย ธีรปรีชาวิศว
นายพิชัย จุลวรรณโณ
นายพิชัย ชวลิตกรัณยกุล
นายพิชัย บุญมาหนองคู
นายพิชัย บุตรงาม
นายพิชัย บุตรอุดม
นายพิชัย ลิ้มเฉลิม
นายพิชาญ โอทาน
นายพิชายุทธ เหนงแดง
นายพิชิต คําบุรี
นายพิชิต โคตรมา
นายพิชิต ฤทธิ์สยอง
นายพิชิต สมสุข

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพิชิต สาใจ
นายพิเชฐ คํารินทร
นายพิเชฐ โมรา
นายพิเชษฐ ทาจําปา
นายพิเชษฐ มหาวงศ
นายพิเชษฐ นิลนนท
นายพิเชษฐ สมเขาใหญ
นายพิเชษฐ หมอนทอง
นายพิฑูรย โสภา
นายพิตตินันท คําสา
นายพิทยา เขตบุญไสย
นายพิทยา จารุวงษเสถียร
นายพิทยา บุญโสม
นายพิทยา เบญจตานนท
นายพิทยา พรรณโรจน
นายพิทยา รอดสุนทรา
นายพิทยุตม กงกุล
นายพิทักษ กาศลุน
นายพิทักษ ตุมมี
นายพิทักษ ทองบอ
นายพิทักษ วิทยารัตนพิทักษ
นายพิทักษ สมาน
นายพิทักษกุล แวววงศ
นายพิน สงคประเสริฐ
นายพินิจ จรุงไทย
นายพินิจ ฉายาวัฒน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘

นายพินิจ ภาคภูมิ
นายพินิจ ยิ้มแยม
นายพินิจ สีหะนันท
นายพินิจ อินธิราช
นายพินิต แสงสุข
นายพิบูลย พิบูลลาภย
นายพิบูลย มาลาพันธ
นายพิพรรธ ซื่อสัตย
นายพิพัฒน ปารมีชัย
นายพิพัฒน พุทธกําเนิด
นายพิพัฒน สายสอน
นายพิพัฒน เองเหมาะ
นายพิพัฒนพงษ ดวงสวาง
นายพิมพ ทวีนาท
นายพิมุข ผาสุขเลิศ
นายพิมูล เกษอินทร
นายพิรญชิต บุญนัด
นายพิระพันธ ลาคําสาย
นายพิริยพงศ เตชะศิริยืนยง
นายพิรุณ แกวนะรา
นายพิรุณ พึ่งพานิช
จาสิบเอก พิศนุ คชรัตน
นายพิศมัย ศรีสาํ ราญ
นายพิศิษฐ ปยพิทยากร
นายพิษณุ ซองศิริ
นายพิษณุ แทงทอง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ
นายพิษณุ ศัตรูพาย
นายพิษณุ สุรรัตน
นายพิสิฎฐพล รูปพรหม
นายพิสิฐ เกษสุวรรณ
นายพิสิฐ พิมพนอย
นายพิสิทธิ์ คําชนะ
นายพิสิทธิ์ ลิ่มนิจโพธิขํากุล
นายพิสิทธิ์ สุขรักษา
นายพิสิษฐ ศุภวัฒนธนบดี
นายพีรฉัตร พุทธิกุลวงศ
นายพีรพงค ธรรมกุล
นายพีรพงศ สุรเสน
นายพีรพงษ โยธาทูล
นายพีรพล ฤทธิม์ หา
นายพีรวัฒน สระประทุมมาศ
นายพีระ เทศทอง
นายพีระ พลรักษ
นายพีระ อานมณี
นายพีระพงค สุขสุวรรณ
นายพีระพงศ ณัฐคุณานนท
นายพีระพงษ นาชัยสิทธิ์
นายพีระพงษ พลเยี่ยม
วาที่รอยตรี พีระพงษ วิลามาศ
นายพีระพล ธานีรตั น
นายพีระยศ บุญเพ็ง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐

นายพีระวัฒน ณ นคร
นายพุฒิพัฒน อติวัฒนอังกูร
นายพุดทอง กองสังข
นายพุทธ โคตรเทิ้ง
นายพุทธคุณ ปราบอนธการ
นายพุทธพงศ เลขะวิพัฒน
นายพุทธรักษ ปกเหนือ
นายพุทธินนั ท บุงทอง
นายพุทธิพงษ ทิพวาที
นายพูนทรัพย สุคนธพงศ
นายพูนศักดิ์ สุขรินทร
นายพูนศักดิ์ อารพล
นายพูลชัย ยี่หลา
นายพูลศักดิ์ อังวัชรปราการ
นายเพชรไพฑูรย บุราสิทธิ์
นายเพทาย เพชราเวช
นายเพลิน พิทักษสงคราม
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ
นายเพียร ยางงาม
นายไพจิตร แกวทองทา
นายไพจิตร ไตรวงคยอย
นายไพจิตร รักษาสรณ
นายไพจิตร สิงหทอง
นายไพจิตร ทองจันทร
นายไพชะยนต พูนขวัญ
นายไพฑูรย โคตรพัฒน

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพฑูรย
นายไพทูรย
นายไพทูลย
นายไพบูลย
นายไพบูลย
นายไพบูลย
นายไพบูลย
นายไพบูลย
นายไพบูลย
วาที่รอยตรี
นายไพบูลย

โคบุตรี
จารุสาร
ชัยหลาก
ทุมทุมา
นามวงษ
บุญพึ่ง
บุญมาศ
เบื้องบน
ผานพินิจ
ผิวสอาด
พืชทองหลาง
ราชอุดม
สุขสมบัติสกุล
โสสวาง
หงษบินมา
อรุณศรีประดิษฐ
ศรีบุญวงษ
แสนเสนา
กาลยืน
จันทรมาลา
จันทรเสนา
จําปาหอม
ชาญชัยสิทธิ์
ชูสกุล
ไพบูลย พืชนุกูล
เพชรศักดิว์ งศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒

นายไพบูลย ภิญโญ
นายไพบูลย ยงทวี
นายไพบูลย ยิ้มถนอม
นายไพบูลย หมอศาสตร
นายไพบูลย ใหมคํา
วาที่รอยโท ไพรวรรณ ศรเผือก
นายไพรศาล โมกหอม
นายไพรสนธ ละอองเอี่ยม
นายไพรสันต พละศักดิ์
นายไพรัช กุลวิจติ รรังสี
นายไพรัช ศิริเมฆ
นายไพรัช เหลืองอิงคะสุต
นายไพรัตน คงทรัพย
นายไพรัตน จันทรโคตร
นายไพรัตน ทองบอ
นายไพรัตน พลอยเจริญ
นายไพรัตน ยังศิริ
วาที่รอยตรี ไพรัตน สารพันธ
นายไพรัตน แสงชัย
นายไพริน ภูกองพันธ
นายไพรินทร นวลกลับ
นายไพรินทร รุง เรืองวงค
นายไพเราะ จันเขียว
นายไพโรจน จุลนวล
นายไพโรจน ชาวเมืองโขง
นายไพโรจน แถวเที่ยง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายไพโรจน ทวีสขุ กาญจน
นายไพโรจน ทิพยกองลาศ
นายไพโรจน บุญเย็น
วาที่รอยตรี ไพโรจน ปานอยู
นายไพโรจน ภาษี
นายไพโรจน โยธารินทร
สิบเอก ไพโรจน รุง นภาไพร
นายไพโรจน เรืองฤทธิ์
นายไพโรจน วิศิษฎศิลป
นายไพโรจน สุดตา
นายไพโรจน หัศดี
นายไพวัล ไชยทองศรี
นายไพศาล แกงนอก
นายไพศาล จันทรสายทอง
นายไพศาล ไชยเยชน
นายไพศาล บํารุงพงศ
นายไพศาล เพียรหล่ํา
นายไพศาล ศิริมั่งมูล
นายไพศาล สุขสุมนตศิลป
นายไพศาล หลอวงคตระกูล
นายไพศาล อิงไพบูลย
นายไพสัน ศรนารายณ
นายไพสันต ทาสระคู
นายไพสาร บุญประกอบ
นายไพสิฐ มุมทอง
วาที่รอยตรี ภควัฒน อยูพรอม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔

นายภราดร เสนารัตน
นายภวันชัย ครุฑสุวรรณ
นายภวินท สมสวย
นายภักดี กันนะสมบัติ
นายภักดี เอื้อราษฎร
นายภัคพงษ จันทวโร
นายภัควัฒน ชวยดวง
นายภัทธศาสน มาสกุล
นายภัทรพล จันทรสด
นายภัทรวุฒิ กันศิริ
นายภากร ศิริโก
นายภาคภูมิ เรือนเย็น
นายภาคิน บุตรศรีภูมิ
นายภาณุพงศ บุญเพลิง
นายภาณุพงษ ศรีพันธบุตร
สิบเอก ภาณุมาศ ศรีราม
นายภาณุวฒ
ั น มัณฑะ
นายภานุพันธ มณีกุล
นายภานุมาศ วงศคาํ
นายภานุวัฒน จินโจ
นายภานุวัฒน โปรงสูงเนิน
นายภานุวัฒน หวยทราย
นายภาสกร คงถาวร
นายภาสกร พรมสาร
นายภาสกร แสนทวี
นายภาสญาณ อินทรโทน

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายภิญโญ บุญกลา
นายภิญโญ เพ็ชราการ
นายภิญโญ สุขแกว
นายภิรมย ภูชมศรี
นายภิรมย ภูมิเหลาแจง
นายภิรมย รุงเรืองวณิชกุล
นายภิรมย สมทอง
นายภิษภณ ภูษินนั ตกุล
นายภีมม ยศเทียม
นายภูชัย ชินโณ
นายภูธร ธิอามาตย
นายภูธเรศ อินนุพัฒน
นายภูเบศร ปนแกว
นายภูมมะสิทธิ์ เฉลิมรัตน
นายภูมิเดช โนนพิลา
นายภูมิศาสตร วารี
นายภูมิสยาม ฉายละออ
นายภูริศ คงเนียม
นายภูวดล ยมรัตน
นายภูวนาจ เกลาพิมาย
นายภูวาเดช ธิปธวินกุน
นายเภตรา จันทรา
นายมฆวัน คนกลาง
นายมงกุฎ ปอมไธสง
นายมงกุฏ จําปาวงษ
นายมงคล ธัญญเฉลิม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖

นายมงคล นกชัยภูมิ
นายมงคล ปรีชาชาญ
นายมงคล เปนซอ
นายมงคล พวงศรี
นายมงคล พันธบัวศรี
นายมงคล พันธุระ
นายมงคล แพงประสิทธิ์
นายมงคล สาดสาร
นายมงคล สายยศ
นายมงคล สายสูง
นายมงคล สิงหปน
นายมงคล อุตศาสตร
นายมงคล อุทธามาตย
นายมงคลชัย จตุพรชัยมงคล
นายมณฑล ภูผิวเดือน
นายมณฑล สงศรี
นายมณเฑียร พรหมจรรย
นายมณเฑียร ลําดวน
นายมณเทียร เกษโสภา
นายมณี ฉิมพลี
นายมณี เอียดเสน
นายมนตรี ฆองเดช
นายมนตรี โตมวง
นายมนตรี ปนสันเทียะ
นายมนตรี ประเสริฐ
นายมนตรี พรผล

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายมนตรี รัตนตรัยวงศ
นายมนตรี สังขขาํ
นายมนตรี สํารวมจิต
นายมนตรี หลักหาญ
นายมนตรี หาสังข
นายมนตรี อนุสาร
นายมนตรี อินทรพุก
นายมนทิพย จานเขื่อง
นายมนไท ธูปกระโทก
นายมนะ พงษประเสริฐ
นายมนัส คํามุลนา
นายมนัส คุณานุศาสน
นายมนัส ชืน่ สุราษฎร
วาที่รอยตรี มนัส ฝกไฝ
นายมนัส พิณสุวรรณ
นายมนัสพงค ไชยรุตม
นายมนู ลิขิตอําไพพรรณ
นายมนูญ รืน่ กลิ่น
นายมนูธรรม สําราญ
นายมนูเวทย เพชรโต
นายมฮํามัดซบรี เจะยอ
นายมังกร ปาจรียานนท
นายมาณพ สุภรัตนกุล
นายมานพ เกตุวราภรณ
นายมานพ ควรรวม
นายมานพ คาดสันเทียะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘

นายมานพ คุณมาศ
นายมานพ จิว๋ แหยม
นายมานพ ดีงาม
นายมานพ ธัญนอม
นายมานพ บุษดี
วาที่รอยตรี มานพ พงษพานิช
นายมานพ โยธาดี
นายมานพ รักงาม
นายมานะ ธเนศากร
นายมานะ มุละนันทน
นายมานะ เลี้ยงสุข
นายมานะ วงคสวัสดิ์
นายมานะ วนสันเทียะ
นายมานะ หาญสุวรรณ
นายมานัส สวัสดิ์ธรรม
นายมานิด อมรลักษณปรีชา
นายมานิต แกวคง
นายมานิต พรมโนภาส
นายมานิตย จันทรฉาย
นายมานิตย ลาวัณยวฒ
ั นกุล
นายมาโนช กฤษณา
นายมาโนช มุณแี นม
นายมาโนช เมืองบุญ
นายมาโนช ศรีไพรวรรณ
นายมาโนช ศรีวรนันท
นายมาโนช สัตยาธร

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายมาโนชญ ขุนกอง
นายมาโนชญ แดงเพ็ง
นายมารุต โคตรพัฒน
นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน
นายมารุต เหลาแกวกอง
นายมาลัย กองธรรม
นายมาลาศรี วิเศษดี
นายมิตติ ทวิน ทวีเงิน
นายมิตร สกุลจร
นายมิตรชัย พิมพยํากา
นายมิตรชัย สิงหวงศ
นายมิตรวันชัย วัดไธสง
นายมีชัย กระพรม
นายมีชัย กิจสมพร
นายมีชัย โพธิม์ ูล
นายมีชัย ละมาย
นายมุคตาร บินอูเซ็น
นายมุณี ธานี
นายมุสิกพงษ วงษาซาย
นายเมธา มีทรัพยทวีกูล
นายเมธินทร ทบวอร
นายเมธี วงศแกว
นายเมธี ศรีคํา
นายเมือง บุระวงศ
นายแมน คําวงษ
นายไมตรี ตาเดอิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐

นายไมตรี บุญเติม
นายไมตรี ภูวพันธุ
นายไมตรี ศรีทอง
นายไมตรี สัพโส
นายยงยศ สุขเจริญ
นายยงยืน พงษพันธ
นายยงยุทธ ดะรีพัตร
นายยงยุทธ ตนบุญ
นายยงยุทธ โภชนา
นายยงยุทธ รักษาชาติ
นายยงยุทธ วงศชัย
นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร
นายยงยุทธ ทองไวย
นายยงยุทธ โพธิปต ชา
นายยงยุทธ สุขยามผล
นายยรรยงค โสติยา
นายยศกร เจริญยุทธ
นายยศศักดิ์ วะชุม
นายยศสันธ พันธหนองหวา
นายยอดเจริญ นาคูณ
นายยอดชาย แพชนะ
นายยอดยิ่ง ราชิวงศ
นายยอดยิ่ง ฬาทอง
นายยิ่งยศ ลดหวัน่
นายยุทธ ธนธนานนท
นายยุทธการ สารคลอง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายยุทธชัย พลสมบัติ
นายยุทธชัย เสริมพงษ
นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต
นายยุทธนา เฉลียวชาติ
นายยุทธนา ชุนสนิท
นายยุทธนา เชิงหอม
นายยุทธนา นิตยวรรณ
นายยุทธนา ศรีวิโรจน
นายยุทธพงษ เครือแดง
นายยุทธพล คําโสภา
นายยุทธยา สุวรรณศักดิ์
นายยุทธศร จันทะขิน
นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร
นายยุทธศักดิ์ โพธิหริ ัญ
นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ
นายยุทธศักดิ์ สัพโส
นายยุทธศักดิ์ ออนเขวา
นายยุทธศิลป ถาบุตร
นายยุทธิพงษ พระวิเศษ
นายยุทธิพร เพชรจันทร
นายยุธนิ พิชัย
นายยุวฤทธิ์ พันหอม
นายเย็น ปญญาภู
นายเยี่ยม ธรรมบุตร
นายโยธิน ศาสตรศรี
นายรชต ปานสมบูรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒

นายรชต มวงศิริ
นายรณกร ศรีเขม
นายรณกรณ ฤาชัย
นายรณชัย โปรงแสง
นายรณชัย ยอมเต็ม
นายรณชัย ศิริมนทกาน
นายรณชิต แสนณรงค
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
นายรมฟา บุญรอดรัมย
นายรมย อนันตโสภณ
นายรวม แสงสุรนิ ทร
นายรวม คาเจริญ
นายรวม สมุทรศรี
นายรวยโชค นวลสนอง
นายรวินทร เดชราช
นายรวินนั ท นามมัน
นายรอง มั่นกุง
นายระนอง เทพสุรีย
นายระเบียบ สีนอก
นายระลึก ราชาวงษ
นายระวี เฉตาไพย
นายรักษพล ธาราสุข
นายรักสมัน ดาหาร
วาที่รอยตรี รังษี วิบูลยอรรถกร
นายรังษี วุฒิพันธ
นายรังสรรค กลิ่นหอม

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายรังสรรค เตชะแกว
นายรังสรรค ทาเงิน
นายรังสรรค บัวพันธ
นายรังสรรค มาปลูก
นายรังสรรค วงศประทุม
นายรังสรรค ศรีเมฆ
นายรังสรรค หอมสมบัติ
นายรังสรรค อุดมศรี
นายรังสันต บริสุทธิ์
นายรังสิต ดวงพัตรา
นายรังสิต บุญเปลง
นายรังสิวฒ
ุ ิ ปาโสม
นายรังสิวฒ
ุ ิ หมุดยะฝา
นายรัชเดช ทรงชัยยศ
นายรัชพงศ จงหมอง
นายรัชพงศ บุญลอด
นายรัชพล ศุภโกศล
นายรัฐพล พรหมรักษ
นายรัฐศาสตร กองสินแกว
นายรัตน บุญกอ
นายรัตนพงศ ชูผล
นายรัตนศักดิ์ มณีรตั น
นายรัศมี จุฑาศรี
นายราชฤทธิ์ สุวรรณเจริญ
นายราชัน โกศัลวิตร
นายราชัน มุกาวี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔

นายราชันย สันหมะ
นายราชัย คําประเทือง
นายราม คะระออม
นายราเมศ จันทรัศมี
นายราเมศ พระคลังทอง
นายราเมศร ภาวะไพบูลย
นายราวี กลิ่นหอม
นายรุงเรือง เกตุทอง
นายรุงโรจน ลิมปสภาพกสิผล
นายรูณ หงศาลา
นายเรณุวัฒน พงษอุทธา
นายเรวัต ศรีอดุ ร
นายเรวัต หาญบัวคํา
นายเรวัต เหลาประเสริฐ
นายเรวัต อาวะรุณ
นายเริง ชนะสงคราม
นายเรียบเรียง อุทรักษ
นายเรืองชัย มุขกัง
นายเรืองเดช คําดีบญ
ุ
นายเรืองเดช ยะโส
นายเรืองเดช ลครพล
นายเรืองฤทธิ์ ปตะบูรณ
นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
นายเรืองศักดิ์ เคยชัยภูมิ
นายเรืองศักดิ์ โคตะสา

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเรืองศักดิ์ ปดถาวะโร
นายเรืองศิลป ขาวศรี
นายโรจนไชโย กุลวงค
นายโรจนัสถ อรุณวิง
นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร
นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ
นายฤทธิรงค ศิริภูมิ
นายฤทธิรณ สิงหดวง
นายฤาชัย ศรีบญ
ุ เรือง
นายลวน จันทรฆาฏ
นายลออง ทิมแกว
นายละเอียด แคลวคลอง
นายละเอียด หินเพชร
นายลําพร วงเคน
นายลําพรรณ วงศศรียา
นายลิขติ จรมิตร
นายลิขติ ตรีทรัพย
นายลิ้ม สนทอง
นายลือชา โรจนพฒ
ั นจันทร
นายลุกมาน หนูยาหมาด
สิบเอก เลอพงศ ยังเจริญ
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
นายเลอศักดิ์ สุกก่ํา
นายเลิศชนิสร คํากองแกว
นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ
นายเลิศฤทธิ์ เลิศรัตนวิจิตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖

นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคน
นายวงกต เหลืองรุงทรัพย
นายวงคประพันธ ตั้งมณี
นายวงเดือน สารวิทย
นายวงศภาณุ อุปละวงศ
นายวงศศักดิ์ เหมือนพรรณราย
นายวงษศิลป มากกุล
นายวงษสนั คูหามณีโชติ
นายวชิรวิชญ ยะไข
นายวชิรวิทย สุวรรณ
นายวชิระ เกิดจันทรตรง
นายวชิระ ฉวีวงษ
นายวชิระ บุญโชติ
นายวชิระ สารกุล
นายวชิระ แสงบุญ
นายวฏิฬ วรกุล
นายวณัฐพงศ ทองคํา
นายวนพ สุวรรณเพิ่ม
นายวรกาล ตาจันทร
นายวรงค วิโนทกะ
นายวรชัย ลัดลอย
นายวรชาติ สุริวนั
นายวรพจน ประเสริฐศรี
นายวรพจน พุมตระกูล
นายวรพล บุญมาเลิศ
นายวรพล พละทรัพย

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวรพล เหลาฤทธิ์
นายวรยุทธ จันทมูล
นายวรรณกรัยซ ไกรวัลย
นายวรรณพจน เล็กอุทัยพานิช
นายวรรธนะ พนไธสง
นายวรรธนะ พุทธเพาะ
นายวรวรรธน ขนอม
นายวรวิทย จันทายืน
นายวรวิทย ทิศานุรกั ษ
นายวรวิทย ศิลาชัย
นายวรวิทย โสภาพันธ
นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
นายวรวุฒิ สินบํารุง
นายวรศิลป โคตรมนตรี
นายวราชัย จิตตินนั ทน
นายวราพงษ พรมไธสง
นายวราพงษ ภูเมฆ
นายวรายุ อินทราลักษณ
นายวราวุธ สวางสุรีย
นายวราวุธ ใสวรรณ
นายวศะพิชญ ศรีเพ็ญ
นายวศิน บุญศรี
นายวสรรณ นอยภาษี
นายวสัน ดาวศรประศาสน
นายวสันต คงมัน่
นายวสันต แคดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘

นายวสันต ทรงธรรมสกุล
นายวสันต ทิพยรักษ
นายวสันต นาขยัน
นายวสันต นาคพันธ
นายวสันต นามวงศ
นายวสันต ปญญาธานี
นายวสันต ภูเกิดพิมพ
นายวสันต ระไหวพรมราช
นายวสันต เสี้ยมแหลม
นายวสันต อันทะไชย
นายวสันตชัย จาติกานนท
นายวัชรชัย กองกาญจโนภาส
นายวัชรภูมิ แกวสุข
นายวัชรศักดิ์ เสนนะ
นายวัชระ นรินทรนอก
นายวัชระ บุรีมาต
นายวัชระ รุจริ ะเศรษฐ
นายวัชระ เสือโต
นายวัชรินทร เกาะนอย
นายวัชรินทร แกวปตตา
นายวัชรินทร นอยวัฒนา
นายวัชรินทร นิกรแสน
นายวัชรินทร นุตโร
นายวัชรินทร บุญพินิจ
นายวัชรินทร พรหมโสภา
นายวัชรินทร ศรีดาฮด

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวัชรินทร ศรีเปารยะ
นายวัชรินทร สอนสังข
นายวัชรินทร อันทชัย
นายวัชเรนทร สุตะนนท
นายวัฒนชัย ชํานาญชานันท
นายวัฒนา กลีบแกว
นายวัฒนา โคตรเนตร
นายวัฒนา งอนสวาง
นายวัฒนา จันทรคามคํา
นายวัฒนา นารีรัมย
นายวัฒนา รัตนะ
นายวัฒนา รุงศรี
นายวัฒนากร ทองถวิล
นายวันชัย ทองอวม
นายวันชัย นพฤทธิ์
นายวันชัย ประไพเมือง
นายวันชัย ภิญโย
นายวันชัย มีกล่ํา
นายวันชัย ไมรูจบ
นายวันชัย ยีร่ ักษ
นายวันชัย แยมจันทรฉาย
นายวันชัย สมศิลา
นายวันชัย แสงทอง
นายวันชาติ ดวงเนตร
นายวันโชค ขวัญเมือง
นายวันโชค วารินิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐

นายวันเดิม อุนจันทร
นายวันเพ็ญ มีบุญ
นายวัลลภ ประวาระณะ
นายวัลลภ ปนคํา
นายวัลลภ ผิวผอง
นายวัลลภ ภูจอมจิตร
นายวัลลภ สิริผองใส
นายวัลลภ เอี่ยมมะ
นายวาจา บุษบงก
นายวาด จันทรรอด
นายวาทิต นครราช
นายวานิช การบรรจง
นายวานิส เพียนอก
นายวาริน จันทรสงค
นายวารินทร บริบุตร
นายวาสิฏฐ สิงหชา
นายวิกรพงศ ไชยฐินนต
นายวิจารณ ไชยอุบล
นายวิจารณ เนือ่ งเดช
นายวิจติ ร คําผอง
นายวิจติ ร แควนไธสง
นายวิจติ ร ชมภูบุตร
นายวิจติ ร ชูชว ย
นายวิจติ ร สายนุย
นายวิชชา หวังสุข
นายวิชญพันธ ลาชานนท

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิชนาท พรหมจันทร
นายวิชยสิทธิ์บญ
ุ ยุรี
นายวิชวุฒิ จีนาใหม
นายวิชัย กาญจนแกว
สิบเอก วิชัย จันทรโคตร
นายวิชัย จําปาโท
นายวิชัย จิรธนรัตน
นายวิชัย ชวยสุด
นายวิชัย ไชยจันทร
นายวิชัย ทองแสน
นายวิชัย ทัศจันทร
นายวิชัย ปานอุทัย
นายวิชัย พรหมภักดี
นายวิชัย มัน่ พลศรี
นายวิชัย มาบุดดา
นายวิชัย ไมตรีแพน
นายวิชัย ราชธานี
นายวิชัย วรรณโพธิมกุ ข
นายวิชัย ศรีไพร
นายวิชัย สรอยกูล
สิบตํารวจตรี วิชัย สารวัน
นายวิชัย สิงหสัตย
นายวิชัย สีละบัตร
นายวิชัย แสนโท
นายวิชัย อวนศรีสุข
นายวิชัย อิ่มนอย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒

นายวิชัยทรรศ แกวภักดี
นายวิชา ณ สงขลา
นายวิชาญ แกววิเศษ
นายวิชาญ คงรัสมี
นายวิชาญ จตุพรรุงเรือง
นายวิชาญ โฉมที
นายวิชาญ เนียมจันทร
นายวิชาญ ศรีชาย
นายวิชาญ ศรีอักษร
นายวิชติ เขียวออน
นายวิชติ บุญเฉลียว
นายวิชติ รัชโน
นายวิชติ ราญฎร
นายวิชติ เหลาตระกูลงาม
นายวิชติ เหลาสพาน
นายวิชนิ สิมมา
นายวิเชน เหมะรักษ
นายวิเชียร กุลธินี
นายวิเชียร เกตุชยันต
นายวิเชียร แกวมงคล
นายวิเชียร คลองขยัน
นายวิเชียร จันทรตรี
นายวิเชียร จันทแสง
นายวิเชียร ใจทน
นายวิเชียร ทองแจม
นายวิเชียร โทกุล

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิเชียร ประทุมวัน
นายวิเชียร ผาจันทร
นายวิเชียร มังคละ
นายวิเชียร ศรีสธุ รรม
นายวิเชียร สลางสิงห
นายวิเชียร สายวงษ
นายวิเชียร สาริบูรณ
นายวิเชียร เหรา
นายวิโชค ดําอําไพ
นายวิโชติ สุขวรรณโณ
นายวิญญา พรหมสวน
นายวิญู คงสถิตย
นายวิญู โพธิ์ศรี
นายวิฑูรย ไชยปญหา
นายวิฑูรย บูระพันธ
นายวิฑูรย ศิริวงศ
นายวิฑูรย สรอยสุวรรณ
นายวิฑูรย สิรปิ ระเสริฐศิลป
นายวิถี เกิดทอง
นายวิทยา เขียวภักดี
นายวิทยา ชมภูเทศ
นายวิทยา ทองโสม
นายวิทยา ประทุมศรี
นายวิทยา พันธุระ
นายวิทยา ยวงทอง
นายวิทยา รวมสุข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔

นายวิทยา วันดี
นายวิทยา ศรีประเสริฐ
นายวิทยา ศาสตรวาหา
นายวิทยา สรอยคําดี
นายวิทยา สาเหล็ม
นายวิทยา สุดานิช
นายวิทยา สุทธิ
นายวิทยา เสนาไทย
นายวิทยา แสงโสดา
นายวิทยา โสตะวงศ
นายวิทยา หนอมอก
นายวิทยา หอมหวล
นายวิทยา อุดมศิลป
นายวิทวัฒน คูณค้าํ
นายวิทรู ย บางศิริ
นายวิทรู ย พิมพศริ ิ
นายวิทูลย สืบศรี
นายวินัย ชมกลิน่
นายวินัย ชัยมูล
นายวินัย ตุยแมน
นายวินัย ถานะยาโน
นายวินัย นุชอินทร
นายวินัย บัวดก
นายวินัย ใบโพธิ์
นายวินัย พืชจันทร
นายวินัย แพนกุดเรือ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวินัย รัตนเชษฐากุล
นายวินัย รูปขําดี
นายวินัย วงศจอม
นายวินัย สายสุด
นายวินัย สุทธิรกั ษสกุล
นายวินัย แสงอินทร
นายวินัย อิม่ กมล
นายวินิจ คุณวงศ
นายวินิจ ราชไชย
นายวินิตย กรรไพเราะ
นายวิบูลย ไมตรีสวัสดิ์
นายวิบูลย ไมเลี้ยง
นายวิพจน สําเริงรัมย
นายวิพัฒน ทีนะกุล
นายวิพฒ
ั น แทนบุญ
นายวิพัฒน ปมิตตธศิล
นายวิพัฒน สุวรรณธาดา
นายวิภาค บุระคํา
นายวิมล ไชยสุข
นายวิมล บัวรส
นายวิมล ศรีเครือดง
นายวิมาน คุม คง
นายวิระ วรรณสิงห
นายวิระชาติ ยาทองไชย
นายวิรัช กลิ่นพยอม
นายวิรัช ภักดีสวุ รรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิรัช ภูเ ล็ก
นายวิรัช รัตนกระจาง
นายวิรัช แสนเสนาะ
นายวิรัตน แกวศรี
นายวิรัตน ใจเสือ
นายวิรัตน มาตันบุญ
นายวิรัตน ลวนศิริ
นายวิรัตน สงกา
นายวิรัตน สมใจ
นายวิรัตน สุวะศรี
นายวิรัตน หลามี
นายวิริยะคม คนคม
นายวิโรจน ใจเมือง
นายวิโรจน ชวงชัย
นายวิโรจน ติณพันธุ
นายวิโรจน ตูดาํ
นายวิโรจน ทรัพยสม
นายวิโรจน นามนาค
นายวิโรจน พลเดช
นายวิโรจน พิเคราะห
นายวิโรจน แพเกาะ
วาที่รอยเอก วิโรจน รัตนวิมานชัย
นายวิโรจน รัตนา
นายวิโรจน ศรีขาว
นายวิโรจน ศิลาคม
นายวิโรจน หมอกยา

๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิโรจน อังกูรวัฒนา
นายวิลาศ ปริญญานิยม
นายวิไล ทรัพยพุม
นายวิไล พลพุทธา
วาที่รอยตรี วิวฒ
ั น กระทู
นายวิวัฒน ชูศรีจนั ทร
นายวิวัฒน ตันศิริ
นายวิวัฒน นันทวงษ
นายวิวัฒน พันธุสขุ
นายวิวัฒน ศรีโคตร
นายวิวัฒน สอาดยิ่ง
นายวิศาล ดือราแม
นายวิศาล แดงประเสริฐ
นายวิศาล หอมวงษ
นายวิศิษฐ เชยเกลี้ยง
นายวิศิษฐ นามเข็ม
นายวิศิษฐ โปรงสันเทียะ
นายวิศิษฐ ภูงามเงิน
นายวิเศก บุญอุปละ
นายวิเศษ ปรีประสาท
นายวิเศษ วงศวรัญู
นายวิเศษ ศรเพชร
นายวิเศษ สารสัย
นายวิษณุ พานแพน
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
นายวิษณุ สาแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘

นายวิษธร แสงชาติ
นายวิสิทธิ์ สกิจขวา
นายวิสิทธิ์ สวางวงศ
นายวิสิทธิ์ สืบมี
นายวิสิษฐ สอนคุม
นายวิสุทธิ์ คงเลง
นายวิสุทธิ์ เปลงปลื้ม
นายวิสุทธิ์ เพียรเจริญ
นายวิสตู ร ยอดสุข
นายวีรพงษ ศรีอภัย
นายวีรพล ชวยนา
นายวีรพล ชอยกิ่ง
นายวีรพล ธิกะ
นายวีรพล สุวรรณไตรย
นายวีรพันธ ชูเสนผม
นายวีรยุทธ หวังปรุงกลาง
นายวีรยุทธ เสียมใหม
นายวีรวัฒน เงินทอก
นายวีรวัฒน จันทรคํา
นายวีรวัฒน วงศเจษฎาวณิชย
นายวีระ ชานนตรี
นายวีระ นาคคํา
นายวีระ พรหมจันทร
นายวีระ สืบพงษ
นายวีระ สุราวุธ
นายวีระ เสนาวรรณ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวีระ เสาวโค
นายวีระ ออนน้ําคํา
นายวีระ อุยใจดี
นายวีระกุล เปสลสกุล
นายวีระชัย กลับสมบูรณ
นายวีระชัย ขนันไพร
นายวีระชัย นามมัน
นายวีระชัย ไมเลิศหลา
นายวีระชัย รัตนเวียงพรหม
นายวีระชาติ งุน ทอง
นายวีระชาติ นรรัตน
นายวีระพงค จันทราธนากุล
นายวีระพงศ พรมพลเมือง
นายวีระพงษ พรหมคุณ
นายวีระพร ลาทอง
นายวีระพล ชาแสน
นายวีระพล ศรีกุล
นายวีระพันธ พิมพพา
นายวีระยุทธ ยนยุบล
นายวีระวงศ สันติกุล
นายวีระวัฒน เพ็ชรฉกรรจ
นายวีระวัฒน วัฒนา
นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร
นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูล
นายวีระศักดิ์ บุตรดา
นายวีระศักดิ์ วรรณพินิจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีระศักดิ์ สุนทรวีราทักษ
นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
นายวีระศักดิ์ อุตมะ
นายวีระสิทธิ์ ตุงชีพ
นายวุฒิ คงชืน่
นายวุฒิ ปอมไธสง
นายวุฒิ รูปสะอาด
นายวุฒิไกร ไกรหมื่นไวย
นายวุฒิไกร เลื่อนแปน
นายวุฒิชัย แทนรอด
นายวุฒิชัย วงศละคร
นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
นายวุฒินนั ท สวัสดิวงษ
วาที่รอยตรี วุฒนิ ัย ประชานุเคราะห
นายวุฒินัยน ไชยโชค
นายวุฒิพงศ รักษศรีสขุ
นายวุฒิพงศ เรืองวงษ
นายวุฒิพงศ ศรีสุข
นายวุฒิพงษ พงษประดิษฐ
นายวุฒิพงษ มณีเรือง
นายวุฒิยา เกียงวัว
นายวุฒิศักดิ์ สมณะ
นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ
สิบโท เวช นอยเขียว
นายเวชพงษ ตาสาย
นายเวชศักดิ์ อุสาทรัพย

๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเวียงชัย จันทะคาม
นายเวียงชัย เจริญไชย
นายเวียงชัย ลุนภูงา
นายแวอาแซ อับดุลเราะแม
นายแวฮามะ เจะเตะ
นายไวกูล ลําพุทธา
นายไวพจน แกวนามไชย
นายศตพล หมั่นวิชาดี
นายศตวรรษ ตันทวีวิวฒ
ั น
นายศรชัย จันครา
นายศรัญู รัตนแสง
นายศรัญยุทธ วิริยสถิตยกลุ
นายศรัณย ชูเวช
นายศรัณย มุขแมนเหมือน
นายศรัณย ศรลัมพ
นายศรัณยู ขวาปองใต
นายศราวุฒิ สุพัฒน
นายศราวุธ เขื่อนคํา
นายศราวุธ ไชยเจริญ
นายศรีเดช คําภีระ
นายศรีทน นุกาศ
นายศรีพฒ
ั ริยาพันธ
นายศรีรัตน ธุระ
นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ
นายศรีศักดิ์ สมบูรณ
นายศักการิยา นกหมุด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒

นายศักดา แกวบุญเรือง
นายศักดา จันทรฝอย
นายศักดา ชํานาญญา
นายศักดา แตมทอง
นายศักดิ์ชัย กองกุล
นายศักดิ์ชัย ดําคํา
นายศักดิ์ชัย เพ็งผอง
นายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ
นายศักดิ์ชาย อุปศักดิ์
นายศักดิ์ณรงค ยอดพานิช
นายศักดิ์ดา แกนจันทร
นายศักดิ์ดา ทวีตั๊งตระกูล
นายศักดิ์ดา พงษกิ่ง
นายศักดิ์ดา สีแกนจันทร
นายศักดิ์ศรี กลัดปรี
นายศักดิ์สิทธิ์ ดวงจันทร
นายศักดิ์สิทธิ์ สุม มาตย
นายศักรินทร จันทรนุม
นายศักรินทร วงษแหยม
นายศานติ เติมมี
นายศิรพ สุขทัง้ โลก
นายศิระ ชะอินทรวงศ
นายศิริ จันทรศรี
นายศิริ สุทนิ รัมย
นายศิริชัย ชัยชมภู
นายศิริชัย วิริยะไพบูลย

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายศิริพงษ จําใช
นายศิริพงษ วุฒิพงศกุลยศ
นายศิริพงษ แสนกลา
นายศิริภัทร จันทมงคล
นายศิริลกั ษณ พรมนิล
นายศิรวิ ัฒน หาญตระกูล
นายศิรเิ วทย เวทยากร
นายศิรศิ ักดิ์ ดวงปรีชา
นายศิรศิ ักดิ์ สุขรุง เรือง
นายศิลปชัย บุญกาวิน
นายศิลปชัย พุมหวยรอบ
นายศิวพร รัตนละออ
นายศิวโอม ศิริภูล
นายศิษฎิพร จุลวิชติ
นายศุพรโชค แกวมณี
นายศุพะศิน อยูยอด
นายศุภกร ทัพเย็น
นายศุภกร ศิริวฒ
ั นากุล
นายศุภกานต ตุนหนิว้
นายศุภชัย แจมจันทร
นายศุภชัย ทองจันดา
นายศุภชัย บริหาร
นายศุภชัย พุมขจร
นายศุภชัย ลวดเงิน
นายศุภชัย วัฒนาสุข
นายศุภชัย สดใส

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔

นายศุภชัย สิงหโต
นายศุภชัย สุดา
นายศุภชัย หนูแกนเพชร
นายศุภชัย อเวรา
นายศุภชาติ เกษมจิต
นายศุภชาติ อิ่มเกษม
นายศุภโชค เขงแกว
นายศุภโชค ดลประสิทธิ์
นายศุภโชค ปยะสันติ์
นายศุภผล กุศลชู
นายศุภมงคล แตงสถิตย
นายศุภมงคล อินทรสนอง
นายศุภวัฒน ดีสงคราม
นายศุภวัฒน สุรเสน
นายศุภวัฒน เอี่ยวเฮ็ง
นายศุภวิทย สงคง
นายศุภสิทธิ์ ลือชา
นายเศกสรรค วัฒนบุตร
นายเศกสันต สุทธหลวง
นายเศกสิทธิ์ ประมูลศิลป
นายเศกสิทธิ์ พารา
นายเศรษฐโชค บุญเสริม
นายเศรษฐพงษ สายานุรักษ
นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
นายเศวต ศิริวิ
นายษัทวัต สุดานิช

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสกนธ วงศสุกฤต
นายสกล กุลพร
นายสกล นิมิตรถวิล
นายสกล มงคลจิตร
นายสกลธ ดอกลัดดา
นายสงกรานต ขุนพรม
นายสงกรานต คเชนกูล
นายสงกรานต โปธา
นายสงกรานต รัศมีจันทร
นายสงคราม คาดสนิท
นายสงคราม พลแหลม
นายสงคราม สระทองจวง
นายสงคราม หิรัญเขวา
นายสงวน คําลอย
นายสงวน ปองศิริ
นายสงวน อินทรไชย
นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
นายสงศักดิ์ ปญญาจิระ
นายสงเสริม ถําวาป
นายสงเสริม มณีใสย
นายสงัด หาริกัน
นายสงัด อนุพันธ
นายสงา คําสาร
นายสงา จิตอารี
นายสงา ไชยบุญเรือง
นายสงา ทองสวัสดิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖

นายสงา บรรจโรจน
นายสงา ศรีโยวงศ
นายสงา สังขเมฆ
นายสงา อักษรเจริญ
นายสณชัย ทาระคํา
นายสด ไพฑูรย
นายสถาพร คงพันธุ
นายสถาพร คําพะวงศ
นายสถาพร เจริญเตีย
นายสถาพร รามสูต
นายสถาพร โลมารักษ
นายสถิต คลาดโรค
นายสถิต วงษพิทักษ
นายสถิตชัย ชนะชัย
นายสถิตย ขจรโมทย
นายสถิตย สมมาตร
นายสถิตย แสนบุราณ
นายสถิตย โสภวัฒนกุล
นายสนชัย ศรีโมรา
นายสนทยา เจริญพันธ
นายสนธยา ชูสุวรรณ
นายสนธยา สะวารี
นายสนธยา หนูมาก
นายสนธิชัย สมเกตุ
นายสนนอย ทองทิพย
นายสนอง แตงศรี

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสนอง ศิลปกุล
นายสนอง อัดแสง
นายสนัน่ กฤษณา
นายสนัน่ แกวคํา
นายสนัน่ ทองแผน
นายสนัน่ สมบูรณ
นายสนัน่ อันทเกตุ
นายสนิท ไตรทิพย
นายสนิท บุญพรอม
นายสนิทพงศ คมขํา
นายสมเกียรติ ขจรสุวรรณ
นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ
นายสมเกียรติ คงชื่น
นายสมเกียรติ เจริญเตีย
นายสมเกียรติ ทองนวล
นายสมเกียรติ ทิมทอง
นายสมเกียรติ บัวแกว
นายสมเกียรติ พรมนาไร
นายสมเกียรติ พุมมาลา
นายสมเกียรติ วงษปลัง่
นายสมเกียรติ วรรณา
นายสมเกียรติ เวชภูติ
นายสมเกียรติ สมสงวน
นายสมควร เขียมสุวรรณ
นายสมควร จันทรเขียว
นายสมควร จันทรนเิ วศน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘

นายสมควร ทับทิม
นายสมควร รัชตวิมล
นายสมควร รุง เรือง
นายสมควร วิเศษสม
นายสมควร สังขจันทร
นายสมควร สุทธิ
นายสมคิด ไกรยสิทธิ์
นายสมคิด เครือบุญ
นายสมคิด จัยวัฒน
นายสมคิด เจนศิรวิ งษ
นายสมคิด เจียวบุตร
นายสมคิด ใจมนต
นายสมคิด โชโต
นายสมคิด แพงจันทร
นายสมคิด โยธิน
นายสมคิด รัตนเพ็ญ
นายสมคิด ศรีทวีลาภสกุล
นายสมคิด สอนรอด
นายสมจิตร จินดากูล
นายสมจิตร เจริญสุข
นายสมจิตร นาภูรัตน
นายสมจิตร ประทุมทอง
นายสมจิตร เหมภูมิ
นายสมเจต บุญดก
นายสมเจต ปลักปลา
นายสมเจน นิเวทมโอฬาร

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมใจ กิ่งคํา
นายสมใจ สมศรี
นายสมใจ อนุรักษ
นายสมชัย กลีบแกว
นายสมชัย กะตะศิลา
นายสมชัย เติมฤทธิกุล
นายสมชัย อภิรตั นาชัย
วาที่รอยโท สมชาติ เครือวัลย
นายสมชาติ บุญธรรม
นายสมชาย จีนแฉง
วาที่รอยตรี สมชาย จีวร
นายสมชาย ชาญวิทยากร
นายสมชาย ชินโคตรพงษ
นายสมชาย ดานสกุลเจริญ
นายสมชาย ตรีภูริทตั
นายสมชาย ตรีสนิ นุรกั ษ
นายสมชาย ทองดวง
นายสมชาย นวลแกว
นายสมชาย บรรจงอักษร
นายสมชาย บัวเทศ
นายสมชาย บานไร
นายสมชาย ปงลังกา
นายสมชาย พลเสน
นายสมชาย มีสวุ รรณ
นายสมชาย โรจนประเสริฐสุด
นายสมชาย วิภาสกตัญู

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐

นายสมชาย เวียงชัย
นายสมชาย ศรีวิพฒ
ั น
นายสมชาย สกุลวิริยบุตร
นายสมชาย สมบูรณ
นายสมชาย สวนดอน
นายสมชาย สําอางคกาย
นายสมชาย สุขผึ้ง
นายสมชาย สูนกามรัตน
นายสมชาย แสงฤทธิ์
นายสมชาย เหลืองออน
นายสมชาย อาสนสถิตย
นายสมชาย อินตา
นายสมชาย อินอวน
นายสมชาย อุบลรัตน
นายสมชาย อุม ออนสี
นายสมชาย แอบสมตัว
นายสมชาย โอนิกะ
นายสมเชาว ขวัญคง
นายสมโชค สุดสนิท
นายสมญา แพงรักษ
นายสมเด็จ หารสุโพธิ์
นายสมเดช จองทรัพย
นายสมเดช ธูปขุนทด
นายสมถวิล ถวิลการ
นายสมทบ ขุนระงับสังข
นายสมทรง บรรดา

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมทรง วงษถาวรเรือง
นายสมทรง อนุภาพ
นายสมทิพย เกลื่อนการ
นายสมนึก คงหนูเกตุ
นายสมนึก จันทริมา
นายสมนึก ชาปญญา
นายสมนึก เชื้อทอง
นายสมนึก ไชยชาญยุทธ
นายสมนึก พรรณขาม
นายสมนึก มั่นคง
นายสมนึก รัตนบุรี
นายสมนึก ศรีนคร
นายสมนึก สุภลาภ
นายสมบัติ กลยนีย
นายสมบัติ กองจันทร
นายสมบัติ งามเลิศ
นายสมบัติ เงาชัยภูมิ
นายสมบัติ จันทรแสง
นายสมบัติ เจือบุญ
นายสมบัติ แทบศรี
นายสมบัติ นามขัน
นายสมบัติ น้ําฟา
นายสมบัติ พูลกสิ
นายสมบัติ ศรีอินทร
นายสมบัติ สามารถ
นายสมบัติ อภิชาตพงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒

นายสมบุญ ผองศรีใส
นายสมบุญ มีอนันต
นายสมบูรณ เกื้อเดช
นายสมบูรณ ขันโสดา
นายสมบูรณ ขุนไพชิต
จาสิบเอก สมบูรณ ชัยจันทึก
นายสมบูรณ ชิลสูญ
นายสมบูรณ ไชยสัจ
นายสมบูรณ ทองหนู
นายสมบูรณ บุญเยี่ยม
นายสมบูรณ พงษรตั นานุกลุ
นายสมบูรณ ภูระหงษ
นายสมบูรณ วันยะนาพร
นายสมบูรณ แวนวิชัย
นายสมบูรณ ศรีบุรนิ ทร
นายสมบูรณ ศรีมาลา
นายสมบูรณ ษมากิตติ
นายสมบูรณ สิทธิต์ ระกูล
นายสมบูรณ สีสัน
นายสมบูรณ สุคนธพงศ
นายสมบูรณ เหิมขุนทด
นายสมบูรณ อุบลกาญจน
นายสมประสงค โคธนู
นายสมปอง ชูวิลัย
นายสมปอง ทะยอมใหม
นายสมปอง เมืองแกว

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมปอง สนใหม
นายสมปอง อโณทัย
นายสมผล จันทรเกษ
นายสมพงค จิตรักธรรม
นายสมพงศ ไชยเจริญ
นายสมพงศ พรหมทอง
นายสมพงศ เพชรรามวงศ
วาที่รอยตรี สมพงศ เลงวงศ
นายสมพงษ เกตุพุดซา
นายสมพงษ ขุนภิรมย
นายสมพงษ คําเสียง
นายสมพงษ เครือโชติ
นายสมพงษ จิตอารีย
นายสมพงษ ชูมากเลี่ยม
นายสมพงษ ถวาย
นายสมพงษ ทองอยู
นายสมพงษ ทาหอม
นายสมพงษ ธรรมชัย
นายสมพงษ นอมระวี
นายสมพงษ ผิวตะขบ
นายสมพงษ รัตนสีหา
นายสมพงษ วงศา
นายสมพงษ สอนเสริม
นายสมพงษ สืบเครือพรม
นายสมพงษ หอมยา
นายสมพงษ เหล็กกลา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔

นายสมพงษ เหลืองวิมลไพศาล
นายสมพงษ อามาตย
นายสมพร กลมกูล
นายสมพร กันทา
นายสมพร เกิดมี
วาที่รอยตรี สมพร แกวคง
นายสมพร จันดาหาร
นายสมพร จันทะเบี้ยว
นายสมพร ตรีสงค
นายสมพร นวลปนยอง
นายสมพร นิติกาล
นายสมพร เปยสนิท
นายสมพร พานอิม่ มะเริง
นายสมพร พิลาสันต
นายสมพร พิสิษฐพงศ
นายสมพร เพ็ชรนาดี
นายสมพร เภรีฤกษ
นายสมพร รอดดวยบุญ
นายสมพร เลี้ยงประยูร
นายสมพร แสงพงษ
นายสมพร เอียดประพาล
นายสมพล นุรติ านนท
วาที่รอยตรี สมพล ศรีผึ้ง
นายสมพล ออนหนองหวา
นายสมพล อินทรัตน
นายสมพักตร ทรัพยสุข

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมพันธ ดีประเสริฐกุล
นายสมพันธ ทิพยจักร
นายสมพิศ เรียงภวา
นายสมพุด เกตขจร
นายสมเพชร ชัยณรงค
นายสมเพชร ภูเพ็งใจ
นายสมเพียร คําชมภู
นายสมภพ ทองคงหาญ
นายสมภพ บุญเที่ยงตรง
พันจาอากาศเอก สมภพ โผแพ
นายสมภพ ศิลารักษ
นายสมภาร ตุนกอ
นายสมโภช ไชยผดุงนิรนั ดร
นายสมโภชน เศรษฐาวงศ
นายสมโภชน สมพงศ
นายสมโภชน อนันตโรจน
นายสมมาตร คําเพิ่มพูน
นายสมมิตร บุดดาวงศ
นายสมยศ กาญจนะ
นายสมยศ จันทวีสขุ
นายสมยศ จุยหนองเมือง
นายสมยศ แจมใส
นายสมยศ ซาเสน
นายสมยศ ทีคา
นายสมยศ นันทสุธา
นายสมยศ ผาริโน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖

นายสมยศ ฟุง เฟอง
นายสมยศ รัชตะวรรณ
นายสมยศ ฤทัยมณีเกษม
นายสมยศ สิงหะคเชนทร
นายสมยา บุญแกว
นายสมร นาใจคง
นายสมร บุญทอง
นายสมร ศรีวบิ ูลย
นายสมรรถชัย จดจํา
นายสมรัก กิจบํารุง
นายสมฤกษ รัตนเย็นใจ
สิบเอก สมศักดิ์ กอนเพ็ชร
นายสมศักดิ์ ไกยฝาย
นายสมศักดิ์ คงอิ่ม
นายสมศักดิ์ คอทอง
นายสมศักดิ์ จักรสาน
นายสมศักดิ์ จันทรรกั ษ
นายสมศักดิ์ จุลเสวก
นายสมศักดิ์ ใจเพ็ชร
วาที่พันตรี สมศักดิ์ ชมจันทร
นายสมศักดิ์ ไชยบุญ
นายสมศักดิ์ ซองทุมมินทร
นายสมศักดิ์ ณ พัทลุง
นายสมศักดิ์ ทิพยวนั
นายสมศักดิ์ ธรรมสาร
นายสมศักดิ์ นาเรือง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมศักดิ์ นาหัวนิล
นายสมศักดิ์ นิตยคาํ พร
นายสมศักดิ์ ไปรเวทย
นายสมศักดิ์ พงษพิศ
นายสมศักดิ์ พิมพภู
นายสมศักดิ์ พิมรินทร
นายสมศักดิ์ มีมั่งคัง่
นายสมศักดิ์ ฤทธิเดช
นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม
นายสมศักดิ์ ลีแสน
นายสมศักดิ์ วิทูรศศิวมิ ล
นายสมศักดิ์ ศรีจารุพฤกษ
นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย
นายสมศักดิ์ สมปรารถนา
นายสมศักดิ์ สมสะอาด
นายสมศักดิ์ สวางศรี
นายสมศักดิ์ สันเทพ
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ สายประยงค
นายสมศักดิ์ สิงหปญ
 ญา
นายสมศักดิ์ สุนันท
นายสมศักดิ์ หอมเนียม
นายสมศักดิ์ หิรัญออน
นายสมศักดิ์ ออมกลาง
นายสมสวน วินทะไชย
นายสมสิน ภามี
นายสมสุข เพชรกาญจน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘

นายสมหมาย แกวพิทักษ
นายสมหมาย เทียนสมใจ
นายสมหมาย บัวพุทธา
นายสมหมาย บุญเย็น
นายสมหมาย พรมบุตร
นายสมหมาย พาลา
นายสมหมาย เวียงสกล
นายสมหมาย สมผิว
นายสมหมาย เสสสี
นายสมหมาย อวมเจริญ
นายสมหมาย อ่ําดอนกลอย
นายสมหวัง จํานงคผล
นายสมหวัง ทองประภา
นายสมหวัง ทิพวงศษา
นายสมหวัง สมานรักษ
นายสมหวัง สุปญญาบุตร
นายสมหวัง อิสมาแอล
นายสมัคร ดอนศรี
นายสมัคร บัวทอง
นายสมัคร พงษพฒ
ุ
นายสมัคร สีใสลา
นายสมัย ขาขันมะลี
นายสมัย ไชยตะมาตย
นายสมัย ตันเจียง
นายสมัย ภูน้ําเย็น
นายสมัย เลาะยา

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมัย ศรีพลพา
นายสมัย ศรีพอ
นายสมัย สอนอาจ
นายสมัย สายลาด
นายสมัย โสมา
นายสมัย อยูสุข
นายสมาน ไชยปญญา
นายสมาน ตัน๋ แจ
นายสมาน บุญรักษา
นายสมาน บุบผา
นายสมาน เบานี
นายสมาน ปราบยาวา
นายสมาน โพธิ์สวุ รรณ
นายสมาน วะจิดี
นายสมาน ศรีคาํ
วาที่รอยตรี สมาน ศรีมงคล
นายสมาน ศรีมหาพรม
นายสมาน สูงหางหวา
นายสมาน อุนแกว
นายสมานมิตร คิดโสดา
นายสมานมิตร ทองเทพ
นายสมาส สมอุดร
นายสรไกร แกวชัยภูมิ
นายสรยุทธ กิจตะวงศ
นายสรรเพชร ฆารเจริญ
นายสรรเสริญ ธรรมคุณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐

นายสรรเสริญ หุนพวง
นายสรศักดิ์ ฟองจันทร
นายสรศักดิ์ เสมอใจ
นายสรายุ จิตติศกั ดิ์
นายสรายุทต คงสํารวย
นายสรายุทธ หอมชู
นายสราวุธ ใจแจง
นายสราวุธ ธรฤทธิ์
นายสฤษฏิ์ ไชยโย
นายสฤษดิ์ ใจเที่ยง
นายสฤษดิ์ มลาศรี
นายสฤษดิ์ สมุทรศรี
นายสฤษดิ์ สายโสธร
นายสฤษดิ์ สุทธิยา
นายสฤษดิ์ สุนทร
นายสลัก ถานะพงค
นายสลักเกียรติ ทองทับ
นายสวงค บัวชุม
วาที่รอยตรี สวัสดิ์ ฉิมพงษ
นายสวัสดิ์ ตะผัด
นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ
นายสวัสดิ์ มหาวรรณ
นายสวัสดิ์ เวียงอินทร
นายสวัสดิ์ สิทธิมาตย
นายสวัสดิ์ สีหะรัญ
นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสวัสดิ์ชัย ไกรแกว
นายสวาง ชรินทร
นายสวาง พฤทธพาณิชย
นายสวาท ทองบานทุม
นายสหชัยมงคล หายหัดถี
นายสอและ เกปน
นายสะไกร โพเทพา
นายสะอาด บุญหลา
นายสังข ปาณศรี
นายสังคม จิตนาวสาร
นายสังคม ศรีวิพัฒน
นายสังวร สีมว ง
นายสังวรณ อัญชลี
นายสังวาล บุญแตง
นายสังวาล เหลาจําปา
นายสังวาลย เกิดมาลัย
นายสังวาลย ทองยั่งยืน
นายสังวาลย พงษจาํ ปา
นายสังวาลย วุฒิเสลา
นายสังวาลย อุระทัย
นายสังเวียน ตรีวงษ
นายสัญชัย ชางสาร
นายสัญชัย เมี้ยนกําเนิด
นายสัญญา ชินมาตย
นายสัญญา รักสนิท
นายสัญญา เรืองถาวรกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒

นายสัญญา ศรีชัย
นายสัญญา สนทอง
นายสัญญา สมศักดิ์
จาสิบโท สัญญา สอนบุญทอง
นายสัน หมีนหวัง
นายสันตชัย ลิมปพฤกษ
นายสันตพงศ สิทธิภาจิรสกุล
นายสันติ พรหมทอง
นายสันติ เพ็งเล็งดี
นายสันติ ภักดีสมัย
นายสันติ ฤทธิเสน
นายสันติ สวยรูป
นายสันติ สุวรรณสังข
นายสันติชัย ไชยดี
นายสันติชัย ไตรเมศ
นายสันติพงษ วงษสมบูรณ
นายสันติพร ภูพงษ
นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร
นายสันติรักษ ลุสดี า
นายสันติศักดิ์ ผาผาย
นายสันติสุข ภูมิสุทธินนั ท
นายสันติสุข อุตสาหรัมย
นายสันทัด ศักดิ์คําดวง
นายสันธนะ ชนะศรี
นายสัมพันธ กุลศรี
นายสัมพันธ ซาเหลา

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสัมพันธ ญาณสุธี
นายสัมพันธ นวลงาม
นายสัมพันธ หันจางสิทธิ์
วาที่รอยตรี สัมฤทธ โคเลิศ
นายสัมฤทธิ์ ไทยเนียม
นายสัมฤทธิ์ ประนัปดา
นายสัมฤทธิ์ แปนทอง
นายสัมฤทธิ์ โยธาภักดี
นายสัมฤทธิ์ ศรีทอง
นายสัมฤทธิ์ ศรีระวงศ
วาที่รอยโท สัมฤทธิ์ สมนาม
นายสัมฤทธิ์ สิทธิสขุ
นายสัมฤทธิ์ เสนาหาร
นายสัมฤทธิ์ อินดี
นายสากล นูคําเฮือง
นายสากล รัตนพันธุ
วาที่รอยเอก สาคร กิ่งจันทร
นายสาคร แกวประกาย
นายสาคร นาเมืองรักษ
นายสาคร ยาสี
นายสาคร สะสม
สิบตํารวจเอก สาธิต จอยเจริญ
นายสาธิต พรศิวาลัย
นายสาธิต ภูบตุ ตะ
นายสาธิต รัตนฐานู
นายสาธิต วาริสสอน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔

นายสาธิต เศวตบงกช
นายสานนท เลิศวิริยะการณ
นายสามดาว กอนแข็ง
นายสามารถ แจงธรรมมา
นายสามารถ รุง พิรุณ
นายสามารถ สิทธิวงศ
นายสามารถ เหล็กเพชร
นายสามารถ อับดุลเลาะ
นายสาย ชาเนตร
นายสายชล ชัยวัน
นายสายชล ชื่นภิรมย
นายสายชล โพธิต์ ุน
นายสายชล ศิริสงิ ห
นายสายธาร บุญกวาง
นายสายยันต แสงจันทร
นายสายยุทธ ชุมภูศรี
นายสายรุง ปลั่งกลาง
นายสายัณ โยริยะ
นายสายัณต แพนคร
นายสายัณห ชูมณี
นายสายัณห บุฮม
นายสายัณห มาศงามเมือง
นายสายันต ขึน้ นกขุม
นายสายันต ชุมจันทร
นายสายันต สุขโนนจารย
นายสาระพัด มากแสน

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสาโรจน ชํานาญกิจ
นายสาโรจน บูชารลี
นายสาวิตร วารี
นายสาสน องอาจ
นายสําคัญ บุญเกิด
นายสํานอง บุญภูงา
นายสําเนา จันทรทรงกรด
นายสําเนียง คงโนนกอก
นายสําเนียง ทัพสุริย
นายสําเนียง พิลาโสภา
นายสําเนียง หลักแกว
นายสําเนียง เหลาหวาน
นายสําเภา ศิลารักษ
นายสํารวน เสมอภาค
นายสํารวม รัตนนารี
นายสํารวย ขอพึ่ง
นายสํารอง ศรีสมัคร
นายสํารอง สิงทองทัศน
นายสําราญ คงสวัสดิ์
นายสําราญ แทนเทือก
นายสําราญ เพชรคนชม
นายสําราญ ยองดํา
นายสําราญ เรืองมาก
นายสําราญ ศรีจนั ทร
นายสําราญ แสงออน
นายสําราญ อยูนาน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖

นายสําเร็จ ชาญพินิจ
นายสําเร็จ ไชยเสริม
นายสําเร็จ เถินมงคล
นายสําเร็จ บุรนิ ทรอุทัยกุ
นายสําเริง จารัตน
นายสําเริง เถื่อนใหญ
นายสําเริง นิลพัฒน
นายสําเริง รุงโรจน
นายสําเริง สวางวัน
นายสําเริง เสาวคนธ
นายสําเรียง ทวีกลาง
นายสําลี มูลเมือง
นายสําลี รักสุทธี
นายสิงห พิชติ ชลพันธุ
นายสิงหทอง หมุนอินตะ
นายสิงหาค แวววงษ
นายสิทธิ แกวรอด
นายสิทธิกร กอนคํา
นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด
นายสิทธิชัย จําปาเทศ
นายสิทธิชัย ใจสวาง
นายสิทธิชัย ดุมกลาง
นายสิทธิชัย พงษสนิ
นายสิทธิชัย ราวิล
นายสิทธิชัย วงศสถิตจิรกาล
นายสิทธิโชค ดีศรี

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสิทธิโชค บัวงาม
นายสิทธิโชค ปาโต
นายสิทธิโชค อนุจันทร
นายสิทธิพงศ สิริวราพงศ
นายสิทธิพงษ ยอดบุญ
นายสิทธิพร ชาญณรงค
นายสิทธิพร เสลา
นายสิทธิพล ชลธี
นายสิทธิพล ทองออน
นายสิทธิศักดิ์ แจมใส
นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษา
นายสิน ยางงาม
นายสินชัย ประเสริฐดี
นายสินทพ จิตใจ
นายสินธ สัตพันธ
นายสิริ วุฒิสันติกุล
นายสิริกานต มีไทย
นายสิริชัย ใชชาง
นายสิฬาชัย จะโรจร
นายสืบ แตงบุตร
จาสิบเอก สุกฤษฎิ์ มายุศริ ิ
นายสุกิจ จันทบาล
นายสุกิจ ราชอุปนันท
วาที่รอยตรี สุกิจ ศรีพรหม
นายสุขเกษม สุโพธิ์ภาคสกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘

นายสุขขี ดีสงคราม
นายสุขวัฒน นุมนวลศรี
นายสุขสวัสดิ์ ภูรตั
นายสุขสันต เหลาเรือง
นายสุขุม คัมภีระ
นายสุขุม คําแหง
นายสุขุม อัยวรรณ
นายสุคนธ แสนทา
นายสุคนธ อวนแกว
นายสุจริต ทองปสโนว
นายสุจริต อกตัน
นายสุจิต หงษงาม
นายสุจินต ศิรวิ รรณ
นายสุชาติ กรดงาม
นายสุชาติ ขอนทอง
นายสุชาติ คําศิริ
นายสุชาติ จาพันธ
นายสุชาติ ไชยโชติ
นายสุชาติ ติ่งหมาย
นายสุชาติ ถิรวิทยวรกุล
นายสุชาติ ทองรัตน
นายสุชาติ ธัญญา
นายสุชาติ บุญฤกษ
นายสุชาติ เบ็ญเจิด
นายสุชาติ ประทุมทอง
นายสุชาติ พรมมร

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุชาติ พรรณสันฐาน
นายสุชาติ พลชัย
นายสุชาติ ราชคมน
นายสุชาติ ศักดิ์ปฏิมากรณ
นายสุชาติ สมวงษา
นายสุชาติ สวางวงศ
นายสุชาติ สุทธิพรมณีวฒ
ั น
นายสุชาติ หูทิพย
นายสุชาติ อูตะเภา
นายสุชาภรณ สืบเสาะ
นายสุชิน ศรีสันต
นายสุโชติ ศิริสมบัติ
นายสุดเขต หมายชัย
นายสุดใจ พานิช
นายสุดใจ มิมาชา
นายสุดใจ รอดชมภู
นายสุดใจ สมผล
นายสุดใจ สัตยธรรม
นายสุดใจ แสนแสง
นายสุดชาย สุวรรณมณี
นายสุดนิ มานิ
นายสุตนั ทองคํา
นายสุทธิ เกิดสุข
นายสุทธิ ไชยานุพัทธกุล
นายสุทธิชัย ไชยมงคล
นายสุทธิชัย วนากุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐

นายสุทธินันท นันทะแสน
นายสุทธิพล ไตรรัตนสิงหกุล
นายสุทธิภัทร ทองคํา
นายสุทธิมน บุญมณี
นายสุทธิโรจน บุญชู
นายสุทธิโรจน สกุลนิธิวฒ
ั น
นายสุทธิลกั ษณ พูลเขียว
นายสุทธิศักดิ์ คุณทรัพย
นายสุทัน กงซา
นายสุทัศน ชมภูนอย
นายสุทัศน ไชยมา
นายสุทัศน บัวผัน
นายสุทัศน โพธิ์ศรีวงั ชัย
นายสุทัศน ภูทัยกุล
นายสุทัศน วาลุกา
นายสุทัศน โสมพันธุ
นายสุทัศน อมรลักษณ
นายสุทัศน อินตะแสน
นายสุทิน กรงทอง
นายสุทิน ซายสุข
นายสุทิน ผิวออน
นายสุทิน รัตนสุภา
นายสุทิน วิสิทธิ์
นายสุทิน สุโทวา
นายสุทิน อยูสบาย
นายสุทิน อักโข

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุเทน บุญตาราษฎร
นายสุเทพ กรอบเพ็ชร
นายสุเทพ กระจิบทอง
นายสุเทพ จรเอกา
นายสุเทพ ตากัน
นายสุเทพ ทรงอยู
นายสุเทพ ทิพโชติ
นายสุเทพ บุญวัฒน
นายสุเทพ ลือนาม
นายสุเทพ ศรีสด
นายสุเทพ สุขชม
นายสุเทพ เสริมสุข
นายสุเทพ หมาดแนง
นายสุเทพ อสรเวช
นายสุธน พุดตาลดง
นายสุธรรม แกวยอดทอง
นายสุธรรม เจริญรัตน
นายสุธรรม ทวีศรี
นายสุธรรม นามนวล
นายสุธรรม โสตทิพย
นายสุธรรม หนูแปน
นายสุธิพงษ วองวรานนท
นายสุธี ฉิมโห
นายสุธี พันธุพิพัฒน
นายสุธี พิทักษวงศ
นายสุธี ศรีเครือดํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒

นายสุธีพรรณ ดวงลีดี
นายสุนทร กัดกุมภา
นายสุนทร คําเสียง
นายสุนทร จิตรหลัง
นายสุนทร ไชยเสนา
นายสุนทร นาศรี
นายสุนทร ประเสริฐรัตน
นายสุนทร มะลัย
นายสุนทร ยางเครือ
นายสุนทร วิเศษ
นายสุนทร ศรีงาม
นายสุนทร ศรีเรือง
นายสุนทร สายทอง
จาสิบเอก สุนทร สารอด
นายสุนทร สุขอาษา
นายสุนทร เสาวะพาน
นายสุนทร แสงลา
นายสุนทร หนอสุวรรณ
นายสุนทรพงษ ทองศรี
นายสุนทรา หันชัยศรี
นายสุนนั เทพเภา
นายสุนนั สมสีดา
นายสุนนั ท คชพันธสมโภชน
นายสุนนั ท นามมุงคุณ
นายสุนนั ท นุนแกว
สิบตํารวจตรี สุนนั ท วงษเทเวศ

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุนนั ท สุขตระกูล
นายสุนัย ทองนวล
นายสุเนตร ทองโพธิ์
นายสุเนตร ศรีนนท
นายสุบรรณ ชนิดกุล
นายสุบิน ตาสุยะ
นายสุบิน นวลนอม
นายสุบิน บุตรดี
นายสุปน พลลาภ
นายสุพงศ ผาสุข
นายสุพจน กฤษสุวรรณ
นายสุพจน แกลวกลา
นายสุพจน เขียวรัมย
นายสุพจน งามสกุล
นายสุพจน เจริญชาติ
นายสุพจน ตันลา
นายสุพจน บุญสงค
นายสุพจน มธุรส
วาที่รอยเอก สุพจน ยังรอด
นายสุพจน ศิริพยัคฆ
นายสุพจน สิงหกลาง
นายสุพจน สิทธิประเวช
นายสุพร จินดาวงศ
นายสุพร อางทอง
นายสุพรม ปททุม
นายสุพรรณ กุลบุตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔

นายสุพล โพธิ์งาม
นายสุพัฒน ทองจันทร
นายสุพัฒน ธิศาเวช
นายสุพัฒน พิมพเสน
วาที่รอยตรี สุพัฒน ลังกาแกว
นายสุพิชชา พัฒเพ็ง
นายสุพิเชษฐ สนัน่ เสียง
นายสุพิทย สุขสิงห
นายสุพิน โจกุล
นายสุพิศ ขจรภพ
นายสุพิศ ประจันตะเสน
นายสุพิษ เทียบแกว
นายสุภชัย ฐิติภัค
นายสุภชัย ปุริสาย
นายสุภชาติ เชยสุวรรณ
นายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ
นายสุภพ พิลาโสภา
นายสุภรณ พรหมคุณ
นายสุภวัฒน นามเจริญ
นายสุภักดิ์ จิตราช
นายสุภาพ ญาติสมบูรณ
นายสุภาพ เต็มรัตน
นายสุภาพ ถิ่นกาญจน
นายสุภาพ ทองนวล
นายสุภาพ พุทธคุณ
นายสุภาพ ริยาพันธ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุภาพ วาลยมนตรี
นายสุภาพ อินทรรินทร
นายสุเมธ แกวเนิน
นายสุเมธ มังจันทึก
นายสุเมธ มานะกรโกวิท
นายสุเมธ ริมคีรี
นายสุเมธ หาญเวช
นายสุเมธ ออนศรี
นายสุยศ แสนสุข
นายสุรไกร หมื่นแกว
นายสุรชัย งามชื่น
นายสุรชัย จังธนสมบัติ
นายสุรชัย จันทรักษ
นายสุรชัย ชมภู
นายสุรชัย พละศักดิ์
นายสุรชัย ศรีงาม
นายสุรชัย ศิริจันทร
นายสุรชัย สอนดี
นายสุรชัย สิงหเผน
นายสุรชัย แสนภักดี
นายสุรชาติ คําอินทร
นายสุรชาติ จันทรเพ็ญ
นายสุรชาติ ทองจรัส
นายสุรชาติ ทองสุก
นายสุรชาติ บัวทอง
นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖

นายสุรเชษฐ ชัยชาญ
นายสุรเชษฐ บุญมีพิพิธ
นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย
นายสุรเดช เนียมสอน
นายสุรเดช พันธุแดง
นายสุรเดช ศุภอักษร
นายสุรพงศ พรรณราย
นายสุรพงษ สาแลหมัน
นายสุรพรชัย สุวรรณไตรย
นายสุรพล กมลรัตน
นายสุรพล จันคํา
นายสุรพล ตรียุทธ
นายสุรพล นกแกว
นายสุรพล บุญพิมพ
นายสุรพล ประลุใหม
นายสุรพล เย็นเจริญ
นายสุรพล วรศิริ
นายสุรพล ศรีฤาชา
นายสุรพล สุวรรณชาติ
นายสุรพันธ ขวัญเมือง
นายสุรเมธ มีศิริ
นายสุรยุทธ ขุนเที่ยง
นายสุรวิช โคตรคันทา
นายสุรวุฒิ ฮมปา
นายสุรศักดิ์ ครองแกว
นายสุรศักดิ์ จอกสํานัก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุรศักดิ์ จันทรทักษ
นายสุรศักดิ์ ดิษฐปาน
นายสุรศักดิ์ ประทุมมาศ
นายสุรศักดิ์ ปาเฮ
นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ
นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล
นายสุรศักดิ์ ละมายศรี
นายสุรศักดิ์ วงศ ออนตา
นายสุรศักดิ์ สุรชาติพิทกั ษ
นายสุรเศรษฐ ชีวยะพันธ
นายสุรสิทธิ์ นเรนสด
นายสุระ ตอชีพ
นายสุระชัย โคตรพัฒน
นายสุระสิทธิ์ คุดนา
นายสุระสิทธิ์ เรืองขจร
นายสุระเสริฐ เกษร
นายสุรัชต ชาตะรักษ
นายสุรตั น เกิดดํา
นายสุรตั น เพ็งเรือง
นายสุรตั น มานะสุบิน
นายสุรตั น เสารอน
นายสุรตั ิ เสียงแจม
นายสุรัสดา รักษยศ
นายสุริชัย ศิริบูรณ
นายสุรินทร เกษรสุวรรณ
นายสุรินทร เจนเจตวิทย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรินทร ตนะทิพย
นายสุรินทร ตุม คํา
นายสุรินทร ทองคํา
นายสุรินทร ทองบุญ
วาที่รอยตรี สุรนิ ทร บรรเริงเสนาะ
นายสุรินทร ศรีคลาย
นายสุรินทร ศรีหะจันทร
นายสุรินทร สังขทอง
นายสุรินทร หุน สุวรรณ
นายสุรินทร อัมโร
นายสุริยน สายสนองยศ
นายสุริยนต ไววอง
นายสุริยนต ไวแสน
นายสุริยนต อุนจะนํา
จาสิบตรี สุริยพล ปญญาศรี
รอยเอก สุริยศุภกรณ แสนโท
นายสุริยัน พรมจําปา
นายสุริยัน หลานสัน
นายสุริยันต สะทาน
นายสุริยา แกวปตตา
นายสุริยา นิม่ ตระกูล
นายสุริยา โนนเสนา
นายสุริยา บุรมยชัย
นายสุริยา โมกดุ แอก
นายสุริยา รัตนมณีรัศมี
นายสุริยา ศรีจันทร

๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุริยา ศรีลาโท
นายสุริยา สนูบุตร
นายสุรีชัย ศาสตรนอก
นายสุฤทธิ์ กาญจนวงศ
นายสุวพล พุทธวิสุทธิ์
นายสุวพิชญ ภูทอง
นายสุวรรณ ไชยขันธ
นายสุวรรณ วิชติ กิง่
นายสุวรรณ สีหาอาจ
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
นายสุวรรณ อัตถไพศาล
นายสุวฒ
ั น นาทันตอง
นายสุวฒ
ั น ภูผาที
นายสุวฒ
ั น ศศิธร
นายสุวฒ
ั น สิรเิ วชชะพันธ
นายสุวนั ชัย เกศสุวรรณ
นายสุวิช กันเทพา
นายสุวิทย กฤตวิโรธน
นายสุวิทย กังแฮ
นายสุวิทย แกวกา
นายสุวิทย โกมารทัต
นายสุวิทย ขันชัยภูมิ
นายสุวิทย คชสาร
นายสุวิทย คํามา
นายสุวิทย คําสอนทา
นายสุวิทย จันดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐

นายสุวิทย เดี่ยวผา
นายสุวิทย ทวีสัตย
นายสุวิทย เทียมทัด
นายสุวิทย ปลืม้ ใจ
นายสุวิทย ผองพักตร
นายสุวิทย พูลเกื้อ
นายสุวิทย ภูดนิ ดาน
นายสุวิทย ยันอินทร
นายสุวิทย เยาวละออง
นายสุวิทย วโรรส
นายสุวิทย แวงโสธรณ
นายสุวิทย สุจริตรังษี
นายสุวิทย เส็งหลวง
นายสุวิทย อวิรตุ ม
นายสุวิทย อินทรจนั ทรดา
นายเสกสรร กาวินชัย
นายเสกสรรค แยมเสียงเย็น
นายเสกสรรค ลุนบง
นายเสกสรรค วังทอง
วาที่รอยโท เสกสรรค หลักบุญ
นายเสงี่ยม กมลเศษ
นายเสงี่ยม ทองเฉย
นายเสงี่ยม ประสารกลาง
นายเสงี่ยม โมธรรม
นายเสงี่ยม วงคพล
นายเสงี่ยม หนูนวล

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเสณีย ทองเมือง
นายเสตียน จําปานาค
นายเสถียร กุลนาดา
นายเสถียร โงนมณี
นายเสถียร จันพลโท
นายเสถียร ชัยชนะ
นายเสถียร นอยวัน
นายเสถียร บุญบุตตะ
นายเสถียร พรหมโลก
นายเสถียร วงษศรีแกว
นายเสถียร เสาหงษ
นายเสนห จันทรปาน
นายเสนห ไชยลังกา
นายเสนห นันธิสงิ ห
นายเสนห บุญนวน
นายเสนห บุญศรี
นายเสนห เพ็งผลา
นายเสนห มะรังศรี
นายเสนห เวฬุวนารักษ
นายเสนห สุขสมพืช
นายเสนห อวมดี
นายเสนอ รัมพณีนิล
นายเสนอ เวียงบาล
นายเสนาะ บุญเรืองฤทธิ์
นายเสนีย ประเสริฐแทน
พันจาอากาศเอก เสมอ มะปญญา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒

นายเสมอ หาริวร
นายเสมอกัน สุวรรณรัศมี
นายเสมือน บรรพต
นายเสริม ชลเทพ
นายเสริม นิพรรัมย
นายเสริม พรมบุตร
นายเสริม พาสุริยันต
นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน
นายเสริมยศ นิติเสถียร
นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร
นายเสริมศักดิ์ สมุทร
นายเสริมศักดิ์ หนูเสน
นายเสริมสกุล อุนใจแรม
นายเสรี หาญเวียง
นายเสรีภาพ กงเพชร
ดาบตํารวจ เสวก มนตรี
นายเสวก เอียดนิมติ ร
นายเสสุพรม ยศรุงเรือง
นายแสง ชัยสอง
นายแสงจันทร ทองไวย
นายแสงชัย ธรรมนิยม
นายแสงทวี ทิพยทิม
นายแสงสวัสดิ์ พรหมชาติ
นายแสนชัย ลิ้มรังสฤษดิ์
นายแสนชัย วงษแกว
นายแสวง ประจิตร

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายแสวง พรมลาย
นายโสพิศ น้าํ คํา
นายโสภณ กลับแปน
นายโสภณ เขตสมุทร
นายโสภณ ชะอุม ฤทธิ์
นายโสภณ ชื่นจิตต
นายโสภณ บุญพัฒน
นายโสภณ บุตรดี
นายโสภณ ปน ทอง
นายโสภณ สุขสบาย
นายโสภณ สุขมั พรรณ
นายโสภณ อินทรภักดี
นายโสภณ อุดรสรรพ
นายโสภัณ รักษาพันธุ
นายโสภา ทองสลับ
นายโสภาส โอพริก
นายโสวัฒน เหลาธรรม
นายไสว ขาวผอง
นายไสว ประโพศรี
นายไสว ประโหมด
นายไสว พุมหอม
นายไสว มีสติ
นายไสว หอมมาลัย
นายหมัน่ สุริยกานต
นายหลักเขต มุงสันติ
นายหลักชัย แกวตาสาม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายหวง ฆังคสุวรรณ
นายหวล บุญซอน
นายหัสชัย ขําประไพ
นายหัสดินทร คําตะ
นายหาญณรงค พุมมะระ
นายหาญศึก ดวงตาสวรรค
นายหาดแกว ทายะพิทักษ
พันจาอากาศเอก หิรญ
ั บุญโกสุมภ
นายเหม หมัดอาหวา
นายเหมรัฐส อินสุข
นายเหรียญ อุน ศิริ
นายเหรียญชัย ภูริษิ
นายเหรียญทอง สินธุศาลาแสง
นายให พลประสิทธิ์
นายใหญ พึ่งบุญ
นายองอาจ เมืองรี
นายองอาจ วิเศษแสง
นายองอาจ สุพรรณโมก
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัย
นายอดินันท มาหามะ
นายอดิศร โชคบัณฑิต
นายอดิศร ศรีสําราญ
นายอดิศร สวยสม
นายอดิศักดิ์ แขดวง
นายอดิศักดิ์ เชาวนวาที

๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอดิศักดิ์ เตียววิวัฒน
นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม
นายอดิศักดิ์ บุทธิจกั ร
นายอดิศักดิ์ ภูสนิท
นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง
วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ สาคมิตร
นายอดิศักดิ์ แสนจันทร
นายอดุล วิชาการ
นายอดุลเดช พิเมย
นายอดุลย กิง่ นอก
นายอดุลย ชุมสงคราม
นายอดุลย ทุมมาดา
นายอดุลย นิลเชษฐ
นายอดุลย บัวชุม
นายอดุลย ประทุม
นายอดุลย พลประเสริฐ
นายอดุลย วรรณคํา
นายอดุลย สงวนศิลป
นายอดุลย สิงหพิมาย
นายอดุลย หลายบุญ
นายอติชาติ ปาทา
นายอติรุจ หลวงเทพ
นายอธิการ กวางรัตน
นายอธิพงษ ชิณวงศ
นายอธิศ ระแบบเลิศ
นายอน สาแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖

นายอนนท แกวสมบัติ
นายอนนท ประดับวงษ
นายอนนท อนุพันธ
นายอนันต คําดี
นายอนันต เถื่อนเนาว
นายอนันต ทิพยอาสน
นายอนันต เทพแกว
นายอนันต นิ่มทอง
นายอนันต พิมพสังกุล
นายอนันต พุฒิพุทธ
นายอนันต รุมพล
นายอนันต วิเศษศาสน
นายอนันต สายสูง
นายอนันต สารีคํา
นายอนันต สุขปต
นายอนันต สุวรรณราช
นายอนันต หมดหวง
นายอนันตศักดิ์ ภูพลผัน
นายอนันท กลารอด
นายอนันท เวชชิรารัตน
นายอนันท ศรีชัยตัน
นายอนันท สวยสม
นายอนันท อินทะเสโน
นายอนิรุทธ หัทยานนท
นายอนุ อรรคเดโช
นายอนุกูล กรัณยเมธากุล

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอนุกูล สายพรม
นายอนุชา ตรีสคุ นธ
นายอนุชา ปตเตย
นายอนุชา รัตนอุบล
นายอนุชา ลมคําภา
นายอนุชา วาทะวัฒนะ
นายอนุชติ กอศักดิ์
นายอนุชติ แกวดี
นายอนุชติ จันทจร
นายอนุพูล เทศารินทร
นายอนุมัติ เกิดทองคํา
นายอนุมัติ มะรือสะ
นายอนุรักษ ไชยโย
นายอนุรักษ เพ็งแจม
นายอนุรักษ หมื่นสาย
นายอนุรัญช มาคํา
นายอนุวัช ทองเพชร
นายอนุวัฒน แกวเมือง
นายอนุวัฒน สะหมัดหานาย
นายอนุศักดิ์ แกวกระจาง
วาที่พันตรี อนุศิษฏ วิทยพงษพันธ
นายอนุสรณ กองอรรถ
นายอนุสรณ นิเลิศรัมย
นายอนุสรณ สองเมือง
นายอนุสรณเสนหา เจริญขามปอม
นายอนุสนั ต คําสอน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘

นายอนุสิทธิ์ นามโยธา
นายอภัย จรุงพันธ
นายอภิชัย แกวสมจันทร
นายอภิชัย ซาซุม
นายอภิชัย ดนัยมงคล
นายอภิชาต จันทรดํารงค
นายอภิชาต ปานเทศ
นายอภิชาต เพ็ญแสง
นายอภิชาต สิงหสวุ รรณ
นายอภิชาติ จันทรสมคอย
นายอภิชาติ ชูชื่น
นายอภิชาติ ดีกดุ ตุม
นายอภิชาติ เถื่อนกูล
นายอภิชาติ ประสิทธิชัย
นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ
นายอภิชาติ อับดุลเลาะ
นายอภิชาติ อินทรสุวรรณ
นายอภิเดช กาญจนีย
นายอภิเดช ผึง่ ไธสง
นายอภินนั ท คงใจดี
นายอภินนั ท ทองมนต
นายอภินนั ท สืบกระพัน
นายอภินนั ทร เองฉวน
นายอภิปราย โสภายิ่ง
นายอภิรักษ วัชรภิรมย

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอภิรักษ สมานพันธ
นายอภิรัฐ แพะขุนทศ
นายอภิวฒ
ั น วรรณสุวงค
นายอภิศักดิ์ คงเจริญ
นายอภิสิทธิ์ ดํารงไทย
นายอมตะ ศรีธญ
ั รัตน
นายอมฤต ทศโยธิน
นายอรนพ รมฤทธา
วาที่รอยตรี อรพงษ อาษาเอื้อ
นายอรรฆเดช ทองกอง
นายอรรฆพล โหนทองหลาง
นายอรรฐพนธ ศรีโพธิ์
นายอรรณพ จินะรักษ
นายอรรณพ แสนนาม
นายอรรถไกร จิตรหลัง
นายอรรถพงษ เฟองฟู
นายอรรถพร คําขวัญ
นายอรรถพร พุทธารักษ
นายอรรถพล ชาติรัมย
นายอรรถพล บุญพืช
นายอรรถสิทธิ์ ศิรขิ ันธ
นายอรรถสิทธิ์ อินทรพิบูลย
นายอรรธชีว ศรีโฉมงาม
นายอราม เพ็ชรพงศ
นายอราม สุนทรินทร
นายอรุณ ขาวลวน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐

นายอรุณ เจริญยิ่ง
นายอรุณ ชราชิต
นายอรุณ ทิพยโสต
นายอรุณ เรืองตนนอก
นายอรุณ ศรีรตั น
นายอรุณ สตอหลง
นายอรุณ สองแสง
นายอรุณ สาธร
นายอรุณ แสงขาว
นายอรุณ อิม่ สมบัติ
นายอรุณชัย กัณฑภา
นายอลงกต สุขเกษม
นายอวยพร สีกา
นายออด สมพะมิตร
นายออนสา โตมร
นายออมสิน จรูญรักษ
นายอักษร บุตรมารศรี
นายอัคคภาคย ยงยุทธ
นายอัครพล เดชะพหุล
นายอัครเรศ ยืนยั่ง
นายอัครวุฒิ อมรวุฒิพงศ
นายอังกูร อิงคนินนั ท
นายอัฐพงศ โพธิ์นอ ย
นายอัฒพงษ เทียงภักดิ์
นายอัฒมา พุทธกุล
นายอับดุลรอซัค ประเสริฐดํา

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอับดุลเราะฮิม ดาราแมง
นายอับดุลลาเตะ ตูแวตีเงะ
นายอัมพร ขันธวงศ
นายอัมพร พุดมี
นายอัมพร หาขุน
นายอัมพล หันทยุง
นายอัศรายุธ บุรีรตั น
นายอัศวิน ศิริมาก
นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ
นายอัศวิน อุตระหงษ
นายอัษฎ เอกปยะกุล
นายอาคม คลังชํานาญ
นายอาคม ชาติวงศ
นายอาคม เทียงทํา
นายอาคม ธรรมวงษา
นายอาคม ประหยัด
นายอาคม สารผล
นายอาจหาญ นระราช
นายอาจหาญ ภูตนั
นายอาชว บุตรวงศ
นายอาณัชร ศรีทอง
นายอาณัติ มีบญ
ุ
นายอาทร แดงชวย
นายอาทิตย จันทกุลมานะ
นายอาทิตย ตันติวงศ
นายอาทิตย ทาไครกลาง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒

นายอาทิตย พุมพวงเกียรติ
นายอาทิตย อุดมทรัพย
นายอานนท จันทรมณี
นายอานนท ทองศิริ
นายอานนท ปน โต
นายอานนท ผาสุข
นายอานนท ภูมิพัฒน
นายอานนท มโนธรรม
นายอานนท สระมณี
วาที่รอยตรี อานนท หลาหนัก
นายอานูวา มามะ
นายอาภรณ วรรโณมัย
นายอามีน กะดะแซ
นายอารยะดิถี คงแทน
นายอารัณ นิลอินจันทร
นายอาวไทย สามารถ
นายอาวุธ ทัศนา
นายอาวุธ ภูอวด
นายอาหมาด หลังปูเตะ
นายอํานวย งามจิตร
นายอํานวย เจริญศิลป
นายอํานวย ไชยปน
นายอํานวย พุทธชาติ
นายอํานวย สุภาเพ็ชร
นายอํานวย สุวรรณชาตรี
นายอํานวย แสนศิริ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอํานวย หนองภักดี
นายอํานวยพร บัวแกว
นายอํานาจ คงคาใส
นายอํานาจ คุมญาติ
นายอํานาจ บรรจงรอด
นายอํานาจ ปนทองพันธุ
วาที่รอยโท อํานาจ ผุดผาด
นายอํานาจ ศิริ
นายอํานาจ สมนึก
นายอํานาจ สุขแยม
นายอํานาจ สุทิน
นายอํานาจ แสนแสง
นายอํานาจ อิ่มอําไพ
นายอําพร บุตรรัตน
นายอําพร เย็นเพชร
สิบเอก อําพร ศรีเทพ
นายอําพร สายบัว
นายอําพร อาจสาลี
นายอําพล แกนใจเด็ด
นายอําพล แปนแสง
นายอําพล สกุลสัมพันธศรี
นายอิทธิกร พรมลี
นายอิทธิพล ศรีมหันต
นายอิทธิพฒ
ั น ใจพร
นายอิทธิฤทธิ์ โยธาสุข
นายอิ่นคํา ปญญาใหญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔

นายอินจันทร เทพโพธา
นายอินทรศักดิ์ สมณชางเผือก
นายอินทรแสง เขียวพันธ
นายอิศรา กัณฑหา
นายอิสรภาพ จินาอิ
นายอิสระ ถาวรพรหม
นายอิสระพงษ หนองงู
นายอิสสระ นาคะประเวศน
นายอิสะมะแอ มะเระ
นายอุดม คําหลา
นายอุดม เจริญงามทรัพย
นายอุดม ชูลีวรรณ
นายอุดม ดวงสีทา
นายอุดม ทิพยมณี
นายอุดม ฝายอุประ
นายอุดม พรมโท
นายอุดม มะหัด
นายอุดม ยุบลพันธุ
นายอุดม ละมายสกุล
นายอุดม วงศศรีดา
นายอุดม ศรีวงษา
นายอุดม ศรีสําราญ
นายอุดม สกุลกลา
นายอุดม สันตินิภานนท
นายอุดม สิทธิโคตร
นายอุดม สืบบุก

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอุดม อีสา
นายอุดมพร เอี่ยมแสง
นายอุดมศักดิ์ จันทรจําปา
นายอุดมศักดิ์ ชมชืน่
นายอุดมศักดิ์ บุณยาดิศัย
นายอุดมศักดิ์ มณีจนั ทร
นายอุดมศักดิ์ สามแกว
นายอุดร นามษร
นายอุดร พนมศรี
นายอุดร ภูสมสี
นายอุทยาน ปตามาตา
นายอุทรณ โขมะนาม
นายอุทัย ขวัญเจริญ
นายอุทัย จงแพ
นายอุทัย ถนอมพล
นายอุทัย เถาวพันธ
นายอุทัย ทองใบ
นายอุทัย แทนแกว
นายอุทัย พรหมวงศ
นายอุทัย พันธุด ี
นายอุทัย ยิ่งโยชน
นายอุทัย วงศแกว
นายอุทัย เวียงนาค
นายอุทัย ศรีทอง
นายอุทัย ศิลแสน
วาที่รอยตรี อุทัย สินแตง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖

นายอุทัย สุทธิพันธ
นายอุทัย สุวรรณโมกข
นายอุทัย อะวิชิน
นายอุทัย อุระ
นายอุทิศ จันทฤดี
นายอุทิศ มาตเลิง
นายอุเทน เลี้ยงพรม
นายอุเทน วงษทนั ท
นายอุเทน วารินทร
นายอุบล พงษพัฒน
นายอุบล แพงคํา
นายอุบล ยศศรี
นายอุบล สาริกุล
นายเอก อดุลยอารยะรังษี
นายเอกคุณ บุญเสริมสุข
นายเอกชัย นางาม
นายเอกชัย ปกปอง
นายเอกชัย ประเสริฐสังข
นายเอกชัย พลกําแหง
นายเอกชัย ศรีลิมปนนท
นายเอกณพ อินทรเอี่ยม
นายเอกณรงค คงเพชรศักดิ์
นายเอกพรต สมุทธานนท
นายเอกรัฐ ราชบุรี
นายเอกรัตน ตรีบุญนิธิ
นายเอกราช กลิน่ คลาย

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเอกรินทร บุญอินทร
นายเอกลักษณ บุญทาว
นายเอกลักษณ สุวรรณ
นายเอกวิทย กนกพิชญกุล
นายเอกวิทย นาสมตรึก
นายเอกศักดิ์ ดวงภักดี
นายเอกศิลป อินทพงศ
นายเอกสิทธิ์ เกิดลอย
นายเอนก ดีมี
นายเอนก ทองเหลือ
นายเอนก ปรากฏ
นายเอนก วรรณสวนหมอน
นายเอนก สุวรรณรุง เรือง
นายเอนก แสนวงษ
นายโอฬาร ทาหมอก
นายไอยคุปต สยามประโคน
นางกงใจ นวลงาม
นางกงพิไล อมรินทร
นางกชกร สารราษฎร
นางกชพร เกิดปากแพรก
นางสาวกชพร แกวกิ่งจันทร
นางกชพร คําวงษา
นางกชพร จับใจนาย
นางกชพร ชื่นแสงเนตร
นางกชพร สุวรรณมณี
นางกชพรรณ ณ บางชาง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘

นางกชมน สํากําปง
นางกชมล ศรีณรงค
นางกชวรรณ ตาเจริญเมือง
นางกณิกนันต รักแม
นางสาวกนก จันทรขามปอม
นางกนก ศิริมี
นางกนกกาญจน โนรินทร
นางกนกดาว เดชกอง
นางกนกธร ภูวศิ วิชามัย
นางกนกธร วิจติ รพงษ
นางกนกนาฎ เพชรรัตน
นางสาวกนกพร ทองสมบุญ
นางกนกพร พินงุ รัมย
นางสาวกนกพร รอดกันภัย
นางกนกพร เรือนจันทร
นางกนกพร สิรกิ มลา
นางสาวกนกพรรณ ดอนแสง
นางกนกพรรณ ประยูรหงษ
นางกนกรัตน สงแสงสิน
นางกนกราดา จันทวงษ
นางกนกลักษณ เกษรบัว
นางสาวกนกวรรณ กล่าํ ทวี
นางกนกวรรณ งานดี
นางกนกวรรณ จันทรงาม
นางกนกวรรณ จันทรมณี
นางกนกวรรณ จิตมาภัย

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกนกวรรณ เจริญชัย
นางกนกวรรณ ชุมภูทอง
นางกนกวรรณ ตุรงคินานนท
นางกนกวรรณ บุญเมือง
นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง
นางสาวกนกวรรณ รัตนพันธ
นางกนกวรรณ เสาวรภย
นางกนกวรรณ เรืองฤทธิ์
นางกนกอร ผาสีกาย
นางกนิษฐา ธรรมขันธ
นางสาวกนิษฐา เปรมปรีชาญาณ
นางกนิษฐา พงษเทศ
นางกนิษฐา มาไกล
นางสาวกมล หงสประสิทธิ์
นางกมล หวันตาหลา
นางกมลชนก กาญจนเกยูร
นางกมลชนก วงษปจฉิม
นางกมลทิพย แกววงษา
นางกมลทิพย ขันยม
นางสาวกมลทิพย คาดหมาย
นางกมลทิพย จันทรักษ
นางกมลทิพย ชูแกว
นางกมลทิพย วงษนายะ
นางกมลทิพย สายแสง
นางกมลธรรม นิ่มเฉลิม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐

นางกมลพร ขันแสง
นางกมลพร เชื้อทอง
นางสาวกมลพร ธาตุทอง
นางกมลพร นุตภูติพงศ
นางกมลพร ปรัชญาโณทัย
นางกมลพร แพทิพย
นางกมลพร สาลี
นางกมลภัทร บุญเชิด
นางกมลภา วงศเหลือง
นางกมลรัตน กัลยาสิริ
นางสาวกมลรัตน ก่ําเซง
นางสาวกมลรัตน คุณะสิทธิ์ศิริ
นางกมลรัตน ภูดอกไม
นางกมลรัตน ศรีวเิ ศษ
นางกมลลักษณ หนอเมือง
นางกมลวรรณ จันตา
นางกมลวรรณ เทพสุริยานนท
นางกมลวรรณ แปนโสม
นางกมลวรรณ ภาคาแกว
นางสาวกมลวรรณ สิงหเจริญ
นางกมลวรรณ สิมมาคํา
นางสาวกมลวรรณ สีมา
นางกมลวรรณ สุวรรณ
นางกมลวรรณ สุวรรณคีรี
นางกมลวรรธน ขุนนอย
นางกมัยธร สัจจา

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวกรกช กุนา
นางสาวกรกช เลื่อมใส
นางกรกนก คําเพชร
นางกรกนก สมนาค
นางกรกันยา ทิชาธนภัทร
นางกรแกว สุคนั ธวรัตน
นางกรณิช แกวกิ่ง
นางกรปภา คอนศรี
นางสาวกรพิน ณ ลําปาง
นางสาวกรพินธุ นิลแพทย
นางกรรณษกรมย สังขภิรมย
นางกรรณิกา กันตา
นางกรรณิกา เทพวันดี
นางกรรณิกา นิ่มนวล
นางกรรณิกา บุรตั น
นางสาวกรรณิกา เผดิมรอด
นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท
นางกรรณิกา พลเยี่ยม
นางสาวกรรณิกา พินิจ
นางกรรณิกา ยานะสุทธิ์
นางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐ
นางกรรณิกา สายยืด
นางกรรณิการ กันทะวงค
นางกรรณิการ กายขุนทด
นางกรรณิการ เกษมรักษ
นางสาวกรรณิการ แกนทาว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรรณิการ ขุนทอง
นางกรรณิการ คงฉิม
นางกรรณิการ ชัยมัง
นางกรรณิการ ชุมดี
นางกรรณิการ ไชยลังกา
นางกรรณิการ แซลิ้ม
นางกรรณิการ ภูมิสายดร
นางกรรณิการ รัตนาวิบูลย
นางกรรณิการ ศรีสมบัติ
นางสาวกรรณิการ สุขบท
นางกรรณิการ สุดฮะ
นางกรรณิการ โสภาศรี
นางกรรณิการ อธิราช
นางกรวรรณ ใจเฉพาะ
นางกรวรรณ ปนไชย
นางกรวิวรรณ บุญเจริญ
นางกรองกาญจน กันทะวงค
นางสาวกรองกาญจน ขวัญไกรศิริ
นางกรองแกว ขุนประเสริฐ
นางกรองแกว พูลเพิ่มพันธ
นางกรองแกว ลิ่มตัง้
นางกรองทอง จําปาทอง
นางสาวกรองทอง วงษมงคล
นางกรองทิพย จําปาทอง
นางกรุณา ปฐมธรรมการ
นางกรุณา พูลสวัสดิ์

๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกรุณา เมืองแกว
นางสาวกรุณา เลี้ยงอํานวย
นางกรุณา สมบูรณ
นางกรุณา อุคหปญญากุล
นางสาวกรุณี อินทรเทียม
นางกฤตกานต ชวยสงคราม
นางกฤตติกา เบญจมาลา
นางกฤตยา วงษา
นางกฤตยา สําราญทรัพย
นางสาวกฤตยา อินทสิทธิ์
นางกฤติกา จํานง
นางกฤติกา โชควัฒนชัย
นางกฤติกา ไชยสิทธิ์
นางกฤติกา อรุณรัตน
นางกฤติยา กริ่มใจ
นางกฤติยา มะโนธรรม
นางกฤติยา เหมรี
นางกฤติยา อินทเสวก
นางกฤศนรัตน พุทธเสน
นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย
นางกฤษฎาภรณ มุง บุญ
นางกฤษฎิ์ปญา กาวิชัย
นางกฤษณวรรณ จินดาศรี
นางกฤษณา คําใส
นางกฤษณา จันทพิมพ
นางกฤษณา จิตใจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางกฤษณา ณัฐคุณานนท
นางกฤษณา ตันศราวุธ
นางกฤษณา ทศโยธิน
นางสาวกฤษณา ไทยอู
นางกฤษณา ประพันธศรี
นางกฤษณา ปยพิทยากร
นางกฤษณา ผิวเหลือง
นางกฤษณา พุทธชาติ
นางกฤษณา วังทะพันธ
นางกฤษณา ศลสกล
นางสาวกฤษณา สังขสูงเนิน
นางกฤษณา สายกระสุน
นางสาวกฤษณา สําลีใย
นางกฤษณา เสนาวงษ
นางกฤษณา เหล็กสีไทย
นางกฤษดา อุทัยวัฒน
นางกฤษนา มะธิปะโน
วาที่รอยตรีหญิง กลมทิพย ชารีชมุ
นางกลอยใจ เรืองปรีชา
นางกลิน่ ผกา หนูมณี
นางกลิน่ สุคนธ หาญกุล
นางกวง แคนดา
นางกษมา จันทรโอกุล
นางกษมา แสนออน
นางกษมาพร เข็มสันเทียะ
นางกองแกว จันทรทอง

๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกองคํา สุภรัตนกูล
นางสาวกองมา ไกรโนนทอง
นางสาวกอบกุล กรมไกรยศร
นางกอบแกว สุดเสนห
นางกอมาศ วิชัยวงษ
นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บํารุง
นางสาวกัญจณา ประสงคสขุ
นางกัญจนณัฏฐ ประจันบาล
นางกัญจนา จีนจํารัส
นางกัญจนา พรนิเสน
นางกัญชลี สุขศรีสงา
นางกัญญวรา ทอมสัน
นางสาวกัญญวรา ผลเจริญ
นางกัญญวรา มณฑา
นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล
นางสาวกัญญา จันทรา
นางกัญญา จิตรีวรรณ
นางกัญญา ณ นคร
นางสาวกัญญา ทองเกลี้ยง
นางกัญญา ทิพยมณี
นางสาวกัญญา ไผดนี ุกูล
นางกัญญา สุขใจ
นางกัญญา แสนสุข
นางกัญญา อินทรจนั ทร
นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร
นางกัญญาภัทร ฆารพันธุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖

นางสาวกัญญารัตน เครือหมื่น
นางกัญญารัตน วาจาทะศิลป
นางกัญญารัตน ศรีเพชร
นางกัญญารัตน ศานตินิรนั ดร
นางกัญญาวีร แกนจําปา
นางกัญฑณิช แสนยากุล
นางกัญธารัตน สรอยสิงห
นางกัณฑิมา ทิศสีราช
นางสาวกัณทิมา ทรงสกุล
นางกัณธิมา นาจาน
นางกัณนิกา โสภาพันธ
นางกัณหา วันดี
นางกันตวัณณ สุธรรมวิรัช
นางกันติชา สงคราม
นางสาวกันทิยา เชื้อคนมัน่
นางกันธศีล พวงทอง
นางกันยา ขําระหงษ
นางกันยา ปุยะติ
นางกันยา เผือกนาโพธิ์
นางสาวกันยา มาศภูมิ
นางกันยา วงศสารัตน
นางกันยารัตน เกยงค
นางกันยารัตน โกมล
นางกันยารัตน ไกรกลิ่น
นางกันยารัตน จันทรเทพย
นางกันยารัตน แยมศรีแกว

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกันยารัตน ศรีเนตร
นางกัลยชลากรณ มหาพัฒนไทย
นางสาวกัลยวีร กิตติเศวตพงศ
นางกัลยา เกื้อกิม้
นางกัลยา แกวเหลายูง
นางกัลยา จันทเดช
นางกัลยา จํารัส
นางสาวกัลยา ฉายประชีพ
นางกัลยา ไชยรังษี
นางกัลยา ทองศักดิ์
นางกัลยา ทาวสัน
นางกัลยา นาคจันทร
นางกัลยา เนตรแสงจันทร
นางกัลยา แนนหนา
นางสาวกัลยา บัณฑิต
นางสาวกัลยา บํารุงรัตน
นางกัลยา บุญกัณฑ
นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
นางกัลยา ปาหา
นางกัลยา พัทยาวรรณ
นางกัลยา เพ็ชรเม็ด
นางกัลยา โพธาราม
นางกัลยา ภูเนตร
นางกัลยา มีแทง
นางกัลยา รักษากิจ
นางกัลยา เลิศล้ํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘

นางกัลยา วนิชไพบูลย
นางกัลยา หนูเรือง
นางสาวกัลยา หมื่นระยาภักดี
นางกัลยากร ภูครองนา
นางกัลยาณ จันทรัตน
นางกัลยาณี ไชยธรรม
นางกัลยาณี ถิ่นขนอน
นางสาวกัลยาณี ทองมณี
นางกัลยาณี เปรียบนาน
นางสาวกัลยาณี อินตอม
นางกัลยานี แพงจันทร
นางกัลยานี ศรีวงษา
นางกัลยารัตน ไชยไธสง
นางกัลยารัตน ศรีวัชรกุล
นางกาญจณี จํานงคพล
นางกาญจนทิพ ครองบุญ
นางกาญจนธดิ า สมใจ
นางกาญจนรัตน ทวีศักดิ์
นางกาญจนา กัญจนวัฒน
นางสาวกาญจนา กันธิวาท
นางสาวกาญจนา คูทิพย
นางกาญจนา ฆารชม
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ
นางกาญจนา จังคุณากร
นางกาญจนา จันทร
นางกาญจนา ฉายาลักษณ

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกาญจนา ฉายาวัฒน
นางกาญจนา ชํานิกลา
นางกาญจนา ดําเกลี้ยง
นางกาญจนา ทินนา
นางกาญจนา ไทรงาม
นางกาญจนา นารโท
นางกาญจนา บุญยารุณ
นางกาญจนา ปญญาศิริสกุล
นางสาวกาญจนา เผื่อนพิทกั ษ
นางกาญจนา พรหมประถม
นางกาญจนา พายุมั่ง
นางกาญจนา เพ็ชรพินิจ
นางกาญจนา ภูสะทด
นางกาญจนา มณีวงศ
นางกาญจนา เมตตา
นางกาญจนา เลิศล้ํา
นางกาญจนา สิริรตั นชัยกุล
นางกาญจนา สุราวุธ
นางสาวกาญจนา หาพันธุ
นางกาญจนา อินทรนอย
นางกาญจนากร ศรีพยัคฆ
นางสาวกาญจนาภร หนูหริง่
นางกาญจนาภรณ กลอมคุม
นางกาญจนาภา รบศึก
นางกาญจนาภา สังสุวรรณ
นางกาญจนารถ พรรณพราว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญดา วงศภักดี
นางสาวกานดา ขาวสุข
นางกานดา คําจันทรแกว
นางกานดา โตประพันธ
นางกานดา นิม่ ชุม
นางกานดา พิมใจใส
นางสาวกานดา ยานะวิมตุ ิ
นางกานดา สิทธิแกว
นางกานตสินี กัญญาประสิทธิ์
นางสาวกานตสินี คําแข็งขวา
นางกานตสิริ มาตขาว
นางกานตสิรี ยอดทอง
นางสาวกานติรตั น ตยาคีพรรค
นางสาวกานมะลิ ศรีโมรา
นางสาวการยกรณ กัลปจิราพงศ
นางการะเกษ ออนแกว
นางสาวการีมา บุญมาเลิศ
นางกาษฐา มูลลักษณ
นางสาวกําจัด อินชูพงษ
นางกําไร นาคประเสริฐ
นางกําไล กลบกลิ่น
นางสาวกําไล ใขศรี
นางกําไล มีไทย
นางสาวกําไล ศรีสวัสดิ์
นางกําไล เอี่ยมงาม
นางกําไลเพชร ดังกอง

๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกิง่ กมล ดอกเกี๋ยง
นางกิง่ กาญจน เนตรทิพย
นางกิง่ กาญจน ฟูเกษม
นางกิง่ กาญจน วรรณโคตร
นางกิง่ แกว บุปผสอน
นางกิง่ แกว มิตรวิจารณ
นางกิง่ แกว วันโน
นางสาวกิง่ แกว สุวรรณวงศ
นางกิง่ ขวัญ กาญจนพงศ
นางกิง่ ใจ พลหาญ
นางกิง่ ดาว กาทุง
นางกิง่ ดาว ซื่อสัตย
นางสาวกิจจวง โชสิวสกุล
นางกิจจา ชีวยะพันธ
นางกิจจาพร พึง่ อาศัย
นางกิดาการ บุณยนิธโิ ชติ
นางกิตติกร หนองพราว
นางกิตติกา คงชู
นางกิตติญา สุทพิสิฏฐ
นางกิตตินนั ท วารินทร
นางกิตติพร สิงหบัวขาว
นางกิตติภรณ แอบพล
นางกิตติมา คุณมาศ
นางกิตติมา เทียมเมฆ
นางกิตติมา บุสทิพย
นางกิตติมา วัฒฐานะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒

นางกิตติมา สงวนปรางค
นางกิตติมา สวยรูป
นางสาวกิตติมา โอพั่ง
นางกิตติยา กันทะ
นางสาวกิตติยา จันทรศรี
นางกิตติยา ทองสุข
นางกิตติยา ปราบสงคราม
นางสาวกิตติลกั ษณ เธียรวิวัฒน
นางกิติมา รุจิศรัณย
นางสาวกิติยา บุญพระคุม ครอง
นางกิติยาภรณ บุญยัง
นางกิติรตั น หาญปราบ
นางสาวกิติวรรณ กองสุผล
นางกิมกวย ศิริอาริยะกุลผลมา
นางกิมหลี ทองประทุม
นางกิมเฮี๊ยะ ผุยพรหม
นางกิรณา รัตนคํา
นางกีรติกานต ศิริสุรวัฒน
นางกีรติญา พันธุยา
นางกุณฑลี ชัยนนถี
นางกุนทินี จําปาเรือง
นางกุมารี ทับทิมหลา
นางกุลจิรา จันทรขอนแกน
นางกุลญา ดุลยสูงเนิน
นางกุลณดา กระจางธนโชต
นางกุลทอง สนิท

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกุลธิดา ซวนลิม่
นางกุลธิดา วรส
นางกุลธิดา สกุลแกวพิทักษ
นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุง
นางสาวกุลยา หลําพรหม
นางกุลรดา ใจหาญ
นางกุลฤดี กฤษฤาหรรษ
นางกุลวดี บงแกว
นางกุลวดี ผานจังหาร
นางกุลวดี หรือเมืองเดิม
นางกุลวัชร ลีละพันธุ
นางกุศล เกงตรง
นางกุศลิน อิน่ คํา
นางกุสมุ า คงสืบชาติ
นางกุสมุ า บัวลี
นางกุสมุ า ประภาสวัต
นางสาวกุสมุ า ศรีจนั ทร
นางกุหลาบ เกิดหลํา
นางกุหลาบ จันทคณานุรกั ษ
นางกุหลาบ เจียวกก
นางกุหลาบ ชืน่ สนธิพันธุ
นางกุหลาบ เทพสุวรรณ
นางกุหลาบ นันตะแกว
นางกุหลาบ นาเจริญ
นางสาวกุหลาบ โพธิ์จักร
นางกุหลาบ มวงคราม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางกุหลาบ มวงไหมทอง
นางกุหลาบ วงศอุดม
นางกุหลาบ สีเหมาะ
นางเกตุการ ยะไข
นางเกยูร ชนะบุญ
นางเกร็จวลี สิทธิโสภาสกุล
นางสาวเกล็ดแกว สืบพงศตระกูล
นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
นางสาวเกวรินทร ปนฟู
นางสาวเกวลิน ทวีสุข
นางเกศกาญจน วิเชียรรัตน
นางเกศแกวลักษณา กฤชอดุลยวิทย
นางเกศรา เคนศรี
นางเกศริน คําเกตุ
นางเกศรินทร วงษาสิทธิพร
นางเกศรี ชนะสิทธิ์
นางเกศสุดา นันทชัย
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
นางเกศสุดา รตินนทสกุล
นางเกศสุดา ลีลาวณิชย
นางเกศสุดา สังคะวะดี
นางเกศิณี นวมเจริญ
นางเกศินี จินะรักษ
นางสาวเกศินี บริสุทธิ์
นางเกศินี โสภัย
นางสาวเกษแกว ภักดี

๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเกษแกว สุรารักษ
นางสาวเกษณี เกษตร
นางสาวเกษบา พรหมมาศ
นางเกษม ไมคง
นางเกษมศรี ศรีแกว
นางเกษร กองแดนไพร
นางเกษร กัญญวิมล
นางเกษร แกวกลั่น
นางสาวเกษร คําลอม
นางเกษร เชยกระรินทร
นางเกษร ตนโพธิ์
นางเกษร เติมสุข
นางเกษร นอยมา
นางเกษร บุญกุศล
นางเกษร พงคไพศาล
นางเกษร พลหาญ
นางเกษร แฟงมาก
นางสาวเกษร ยกทิว
นางเกษร รุงเรือง
นางเกษร ลิขติ กิจเกษตร
นางเกษร วรวงค
นางเกษร สมรรคเสวี
นางเกษร สวัยษร
นางเกษรินทร ดลอารมณ
นางเกษิณี ทูลกอง
นางเกสร จันทรศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖

นางเกสร พลเหลา
นางเกสรา ไชยเบญจลาภะ
นางสาวเกสรี แจมสกุล
นางเกสสุรางค เหงกระโทก
นางเกี๋ยงทอง เขียวออน
นางเกียรติทอง ฉายจิต
นางเกื้อ สวนสวรรค
นางเกื้อกูล แกวเรือง
นางเกื้อจิต แสงสวาง
นางแกวขวัญ เนื่องจํานงค
นางแกวใจ โสภาพรหม
นางสาวแกวตา จิ๋วแกว
นางแกวตา บุญลอด
นางแกวตา ศรีสุนทร
นางแกวมะณี เลิศสนธิ์
นางแกวมาลา ศรีประเสริฐศักดิ์
นางโกมล รัตนบุรี
นางโกศล อิ่มจิตร
นางโกสุม ชมครบุรี
นางสาวโกสุม ประสงคทรัพย
นางโกสุม มาลัย
นางโกสุม เรืองวิเศษ
นางโกสุม วรรณเมธี
นางโกสุม สังสัมฤทธิ์
นางใกลรุง เจิมสุวรรณ
นางใกลรุง นคราวนากุล

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางไกรวรรณ คํามูล
นางไกรวัลย ศรีสิทธิกุล
นางไกรสร สุขบรม
นางขจรศรี กันทรมงคล
นางสาวขนบพร ศรีพุทธดิลก
นางสาวขนิษฐา กลิ่นหอม
นางขนิษฐา ชางเผือก
นางสาวขนิษฐา ถาวรประเสริฐ
นางขนิษฐา ทวีศรี
นางขนิษฐา ทองฤทธิ์
นางขนิษฐา ธรรมรัตน
นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี
นางขนิษฐา ประจิตร
นางสาวขนิษฐา ปราชญวิทยา
นางสาวขนิษฐา ปตฝาย
นางขนิษฐา พรหมคํานอย
นางขนิษฐา เรืองเศรษฐี
นางขนิษฐา ลัมจันทร
นางขนิษฐา ลาคําสาย
นางขนิษฐา วงศพิพัฒนกุล
นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพ
นางขนิษฐา วุฒิพงศปรีชา
นางขนิษฐา สรอยเรืองศรี
นางขนิษฐา สัตยพันธ
นางสาวขนิษฐา สุทธิปรีชา
นางขนิษฐา แสงงาม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘

นางขนิษฐา แสงทองสกาว
นางขนิษฐา แสงฝาย
นางขนิษฐา หาญบัวคํา
นางขนิษฐา อมรสังข
นางขวัญแกว ครองยุติ
นางขวัญจิต ปาละ
นางขวัญจิตต หาวหาญ
นางขวัญจิตร จันทิพย
นางขวัญจิตร ลิศนันท
นางขวัญจิรา แกวทรัพย
นางขวัญใจ กอนทองคํา
นางขวัญใจ กาศกอง
นางขวัญใจ แกวทอง
นางขวัญใจ จอมแปง
นางขวัญใจ ไตรรัตน
นางขวัญใจ ธิมาชัย
นางขวัญใจ พลเดช
นางขวัญใจ วันคํา
นางขวัญใจ สายนุย
นางขวัญใจ อัดโดดดอน
นางขวัญใจ อินตะ
นางขวัญชนก เจริญสะอาด
นางขวัญชนก ชนะภามาศ
นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
นางขวัญทอง นาชัยเวียง
นางขวัญนภา มาเอียด

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางขวัญเนตร เสนาะกลาง
นางสาวขวัญเมือง กิ่งเส็ง
นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
นางขวัญเรือน คําวงศ
นางขวัญเรือน ศรีจนั ทร
นางสาวขวัญเรือน สุขสวัสดิ์
นางสาวขวัญเรือน หนูยอย
นางขวัญฤดี หัสกุล
นางขวัญฤทัย คงสังข
นางขวัญศิรนิ ทร ปราบริปู
นางสาวขวัญสุดา ประวะภูโต
นางขวัญหทัย วงษสุริยัน
นางสาวขัตติยา ฉวนกลิน่
นางขันแกว เกตุรักษ
นางขันทนา ทิพยวัฒน
นางขันทอง ประสมพันธ
นางขุสุนัณช แสนเมือง
นางเขมจิรา ศรีสวุ ิทยาภรณ
นางสาวเข็มทอง ปนคํา
นางเขมิกา ไชยแสง
นางเขมิสรา กาญจนะ
นางเขียมจิต เสมานุรักษ
นางใขรี่ยะ มาเหร็ม
นางไขมกุ สามิบตั ิ
นางสาวไขมุก สีทบั ทิม
นางไขมกุ ต รุง ศิรวิ ฒ
ั นกิจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐

นางคงคิด คชมิตร
นางคณิตตา เปรมจรูญ
นางคณิตา ภาระเวช
นางสาวคณิภา ตั้งถาวรกุลเดช
นางคณิศรณภา ศรีธนสวัสดิ์
นางคนธรส ตันสิทธิแพทย
นางคนาพร พลธรรม
นางคนึง รักสันติศานติ
นางสาวคนึง เอกจิตต
นางคนึงนิจ กฤษนาม
นางคนึงนิจ แกวพิกุล
นางคนึงนิจ จอมมูล
นางคนึงนิจ เทพวงค
นางคนึงนิจ อัครปญญา
นางคนึงนิจ อุตรพงศ
นางคนึงนิตย เพียวงษา
นางสาวคนึงสุข สวางเพียร
นางคมขํา ศิริแกว
นางคมคาย เขียววิลัย
นางคมคาย จันทรกลิน่
นางคมคาย โยธา
นางคมจันทร ลาดศิลา
นางสาวคลองจิต ปฏิทัศน
นางคะนึงพิชญ บายันต
นางคัณธิชล นรสาร
นางสาวคัทรียา ออนอําไพ

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางคําขวัญ สีหวงษ
นางคําคม ชาลี
นางคําจันทร สมลิคุณ
นางคํานวล ชวยบํารุง
นางคํานึง ศรีชาย
นางคําปน มวลมนตรี
นางคําแปลง บุงอุทุม
นางคําเผย วัชรานุสรณ
นางคําพร กองศรี
นางคําพันธ พิลา
นางคําพูล ทิพยมาศ
นางคําเพียง ไขสขุ
นางคําเพียร วงษกนก
นางคําภีร ธนสีลังกูร
นางคํามี อธิราชเทวินทร
นางคําหยาด เจริญศรี
นางสาวคิดคํานึง บํารุงพล
นางสาวเครื่องทอง ขวัญกุล
นางเครือฟา คุม เพชร
นางเครือมาศ เกิดโพชา
นางสาวเครือวรรณ ปญญาจักร
นางเครือวรรณ มงคล
นางเครือวัน บัวชุม
นางเครือวัลย แจมปญญา
นางเครือวัลย ชัยลี
นางเครือวัลย ดงปาลี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒

นางเครือวัลย สุริยะวรรณ
นางเครือวัลย แสงสวาง
นางเครือวัลย หาญแกว
นางเคลือมาศ มาสีปา
นางสาวแคชริน วรรณเกื้อ
นางแคทรียา สีลาแกว
นางใครศรี ภูคงกิ่ง
นางฆริกา มหายศ
นางงามตา พนากิจสุวรรณ
นางงามตา ลาวงศ
นางงามตา เหลาตระกูล
นางงามทิพย เฟองภักดี
นางงามพิศ มิ่งไชย
นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์
นางงามฤทัย มณีโชติ
นางจงกรณ แสนสุข
นางสาวจงกล กายเงิน
นางจงกล ไกรวัน
นางสาวจงกล จิรธรภักดี
นางจงกล ชาญชํานิ
นางสาวจงกล ตั้งตุลานนท
นางสาวจงกล พลเชียงขวาง
นางจงกล มนตฤทธานุภาพ
นางจงกล ยะมาพัฒน
นางจงกล ฤทธิศาสตร
นางจงกล ศรีพุทธา

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจงกลณี กองสิงห
นางจงกลณี วงษจูม
นางสาวจงกลณี เวียงนนท
นางสาวจงกลณี เสือโต
นางจงกลนี จริตธรรม
นางจงกลนี หวงทอง
นางจงกลนี อาษาสิงห
นางจงจิต พิลานอย
นางจงจิต ยะไชยศรี
นางจงจิตต น้ําคํา
นางจงใจ จึงตระกูล
นางสาวจงรัก อักษร
นางจงรักษ มิง่ มิตรมี
นางสาวจงรักษ ใหมคํา
นางจงศิริ เหมือนเพ็ชร
นางจตุพร จุลภักดิ์
นางจตุพร บินดุสะ
นางสาวจตุพร ปกเคระกา
นางจตุพร เปรมชืน่
นางจตุพร ภาระบุตร
นางจตุพร ฤทธิศักดิ์
นางสาวจตุพร วิวฒ
ั นพงศเพชร
นางจตุรพร เกษมสันต ณ อยุธยา
นางจตุวรรณ สุรนิ ทรอมร
นางจนัญญา เสมอใจ
นางจมาศ สิมมะโน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔

นางจรงศรี สุขตะโก
นางจรรยงค ธรรมรงคฤทธิ์
นางสาวจรรยจารีย เภรีฤกษ
นางจรรยพร ขึน้ นกขุม
นางจรรยพร ภัทรศุภา
นางจรรยภัทร จันทโรจวงศ
นางจรรยา คุมไพรัตน
นางสาวจรรยา แซอึ้ง
นางจรรยา ตัง้ ตระกูลทรัพย
นางจรรยา เตชะโกมล
นางจรรยา แตงภูมิ
นางสาวจรรยา ทรงนิพิฐกุล
นางจรรยา ทิศกลาง
นางสาวจรรยา ปะนันวงศ
นางจรรยา พลายแกว
นางจรรยา พึ่งจิตตตน
นางสาวจรรยา พูลเกษม
นางสาวจรรยา ภูระหงษ
นางจรรยา รุททองจันทร
นางจรรยา ลือนิคม
นางจรรยา วงษพันธ
นางจรรยา ศรีพนั ธะบุตร
นางสาวจรรยา สกุลหนู
นางจรรยา สุธมั มา
นางจรรยา หนูรักษา
นางจรรยาพร รัฐิรมย

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจรรยาวดี จันทรโสภา
นางจรวย พงศประยูร
นางจรวยพร จาทอง
นางสาวจรวยพร ทัศนียสกุลชัย
นางจรวยลักษณ พังงา
นางจรัญ บุญลอย
นางจรัญ อินทสําราญ
นางจรัญญา นวลนิจ
นางจรัญดา ยิ่งยงค
นางจรัส จันทรแจง
นางจรัส ทองนวล
นางจรัส ศิรวิ รรณ
นางจรัสพร ฉัตรทอง
นางจรัสศรี งามสรรพ
นางสาวจรัสศรี รัตนถาวร
นางจรัสศรี วะยาคํา
นางจรัสศรี สุจนิ พรัหม
นางจรินทร ภิรมยกิจ
นางจรินทร หวังวีระ
นางจรินพร อาวรุงเรือง
นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย
นางจริยา กมลคุณากร
นางจริยา กรดเต็ม
นางจริยา แกวทอง
นางจริยา จรจิตร
นางสาวจริยา จันทรหอม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖

นางจริยา จีก้ ระโทก
นางสาวจริยา เฉยเม
นางจริยา ดวงน้าํ แกว
นางจริยา ตันเจริญ
นางจริยา ทาหาญ
นางจริยา เนียมจันทร
นางจริยา บุญคํา
นางจริยา บูรณสรรค
นางจริยา เฟองสกุลโรจน
นางจริยา ยังวิลัย
นางสาวจริยา รอนแกว
นางจริยา สารสัสดีกุล
นางจริยา สีสมพาน
นางจริยาพร พลึกรุงโรจน
นางจริยาภรณ นาควิเชียร
นางจรีญาภรณ ฟกคง
นางจรีภรณ รักเลง
นางจรีภรณ ลามแขก
นางจรียพร คงคํา
นางจรียะ หมันใจดี
นางจรีรัตน เจริญภูมิ
นางจรุณี ตั้งจิตเสริมสุข
นางสาวจรุณี ศูนยโศรก
นางจรูญรัตน ประสพโชค
นางจรูญรัตน พันธุฟอง
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจรูญศรี ไชยอาษา
นางจรูญศรี ทาวนาง
นางจลัมภรณ สิงหงาม
นางสาวจอมทอง พิเคราะหงาน
นางจัตุพร เชาวไว
นางสาวจันจิรา เทพมณฑา
นางจันจิรา ผจญกลา
นางจันจิรา วงษราชบุตร
นางจันจิรา สุขศรีแกว
นางสาวจันจิรา อุดมา
นางจันตรี นันทกิจ
นางจันตรี บัวสถิตย
นางจันทกานติ์ เอื้อประชา
นางสาวจันทนา ขุนพินิจ
นางสาวจันทนา ชัยชนะ
นางจันทนา บัณฑิตยนพรัตน
นางจันทนา บุตรแขก
นางจันทนา ยวนชืน่
นางจันทนา เรืองงาม
นางจันทนา วิเวกหัสกัณฑ
นางจันทนา ศิริโกเมนทร
นางสาวจันทนา สุธาพาณิชย
นางจันทนา อภิพุทธิกุล
นางจันทนา อานมณี
นางจันทนา อินทรจนั ทร
นางจันทนี โตพูล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทนี บุญแกว
นางจันทนี อําพรพงษ
นางจันทนีย วงศละคร
นางจันทร กรุณา
นางจันทร คันธารณฤมิตร
นางจันทรคาํ ปนตาใส
นางจันทรคาํ ยศแกน
นางสาวจันทรจิรา คําภักดี
นางจันทรจิรา พงษชู
นางจันทรจิลา พรมรินทร
นางจันทรฉาย สิงหจนั ทร
นางสาวจันทรทรา ภูเจริญพงศ
นางจันทรทอง เกื้ออนันต
นางจันทรทา สีสนั
นางจันทรทิพย ทองวัง
นางจันทรทิพย รักสม
นางจันทรทริ า บุญอรัญ
นางจันทรธณา สมประดี
นางจันทรนภา โสภา
นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
นางจันทรประภา ยอดกุล
นางสาวจันทรประภา สัมมาคาม
นางจันทรพร เปนมิตร
นางจันทรพร สุวรรณรัก
นางสาวจันทรเพ็ญ คําหา
นางจันทรเพ็ญ จันทรจํารัส

๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจันทรเพ็ญ จําปาทอง
นางสาวจันทรเพ็ญ จิระรัตนาภรณ
นางจันทรเพ็ญ เจริญศิริ
นางจันทรเพ็ญ ทองโสม
นางสาวจันทรเพ็ญ ไทยใหม
นางจันทรเพ็ญ บุญบรรจง
นางสาวจันทรเพ็ญ บุญพวง
นางจันทรเพ็ญ บุญรัศมี
นางสาวจันทรเพ็ญ ปงหาญ
นางจันทรเพ็ญ มะปะโท
นางจันทรเพ็ญ มาลัย
นางจันทรเพ็ญ รอนใหม
นางสาวจันทรเพ็ญ ลิ้มไพบูลย
นางจันทรเพ็ญ เลาหสินนุรกั ษ
นางจันทรเพ็ญ วณิชชาพัชร
นางจันทรเพ็ญ วิริยะ
นางจันทรเพ็ญ ศิวายพราหมณ
นางสาวจันทรเพ็ญ สิงหสาย
นางจันทรเพ็ญ สิงหเเผน
นางสาวจันทรเพ็ญ หนองทราย
นางจันทรเพ็ญ หมายมุง
นางจันทรเพ็ญ เหมือนยอด
นางจันทรเพ็ญ โอษาติมากุล
นางจันทรแรม ขุนทอง
นางสาวจันทรแรม มวงสวน
นางจันทรแรม สะเริญรัมย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทรแรม สิริภัคนันท
นางสาวจันทรแรม แสงกาญจนพล
นางจันทรศรี รัตนโชติ
นางสาวจันทรศรี โหนงกดหลด
นางสาวจันทรสุดา เพ็งแกนแท
นางจันทรสดุ า โสดาดี
นางสาวจันทรหอม พวงจําปา
นางจันทรัช พรหมรูปสวย
นางจันทรัมพร ผานสําแดง
นางจันทรัสม ตรีวิทย
นางจันทรา เจริญผล
นางจันทรา ชูแกว
นางจันทรา พันธุศิลา
นางสาวจันทรา พิมพพรมมา
นางจันทรา ภัทรขันธ
นางจันทรา ไมถึง
นางจันทรา วีระวรรณโณ
นางจันทรา ศรีอุทัย
นางจันทรา สืบภู
นางสาวจันทอง นามวัตร
นางสาวจันทิมา ก่ําภัคสร
นางจันทิมา ชิลสูญ
นางสาวจันทิมา บุญสมบัติ
นางจันทิมา พลสวัสดิ์
นางจันทิมา เมืองโคตร
นางจันทิมา เย็นทรัพย

๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจันทิมา ศุทธิธนาวัฒน
นางสาวจันทิรา ภัทรคุปต
นางจันที เชื้อลี
นางจันที ตอรบรัมย
นางสาวจารัตน กุลัตถนาม
นางจาริณี ขนอม
นางจาริณี ภักสุวรรณ
นางจาริณี รักอาชีพ
นางจารินี ครองสําราญ
นางจารินี ศิริปริญญานันท
นางจารี กอนนาค
นางจารี แสงชูด
นางสาวจารี หยงสตาร
นางสาวจารี หยูหนูสิงห
นางจารีต ถิ่นบานใหม
นางจารีย บุษยะชีวิน
นางจารีย พุฒยืน
นางจารีย หลีหาด
นางจารึก พลายชุม
นางจารึก มูลขํา
นางจารึก แสนพรม
นางสาวจารุเกตุ กาญจนาภา
นางจารุณี เขตอนันต
นางจารุณี คําเกง
นางจารุณี จัตุกลู
นางสาวจารุณี บุรุษชาต

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒

นางจารุณี พรหมสุขันธ
นางจารุณี ศรีสวุ รรณ
นางสาวจารุณี สิทธิชัย
นางจารุนนั ท คงพันธุ
นางจารุนนั ท เตียประเสริฐ
นางจารุพร ไชยชนะ
นางจารุภา สังขารมย
นางสาวจารุภา สีสอน
นางจารุมาศ คณารักษ
นางจารุวรรณ จันตะเรือง
นางสาวจารุวรรณ จันทระ
นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ
นางจารุวรรณ แซฉั่ว
นางจารุวรรณ นิตยวรรณ
นางจารุวรรณ นุชนงค
นางสาวจารุวรรณ ปญญา
นางจารุวรรณ พิทักษสิทธิพร
นางสาวจารุวรรณ ภูละคร
นางจารุวรรณ มณีโชติ
นางจารุวรรณ มากอยู
นางจารุวรรณ แยมอวม
นางสาวจารุวรรณ วิสุทธินนท
นางจารุวรรณ วีระประทีป
นางจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางจารุวรรณ ษมากิตติ
นางสาวจารุวรรณ สระทองลวน

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวจารุวรรณ อนุรักษ
นางจารุวรรณ อรุณไพร
นางจารุวรรณ อินจันทร
นางจํานงค ชุมพล
นางสาวจํานงค ไชยศรี
นางจํานงค มีศิริ
นางจําเนียน สังฆะมณี
นางจําเนียร กองนิล
นางจําเนียร ชาญชัยวีระสกุล
นางสาวจําเนียร ชูชว ย
นางสาวจําเนียร บัวเกตุ
นางจําเนียร ปาลิวนิช
นางสาวจําเนียร พลอยเพชร
นางจําเนียร ภูละอินทร
นางจําเนียร ยอดทอง
นางจําเนียร ฦาชา
นางจําเนียร อวมแกว
นางจําปา ประทุมถิ่น
นางจําปา เสมอภาค
นางจําป คงทอง
นางจําป ครองยุทธ
นางจําป เนียมคํา
นางจําป รัตนวงศ
นางสาวจําป ลําเภา
นางสาวจําป สอนสา
นางจํารัส โฉมหวง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจํารัส ดีกดุ ตุม
นางจํารัส นันทฤทธิ์
นางจํารัส โพโต
นางสาวจํารัส สุขประเสริฐ
นางจํารัส สุวรรณา
นางจํารูญรัตน ธิสังกะ
นางสาวจําเริญ ประทุม
นางสาวจําเริญ สุขประเสริฐ
นางจําเริญศรี โยธาภักดี
นางจําเริญศรี หนูฤกษ
นางจําเรียง แกวมณี
นางจําเรียง นาคแกว
นางจําลอง เพชรทิม
นางจําลอง อินกล่ํา
นางจําลองลักษณ สหชาติภักดี
นางสาวจิณณวัตต ขวัญสมบัติสมาน
นางจิดาภา เข็มพล
นางจิดาภา ภูมิพัฒนพันธุ
นางจิดาภา เสรีจุฑาชัย
นางจิตจงกล กองพล
นางจิตตปาจรีย ชลิตะนาวิน
นางสาวจิตตรา จงเทพ
นางจิตตรา สุขขา
นางจิตติญา วัชรินทรางกูร
นางสาวจิตตินันท พูลผล
นางจิตตินันท เพิ่มพูน

๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวจิตติมา กลัญูวนิชสิน
นางจิตติมา ชออัญชัญ
นางจิตติมา ดาราฉาย
นางจิตติมา ดําสงแสง
นางจิตติมา โตนาราง
นางจิตติมา โตรําพิมาย
นางจิตติมา นนทนภา
นางจิตติมา เนือ่ งคันธีร
นางจิตติมา เมงสวัสดิ์
นางจิตติมา วัฒราช
นางสาวจิตติมา แสนกลา
นางจิตติมา หนูสันเทียะ
นางจิตติมา หาญพุฒน
นางจิตติยา รมเย็น
นางสาวจิตมณี อะเมกอง
นางจิตรลดา พึ่งเกษม
นางจิตรลดา ฤทธิรว ม
นางจิตรลดา สุทธิภักดี
นางจิตรลดา เอี่ยมกลาง
นางจิตรลัดดา พาเหลี่ยม
นางจิตรลัดดา ระพรหมมา
นางจิตรวรรณ ทองคุลี
นางจิตรัตน เจือบุญ
นางจิตรา เชือ้ สมุทร
นางสาวจิตรา เบือ้ งกลาง
นางสาวจิตรา พิณโอภาส

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖

นางจิตรา เพชรกาญจน
นางจิตรา ยิ้มหงษ
นางจิตรา วงศเฉลียว
นางจิตรา หนูสังข
นางจิตรานาฎ วงษารัฐ
นางจิตราพร จิตสมบูรณ
นางจิตราพรรณ บุญลือชา
นางจิตราภรณ ใจมูลมั่ง
นางจิตราภรณ ปานชาง
นางสาวจิตราภรณ โพธิวฒ
ั น
นางจิตราภา วราพรม
นางจิตรี เลาหพรชัยพันธ
นางจิตรียา มีสตั ย
นางจิตสมร แสงอราม
นางสาวจิตสุดา ธราพร
นางจิตสุภา เนืองทอง
นางสาวจิตสุภา บางไทร
นางจิตาภรณ คําหลา
นางสาวจินดา แกวมณี
นางจินดา แขวงรถ
นางจินดา คันธชาติกุล
นางจินดา คันธัพ
นางจินดา จันทรทอง
นางจินดา จันทรสขุ
นางจินดา ดําคง
นางจินดา ไตรภูมิ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจินดา บริรกั ษ
นางจินดา บุญพัฒนผล
นางจินดา ปุริสังฆห
นางสาวจินดา ผาบุตร
นางจินดา พรมนาไร
นางจินดา พันที
นางจินดา ยังศิริ
นางจินดา วาดวงศ
นางสาวจินดา ศรีประเสริฐ
นางจินดา สุภิมาส
นางจินดาพร สุขยามผล
นางสาวจินดารัตน เดชเมืองปก
นางจินดารัตน สาระคํา
นางจินตกญ
ั ญา พงศนาคินทร
นางจินตธิรา บัวทุม
นางจินตนา เกษเจริญคุณ
นางจินตนา แกวนาโพธิ์
นางสาวจินตนา แกวสะอาด
นางสาวจินตนา โกสโลดม
นางจินตนา คงอานนท
นางจินตนา จัตธุ รรม
นางจินตนา จันทรโคตร
นางจินตนา จันทรศิริ
นางจินตนา จูมสีสิงห
นางจินตนา ชวยเรือง
นางสาวจินตนา ชูเชิด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘

นางจินตนา ชูโชนาค
นางจินตนา ชูพันธ
นางจินตนา ดิเรกศิลป
นางจินตนา ดิษฐสุวรรณ
นางจินตนา ตอโชติ
นางจินตนา ถาวรศักดิ์
นางจินตนา เถาวพันธ
นางจินตนา เทศนอก
นางจินตนา ไทยประดิษฐ
นางจินตนา นิยมชาติ
นางสาวจินตนา นุนมัน
นางจินตนา ประทีปพิชัย
นางจินตนา ปตตังเว
นางสาวจินตนา ปานนก
นางจินตนา พิชัยรัตน
นางจินตนา พิมพแพง
นางจินตนา ภาคแกว
นางสาวจินตนา มีพงษ
นางจินตนา มูลสวัสดิ์
นางจินตนา เย็นศรี
นางสาวจินตนา วงศใหญ
นางจินตนา วงษวนั
นางจินตนา ศรีสขุ
นางสาวจินตนา ศิรมิ หาศาล
นางจินตนา เศรษฐกุล
นางจินตนา สารพล

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจินตนา สุระเสน
นางจินตนา หมื่นคําเรือง
นางจินตนา หาแกว
นางจินตนา เหี่ยวเกิด
นางสาวจินตนา อรุณแกว
นางสาวจินตนา ออนแกว
นางจินตนาพร บุญสูงเนิน
นางจินพร เพ็ชรฉกรรจ
นางจิมเส ศราวรณ
นางจิรกานต สุขเพ็ชร
นางจิรกานต สุภสร
นางจิรฉัตร อําไพ
นางจิรฐา เทพรัตน
นางจิรฐา ธรรมรักษ
นางจิรฐาพร สมบัติใหม
นางจิรนันต วุฒิสมัย
นางจิรนันท คันธีสาร
นางจิรนันท แซมมงคล
นางจิรนันท ทํากลา
นางจิรนาถ อินแสง
นางสาวจิรนุช บุญสิน
นางจิรเนตร วรเชฐวราวัตร
นางจิรประภา ไตรกิตติคุณ
นางจิรพร นารัตฐา
นางจิรพร ศรีแสง
นางสาวจิรพร อุทัยกันย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐

นางจิรพรรณ กาวชู
นางจิรพรรณ จิตประสาท
นางจิรพรรณ นาคแยม
นางจิรพรรณ ปกกาโล
นางจิรพรรณ อันทเกตุ
นางจิรพันธ สวัสดิ์พิบูลย
นางจิรภัทร เกตุศิรถิ วิลวงษ
นางจิรภัทร หะทะยัง
นางจิรภา ถาวร
นางจิรภา ประทุมพงษ
นางจิรวดี ทิมาภรณ
นางจิรวดี หอมชื่น
นางจิรวรรณ บุญรินทร
นางจิรวัฒน คํามุงคุณ
นางจิรวัฒน สุขมั พรรณ
นางจิรวัลย สุขวงศ
นางสาวจิรศุภา อินทสะอาด
นางจิรสิริ์ ศรีสขุ
นางจิระ โยคะณิตย
นางจิระนันท ศักดิ์ศรีวฒ
ั นา
นางจิระประไพ ประดู
นางจิระพร ภูขํา
นางจิรชั ยา พรหมกันธา
นางจิรชั ยา รักษารักษ
นางจิรญ
ั ญา จันทนา
นางจิรัฎฐ รัศมีกรุณา

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจิรฐั ยา บุญเดช
นางจิรฐั ิตกิ าล เข็มขาว
นางจิรนั ธนิน บุญลิว้
นางจิรา แกวไทย
นางจิรา นวลโพยม
นางสาวจิรา พงศทองเมือง
นางจิรา พรหมอินทร
นางจิรานุช กุลศรี
นางจิราพร ถาวรสาร
นางจิราพร ทองจันทร
นางจิราพร ธรรมดิษฐ
นางจิราพร นวลแสง
นางจิราพร บุญประเสริฐ
นางสาวจิราพร พันแกน
นางจิราพร แพเพชร
นางจิราพร ยศศรีสรุ าษฏร
นางสาวจิราพร โยคะนิตย
นางจิราพร รุกขสนธิ์
นางจิราพร เรืองประดิษฐ
นางจิราพร ศรีภักดี
นางจิราพร สวยรูป
นางสาวจิราพร สังขทอง
นางสาวจิราพร สุริยะ
นางจิราพร หงษชูตา
นางจิราพร อาษาสรอย
นางจิราพรรณ จันทรมณี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒

นางจิราภรณ กลางหมู
นางสาวจิราภรณ จิตรไพบูลย
นางจิราภรณ จุติภาค
นางจิราภรณ โตเหมือน
นางจิราภรณ ทองใหม
นางสาวจิราภรณ เทพกรรณ
นางจิราภรณ ธรรมบุตร
นางสาวจิราภรณ นนทามิตร
นางจิราภรณ นาเมืองรักษ
นางจิราภรณ บัวงาม
นางจิราภรณ บิลยะแม
นางจิราภรณ ปรีดานนท
นางจิราภรณ พุทธสาร
นางจิราภรณ มวงปู
นางจิราภรณ มานะดี
นางสาวจิราภรณ ยืนทน
นางจิราภรณ รัตนะเจริญธรรม
นางจิราภรณ ศักดิแ์ กว
นางจิราภรณ แสงกระจุย
นางจิราภรณ อรัณยชนายุธ
นางจิราภรณ อารีรัมย
นางจิราภัทร สายสุจริต
นางจิราภา บัวเปามา
นางสาวจิราภา ศรีบญ
ุ ชู
นางจิรายุ บุญสะอาด
นางจิรายุ สุกรีดิษฐ

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวจิรารัตน ณ รังษี
นางจิรารัตน โดยอาษา
นางจิรารัตน ทิพยบํารุง
นางจิราวรรณ จอยภูเขียว
นางสาวจิราวรรณ กันตะบุตร
นางจิลดา สุธรรมทาน
นางสาวจิลาวัลย ปาละนันท
นางจีรชยา มูลสูตร
นางสาวจีรนัน วงศสงวน
นางจีรนันท รักแกว
นางจีรนันท สัตยวงศ
นางสาวจีรพร ยะโสภา
นางจีรพันธ โยธาวุธ
นางจีรพา คําเสนาะ
นางสาวจีรภัทร ฟกขาว
นางจีรภัส ขานหยู
นางจีรภา รักษาพล
นางจีรรัตน โชติรตั น
นางจีรลักษณ จันทุรส
นางจีรวรรณ ทะสดวก
นางจีรวรรณ พลจารย
นางสาวจีรวรรณ มีแกว
นางสาวจีรวรรณ วรางกูร
นางจีรวรรณ สมควร
นางจีรวัลคุ รอดไทย
นางจีระนันท เดชราช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔

นางจีระประภา มาเมือง
นางจีระภา กัลยาวงศา
นางจีระภา บรรเลง
นางจีระวรรณ วัชรกาฬ
นางจีราพร ขํากนก
นางจีราพร ปกษา
นางสาวจีราพร แววสงา
นางจีราภรณ สมเปน
นางสาวจีราภัสร ใจเย็น
นางจีรารัตน เดี่ยวกุล
นางจีราวรรณ ศรีนิล
นางจุฑากานต คงแกว
นางสาวจุฑาทิพย ทับทอง
นางจุฑาทิพย พงษพิทักษ
นางจุฑาทิพย เหมาะประมาณ
นางสาวจุฑาธิป จารุเดชา
นางสาวจุฑาธิป มวงนอย
นางสาวจุฑาพร แสงเกื้อหนุน
นางจุฑาเพ็ชร ชูคํา
นางจุฑาภรณ โพธิ์จันดี
นางจุฑามณี จอมหงษ
นางจุฑามณี พรมชาดา
นางจุฑามาศ ทรัพยวริ ิยา
นางจุฑามาศ เทพศิริ
นางจุฑามาศ นักเสียง
นางจุฑามาศ นิพิฐพงษ

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจุฑามาศ พรหมจินดา
นางจุฑามาศ พิชนาหารี
นางจุฑามาศ ไพฑูรย
นางจุฑามาศ รุงวิถชี ัยพร
นางจุฑามาศ หอมจันทร
นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ
นางจุฑามาส นาคูณ
นางสาวจุฑามาส บัวแกว
นางจุฑามาส ปญหา
นางจุฑามาส ออนสูง
นางจุฑารัตน ขุนประเสริฐ
นางสาวจุฑารัตน ทาทิพย
นางจุฑารัตน แพรงสันเทียะ
นางสาวจุฑารัตน วัชรเมฆินทร
นางสาวจุฑารัตน ศรีรตั น
นางจุฑารัตน หอมชู
นางจุฑารัตน เหลาหงษา
นางจุฑารัตน อุบลสวัสดิ์
นางจุราภรณ วงศฉายา
นางจุริยาภรณ สิทธิวงษ
นางจุรี กุลวิจติ รรังสี
นางจุรี ไชยโสม
นางสาวจุรี ปานพิมเสน
นางจุรี สุนทะโก
นางจุรีพร สุขเกษม
นางจุรีพร แสงผดุง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖

นางจุรีย ชวยชาติ
นางจุรีย ติณพันธุ
นางจุรีย รุงโรจนวัฒนศิริ
นางจุรียพร ชูชนะกิจ
นางสาวจุรรี ัตน ทุงปรือ
นางสาวจุรรี ัตน นันทัยทวีกลุ
นางจุรรี ัตน มวงไตรรัตน
นางจุรรี ัตน ระจินดา
นางสาวจุรรี ัตน อวนพรหมมา
นางสาวจุไร คณะทอง
นางจุไร จุลละเอียด
นางสาวจุไร นักป
นางจุไร พรพนม
นางจุไรทอง ชัยกันย
นางจุไรรัตน จีนขจร
นางสาวจุไรรัตน ตุวยานนท
นางจุไรรัตน ธนะสมบัติ
นางสาวจุไรรัตน นารินรักษ
นางจุไรรัตน บุรีชัย
นางสาวจุไรรัตน พงษดนตรี
นางจุไรรัตน พรอมมูล
นางจุไรรัตน สายเพ็ชร
นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
นางจุไรวรรณ เหลืองประเสริฐ
นางจุลจิรา ทาสระคู
นางจุลนี คํามุน

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจุฬา มูลกัน
นางจุฬาพร ไชยมงคล
นางจุฬาพร ทวีชีพ
นางจุฬาพร พลายดวง
นางจุฬาเพชร ติกุล
นางสาวจุฬามาศ แกวทอง
นางจุฬารัตน เงินใย
นางจุฬารัตน ชางจัน่
นางจุฬารัตน ทาราศรี
นางจุฬารัตน ปอมเสมา
นางจุฬาริน กฤษณา
นางจุฬาลักษณ ไขทา
นางจุฬาลักษณ นารินคํา
นางสาวจุฬาลักษณ พูวณิชย
นางจุฬาลักษณ วรรณภูชา
นางสาวจุฬาลักษณ สุดา
นางเจตนา พิศบุญ
นางเจตปรียา ขําเสถียร
นางเจตศุภา ขาวดี
นางเจนจิรา มาลินี
นางเจนจิรา ออยแดง
นางสาวเจรจา วรทัต
นางสาวเจริญ คุมอักษร
นางเจริญพร วงศศรีเผือก
นางเจริญลักษณ เหมือนจันทร
นางเจริญศรี ปน กล่ํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘

นางเจริญศรี พันธเพียร
นางเจริญศรี วงศรีทา
นางเจริญศรี ศรีแสนยง
นางเจริญศรี สุกุลธนาศร
นางเจรียมพรรณ มหานิล
นางสาวเจษฎา กิตติสนุ ทร
นางเจษฎาพร พิทักษกุล
นางสาวเจษฎารัตน จวรรณตูม
นางเจษฏาภรณ วิชาธรรม
นางสาวเจะเอาะ นิยมเดชา
นางเจียมจิต เกษมสุข
นางเจียมจิตร จํานงชอบ
นางเจียมจิตร แจมใส
นางเจียมใจ พันธมณี
นางเจือจันทน นิ่มทัศนศิริ
นางสาวเจือจันทร พูลสวัสดิ์
นางเจือน ทองอินทร
นางแจมจรัส บูระพันธ
นางแจมจันทร นามมัน
นางแจมจันทร อุทธังชายา
นางแจมจิต สุระจิตร
นางแจมศรี แกวตั้ง
นางสาวใจดี ดิษโสภา
นางใจทิพย ชอบคุย
นางใจทิพย ทองพิทักษ
นางสาวฉลวย ปองมั่น

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางฉลวย เพ็งสกุล
นางฉลวย โพธิ์ธา
นางฉลวย หนูนมุ
นางฉลวย หนูผดุ
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางฉลาด ประสานศักดิ์
นางฉวี กลิน่ ไธสง
นางสาวฉวี บุตรวงษ
นางฉวี พันธุตา
นางฉวีรักษ สนิทไทย
นางฉวีวรรณ กลวยภักดี
นางฉวีวรรณ กลั่นจุย
นางฉวีวรรณ คงพัฒน
นางฉวีวรรณ จันทสุข
นางฉวีวรรณ จันทา
นางฉวีวรรณ ใจมัน่
นางฉวีวรรณ ชัยหลาก
นางฉวีวรรณ ไชยชนะ
นางฉวีวรรณ ญาณไพศาล
นางสาวฉวีวรรณ ทานผดุง
นางฉวีวรรณ ธรรมทินโน
นางฉวีวรรณ ประจําตน
นางฉวีวรรณ โปฎก
นางฉวีวรรณ เพ็ชรพังงา
นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน
นางฉวีวรรณ มีแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางฉวีวรรณ เมืองซอง
นางฉวีวรรณ แยมเสมอ
นางฉวีวรรณ รินนาศักดิ์
นางฉวีวรรณ วงษจาระ
นางสาวฉวีวรรณ วิจาราณ
นางฉวีวรรณ ศรีพงษ
นางฉวีวรรณ สารีพิมพ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน
นางฉวีวรรณ แสงศิลา
นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุย
นางฉวีวรรณ เหลี่ยมวัฒนา
นางฉวีวรรณ อยานนท
นางฉวีวรรณ อินทนู
นางฉัตรกาญจน เย็นวัฒนา
นางฉัตรแกว ไชยคราม
นางฉัตรชยา ทิมโพธิ์
นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ
นางฉัตรเพ็ญตา จิรโรจน
นางฉัตรมณี สกุลนามรัตน
นางฉัตรยา บัวพรม
นางฉัตรฤดี คําจันทร
นางสาวฉัตรฤดี สัณหะวงศ
นางฉัตรวารินทร นรเศรษฐธิติ
นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุข
นางฉัตราภรณ จันทรศริ ิ
นางฉัตราภรณ ชวยเรือง

๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวฉันทนา คงดํา
นางฉันทนา ทองงาม
นางฉันทนา นุตวงษ
นางฉันทนา พรหมบุตร
นางสาวฉันทนา ภวภูตานนท
นางฉันทนา สังขนอย
นางสาวฉันทนา อันทะแสง
นางฉันทลักษณ สารพรม
นางเฉลย คาดสนิท
นางเฉลา กลีบบัว
นางเฉลา รักเกตุ
นางเฉลา สุกสมัคร
นางสาวเฉลา หมวดจันทร
นางเฉลิม เดชแสง
นางสาวเฉลิม ไตรผล
นางเฉลิมศรี กายสิทธิ์
นางเฉลิมศรี โกมินทรชาติ
นางสาวเฉลิมศรี ผองใส
นางเฉลี่ย เหลาดิม้
นางเฉลียว เทพบัวแกว
นางเฉลียว พลอยเจริญ
นางแฉลม โชติแสงศรี
นางสาวแฉลม อินทศิริ
นางสาวโฉมเฉลา แสวงผล
นางโฉมพร ไชยศิริ
นางไฉน ไชยมงคล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวไฉน อรุณเกลา
นางชญากาณฑ พิพัฒนสุข
นางชญาณิศา เชาวเลิศ
นางสาวชญาณี วงษสวุ รรณ
นางชญาดา โพธิเกษม
นางชญานิศ เขื่อนควบ
นางชญาภา ขันธะมูล
นางชฎากาญจน เจริญชนม
นางชฎาพร สัญจรรัตน
นางชฎาพร หอมจันทร
นางชฎาพรรณ วรจินต
นางสาวชณัฐดา ฤทธิแ์ ดง
นางชณิตา เผานอย
นางชดาภรณ กาเลี่ยง
นางชนกนันท ไพศิลป
นางชนกพร แพชนะ
นางชนกานต ชืน่ ชมนอย
นางชนกานต เลิศประเสริฐ
นางชนมนิภา ประทุมรัตน
นางชนัญญา ฤทธิลึก
นางชนัญญา ศิรวิ ฒ
ุ ิ
นางชนันภรณ กองศรี
นางชนากานต บุญชวย
นางชนากานต ปุสิงห
วาที่รอยตรีหญิง ชนาธิป ผลวาวแวว
นางชนานันต จําปาเทศ

๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชนานันท กาศสมบูรณ
นางชนานันท ศักดิ์สนุ ทร
นางชนานันท โสภา
วาที่รอยตรีหญิง ชนานาถ
ธนทัตนันทโชติ
นางชนิกนันท จินกาญจน
นางชนิกา ทองโคตร
นางชนิกา มหานาม
นางชนิฐา เหมบัณฑิต
นางสาวชนิดา กุลแพทย
นางสาวชนิดา เข็มทอง
นางชนิดา ชูบุญศรี
นางชนิดา ปะกินัง
นางชนิดา มณี
นางชนิดา ศาสตราโชติ
นางสาวชนิดา หอมจําปา
นางสาวชนิดาภรณ บุญประจักษ
นางสาวชนิดาภา อุตตะมะ
นางชนิตา ถินถนอม
นางชนิตา ทับแกว
นางสาวชนิตา บุญประกอบ
นางชนิตา รวมแกว
นางชนิสรา พยัคพันธ
นางชบาไพร สืบสําราญ
นางชมกฎ อินทัศน
นางชมเดือน คําผัด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓

นางสาวชมพู สัจจวาณิชย
นางชมพูนุช ลือนาม
นางชมพูนุท มีสําราญ
นางสาวชมพูนุท อุยานันท
นางชมัยพร จันทวดี
นางชไมพร จันทนา
นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิสกุล
นางชไมพร วงษสุรนิ ทร
นางชไมพร สะอิ
นางชรัญญา บุญบรรเทิง
นางชรัตน วนสันเทียะ
นางชรัมพร ลองสุวรรณ
นางชรัมพร ศรีงาม
นางชลกาญจน ใจบริสุทธิ์
นางชลดา สมัครเกษตรการ
นางชลธิชา ชาติประเสริฐ
นางชลธิชา เหมพรหม
นางสาวชลธิดา เงินงาม
นางชลอ ทองบุตร
นางชลัยรัตน อ่ํามาก
นางชลิดา บัวเขียว
นางชลิดา ผานจังหาร
นางชลิดา เพ็ชรสุริยา
นางชลิลลดา ทิพยวรรณา
นางชโลทร ขาพรมราช
นางสาวชวงมณี จงเพียร

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชวนชม คชศิลา
นางชวนพิจ ขวัญกลาง
นางสาวชวนพิศ กระตาย
นางชวนพิศ ครุฑมณี
นางชวนพิศ คาดสนิท
นางชวนพิศ จันทรสวุ รรณ
นางชวนพิศ นิตยวรรณ
นางชวนพิศ ผดุงกุล
นางชวนพิศ พรกิตติเจริญ
นางชวนพิศ รัตนพงค
นางสาวชวนพิศ สุขวิวฒ
ั น
นางสาวชวนี ปุริโสดม
นางชวันรัตน สุอริยพงษ
นางชวัลรัตน พิมพศรี
นางชวาริน ทัพใหญ
นางชวาลา คําศิริ
นางสาวชวีพร เหลืองสุขเจริญ
นางชอทิพย ทินปราณี
นางชอุม ภิบาล
นางชะเรียม ชัยทอง
นางสาวชะออน ชูเย็น
นางชะออน ทองอุปการ
นางชะออน นามัย
นางชะออน สุวรรณโชติ
นางชะออม คีรีวชั รินทร
นางชะเอม จันทรลอย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชะเอม ดวงมาศ
นางชัชชาลี กรรณิกา
นางชัชฎา หวานชะเอม
นางชัชฎาภรณ อินทรจันทรดา
นางชัชฎาวรรณ พอใจ
นางชัชนิตย กิง่ แกว
นางชัชรินทร สุขรอด
นางชัชรีย วุฒยากร
นางสาวชัญญะพิชญ ระดม
นางชัญญา คูรพิพัฒน
นางสาวชัญญา พรมออน
นางชัญญา เพ็งมอ
นางสาวชัญญากานต อธิษฐธเนศ
นางสาวชัยทอง นิลจันทร
นางชาคริยา พุมชวย
นางชาณี สมบูรณ
นางชาลิสา สมเขียวหวาน
นางสาวชาลี คงเคว็จ
นางชาลีณี ยะโกะ
นางชิดชล สมนาศักดิ์
นางสาวชิตชนก ปาธะรัตน
นางสาวชิตาภา ปูซ ึ้ง
นางชิน เชื้อสะอาด
นางสาวชินานารถ ศิริวรรณ
นางชิโนรส ดวงงอก
นางชิระพร วังบุญคง

๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชีวิน ศรียา
นางชืน่ จิต สมานุภาวิน
นางชืน่ ชีวา หมีพู
นางชืน่ ทม ดิษสิน
นางชืน่ เย็น คําเหลา
นางชืน่ ฤทัย นิยมทอง
นางชุดา เฮประโคน
นางชุดาภรณ เรืองศรี
นางชุติกาญจน ฉายากุล
นางชุติกาญจน ธีรวงศดิลกธร
นางชุติกาญจน รุงเรือง
นางสาวชุติกาญจน สะตะพันธ
นางชุติกาญจน เฮงพานิช
นางชุติกานต กาศโอสถ
นางชุติกานต ศรลัมพ
นางชุติญา การประกอบกิจ
นางชุติญา ไชยยันต
นางชุติญา ธนภพวรรณกุล
นางชุตินนั ท ขันโท
นางสาวชุตินนั ท จันทรเสนานนท
นางชุตินนั ท โชติรตั น
นางสาวชุตินนั ท พื้นผา
นางสาวชุติปภา วรรณศรี
นางชุติภัค นามทองใบ
นางสาวชุติมณฑน ระงับภัย
นางชุติมณฑน อริเดช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗

นางชุติมา กองภา
นางชุติมา ขําปรางค
นางชุติมา ดวงดุ
นางชุติมา ประโยชนมี
นางชุติมา แผลงศรี
นางชุติมา โพธิ์สุ
นางชุติมา ภูมคิ อนสาร
นางชุติมา มั่งทองคํา
นางชุติมา มามีเกตุ
นางชุติมา ศรีงาม
นางชุติมา ศิริประภา
นางสาวชุติมา ศิริรักษ
นางชุติมา สดใส
นางชุติมา สาลีสี
นางสาวชุติมา สุขะนันท
นางชุติมา สุระเสียง
นางชุติมา หวันชิตนาย
นางชุติมาพร ยี่สารพัฒน
นางชุติรตั น สุวรรณทิพย
นางสาวชุมพร อินทะนนท
นางชุลี ตระการศิรวิ ัฒน
นางชุลี ศรีทุมมา
นางชุลกี ร เขตสูงเนิน
นางชุลกี ร เรืองศรี
นางชุลีพร จริตพจน
นางชุลีพร มณีนิล

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชุลีพร ราชพัฒน
นางชุลีพร รุง เรืองศิรินนท
นางชุลีภรณ กลิ่นชืน่
นางชุลีภรณ จันณรงค
นางชุลรี ส บุรณศิริ
นางชุลวี ันท ปาธนู
นางชูจติ วรเชษฐ
นางสาวชูจติ อางนานนท
นางสาวชูจติ ร เนื่องโนราช
นางสาวชูใจ ทิมเมือง
นางชูใจ สายหมี
นางชูชนื่ แกนนอก
นางชูนิท ดิษฐสูงเนิน
นางชูศรี บัวแกว
นางชูศรี บูรณะสินทรัพย
นางชูศรี มุณรี ัตน
นางชูศรี วงศววิ ฒ
ั น
นางชูศรี ศรีจริยา
นางชูศรี ศรีทัศน
นางสาวชูศรี ศรีสรุ าช
นางชูศรี สิงสุธรรม
นางชูศรี สุวรรณรัตน
นางชูศิลป ทรัพยเลิศทวี
นางสาวเชาวนี จันทรเจริญ
นางเชาวนีย สายสุดใจ
นางเชาวรัชฏ ดอกบัว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙

นางเชาวรัตน สังขมณี
นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ
นางโชติกา พาลีกัณฑ
นางโชติญา วุฒิวงศงาม
นางโชติมา นุชติ
นางโชติรส ชั่งโต
นางโชษิตา ศรีอดู
นางสาวไชยยา บัวเผือ่ นหอม
นางซอลีหะ แสงขาว
นางซัลมา เสลาคุณ
นางไซนับ จารู
นางไซนู บีรู
นางฌาณิกา โทจันทร
นางสาวเฌนิตา คําแกว
นางสาวเฌอมา ปญญพิชญ
นางญาณะณี จันทรัตน
นางญาณินี จันทรธานี
นางญาณิศา เทพเภา
นางสาวญาณิศา ภาคการ
นางญาณิศาพัฒน โกพิมาย
นางญาณี โชคไพบูลย
นางญาดา กานแกว
นางสาวญาดา กาปอง
นางญาดา ธราพร
นางญาดา บรรทัดจันทร
นางฏิกาพร ประเสริฐสาร

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางฐรดา สถิตคําถาเครือ
นางฐานิกา ศุขแจง
นางฐานิดา สาลี
นางฐานิต ภักดีสมัย
นางฐานิตา เจริญกุล
นางฐาปนี มะลี
นางสาวฐาวิณี มากชูชติ
นางฐิดายุ สรรพสิน
นางสาวฐิตพร อุบลสิงห
นางฐิตารีย ปยะสุข
นางฐิติกมล เชื้อเมืองพาน
นางฐิติกานต ประสารภักดิ์
นางฐิติกุล เพ็งสลุด
นางฐิติชญาณ ศศิพัชรพงษ
นางฐิติชญาน ลือชา
นางฐิตญ
ิ า เนียมคง
นางฐิตนิ ันท กลารบ
นางฐิตนิ ันท หะมาน
นางฐิติพร แขนดอนดู
นางสาวฐิติพร แดหวา
นางฐิติพร พระนุรกั ษ
นางฐิติพรรณ กานจักร
นางสาวฐิติมา ถิรภัทรพันธ
นางฐิติมาพร สุระขันธ
นางฐิติยา ชัยวงค
นางฐิติยาภรณ ถาวรพัง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิติรกั ษ โสภาอดุลยสิริ
นางฐิตวิ รดา พรมมา
นางฐิตวิ รรณ หวังวงศสกุล
นางฐิรพรรณ สุดโสม
นางฐิรัชชานันท บวรปยาวัฒน
นางฑัณฑิกา คําเงิน
นางฑิฆัมพร บุญมาก
นางฑิฆัมพร วงศประสิทธิ์
นางณญาวดี ชัยเทศผอง
นางณฐพร ประสาทแกว
นางณฐวรรณ ศิริพิชญพงศ
นางณฐอร หะตัง๋
นางณภสุ จันทรเมือง
นางสาวณภัชนันท รัตนวิจติ ร
นางสาวณภาวดี วันนู
นางณรรฐวรรณ พิระคํา
นางสาวณลีกาญจน ทาคํา
นางสาวณวพร นาคเลื่อน
นางณวลนอย บัวเงิน
นางสาวณัชชา ทวีผล
นางณัชชา ธราธนันทกุล
นางณัชชา เพิ่มพูล
นางณัชพร นาคินทรชาติ
นางสาวณัฎฐกานต ดานเมฆพัฒน
นางสาวณัฎฐาภรณ พรหมจรรย
นางสาวณัฎฐิณี กระจางแจง

๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางณัฎฐิยา อักษรณรงค
นางณัฎยา ภาระโข
นางณัฏฏฐชนก นอยพันธุ
นางณัฏฐชฎานัญ พงษศิลป
นางณัฏฐชนก ธนัตพร
นางณัฏฐชนิดา เต็งตันวงศ
นางณัฏฐธยาน เนื่องกันยา
นางณัฏฐนันท นิลพัฒน
นางสาวณัฏฐพัชร ศรีเมืองแกว
นางสาวณัฏฐาภรณ ตระกูล
นางสาวณัฏฐิกา ปญญายศ
นางณัฏฐิณี พันธุสุข
นางณัฏยาณี ปรุงคํามา
นางณัฐกรมนต วงษปภาวินท
นางณัฐกฤตา พงษศาสตร
นางณัฐกาญจน เกิดศรีทอง
นางณัฐกาญจน วีรกิจธีรกุล
นางณัฐกาญจน ศรีลาชัย
นางณัฐกานต คมขํา
นางณัฐกานต วุฒปิ ยพงศ
นางณัฐชไม เธียรสําราญ
นางสาวณัฐชยา เกิดกุล
นางณัฐชยาพร อินบุญญา
นางณัฐชลัยย อรรถาศิลป
นางณัฐชา จันทรดา
นางสาวณัฐชา ชมภูพงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓

นางณัฐชา มุกดาแสงสวาง
นางณัฐฐา ทองหลอ
นางณัฐฐินนั ท สังสูงเนิน
นางสาวณัฐฑมน บัณฑุชัย
นางณัฐณี วิภาสกตัญู
นางณัฐธดา กลีบเมฆ
นางณัฐธยาน โพธิ์ชาธาร
นางณัฐธยาน สุวรรณวงษ
นางณัฐธยาน อาจวิชัย
นางณัฐธร อัสโย
นางณัฐธิญาพร หงษทอง
นางณัฐธิดา จันทปญญา
นางณัฐธีรา กล่ําแสงใส
นางณัฐนันท จิว้ บุญชู
นางณัฐนันท ออนอาย
นางณัฐนิช เขียวพอ
นางณัฐนิช พรหมปญญา
นางณัฐนิชา วราพรม
นางสาวณัฐพร เจียดํารงค
นางสาวณัฐพร แสงภู
นางณัฐพรรณ จาดยางโทน
นางณัฐพัชร เพชรประสิทธิ์
นางสาวณัฐพัชร เลิศจํานงจิตร
นางณัฐพัชร อัครอริยฤทธิ์
นางณัฐภัสสร เหลาเนตร
นางสาวณัฐยา คันศร

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางณัฐยา ไทยนิยม
นางณัฐยา ศรีพะเนิน
นางณัฐริน สุทศั นสนั ติ
นางณัฐรุจา สรอยสูงเนิน
นางณัฐวดี นรินทร
นางณัฐวรรณ รัตนใจบุญ
นางสาวณัฐวรรณ เสตะกลัมพ
นางณัฐสิมา ซื้อตระกูล
นางสาวณัฐดิ ารัตน อินทิแสน
นางณัฐิมา พึ่งสมศักดิ์
นางณัฐิยา ดารายอย
นางณัฐิยา วิวาสุขุ
นางณัฐิรา แกวงาม
นางณัตฐิณีภรณ ทานะเวช
นางสาวณัทวรรณ ขําภักดี
นางณาตยา ปญญา
นางณิชกุล วงศสุวรรณ
นางสาวณิชนันท พลเวียงพล
นางสาวณิชนันทน ใจสูงเนิน
นางณิชภัทร เจียระนัย
นางสาวณิชมน ภูหนองโอง
นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ
นางณิชากร เพชรอนันต
นางณิชาดา ศรีเกษ
นางณิชาภัทร คําอินทร
นางณิชาภัทร วงษาเทียม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางณิชาภัทร ศรีสรุ ะ
นางสาวณิชาภัทร พลดร
นางณิรัชฌา กานกายันต
นางณีรนุช จีรติวรา
นางสาวณีรนุช นาคแสง
นางณีรนุช รอยภัย
นางณูรียะ บูสู
นางเณรัชรา กานจักร
นางสาวดนิตา ดีหลา
นางสาวดรณีรตั น นวคุณแสนศิลป
นางดรรชนี ชามาตย
นางดรรชนี แยมศรีสขุ
นางดรรชนี วิสาสะ
นางดรรชนีย บงบุตร
นางดรัลพร วงศพุฒิ
นางดรุณี ณ นาน
นางดรุณี ทิพยโอสถ
นางดรุณี บุณยรัตพันธุ
นางดรุณี ปญญาแกว
นางดรุณี ยองลัน่
นางสาวดรุณี รางเจริญ
นางดรุณี วลัญชอารยะ
นางดรุณี ศรียงค
นางสาวดรุณี สายวารี
นางดรุณี สาและ
นางดรุณี สิงหสวัสดิ์

๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางดรุณี เสมอภาค
นางดลนภา อุปนันท
นางดลฤดี โสภากันต
นางดลหทัย แถบวิลัย
นางดวงกมล เจริญเตีย
นางดวงกมล ชุมแวงวาป
นางดวงกมล โพธิอินทร
นางสาวดวงกมล วัฒนมณี
นางดวงแกว ตุม คํา
นางสาวดวงแข คําศรีสขุ
นางดวงแข พรมภักดี
นางดวงแข รุงรัตนธวัชชัย
นางสาวดวงแข ลองสุมทร
นางดวงแข สุขประเสริฐ
นางดวงคิด จรเอกา
นางดวงจันทร จันทะมาลา
นางสาวดวงจันทร บานทรงกิจ
นางดวงจันทร พะนอจันทร
นางสาวดวงจันทร ภูยาดาว
นางดวงจันทร เมฆสงค
นางดวงจันทร รุงเรือง
นางดวงจันทร ฤทธิเ์ ดช
นางดวงจันทร เวียงอินทร
นางดวงจันทร ศรีระอุดม
นางดวงจันทร ศรีสะอาด
นางดวงจันทร อภิรัตนมนตรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗

นางสาวดวงจิต กาหลง
นางดวงจิต ตูดํา
นางดวงจิตร แสนคํา
นางดวงใจ กายาผาด
นางดวงใจ เคนจันทึก
นางสาวดวงใจ จีระวัฒนากิจ
นางดวงใจ นนธิ
นางสาวดวงใจ ปน วงศ
นางดวงใจ พานิคม
นางดวงใจ ภารการ
นางดวงใจ สุรนิ ทร
นางสาวดวงดารา สมบัติมาก
นางดวงดาว ชัยสาร
นางดวงเดือน จันทรทอง
นางดวงเดือน ใจภักดี
นางดวงเดือน ดาวเรือง
นางดวงเดือน บุลวรรณ
นางสาวดวงเดือน พยอมหอม
นางดวงเดือน พิมพา
นางสาวดวงเดือน รืน่ นาค
นางดวงเดือน ละมูล
นางดวงเดือน สะดับ
นางดวงเดือน สุริยสิงห
นางดวงตา บุญเหลี่ยม
นางดวงตา ศรีสุทโธ
นางดวงตา แสงสุวรรณ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางดวงตา หงษมา
นางดวงทิพย ศรีใส
นางสาวดวงนภา โตทัพ
นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน
นางดวงพร กาญจนธนากุล
นางดวงพร จันทรประดิษฐ
นางดวงพร นาคกล่ํา
นางดวงพร ปราชญเวทย
นางดวงมณี ชัยสนาม
นางดวงรักษ ศรีลาพฤกษ
นางสาวดวงรัตน กวดกิจการ
นางดวงรัตน ลอมทอง
นางดวงรัตน เลียบภูเขียว
นางดวงฤดี แกวมณี
นางดวงฤดี พงษเทอดศักดิ์
นางดวงฤทัย ทองแกวเกิด
นางดวงฤทัย ปนนาวิน
นางดวงสมร คําหอม
นางดอกแกว สิงหเผน
นางดอกจันทร สุทธิบริบาล
นางสาวดอกไม ขาวศรี
นางดอกไม เจริญชัย
นางดอกไม ทองชัย
นางสาวดอกไม ธรศรี
นางสาวดานุวัลย ชุณหวงศสนิท
นางดารณี คําภาพันธ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙

นางดารณี คุณอนันต
นางดารณี เจียมอนิวรรต
นางสาวดารณี ไตรแกวเจริญ
นางดารณี พรมอารักษ
นางดารณี สวยรูป
นางดารณี แสงออน
นางดารณี ใหญกวาวงศ
นางดารัชพงศ โคตรติ
นางสาวดาราณี เทพสุคนธ
นางดาราณี วัฒนชาลี
นางดาราพร ชินาวลี
นางสาวดาราพร มุขภู
นางดารารัตน อุกระโทก
นางดาราวรรณ ประเสริฐสังข
นางดาราวัลย ประมะคัง
นางดาริกา แกวนพ
นางดาริน บุญคง
นางดารียห ยะ กิจญะวงค
นางดารุณี จํารัสรักษ
นางดารุณี สระทองแยง
นางดารุณี สุตะวงค
นางดาลัด กิ่งพะโยม
นางดาวนภา ศุภจิตเมตตา
นางดาวรรณ เรืองสุขสุด
นางดาวเรือง พลยางนอก
นางสาวดาวเรือง พละทรัพย

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางดาวเรือง วงศภาคํา
นางดาหวัน อุดมทรัพย
นางดุจมณี เพชรทะนันท
นางสาวดุษฎี คลังน้ําคู
นางดุษณี เถาปญญา
นางดุษณี ศรีภธู ร
นางสาวดุษนี ศรีประเสริฐ
นางเดนดวง ชางเกวียน
นางเดือนทิพย ศรีเงินยวง
นางเดือนเพ็ญ ใจสี
นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน
นางสาวเดือนเพ็ญ เนียรมงคล
นางสาวเดือนรุง ตรีเนตร
นางเดือนวดี เสนชู
นางตติยา ชวยไกร
นางตรีชฎา จิตมนัส
นางตรีชฎา แดนขนบ
นางตรีเนตร คงบําเพ็ญ
นางตฤษยา จินาพร
นางสาวตวงทอง จาทอง
นางตวงรัตน สินทรัพย
นางสาวติมะเหรียม เกษตรกาลาม
นางติยาภรณ หาวจันทึก
นางติรตั น อบภิรมย
นางสาวเต็มเดือน ศรีสอง
นางเตรียมจิต บุญเพชรแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑

นางเตรียมสิน แสนโฆเมฆ
นางเตือน สรอยจิต
นางเตือนจิตต ศรีอนันต
นางเตือนจิตร กฤตลักษณ
นางเตือนใจ แกวศรีสขุ
นางเตือนใจ ขุนสามัญ
นางเตือนใจ งามดี
นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์
นางเตือนใจ ถิ่นขาม
นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง
นางเตือนใจ พูลสวัสดิ์
นางเตือนใจ เพ็ชรรัตน
นางเตือนใจ รอดเทศ
นางเตือนใจ ศรีกาญจน
นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญ
นางเตือนใจ ศิริพรม
นางเตือนใจ สัจจวิมลกุล
นางเตือนใจ สายสวรรค
นางเตือนใจ สุขทิพย
นางถนอม ชรารอด
นางถนอม เทียนรัตน
นางถนอม นิยม
นางถนอม พันธรัตน
นางถนอม วงศจันทร
นางถนอม หลีลวน
นางถนอมขวัญ คัสเซนส

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวถนอมจิต ยองเซง
นางสาวถนอมจิตร ตั้งนารี
นางถนอมทรัพย วงศนุกูล
นางถนอมศรี แกวดีพรอม
นางถนอมศรี แคนยุกต
นางถนอมศรี จัน่ แกว
นางถนอมศรี บัวลอยลม
นางสาวถนอมศรี วันชูชาติ
นางถนอมศรี ศรีฉา่ํ
นางสาวถวิล แซเดี่ยว
นางถวิล มิง่ สมร
นางถาวร ชุนไธสง
นางถาวร บุญถนัด
นางถาวร สุภาพจน
นางถาวร อินทจําปา
นางถาวรี ไชยรัตน
นางถิรดา ศรีรันต
นางถิรพร ธนะราช
นางทรงโฉม ศิริ
นางทรงพรรณ เที่ยงธรรม
นางทรงรัตน มูลหลา
นางทรงศรี ไชยมาตย
นางสาวทรงศรี พานิช
นางทรรศนันทน ตันพิพัฒน
นางสาวทรรศนีย แกวจันทร
นางทรัพยเจริญ พันธขะวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓

นางทรัพยสิน ศรีเชือ้
นางทรายคํา ดวงนิล
นางทรายทอง บุญโญ
นางทวี ชมผึ้ง
นางทวีทรัพย นามเกียรติ
นางทวีนุช ขวัญทอง
นางทวีป จันทะเวช
นางทวีพร เชาวสันเทียะ
นางทวีพร นวนทอง
นางสาวทวีพร เสนามนตรี
นางทวีรตั น เหรียญทอง
นางทวีสิน บัวเพชร
นางสาวทศพร เชื้อเจ็ดตน
นางสาวทศพร ทักษิมา
นางทองคูณ สมบัตศิ ิริ
นางทองเงิน เตียงโรจนรตั น
นางสาวทองจันทร นามตะ
นางทองชุบ พันธุอยู
นางสาวทองดา จี้เพชร
นางทองดี ขัตติยะวงศ
นางทองดี จุลไชย
นางทองนัด ประทุมชาติ
นางทองปรางค สัจจา
นางทองปาน หาบุญมี
นางสาวทองเปลว แสงสุริยา
นางสาวทองพัฒน ศรีลาโคตร

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางทองพูน จุลพันธ
นางทองพูน พวงพัฒนา
นางทองพูล เหลาเป
นางทองมวน พันธเลิศ
นางทองมวน เพชรเลิศ
นางทองมวน พื้นฉลาด
นางทองมา จันทไชย
นางทองมา หมายงาม
นางทองมี จันปุม
นางทองยุน สิทธิศาสตร
นางทองลวน ดลใจ
นางทองลวน ดวงแพงมาตร
นางทองลา ศรีแกว
นางทองลิ่ม รังษีศักด
นางสาวทองเลิศ บุญเชิด
นางทองสมุทร โคตรพัฒน
นางทองสวรรค สีหา
นางทองสอน สุม มาตย
นางทองสุข เกษจรัญ
นางทองเสาร พรมตัน
นางทองใส ดีแสง
นางสาวทองหยิบ เหมือนแกว
นางทองอยู เภาสระคู
นางทองอยู มีมาก
นางสาวทักษญา เณรตากอง
นางสาวทักษินันท หิรัญเกิด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕

นางสาวทัณฑิกา พันทะกุล
นางทัดทรวง ศรีพรหม
นางทับทิม ปนมิตร
นางสาวทับทิม พุมคลาย
นางทับทิม อุตมะ
นางทัศนา ทับทองดี
นางทัศนา ทิพยรักษา
นางทัศนา โรยสุวรรณ
นางทัศนาภรณ สายเชื้อ
นางทัศนาภรณ สุธรรมแจม
นางทัศนี บุญยง
นางทัศนีย ขวัญเกษม
นางทัศนีย เขียวภักดี
นางทัศนีย จันทรอุดม
นางทัศนีย จันทรัตน
นางสาวทัศนีย จิตติ
นางทัศนีย ชาติชนะ
นางสาวทัศนีย ไชยสมบูรณ
นางสาวทัศนีย ธารานาถ
นางทัศนีย นาคสมบูรณ
นางทัศนีย บัวจันทร
นางทัศนีย พรมมัชชะ
นางทัศนีย พลัง
นางทัศนีย ภัทรพงศบัณฑิต
นางทัศนีย มะโนแสน
นางทัศนีย มาตชัยเคน

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางทัศนีย มีคุณ
นางสาวทัศนีย ยะสูงเนิน
นางทัศนีย ลําลึก
นางทัศนีย ฦาชา
นางทัศนีย วัชราไทย
นางทัศนีย วิรัชวงศ
นางทัศนีย เวียงนนท
นางทัศนีย ศรีจนั ทร
นางทัศนีย สหวัฒนชาติ
นางทัศนีย สังขมี
นางทัศนีย สัตยาภรณ
นางสาวทัศนีย สุพรรณ
นางทัศนีย แสงทอง
นางทัศนีย อนุรัตน
นางทัศนียา ภูดนิ ดาน
นางทัศรา โอวาท
นางทานตะวัน ศิรนิ พ
นางทิฆมั พร หาญเสมอ
วาที่รอยตรีหญิง ทิชากร ไชยชมภู
นางทิชากร เห็มทอง
นางสาวทิพปภา ศิริธีรพันธ
นางทิพพา แกวหนองแสง
นางทิพพิชา สามิบัติ
นางทิพภา ปลองไหม
นางทิพมณี สายเมฆ
นางทิพย ทาสวย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิพย เพ็ชระ
นางทิพยพรรณ สําราญจิตร
นางทิพยมณี ปน ทอง
นางสาวทิพยรัตน ผลบุญ
นางสาวทิพยรัตน วิรานันท
นางทิพยวรรณ ประยูรสิทธิ
นางทิพยวรรณ นิยะกิจ
นางสาวทิพยวรรณ สังขนัครา
นางสาวทิพยวัลย รักษชน
นางทิพยวิมล ดวงเวียงคํา
นางทิพยสุคล จันทรเพ็ญ
นางสาวทิพยสุณี นันติ
นางทิพยสุดา ไชยศรี
นางทิพยอวยพร ประทีปรัตน
นางทิพยอุบล แสนภูวา
นางทิพยา พรหมวิจติ
นางทิพวดี ชมกลิ่น
นางทิพวรรณ จันดา
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
นางสาวทิพวรรณ ฉุยฉาย
นางทิพวรรณ เภาดวง
นางทิพวรรณ โรจนไพรวงศ
นางทิพวรรณ ศรีภาค
นางทิพวรรณ ศรีสันต
นางทิพวรรณ สุขวิสตู ร
นางทิพวรรณ สุดามาตร

๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวทิพวรรณ แสนมงคล
นางทิพวรรณ อนรรฆมณีไพสิฐ
นางทิพวรรณ ลาวรรณ
นางสาวทิพวัน อรามเรือง
นางทิพวัลย แกวกันหา
นางสาวทิพวัลย บุญญสิทธิกุล
นางทิพวัลย พวงจิตร
นางทิพวัลย ลาสา
นางทิพวัลย วงษสมบูรณ
นางทิพสร จันทรสุภาเสน
นางสาวทิพาจันทร พุมไสว
นางทิพาพร นาแถมเงิน
นางทิพาพร เอี่ยมนุย
นางทิพาพรรณ ใจทน
นางทิยานันท ไชยสุข
นางทิวาภรณ โพธิ์ไชยรัตน
นางเทพกัลยา คุมคง
นางเทพอาธร เลือ่ ยกระโทก
นางเทวา ไชยเชษฐ
นางเทียนทอง ธาตุรักษ
นางเทียนทอง นึกรักษ
นางเทียบทอง ไชยวุฒิพงศ
นางสาวเทียมจันทร ขันภักดี
นางเทียมจันทร ศรียา
นางเทียมจันทร ศรีสังข
นางเทียมจันทร อันทะไชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙

นางเทียมจิตร แสงกลา
นางเทียมใจ เขียวกลม
นางเทียมตา นิเวทมโอฬาร
นางเทียมเทพ วิบูลรังสรรค
นางธณัฐตา ราษฎรเจริญ
นางสาวธนธร เสนทอง
นางสาวธนพร จั่นเพชร
นางธนพร ไชยเขียวแกว
นางธนพร บุญสุด
นางสาวธนพร ไพรพิสุทธิ์
นางธนพรรณ นมัสการ
นางธนภรณ บุญสิทธิ์
นางธนภรณ พรมชาติ
นางธนภรณ โมกขเสน
นางธนภรณ สุทธหลวง
นางธนยพร จันทรแกว
นางธนวรรณ แกวมวง
นางธนวรรณ จันทรชมุ
นางสาวธนวรรณ เชือ้ จํารูญ
นางธนวรรณ ทองแกว
นางธนวรรณ ทองเอียด
นางธนวรรณ บุญแดง
นางธนวรรณ เภรีฤกษ
นางธนวรรณ มาลานนท
นางธนวรรณ ศิริมงคล
นางสาวธนวรรณ ศิริสกุล

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางธนวรรณ สอนธิราช
นางธนวรรณ สิงหสงั ข
นางธนวรรณ เสือสีนวล
นางสาวธนวันต มาลาตี
นางธนวันต สันติบตุ ร
นางธนสร อินศรีสม
นางธนสรณ บุญหลาย
นางสาวธนัชชา กาฬภักดี
นางสาวธนัชพร พันศรี
นางธนัญญา ไวเจริญ
นางธนัญญาภรณ ดวงกางใต
นางสาวธนัฎฐา ธนกิตตินนั ท
นางสาวธนัฏฐา ยศปน
นางธนัษฐนันท อิทธศุภกุล
นางธนากานต มรกฎ
นางธนาภรณ วรรณสิงห
นางสาวธนาภรณ เวทยศริ ยิ านันท
นางธนาภา เอี่ยมทรัพย
นางธนารัตน แกวเกตุ
นางสาวธนารัตน พรหมสุวรรณ
นางธนาวดี โชคกลางเดือน
นางสาวธนิกา ชูละเอียด
นางธนิกานต โตะระเหม
นางธนิดา คําเพราะ
นางสาวธนิดา จั่นเล็ก
นางธนิดา วาทโยธา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑

นางธนิษฐา ทวีอุทศิ
นางธนิษฐา วิมลรัตน
นางสาวธนิษฐา สนลอย
นางธนิสสรา บุญดา
นางธนียา อนุสาร
นางธมลวรรณ พลโยธา
นางธมลวรรณ ฤทธิห์ มุน
นางธรรมพร แข็งกสิการ
นางธรรมพร หนูทราย
นางธราพร จี้เพชร
นางธวัลยา พจนาภรณ
นางธวิชชา สนธิศิริ
นางธวิตา เหลานอย
นางธัญชนก ยอดสวัสดิ์
นางธัญชิตา รัตนาธรรม
นางธัญญชยา ชูแสง
นางธัญญพร ชินออน
นางธัญญพร นาคินทร
นางสาวธัญญรัตน บุญธัญกรณ
นางธัญญรัตน ฟองอิสสระ
นางสาวธัญญลักษณ แกวจันทร
นางธัญญลักษณ สนธิ์สิริ
นางธัญญลักษณ อวนแกว
นางธัญญลักษณ อุตตสุรดี
นางธัญญาพร เกียวรัตน
นางสาวธัญญารัตน นิลนอยศรี

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวธัญญารัตน วงษสมัย
นางธัญญาลักษณ ทองมีศรี
นางธัญทิพย จิราธิปภูรวิ ัฒน
นางธัญธร ทองมาก
นางธัญพร แซเทียน
นางธัญพร สมบูรณศกั ดิศ์ รี
นางธัญภา อุน ลื้อ
นางธัญมน ทองพิมพ
นางธัญมาส ตันเสถียร
นางสาวธัญรัตน คําใจ
นางธัญรัศม เทพเรณู
นางธัญลักษณ พรอมมูล
นางธัญลักษณ มุกดาภิรมย
นางธัญวรัตม ทัศนโกวิท
นางธัญสินี อริยา
นางธัญสุตา นิลดวงดี
นางธัณติยา พรหมประเสริฐ
นางธันยพร ผาทอง
นางธันยพร มหาวรกิติ์
นางสาวธันยพร อรามเรือง
นางสาวธันยพร โรจนภรทิพย
นางธันยรดา คงกําเนิด
นางสาวธันยานันท ธนรักษแสงดี
นางธันยารัศม ธรรมสุวรรณ
นางธันวชนก บัวคงดี
นางธันวา เจริญทาว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓

นางธานีรัตน มองธรรม
นางธารทิพย จูกระโทก
นางธารทิพย บุญประเสริฐ
นางธารทิพย เลี้ยงวงษ
นางธาริณี หินโน
นางสาวธารินี หวันแดง
นางสาวธารินี อักโข
นางธิชานันท แสงเสน
นางธิชาวดี โรจนโพธิ์
นางสาวธิฐิรตั น ศรีไพรสนธิ์
นางสาวธิดา ใจมัน่
นางสาวธิดา รุง ไพบูลยฤทธิ์
นางธิดานิจ ศรีพรหม
นางธิดารัตน ชูประพันธ
นางธิดารัตน ทรัพยทวีธร
นางธิดารัตน เพ็งพัน
นางธิดารัตน รุงสวาง
นางสาวธิติพร ติลเชษฐ
นางธิติพร วัลลเนอร
นางสาวธิติมา ประธาน
นางธิตมิ า หอมจันทร
นางธิพาพร อินทรจันทร
นางธิรนันท มีสา
นางธิศภรณ ธาราศานิต
นางสาวธีรนาถ แกวทุย
นางธีรนาถ ศรีโฉมงาม

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางธีรภรณ สุวรรณโชติ
นางธีรยา ภูชัย
นางธีรวรรณ อินทะจันทร
นางธีรว ลี ดวงเทพ
นางธีระพันธ รัง้ กลาง
นางสาวธีระภาภรณ ดงอนนท
นางธีราพร เสมียนรัมย
นางธีราภรณ บุญเมือง
นางธีราภรณ พุฒธรรม
นางสาวธีรารัตน ทองงามดี
นางเธียรธารา อนนอย
นางนกแกว บุญเรือง
นางนกนอย สินสุวรรณ
นางนคร ชัยณรงค
นางนงคจติ ร สุบนิ
นางนงคนุช ราชรองวังนุชติ
นางสาวนงคนุช สิงหจนั ทร
นางสาวนงคนุช อุดกันทา
นางนงครักษ วรชิน
นางนงคราญ ขันติกุลานนท
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
นางสาวนงคราญ ซาตัน
นางสาวนงคราญ บุญชาติ
นางนงคราญ พลลาภ
นางนงคราญ ลาภอารมณ
นางนงคราญ ศรีสะอาด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕

นางนงคราญ สาธรพันธ
นางนงคลักษณ ทิพนนท
นางนงคลกั ษณ ทองจันทร
นางนงนภัส พรหมบุญมี
นางนงนวรัศมิ์ ทรัพยสกุล
นางนงนาฎ แชมโกศล
นางสาวนงนุช กิง่ ศักดิ์
นางนงนุช เขตรขันธ
นางสาวนงนุช โคเรือง
นางสาวนงนุช ใจหลา
นางนงนุช ชุมภูเทพ
นางนงนุช ไชยโยกาศ
นางนงนุช ไชยวังผา
นางนงนุช นอยเกิด
นางนงนุช ปรีดารมยโรจน
นางนงนุช ปวงมาโล
นางนงนุช ผลทวี
นางสาวนงนุช พันธุลี
นางนงนุช มีพวงพินธุ
นางนงนุช ลิม้ รังสฤษดิ์
นางนงนุช ศรีเมือง
นางนงนุช เสนา
นางนงนุช เสริมทรัพย
นางนงนุช โสภี
นางนงนุช หมีโชติ
นางนงนุช โอวาทชัยพงศ

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนงนุฎ โพธิ์สามตน
นางนงพงา อิสสอาด
นางนงพิศ แจงเจริญ
นางนงยันต ขัมภรัตน
นางนงเยาว กลับวงศา
นางนงเยาว กองอินทร
นางนงเยาว ขุนจันทร
นางนงเยาว จารุวงษเสถียร
นางนงเยาว ฉากพิมาย
นางนงเยาว ชูทอง
นางนงเยาว ชูสิมา
นางนงเยาว นามวงศ
นางนงเยาว นาเมือง
นางนงเยาว พรมวัง
นางนงเยาว มณีศิลป
นางนงเยาว ศิรริ ัตน
นางสาวนงรักษ นนทตา
นางสาวนงลักษณ กุลพิพัฒน
นางนงลักษณ แกวสุวรรณ
นางนงลักษณ เข็มกลัด
นางสาวนงลักษณ จันทราช
นางนงลักษณ จําปากอ
นางนงลักษณ จําปานคร
นางสาวนงลักษณ ใจเอื้อ
นางนงลักษณ เชาวพานิช
นางนงลักษณ ณ พัทลุง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗

นางนงลักษณ ตุมทอง
นางนงลักษณ ทองกอนสิงห
นางนงลักษณ เทพา
นางนงลักษณ นพหิรญ
ั
นางนงลักษณ นันทพานิช
นางนงลักษณ ฝุน ทอง
นางนงลักษณ พลประเสริฐ
นางนงลักษณ เพียรทํา
นางนงลักษณ แพงหลวง
นางนงลักษณ มาตรชมภู
นางนงลักษณ มินวงศ
นางนงลักษณ ฤทธิ์สยอง
นางนงลักษณ วิลาศ
นางนงลักษณ ศรีสมบูรณ
นางนงลักษณ ศรีหาพงษ
นางนงลักษณ สุโพธิ์ภาคสกุล
นางนงลักษณ ออนแสง
นางนดา ตันเหมนายู
นางสาวนทีวัลย จานทอง
นางนนทพร พวงภักดี
นางนนทพรรณ ศรีไชยรัตน
นางนนทรัตน เทศารินทร
นางสาวนนทรัตน บุญจรัส
นางสาวนนทวรรณ ทองอราม
นางสาวนพกนก รองรัตน
นางนพเกา ชาญจิตร

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนพคุณ พูลสวัสดิ์
นางนพดล ยอดประเสริฐ
นางนพดา นอยคําสิงห
นางนพพร แบงทิศ
นางนพพร ประวัตศิ รีชัย
นางนพพร ปรียานนท
นางนพพร พันธุเสือ
นางนพพร มุสกิ ชาติ
นางนพมาศ กะภูทิน
นางนพมาศ ยอดนิล
นางนพมาศ ศรีสุวรรณ
นางนพมาศ สายโน
นางนพรัตน กองพันธ
นางนพรัตน นามบุญมี
นางนพรัตน รัตนูปกรณ
นางนพรัตน สงฆรกั ษา
นางสาวนพวรรณ คันธวัน
นางสาวนพวรรณ เครือคลาย
นางนพวรรณ พรหมประโคน
นางนพวรรณ เพชรสุรวิ งษ
นางนพวรรณ มาสทอง
นางนพวรรณ งานวิชา
นางนพวรรณ ใจจง
นางนพัตธร แสงคุณ
นางนพาภรณ พรรณธร
นางนภพร เหลาโพธิ์ชัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙

นางสาวนภวรรณ ภิญโญดม
นางนภวรรณ สุวรรณประสม
นางนภสร นามวงษา
นางนภสร ยอดชาญ
นางนภสร สนิทนวน
นางสาวนภสวรรณ การสมพิศ
นางนภัทร จอมทอง
นางนภัทรพร ดวงพระจันทร
นางนภัสชล ปรีติกุล
นางนภัสชล พูลศรี
นางนภัสพร ดวงดี
นางนภัสวรรณ กองแกว
นางนภัสวัลย เรืองภัทราโชติ
นางสาวนภัสสร ทารีโฉม
นางนภัสสร บุรารัตนวงศ
นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์
นางนภา คํากังวาฬ
นางนภา ดีกลอม
นางสาวนภา ศรีดาโคตร
นางนภา แหสุวรรณ
นางนภากาญจน ศรีสมบัติ
นางนภาดล เปนสําราญ
นางสาวนภาพร กาตระกาที
นางนภาพร ครุธสิน
นางนภาพร จูไพรี
นางสาวนภาพร ชนะชัย

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนภาพร ชูทอง
นางนภาพร นิยมพงษ
นางนภาพร ฝายจารี
นางนภาพร เพียดจันทร
นางนภาพร มาศขาว
นางนภาพร รัตนบุรี
นางนภาพร สมใจนึก
นางนภาพันธ คํารินทร
นางนภาพันธุ มณีมูล
นางนภาภรณ ปริปุรณะ
นางนภาภรณ ปญญาบุญ
นางนภาภรณ รัตนกิจ
นางสาวนภาภรณ สมสะอาด
นางนภิส ธนุยุทธกุล
นางนภิสพันธุ ครองยุทธ
นางนรนาถ สืบสําราญ
นางนรา ภาคศิริ
นางนราธิป ชาวกอเกา
นางสาวนราธิป พรรณหาญ
นางนราพร พงศสวุ รรณ
นางนราพร วรรณวัตร
นางนราภรณ ดีแดง
นางนรารัตน โภคาเทพ
นางนริชา สําราญใจ
นางนริดา ลาดโฮม
นางนรินทรา ศรีวงษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑

นางนริศรา นัมคณิสรณ
นางนรี สุทธายศ
นางนรีกานต หอทอง
นางนรีนาฏ พุฒลา
นางนรีวรรณ วงศอินตา
นางสาวนฤดี สีแสง
นางนฤมล กิตติญาณ
นางนฤมล คําพิพจน
นางนฤมล ชูชีพ
นางนฤมล ดวงอรุณ
นางสาวนฤมล ติยะวิสทุ ธิ์ศรี
นางนฤมล แตมสาระ
นางนฤมล ถิรศิลาเวทย
นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร
นางสาวนฤมล ธนารมย
นางนฤมล นิลเนตร
นางนฤมล บุญพาสุข
นางนฤมล พิสิฐวรพันธุ
นางสาวนฤมล มีพรบูชา
นางนฤมล ยศไพโรจน
นางนฤมล ลับไพรี
นางนฤมล วงศหิรัณยปาล
นางนฤมล ศิรินนั ท
นางนฤมล ศิลาคม
นางสาวนฤมล สิริพนั ธุ
นางนฤมล สุขแสง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนฤมล แสนอุบล
นางนฤมล อาจภักดี
นางนลินรัตน โกมลสวรรค
นางนลินี เดชรังสฤษดิ์
นางนลินี ศรีสมัคร
นางนลินี หิรัญโรจน
นางนวนจันทร หงษสงิ ห
นางสาวนวนละออ พุทชนะ
นางสาวนวพร จินดาชืน่
นางนวพร เชิดทอง
นางนวพร ซอนกลิ่น
นางนวพร นามเสนาะ
นางนวพร ปานสมุทร
นางนวพร อาจฤทธิ์
นางสาวนวพรรณ เกิดโพธิช์ า
นางนวพรรณ อินตะซาว
นางนวพรรษ ทองเจริญพานิช
นางนวมาศ เปรมปรี
นางนวรัตน ดอกบัว
นางสาวนวรัตน ทัง่ สอ
นางนวรัตน ปญญาธิ
นางนวล ปญญาอินทร
นางนวลจันทร กมลเนตร
นางสาวนวลจันทร เกงวิชา
นางนวลจันทร ชัยวินติ ย
นางสาวนวลจันทร ชาหอมชื่น

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓

นางนวลจันทร พรหมนิมิตร
นางสาวนวลจันทร พิหูสูตร
นางนวลจันทร ภูมูลนา
นางนวลจันทร ศรีจันทร
นางนวลจันทร สวยงาม
นางสาวนวลจันทร หงษวนั นา
นางนวลจันทร อุทรานันท
นางสาวนวลฉวี นาคจันทร
นางนวลฉวี มณีสวุ รรณ
นางนวลฉวี สัจจาสังข
นางนวลตา จันทรศรี
นางนวลทิพา ชูชว ย
นางนวลนอย เอี่ยมชืน่
นางนวลพรรณ จีนธาดา
นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
นางนวลมณี พัฒนปฏิมาพร
นางนวลละออ หมอกชัย
นางนวลละออง ฉลวยแสง
นางนวลละออง พันธุระศรี
นางนวลศรี ศรีสขุ ใส
นางนวลศิริ กออินทร
นางนวลสวาท กลยนีย
นางนวลอนงค เขมะภาตะพันธ
นางนวลอนงค เรืองศรี
นางนวลอนงค โรจนากาศ
นางสาวนวีนา ไชยขันธุ

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนองนุช อินธิแสง
นางนอมจิตร ไขแสง
นางสาวนอมจิตร เฉลยไกร
นางสาวนัจที สุขขี
นางนัชญา ศิริมาสกุล
นางนัญญา ชํานาญภักดี
นางนัฎธิยา พรมจักร
นางนัฏพร พงษพานิช
นางนัฐญา ไหมฉิม
นางนัฐวรรณ รัตนวรรณ
นางสาวนัณฑณา นาตรีชน
นางนัดดา ทองตง
นางนัดดา หนูแยม
นางนัดวะฮ แคยิหวา
นางนัทฐา อิสระบูรณะฤทธิ์
นางสาวนัทธมน สิทธิเกษร
นางนัทธมนกาญจน จูนก
นางนัทธิณี โสภาพรม
นางนัทธี ศรีคง
นางนัทนรินทร ปนเพชร
นางนัทยา อรามโชติ
นางนันฐพร ทองเครือเกษตร
นางสาวนันตพร เจกะเกตุ
นางนันทกา กองมูล
นางนันทกาญจน อินาลา
นางนันทกานต ฤทธาพรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕

นางนันทกิต โสภา
นางนันทชญาน โลหทอง
นางสาวนันทนภัส จินดาคํา
นางนันทนภัส ใจดี
นางนันทนภัส เชิดฉาย
นางนันทนภัส โชติวฒ
ั นธนชัย
นางนันทนภัส ดวงทัย
นางนันทนภัส ธวัลฉัตร
นางนันทนภัส บุญราช
นางนันทนภัส พรหมบัณฑิต
นางนันทนภัส สุวรรณพรหม
นางสาวนันทนัช จิระศึกษา
นางนันทนา คําฝน
นางสาวนันทนา จําปา
นางนันทนา ทองมูล
นางสาวนันทนา เนื้อไม
นางนันทนา โพธิ์จนิ ดา
นางนันทนา อินทรนา
นางนันทนาภรณ รักสายฤทธิ์
นางนันทนี ทองอยู
นางนันทปพร เจนนามแกว
นางนันทพร บูลยเดช
นางนันทพร ไพเราะ
นางนันทพร วาริสสอน
นางนันทพร เอี่ยมสาหราย
นางสาวนันทพัชร ศุภธีรารักษ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนันทภรณ ยอดประเสริฐ
นางนันทภรณ สีมวง
นางนันทยา ประเสริฐวรรณกิจ
นางนันทยา แสบงบาล
นางนันทรัตน เจะดะระหมาน
นางนันทรัตน ไชยบุตร
นางสาวนันทรัตน สังขสขุ
นางนันทวรรณ ศรีวิรตั น
นางนันทวรรณ อุปพงษ
นางนันทวัน กลางมณี
นางนันทวัน กิติมา
นางนันทวัน คําตุน
นางนันทวัน นามลาด
นางนันทวัน ภาพันธ
นางสาวนันทวัน รสหวาน
นางนันทวัน สังขทอง
นางนันทวัน อินทรพรหม
นางนันทัชพร ศรีทอง
นางนันทา นุยเจริญ
นางนันทา มีวงศ
นางนันทา โมกหอม
นางนันทา รัตนเดโช
นางสาวนันทิกานต จิตรชนะ
นางนันทิชา โตมะนิตย
นางนันทินาถ เอื้ออรัญโชติ
นางนันทิยา แกนนาคํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗

นางนันทิยา คะเชนทรชาติ
นางนันทิยา ใฝจิตร
นางนันทิยา พวงเกตุ
นางนันทิยา เรือนแพร
นางนันทิยา วิชิตสโร
นางนันทิยา สุวรรณรัตน
นางนันทิยา อนันตา
นางสาวนันธมน โพธิ์สาวัง
นางนันธิกร คําหลา
นางนันธิญา บุตรไทย
นางนัยญาณี บุญนํา
นางนัยนญกานต เทียนทองศิริ
นางนัยนา จันทรศริ ิ
นางสาวนัยนา แจมแสง
นางสาวนัยนา ใจหาญ
นางนัยนา นุน งาม
นางสาวนัยนา ภูศรีฤทธิ์
นางสาวนาซีฮะ แต
นางนาเซอรียา อาเก็บอุไร
นางนาฎชนก ศรีเจริญ
นางนาฎนภา กิมาคม
นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน
นางสาวนาฏตยา สงแสง
นางนาฏยา บุตรดีวงค
นางนาฏอนงค เขียวพฤกษ
นางนาฏอนงค เต็งมีศรี

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนาดี วรวิรัช
นางนาตยา กลางประพันธ
นางนาตยา จันทรักษ
นางนาตยา ใจตาง
นางนาตยา ชวยไชยศรี
นางนาตยา ชัยดิเรก
นางนาตยา ดําพัฒน
นางนาตยา ดุกตะการ
นางนาตยา ปลงใจ
นางนาตยา ภูนามูล
นางนาตยา เมฆอากาศ
นางนาถนลิน ภูมริ ัง
นางนาถฤดี รําจวน
นางสาวนาถวดี เหลาะโตะหมัน
นางนาถศจี สงคอนิ ทร
นางนารินทร โทนปน
นางนารี กาหาวงศ
นางนารี แซหลอย
นางนารี ธนะแกว
นางนารี มุง งาม
นางนารี เมืองมงคล
นางสาวนารี ลือภูเขียว
นางนารี หาบุญภาส
นางสาวนารี โอภาโส
นางนารีนาฏ จันทมงคล
นางนารีนาถ สมพงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙

นางนารีรัตน คงจอย
นางนารีรัตน คํารอด
นางนารีรัตน ดวงชืน่
นางนารีรัตน นนทะมาตย
นางนารีรัตน นอยหลุบเลา
นางนารีรัตน พลอยดํา
นางนารีรัตน มีแยบ
นางนารีรัตน วงศใหญ
นางสาวนารีรตั น สุขเกษม
นางนารีรัตน สุขจํานงค
นางนารีรัตน โหรชิต
นางสาวน้าํ เงิน อานามวัฒน
นางนําทรัพย ออนสนิท
นางน้ําทิพย ขาววิลาศ
นางน้ําทิพย มหานิยม
นางน้ําผึ้ง อุมนอย
นางน้ําฝน ไตรยงค
นางน้ําฝน เปรมปรี
นางน้ําเพชร ขัติยะนนท
นางน้ําเพชร สุจติ ตกุล
นางนิกร ผงทอง
นางนิกรณ อินทฤทธิ์
นางนิจ สังขกาศ
นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ
นางนิชนันท มัธยา
นางนิชานันท ปรึกษาครบุรี

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนิชาภา โกไศยกานนท
นางนิชาภา จุยเรือง
นางนิชาภา ธูปเทียน
นางนิดา จินตนปญญา
นางสาวนิตกูล สิริพิชัยฤกษ
นางนิตญา สิริกาญจน
นางสาวนิตธิยา เสนาหนอก
นางนิตย รอดชู
นางนิตยนาถ ทวีตงั้ ตระกูล
นางนิตยา กนิษฐ
นางนิตยา กันตี
นางนิตยา เกียรติคุณานนท
นางนิตยา เกียรติสิลังกุล
นางนิตยา คลายเครือ
นางนิตยา คําสิทธิ์
นางนิตยา คําสีแกว
นางนิตยา เคลือบวัง
นางสาวนิตยา งามวงษ
นางนิตยา จริตธรรม
นางนิตยา จันทรแกว
นางนิตยา จันทรมณี
นางนิตยา ใจกลา
นางสาวนิตยา ฉายนอย
นางสาวนิตยา ชางหัวหนา
นางสาวนิตยา ชุมจิตต
นางนิตยา ชูจารย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑

นางนิตยา ดีสนธิ
นางสาวนิตยา ตาตินิจ
นางนิตยา โตะถม
นางนิตยา ทองแกว
นางนิตยา ทองแสน
นางนิตยา นพกุลโรดม
นางนิตยา นวลนิ่ม
นางสาวนิตยา นิยมรัตน
นางนิตยา บุญเฉลิม
นางนิตยา บุญบรรจง
นางสาวนิตยา บุญสุข
นางนิตยา ปราบพาล
นางนิตยา ปน แกว
นางนิตยา ผงพลอย
นางนิตยา พงศชู
นางนิตยา พรมชู
นางนิตยา พลซือ่
นางนิตยา พลดงนอก
นางนิตยา พุมทอง
นางนิตยา เมาจา
นางนิตยา ยั่วจิตร
นางนิตยา ยุวฒ
ั นะกุล
นางนิตยา แยมชืน่
นางสาวนิตยา รักพวง
นางนิตยา ลาเตะ
นางนิตยา วัฒนายุทธ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนิตยา วิทักษบุตร
นางนิตยา วิมล
นางนิตยา ศรีสมบัติ
นางนิตยา สังขนกุ ูล
นางนิตยา สังขเศรษฐ
นางนิตยา สารเสนา
นางนิตยา เสาะสมบูรณ
นางนิตยา แสงฉาย
นางนิตยา อุดมรัตน
นางสาวนิตยา เอี่ยมสอาด
นางนิตยาพร แกวบุดตา
นางนิตยาพร จติกุล
นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล
นางนิตยาภรณ เอี่ยมสอาด
นางนิตมิ า คํากลา
นางนิตมิ า บุญมา
นางนิทรา ฤาชาฤทธิ์
นางนิธนันท เครือคํา
นางนิธวิ ดี วรเดช
นางสาวนิพรรณี ประสานศักดิ์
นางสาวนิพา ตรีเสถียรไพศาล
นางนิพารัตน โภคทรัพย
นางนิพิศ วิเชียรสรรค
นางนิภา เกิดฤทธิ์
นางนิภา แกวประดิษฐ
นางนิภา ขันตรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓

นางนิภา จิตตภักดี
นางนิภา ดวงเนตร
นางนิภา ตาแกว
นางสาวนิภา ถนอมนิ่ม
นางสาวนิภา ถาวร
นางสาวนิภา ทุมเกลี้ยง
นางนิภา บุญทอง
นางนิภา บุญรักษา
นางนิภา ไฝทาคํา
นางนิภา พณิชยกุล
นางนิภา ริเปก
นางนิภา ลิม้ สินธะโรภาส
นางนิภา ศรีพะเนิน
นางสาวนิภา ศรีสุวรรณ
นางนิภา ศิริพยาบาล
นางสาวนิภา สุขพิทักษ
นางนิภา อินทรพลอย
นางนิภากร หอมยา
นางนิภาพร กันยะมี
นางนิภาพร คลายยวงทอง
นางสาวนิภาพร จันทรศรี
นางนิภาพร เจริญวงศ
นางนิภาพร ถือฉลาด
นางนิภาพร ประเสริฐศรี
นางนิภาพร ศรีสุภาพ
นางนิภาพร ศักดิ์แสน

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนิภาพร อุรีรมั ย
นางนิภาพรรณ คําวงศ
นางนิภาพรรณ ดวงปนสิงห
นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ
นางนิภาภรณ ชัยชนะ
นางนิภาภรณ มุงผล
นางนิภารัตน เงินวิเศษ
นางสาวนิภารัตน ศรีมาดี
นางสาวนิภาวรรณ กันทา
นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
นางนิภาวรรณ คํามุงคุณ
นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู
นางนิภาวรรณ ภูมิทน
นางนิ่มนวล ผึ่งเย็น
นางสาวนิม่ นวล มะลิ
นางนิ่มอนงค วันดี
นางนิยม ขุนคงเสถียร
นางนิยม ทรัพยประเสริฐ
นางนิยม นาแถมทอง
นางนิยม บุณยภัทรากุล
นางสาวนิยม อยูรัมย
นางนิยะเนตร จารงค
นางนิรชร ทรงบรรพต
นางนิรชร วันตะ
นางสาวนิรบล อังครุด
นางสาวนิรมล ทับเที่ยง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิรมล ทิพชัย
นางนิรมัย รักวิชา
นางนิรมัย วิชัยโย
นางนิรตั น ทาสะโก
นางนิรตั ิกาล สํารวมสุข
นางนิรันดร ทิมา
นางนิฤมล จันทนา
นางนิลพันธุ สมผิว
นางนิลวรรณ จอมทอง
นางนิลวรรณ ชูววิ ฒ
ั นรัตนกุล
นางสาวนิลวรรณ นันตาแสง
นางนิลวรรณ สีชนะ
นางนิลวรรณ อัคติ
นางนิลาวรรณ พุกนุช
นางนิวฒ
ั น เจริญมาศ
นางนิวาลย ตนะทิพย
นางสาวนิศา เหลาลุมพุก
นางนิศากร จิระสุนทร
นางนิศากร เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นางนิศากร ติยะบุตร
นางนิศากร บัวงาม
นางสาวนิศากร โพธิ์ประสิทธิ์
นางนิศากร เศรษฐสุข
นางนิศานาถ แยมวงค
นางนิศารักษ กําจัดภัย
นางนิศารัตน ดิษฐโรจน

๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนิศารัศมิ์ ชัยภูมธิ นโชค
นางสาวนิศาฤกษ วงศชนะ
นางนิสสัน ปน ทะวงศ
นางสาวนิสา ปอมภู
นางนิสากร ทองคง
นางนิสากร เสือจอย
นางนีรนุช นิลพันธุ
นางนุกูล กลิน่ มาหอม
นางนุกูล กลีบทอง
นางนุกูล พรหมวิหาร
นางนุกูล พิพิธทอง
นางนุกูล ศิรบิ รรณากุล
นางสาวนุกูล สอนสระคู
นางนุจรี แกวลอดหลา
นางนุจรี ตูด ํา
นางนุชจรี ศิริวงศ
นางนุชฎา ระงับพิษม
นางนุชธิราภรณ แกวยก
นางนุชนภา แขกเมือง
นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา
นางนุชนาฎ ภักดี
นางนุชนาฎ วงษาพรหม
นางนุชนาฏ คงจินดามุณี
นางนุชนาฐ ชางสาร
นางนุชนาถ ภูกองชนะ
นางนุชนาถ สรอยสิงห

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนุชนารถ ทรัพยประเสริฐ
นางนุชนารถ นาคะสิงห
นางนุชนารถ ศรีสุขใส
นางนุชรินทร ธรมีฤทธิ์
นางนุชรินทร สมหวัง
นางนุชรี พิทักษธรรม
นางนุชรี พิพัฒศรี
นางนุชรียพร วิชาเดช
นางนุชสวาท สันธิ
นางนุชากร คําประดิษฐ
นางนุมนวล วงศสุเพ็ง
นางนุมนวล วรรณลี
นางนุลักษณ ภูมิสถาน
นางนุศรา ชูวงษ
นางนุศรา ทองสุวรรณ
นางนุศรา สงยัง
นางสาวนุศรา สุพร
นางสาวนุสรา ทองนาค
นางนุสรา บุษสระเกษ
นางเนตร สุวรดี
นางเนตรชนก ยืนยาว
นางสาวเนตรดาว ธนาคํา
นางสาวเนตรทราย มาเกิด
นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
นางเนตรนภา พรมสา
นางสาวเนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ

๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเนตรนอย เวียนขุนทด
นางเนาวรักษ คลืน่ แกว
นางสาวเนาวรัตน เกตุสุวรรณ
นางเนาวรัตน ขุนทอง
นางเนาวรัตน จันทรสองแสง
นางเนาวรัตน ทุมวงศ
นางเนาวรัตน ธรรมนิตยกุล
นางเนาวรัตน พันธสาคร
นางเนาวรัตน รักษมณี
นางเนาวรัตน รูบ ุญ
นางเนาวรัตน ศิริวฒ
ั น
นางเนาวรัตน สนธิการ
นางเนาวรัตน สนธิเมือง
นางเนาวรัตน สายยศ
นางเนาวรัตน สุมน
นางเนาวรัตน เสมานุสรณ
นางเนาวเรศ กอคูณ
นางเนียรนิภา พวงมะเทศ
นางเนืองนิตย ทองเจิม
นางเนื้อทิพย บุญโชติ
นางแนงนอย ขวัญสังข
นางสาวแนงนอย คันธมาทน
นางสาวแนงนอย ทองเหล
นางแนงนอย ทิพยสุทะ
นางแนงนอย เพ็ชรโต
นางแนงนอย มณีวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙

นางแนงนอย อินคะเน
นางสาวโนริยะ เบ็ญโสะ
นางบงกช โนทะ
นางบงกช บุญยิ่ง
นางบงกช เหลาเกิ้มฮุง
นางบงกชกาญจน อุนนันกาศ
นางบงกชธร ลี้พนพาล
นางบงกศ อาษา
นางบรรจง จินดาทา
นางบรรจง ชัยชนะ
นางบรรจง เชื้อแสดง
นางสาวบรรจง ทองจีน
นางบรรจง มิระสิงห
นางบรรจง ศรีราช
นางบรรจง สุตัญตั้งใจ
นางบรรจบ โนนพิลา
นางบรรณฑรวรรณ ปองกัน
นางบรรรักษ เพชรโต
นางบรรเลง มะหังสา
นางบลรัตน รอดทิม
นางบังอร เคนสิงห
นางบังอร โคตรยอด
นางบังอร โคตรสาขา
นางบังอร จิตรากร
นางบังอร ใจวงศ
นางบังอร ไชยสาสน

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวบังอร แซตั๋น
นางบังอร ทองนอย
นางบังอร นึกรวย
นางบังอร แนวราช
นางสาวบังอร บัวชวย
นางสาวบังอร บัวบุญ
นางบังอร ประพัศรางค
นางสาวบังอร ปลัง่ ใจ
นางบังอร พันธเสน
นางบังอร พิมพโยวงษ
นางบังอร เพชรศรีจนั ทร
นางสาวบังอร มหา
นางสาวบังอร มีสขุ
นางบังอร ฤาชา
นางบังอร ลังการพนิ ธุ
นางบังอร ว.ศิริ
นางบังอร วรามิตร
นางสาวบังอร สาคลาไคล
นางบังอร สุริยคุปต
นางบังอร แสงพริ้ง
นางบังอร แสบงบาล
นางสาวบังอร หมอยาดี
นางบังอร หรั่งมา
นางบังอร หวังชอบ
นางบังอร อวมแกว
นางบังอร อัง้ ยุทธ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑

นางบังอร อามาตยเสนา
นางสาวบังอร อินทรหนู
นางบังอรศรี โพธิท์ อง
นางบัณพร อูทรัพย
นางบัณรส แกะกระโทก
นางสาวบัลลังก แสนเมือง
นางบัวไข สุวรรณงาม
นางบัวงาม เพชรสวี
นางบัวเงิน จุฑาศรี
นางบัวจันทร ฉัตรตันใจ
นางบัวแดง สรอยสิงห
นางบัวทอง หัวใจมัน่
นางบัวไทย กางทอง
นางบัวเผื่อน บุตรเพชร
นางบัวพันธ กําเนิดสิงห
นางบัวพันธ สายสะอาด
นางบัวเรียน วงษพรม
นางบัวเรียน แสนดี
นางบัวลอย บริบูรณ
นางบัวลา เจริญศรีเมือง
นางบัวศรี โพธิศาสตร
นางบัวไสย นาคะอินทร
นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน
นางบัวเหลียว มาฟู
นางบาจรียา แซะอามา
นางบานเย็น ชาญธนะวัฒน

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางบานเย็น เทียรโอพันธ
นางสาวบานเย็น นันตะแขม
นางบานเย็น นามวงษ
นางบานเย็น สิทธิยศ
นางบานเย็น สุวรรณธาดา
นางบํารุงรัตน พละศักดิ์
นางบุญกาน ตอมยิ้ม
นางบุญเกือ้ จันทรภักดี
นางบุญแกว เกิดความสุข
นางบุญจริง ลิม้ สุวรรณ
นางสาวบุญชวย มนตชาตรี
นางบุญชวย อินทรอักษร
นางบุญชู ตันสมบูรณ
นางบุญชู บุญกอ
นางบุญชู หงวนกับ
นางสาวบุญญรัตน จิว๋ แกว
นางสาวบุญญรัตน สินทรัพย
นางบุญญา เพชรจํารัส
นางบุญญาพร พึ่งอวยผล
นางบุญญาภา สุทธิวงศ
นางบุญตา แกวคูณ
นางบุญตา เจนชัย
นางสาวบุญตา โพธิ์งาม
นางบุญตา เภรีภาศ
นางบุญติ่น แดงรัตน
นางบุญถม วิชัยวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓

นางบุญทัน แตมกลาง
นางบุญทิพย จิตบุญ
นางบุญทิพย สิทธิชัยรุง โรจน
นางบุญแทน แกวเรือง
นางบุญนอม จันลุทนิ
นางบุญนอม ตอโชติ
นางบุญนะ บุญประเทือง
นางบุญนาค สุริสาร
นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค
นางบุญนํา จงปตนา
นางบุญนํา ทองมี
นางสาวบุญปลูก ศักดี
นางสาวบุญปลูก สนเพ็ชร
นางบุญปอง กอนทรัพย
นางบุญพา เกษดี
นางบุญพา อาญาเมือง
นางสาวบุญเพียง สิงหทอง
นางบุญฟา ลิ้มวัธนา
นางบุญภา นามปกษา
นางสาวบุญมา สุขนา
นางบุญมี เลิศศึกษากุล
นางบุญมี แสงอุทัย
นางบุญมี หอมรืน่
นางบุญยะฤทธิ์ โพธิ์พัฒน
นางบุญยิ่ง นกคง
นางบุญรวม แดงชาวนา

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางบุญรวม เหลาตระกูลงาม
นางบุญรัชนี ภัทรชืน่ ดํารงกุล
นางบุญรัตน ลิมทโรภาส
นางบุญเรือง คัมภิรานนท
นางบุญเรือน เกยุรินทร
นางบุญเรือน ไชยหนู
นางบุญเรือน มาลาทอง
นางบุญเรือน ศรีชมภู
นางบุญเรือน สุพรหม
นางบุญลอม แกนสาร
นางบุญลอม สิทธิบญ
ุ
นางบุญล้ํา มาตเลิง
นางบุญเลย อิทธิกุล
นางบุญเลี้ยง ขันตี
นางบุญวาส อินทรนอก
นางบุญศรี คุฒพรรณ
นางบุญศรี ตงศิริ
นางบุญศรี พิมพสวุ รรณ
นางบุญสง กันทะเขียว
นางบุญสง ขุนหนังสือ
นางบุญสง ตอแตม
นางบุญสง มงคลชู
นางบุญสง มีทอง
นางบุญสม ปอมบุบผา
นางบุญสอน มาดาโต
นางบุญเสริม ชวยราย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕

นางบุญเสริม ปฏิเก
นางสาวบุญหลาย หมื่นทาว
นางสาวบุญโฮม พิมพหอม
นางบุณญาดา ศรีเมือง
นางบุณฑริกา แถวไธสง
นางบุณณดา ประเมินชัย
นางบุณยวีร เลี้ยงเชวงวงศ
นางสาวบุณยานุช จันทรแพร
นางบุบผา ทองยอย
นางบุบผา วอตามพิรัตน
นางบุบผา สวัสดี
นางบุบผา แสนสงค
นางบุบผา อินทนุ
นางสาวบุบผาชาติ บุตรตะราช
นางบุปผา ชนะบุญ
นางบุปผา มหาศะรานนท
นางบุปผา วิจติ รา
นางบุปผา ศรีจันทรอินทร
นางบุปผา ศรีสกุล
นางบุปผา สีมนั ตะ
นางบุปผา สุวรรณลพ
นางบุรินทร นุน ขาว
นางสาวบุศดี คุม บล
นางบุศราคํา คําพิศาล
นางบุศริน จิตเขตร
นางบุศรินทร กสิผล

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางบุศรินทร นวเลิศปญญา
นางบุศรินทร ผึ่งบรรหาร
นางบุศรินทร สมบัติ
นางสาวบุษกร กอโงง
นางบุษกร จอกสํานัก
นางสาวบุษกร ปยาทร
นางบุษกร มีมาก
นางบุษกร ศรีพิทักษ
นางบุษกร สุภิษะ
นางบุษชฎา มงคลทิพย
นางบุษบงค บุญศรี
นางบุษบา กิติจันทโรภาส
นางบุษบา ทองหอม
นางบุษบา นิลนนท
นางบุษบา โปรงสูงเนิน
นางบุษบา พงษเกตุ
นางสาวบุษบา พันธุแ กว
นางสาวบุษบา สุกแกว
นางบุษบา อิ้มพัฒน
นางบุษพร โตหนึง่
นางบุษยา การสามารถ
นางบุษยา คําเรียง
นางบุษยา บุญนิยม
นางบุษยา พุทธโคตร
นางบุษรา เจตบุตร
นางบุษรากร คุมดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗

นางบุษราคัม บุญกลาง
นางบุษราภรณ สิทธิวงศ
นางบุษราวรรณ ศิลากุล
นางบุษรินทร ปนทอง
นางบุษรินทร วุฒิพิศาล
นางบุษวรรณ บุญแนน
นางบุสบา วงศยะรา
นางบุหงา ถาวรสุข
นางบุหงา สังขสขุ ศรี
นางบุหงา แสนยะบุตร
นางบุหงา อาทิตยเที่ยง
นางบุหรง ผลถาวร
นางสาวบุหลัน ออนทะเล
นางบูชนีย หาญพิพัฒน
นางเบญจเทวัญ ศรีศุภวุฒิ
นางเบญจนาฏ สีทากุล
นางเบญจพร เตชะกัน
นางสาวเบญจพร มีจติ ร
นางเบญจพร อับดุลเลาะ
นางสาวเบ็ญจพร ชูหมุน
นางเบญจภรณ เอี่ยมระหงษ
นางเบญจมา บุญผอง
นางเบญจมาพร ศรีวิทัศน
นางเบญจมาศ จันวดี
นางเบญจมาศ จินดามัง
นางเบญจมาศ เฉลิมศรี

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเบญจมาศ ชนะกุล
นางเบญจมาศ ไชยเกตุ
นางสาวเบญจมาศ นิลขาว
นางสาวเบญจมาศ ฤทธินนท
นางเบญจมาศ เสติ
นางเบญจมาศ แสงไพบูลย
นางเบญจมาศ โสมพะโยม
นางเบญจมาศ หงษเพชร
นางเบญจมาศ อยูเลี้ยงพันธ
นางเบญจมาศ อุนทสูรย
นางเบญจมาศ เอี่ยมภูมิ
นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
นางเบญจมาส ภูมิถาวร
นางเบญจรัตน ศิริยิ่ง
นางเบญจรา ศุภโกศล
นางเบญจวรรณ ขันตยานุภูวกิจ
นางเบญจวรรณ คลองชอบ
นางเบญจวรรณ จัตุโพธิ์
นางเบญจวรรณ จึงเจริญ
นางเบญจวรรณ จุลดาลัย
นางเบญจวรรณ โชติกุล
นางเบญจวรรณ ฐานวิเศษ
นางเบญจวรรณ บุญศรี
นางเบญจวรรณ พันรัต
นางเบญจวรรณ โหมดชัง
นางสาวเบญจวรรณ คีรีรตั น

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณ
นางเบ็ญจวรรณ จันทสุวรรณ
นางสาวเบ็ญจวรรณ โรจนพานิช
นางสาวเบ็ญจวัลย กิจธัญญะสัมพันธ
นางเบญจศีล ชืน่ จิตต
นางสาวเบญจา รอดลอย
นางสาวเบ็ญจา คงหอม
นางเบญจารี สีลาวัน
นางเบญญพร เลาหะกุล
นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธพงศ
นางเบญญาภา เตียเจริญ
นางใบบัว วงศจนั ทร
นางปฏิญญา เครือษา
นางปฏิญญา ภูทัยกุล
นางปฐมาพร ทาระเวท
นางปฐมาวดี เมืองมาก
นางปณาลี รุจอุดมพร
นางสาวปณิชา ปราณีตพลกรัง
นางปณิดา ครองหมู
นางปณิตา ชาลี
นางปณิตา วินทะชัย
นางปณิตา สายเนตร
นางปติชญา จันทรเมืองไทย
นางปติมา นพธราวุฒิ
นางปทิตตา อากาศฤกษ
นางปทุม ทองสุข

๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปทุมกร นาคชวย
นางปทุมมา ศิลา
นางปธานพร นุราช
นางปนัดดา นิลทรัตน
นางปนัดดา รังคะราษฏร
นางสาวปนัศา ยั่วยวน
นางสาวปนิชา คันทะวงศ
นางปภังกร ทองเงิน
นางปภาดา ศรีสุวรรณ
นางปภานันท พัสกุล
นางปภาพินท สาจันทร
นางสาวปภาวรินทร คงคาชนะ
นางปรมา พันธุคํา
นางประกลิ่น ไชยตะมาตย
นางประกอบ สิงหโตทอง
นางประกอบกิจ แหลมมวง
นางประกอบกุล จัตุรัส
นางสาวประกายแกว ดีลว น
นางประครองฉัตร นิรมิตร
นางประคอง เทศทอง
นางประคอง ยศบุตร
นางประคอง เสาศิลา
นางประคอง อินทรงาม
นางสาวประคอง อุมะ
นางประคอง เอี่ยมออง
นางประคองศรี เทศดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑

นางประจวบ ชางตอ
นางประจิน เครืออินทร
นางประชิด พุกปราง
นางประชุมพร พันแกน
นางประเชิญ อินทรจนั ทร
นางสาวประณาลี คําผุย
นางประณีต อาจสังข
นางประดับ ญาติโสม
นางประดับ เทพศักดิด์ า
นางสาวประดับ ผินโพธิ์
นางประดับ อาจจิตร
นางประดับศิลป น้ําเพชร
นางสาวประดิษฐ โพชะโน
นางสาวประดิษฐ วงศอามาตย
นางประทานพร จุลชีพ
นางสาวประทิน ขันธบญ
ุ
นางประทิน แผนสุวรรณ
นางประทิน่ ปานทอง
นางประทินทอง สิงหา
นางประทีป แกวเลี่ยม
นางสาวประทีป อาจปาน
นางประทีปทอง ผาบุญมา
นางสาวประทุม คํานาค
นางสาวประทุม เพชรโต
นางประทุม มณีแสง
นางสาวประทุม วรรณสุวรรณ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางประทุม สุวรรณ
นางประทุม แหงธานีราเมศ
นางสาวประทุม อินทจักร
นางประทุมทิพย ครบอยู
นางประทุมรัตน เชียรรัมย
นางประทุมวรรณ จันใหญ
นางประนมยงค วิจติ ร
นางสาวประนอม กุลศรี
นางประนอม เกริ่นสระนอย
นางประนอม เงางาม
นางประนอม ชืน่ เจริญ
นางประนอม โซะอาดํา
นางประนอม ตาลาว
นางประนอม นิกรรัมย
นางประนอม บุญมาเลิศ
นางประนอม แผนจันทร
นางประนอม พงษพิทักษ
นางประนอม พินิจมนตรี
นางประนอม โพนทอง
นางสาวประนอม มวงงาม
นางประนอม ยอดขําใบ
นางประนอม วิริยะ
นางประนอม สังขคํา
นางสาวประนอม สินธุชัย
นางประนอม แสงออน
นางประพรรณพร เที่ยงธรรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓

นางประพา มฤคทัต
นางประพาส เพชรพงศ
นางประพิทธ โยมศรีเคน
นางสาวประพิศ พรมศิลา
นางประเพียร ฐิตทวีวฒ
ั น
นางประเพียร ภความนตรี
นางประไพ คงศรี
นางประไพ คนิตานนท
นางประไพ งอยผาลา
นางประไพ จิรานุกรม
นางประไพ ฉายอรุณ
นางประไพ ชมชื่น
นางประไพ เชียงขุนทด
นางประไพ บุญเย็น
นางประไพ ปุยุ
นางประไพ พิพัฒนศรี
นางสาวประไพ มานพ
นางประไพ มุสกิ พงศ
นางประไพ สระประทุมมาศ
นางประไพ สีนะ
นางประไพ เสนฤทธิ์
นางสาวประไพพร คลองมีคุณ
นางประไพพักตร อรัญญาสิต
นางประไพย โกศล
นางประไพวัลย พิริยชูสิทธิ์
นางประไพศรี จันทรกุล

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางประไพศรี เนียมพันธ
นางประไพศรี สวงโท
นางประไพศรี สุขพอดี
นางสาวประภัทร อินทรงาม
นางประภัสศรี ภิรมย
นางประภัสษร ปญญาประชุม
นางประภัสสร จารัตน
นางประภัสสร แตมดืม่
นางประภัสสร นวลมังสอ
นางประภัสสร บุตรศรี
นางสาวประภัสสร พงศพฒ
ั นะพฤทธิ์
นางประภัสสร ยะณะโชติ
นางประภัสสร ศรีนามนต
นางประภัสสร ศิริธร
นางประภัสสร ศุภโกศล
นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉม
นางประภัสสรณ นิลสงวน
นางประภา จันทรพันธ
นางประภา เจริญผล
นางประภา ชินโณ
นางประภา ทองตัน
นางประภา ธุรานุช
นางประภา บุญนิธิ
นางประภา วรรณพานิช
นางประภา อักษรภักดี
นางประภา อุดมผล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕

นางประภากร มะเย็ง
นางประภากร เมธาเกษร
นางสาวประภากร ยกรัตน
นางประภาจิต ขวงสิมมา
นางสาวประภาณี ปณราช
นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย
นางประภาพร เกษศิริ
นางประภาพร ชุมชน
นางสาวประภาพร โชคดี
นางประภาพร ตรีเหลา
นางสาวประภาพร ทนานทอง
นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวร
นางสาวประภาพร บุญพาเกิด
นางประภาพร ประสงคศิลป
นางสาวประภาพร ปอยมะเริง
นางสาวประภาพร สวัสดิโภชา
นางประภาพร สุภาพันธ
นางประภาพรรณ บิลแหละ
นางประภาพรรณ หลีเยาว
นางประภาพันธ รุมงูเหลือม
นางประภาพันธ เหมะธุลิน
นางประภาภร บัวแกว
นางประภาภร พุทธะศักดิ์เมธี
นางประภาภรณ พรมสอน
นางประภาภรณ รูปศรี
นางประภาภรณ อนันตโสภณ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางประภาภัค พันธนียะ
นางสาวประภารัตน กัลยาวุฒิพงศ
นางประภาลักษณ ขันละ
นางประภาศรี จุดมี
นางประภาศรี จูมพิลา
นางประภาศรี เชื้อเมืองพาน
นางประภาศรี ดวงจันทร
นางประภาศรี ระไวกลาง
นางประมวล ธรรมมาคํา
นางประมวลทรัพย ประทุมขํา
นางประมาณ ดานวิไล
นางประมิน สัตถาผล
นางประมูล เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวประยงค กลิ่นเมฆ
นางประยงค ซึมเมฆ
นางประยงค เพชระ
นางประยูร จินชัย
นางประยูร ชลธี
นางประยูร ภูคงทอง
นางประยูร สายสมบูรณ
นางประยูร แสงประทีป
นางประยูรศรี ดีประเสริฐกุล
นางประโลม ยอยแสง
นางประสงค ภูพานไร
นางประสบพร จีนแฉง
นางประสพ เสนาไชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗

นางประสพพร อุปราสิทธิ์
นางประสพสุข จูหอง
นางสาวประสาทพร ดวงคต
นางประสิทธิ์ แหวนหลอ
นางประเสริฐ ลอสุนิรนั ดร
นางประหยัด จันน้ําคบ
นางประหยัด ฉัตรวิโรจน
นางประหยัด อาจทวีกุล
นางปรัชญานันท พรหมรัตน
นางปรัศนีย วะชุม
นางปรางแกว นิติกร
นางปรางณิธิ เพชรมนมะดัน
นางสาวปรางทิพย วุฒิโชค
นางปรางทิพย ศราทธทัต
นางปราณิศา สุวรรณกูฏ
นางสาวปราณี กอเกื้อ
นางปราณี กูสมาน
นางปราณี เกาทัณฑทอง
นางปราณี แกวกลา
นางปราณี คนเสงี่ยม
นางปราณี ฆองหลวง
นางปราณี จันทรคํา
นางปราณี จันทราราชัย
นางปราณี จันอุดร
นางสาวปราณี ชมภูชะนะ
นางปราณี ชวงโชติ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปราณี ชิตเพชร
นางปราณี ชีพเกิดสุข
นางปราณี ชืน่ ชม
นางปราณี ชูเชิด
นางสาวปราณี เชื้อชาติ
นางปราณี แซเฮา
นางปราณี ดํารงกิจภากร
นางปราณี ตติยนันตกุล
นางปราณี ตะนะคี
นางปราณี ตันวานิช
นางปราณี ทองมณี
นางปราณี ทัยคุปต
นางปราณี ทํานุพันธุ
นางปราณี ทิ้งไทยสงค
นางปราณี เทียงทํา
นางปราณี บัวเรียน
นางปราณี บัวสูง
นางปราณี บานไมรโู รย
นางปราณี บุญเรือง
นางปราณี ใบทอง
นางปราณี ปยะทัศนศรี
นางปราณี พราหมทัศ
นางสาวปราณี พันธุยางนอย
นางปราณี พุทธสิม
นางปราณี เพียกขุนทด
นางปราณี มุกดาจารย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙

นางปราณี ยวงแกว
นางปราณี ยิ่งดํานุน
นางปราณี ยิ้มมงคล
นางปราณี ยืนยัง่
นางปราณี ราชสุวรรณ
นางปราณี รูขะจี
นางปราณี ลักษณะ
นางปราณี ลาภพูนนิวฒ
ั น
นางสาวปราณี วรรณสะโร
นางปราณี วังมฤค
นางปราณี วัฒนกิจพิศาล
นางปราณี สวยรูป
นางปราณี สิทธิขจร
นางปราณี สุกชวง
นางปราณี สุขหอม
นางปราณี เสาเกลียว
นางปราณี แสงเกือ้ หนุน
นางปราณี แสงจันทรศริ ิ
นางปราณี หงษฟอน
นางปราณี หารตะ
นางปราณี เหลือเทพ
นางสาวปราณีต เจยทองศรี
นางปราณีต ตรีเปย
นางปราณีต เผือกพยงค
นางปราณีต ลีหวั สระ
นางปราณีย วีระชาติ

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปรานอม จรเกตุ
นางปรานี โพโสภา
นางปรานี วงศสุรินทร
นางปรานี สุขอุดม
นางปราโมทย รําจวนจร
นางปรายรุง พุมตระกูล
นางปรารถนา ขนานแข็ง
นางปรารถนา จงกลาง
นางปรารถนา เชื้อสุวรรณ
นางปรารถนา ทองแมน
นางปราศรัย ธุระพันธ
นางปริญดา พรอมสุข
นางปริญดา สายเชือ้
นางปริณดา กลับรอด
นางปริตา วรรณะศิลปน
นางสาวปรินดา จันทรสาขา
นางปริมาส ตัวงาม
นางปริยา บุญตัน
นางปริยา วรรณรัตน
นางปริศนา ชาประดิษฐ
นางสาวปริศนา บัวบุศย
นางปรีชากรณ จุลอักษร
นางปรีญา แสงศรีจันทร
นางปรีดา จุลปาน
นางปรีดา เจียพานิช
นางสาวปรีดา พรมสุด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑

นางสาวปรีดา เวชประสิทธิ์
นางปรีดาวรรณ ธรรมรัตนนนท
นางปรีดาวรรณ สุริสาร
นางสาวปรีเปรม เคาอน
นางปรียา เจริญมิตรมงคล
นางปรียา แซซิ้ม
นางปรียา นิม่ ชนะ
นางปรียา บุตรไธสงค
นางปรียา สุวรรณมณี
นางปรียากมล ใจนอง
นางปรียาดา อบทอง
นางปรียานันท ถุงเงิน
นางปรียานันท ธรรมธวัชชัย
นางปรียานาถ หวังหมูกลาง
นางปรียานุช กิจเกตุ
นางปรียาพร ไชยวงษา
นางปรียาพร ยะยาเปา
นางสาวปรียาภรณ เฟองฟุง
นางสาวปรียาภรณ มาสาซาย
นางปรียาภรณ รักษาทอง
นางสาวปรียาภรณ เสริมศรี
นางปรียาภรณ หลวงสนาม
นางปรียารัตน ดอนงาม
นางปลืม้ จิต จันทรแกว
นางสาวปลืม้ จิต หงอประดิษฐ
นางปวริศา แกวอักษร

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปวริศา พิบูลย
นางสาวปวลี รังสิยานนท
นางปวันรัตน รัตนพันธ
นางปวีณน ุช แปนแกว
นางปวีณรัตน มีงาม
นางปวีณสุดา ราชกรม
นางปวีณา จันทรเกษ
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ
นางปวีณา มวงใหม
นางปวีณา แวสาแล
นางปวีณา สามารถ
นางปวีณา สิงหอดุ ร
นางปองการย ยังเสงี่ยม
นางปญจนี วิเลปสุวรรณ
นางปญจพร จิตรกลาง
นางปญจพร วิมลพันธ
นางปญจมา มีทา
นางปญจา เมืองบาล
นางสาวปญชลี ชะออนรัมย
นางปญชลีย โพธิค์ งกิตติโชติ
นางปญญดา พงศเรืองฤทธิ์
นางปญญดา วิทักษบุตร
นางปญญา นงคนวล
นางสาวปญญารัตน แซโคว
นางปญริสา อุไร
นางปณฑิตา ไกรทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางปณฑิตา ปญญา
นางปณฑินา ชะตารัตน
นางปตนี นันตลาด
นางปถยา รืน่ นาค
นางสาวปทมรัตน รายณะสุข
นางปทมวรรณ ทาคําวัง
นางสาวปทมวรรณ สุวรรณรุง
นางปทมา ทับอินทร
นางสาวปทมา ปยศทิพย
นางปทมา โภชาดม
นางปทมา มีเอี่ยม
นางปทมา ศิลประสาร
นางสาวปทมา สามารถ
นางปทมา สุจริตวรกุล
นางปทมา สุนทรนนท
นางปทมา แสนสุข
นางปทมาพร ชูชว ย
นางปทมาพร พลเยี่ยม
นางปทมาวรรณ รุงอุทัย
นางสาวปทมาส มูลมานัส
นางปทวรรณ วิโรจนอุไรเรือง
นางปน หยี พุมไม
นางปาณิสรา บัวทอง
นางปาธิณี ภูมริ ัตนไพศาล
นางปานแกว สงบ
นางปานจันทรามาศ ดานุวงศไพศาล

๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวปานทิพย กองกันภัย
นางปานทิพย เที่ยงธรรม
นางปานทิพย ศรีสงั ข
นางปานรวี มัน่ ยืน
นางสาวปานหทัย กัณทา
นางปานุพันธ ตานนท
นางปารณีย ศิรวิ รรณ
นางปาริฉัตร กิ่งมณี
นางปาริชาต เชิดชู
นางปาริชาต หาญสงคราม
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
นางปาริชาติ เกลี้ยงอุบล
นางสาวปาริชาติ แกนสําโรง
นางปาริชาติ ทองชุม
นางปาริชาติ เนตรทองหลาง
นางปาริชาติ พรเพ็ง
นางปาริชาติ พรหมประทานกุล
นางปาริชาติ พิพัฒนสุข
นางปาริชาติ แหงเจริญ
นางปาริยา พงษนิยะกูล
นางปาลิดา แกนสูงเนิน
นางปาลิดา ชํานาญอักษร
นางปาวรีย คําแดงใส
นางปาวี ทิพยอักษร
นางปติมา เงินเส็ง
นางปน แกว ไชยชอฟา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕

นางปน แกว ธนาธิบดี
นางสาวปน แกว ยงขามปอม
นางปน ทอง ใจสุทธิ
นางปน นภา สิงหมนัส
นางสาวปน เพชร สุวรรณโภคัย
นางปน วดี พิพิธ
นางปน อนงค เคนโยธา
นางปน อนงค บุญประกอบ
นางปยดา สวรรยาพานิช
นางปยธิดา อุนปลอด
นางปยนันท เปนสูงเนิน
นางปยนุช ไชยมงคล
นางปยนุช ไพบูลย
นางปยพร ไปยพงศ
นางปยพร ผองแผว
นางปยพร โสมาศรี
นางปยพัทธ มีอวม
นางปยมาส พรหมโชติ
นางปยรัตน เทศเรียน
นางปยรัตน เรืองวงศวทิ ยา
นางสาวปยวรรณ กอนศิลา
นางปยวรรณ รัตนสกุลชล
นางปยวรรณ แสนเกษม
นางปยอร พันธุระ
นางปยะฉัตร วารีชล
นางสาวปยะชนก นามทอน

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปยะดา สมคํา
นางปยะนันท ชุมเขียว
นางปยะนุช ชัยขันธ
นางปยะนุช ธรรมวิริยะ
นางปยะนุช พันธุสนิท
นางสาวปยะนุช โพธิ์มี
นางปยะมาภรณ วัฒนภูมิ
นางปยะรัตน พลอยเจริญ
นางปยะรัตน วงศศรียา
นางปยะวดี ปุรมั พกา
นางปยะวรรณ สิทธิโชติ
นางสาวปยะวัจนา โชคสถาพร
นางสาวปยา รพีธรรม
นางสาวปยานุช สอาดสุด
นางปยาภรณ ใจตรง
นางปยาภรณ รอดประเสริฐ
นางปยาภรณ สวางเพชร
นางสาวปุญญวีร สีหาวัฒน
นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรตั น
นางปุณญาภรณ แสงจันทร
นางปุณญิสา โชตนาพงศ
นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธ
นางปุณยนุช ทองมณี
นางสาวปุณยนุช เทพบุตร
นางปุณยวีร เตียววิวฒ
ั น
นางปุณยวีร รัตนชัยวัฒน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗

นางปุณิกา เข็มพิลา
นางปุณิกา จุลรีญากาศ
นางเปรมจิต กองมงคล
นางเปรมจิต ชาสมบัติ
นางเปรมจิต พิลาสันต
นางเปรมจิต ภริตานนท
นางสาวเปรมจิตต ภารดีรุจริ า
นางเปรมจิตต ลําดวนหอม
นางเปรมใจ มานิตย
นางเปรมฤดี จันทศิลา
นางเปรมฤดี พงษประเสริฐ
นางเปรมฤดี รานอก
นางเปรียญ หอมทอง
นางเปรียววลี ชมประเสริฐ
นางเปลงศรี จําปาหอม
นางไปรยา ไชยอินทร
นางผกา ดวงศิริ
นางสาวผกา วองนาวี
นางผกา ศรีทอง
นางผกากรอง กําลังงาม
นางผกากรอง จิวสืบพงษ
นางผกากรอง เจาะจง
นางผกากรอง ใจใหญ
นางผกาทิพย เกษรมาลัย
นางผกาทิพย เสรีวฒ
ั น
นางผกาพร ทองปากพนัง

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางผกาพร พรหมดํารง
นางผกาพันธ แทนนาค
นางผกามาศ โชติสาร
นางผกามาศ เนรคา
นางผกามาศ ปานเพชร
นางผจงสมร นาคสุข
นางสาวผดุงพร ขันศรีมนต
นางผดุงรัตน แกวใหญ
นางสาวผมกอง ประพันธศรี
นางสาวผลธรรม หนูคง
นางสาวผองจิต คลายสังข
นางสาวผองจิตต มิศิลา
นางผองพรรณ กลาแข็ง
นางผองพรรณ ไชยมงคล
นางผองพรรณ มณีรัตน
นางผองพันธ กาศโอสถ
นางผองพันธ ออนทอง
นางสาวผองศรี กลิน่ ศรีราช
นางผองศรี คงภักดี
นางผองศรี จงหาญ
นางผองศรี เจริญหลา
นางผองศรี เดชานนท
นางผองศรี ปทมเทศ
นางสาวผองศรี พงษพินิจศักดิ์
นางผองศรี แพงยัง
นางสาวผองศรี มานะกลา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙

นางสาวผองศรี รัตนไพจิต
นางผองศรี ฤทธิเดช
นางผองศรี วรรณทวี
นางผองศรี ศรีมีชัย
นางผองศรี สวัสดิวงศ
นางผองศรี หาระสาร
นางผองศรี อริยะกุล
นางผองศรี โฮงคําแกว
นางสาวผองใส สายราช
นางผองใส สุรงครัตน
นางสาวผาณิต เกตุนิล
นางสาวผาณิต ศรีวิไล
นางสาวผานิต ภูธราภรณ
นางสาวผาสุขสันต ไหมทิพย
นางผิวพร จันเขียว
นางสาวผิวพรรณ สังขแกว
นางสาวผุสดี คงไข
นางผุสดี คําผาด
นางผุสดี บุญหงษ
นางสาวผุสดี เพ็ชรทอง
นางผุสดี ฟกทอง
นางผุสดี วัชรสกุลวงศ
นางผุสดี เสนประดิษฐ
นางผุสดี หมัดยูนุ
นางผุสดี หรัง่ ทอง
นางสาวฝนทิพย จากผา

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางฝากฝน ลองเนียม
นางพงศศิริ โกมล
นางพงษพรรณ ติงหงะ
นางสาวพงษลัดดา บุตรกําพี้
นางพงษสดุ า โพธิ์ทอง
นางพจณีย สมทรัพย
นางพจนันท ลูกแกว
นางพจนา จันทรคํา
นางพจนา ทิศรําวัง
นางพจนารถ มีเครือ
นางพจนีนาถ ยาวขันแกว
นางสาวพจนีย ทองปญจา
นางพจนีย ธรรมตา
นางพจนีย มีพร
นางพจนีย แสงศรีจันทร
นางสาวพจนีย หอมตลบ
นางพชร โหจินดารัตน
นางสาวพชรพร มัน่ หาญ
นางพชรพรรณ สีดํา
นางพณิตา เงินทอง
นางสาวพนน ทาวทอง
นางพนม สินธุป ระจิม
นางสาวพนมพร อมรสันต
นางสาวพนมวรรณ ชูพันธ
นางพนอจิต เลื่อนทอง
นางพนัชกร แกววิมล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑

นางพนาพร ภูจอมจิตร
นางพนาพร ศรีวัฒน
นางพนารัตน สีมว ง
นางพนารัตน เอกปจชา
นางพนิดา แกวมวง
นางพนิดา ขันชัยภูมิ
นางพนิดา คําอุเทน
นางพนิดา ไตรยวงศ
นางพนิดา ทิพยวิชัย
นางพนิดา พอคา
นางสาวพนิดา ภูแพ
นางสาวพนิดา วงศสมบัติ
นางพนิดา วังทะพันธ
นางพนิดา ศรีงาม
นางสาวพนิดา สมบูรณยิ่ง
นางพนิดา เสือพลี
นางพนิดา อุสายพันธ
นางพนิตนาฎ ชูสงค
นางสาวพยงค เพงผุดผอง
นางพยงคทอง อภิวงศงาม
นางพยอม เขื่อนแกว
นางพยอม จันทรคลาย
นางพยอม ทรงสังข
นางพยอม บุญอุม
นางพยอม แสงคําภูมิ
นางพยอม หลักหาญ

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวพยอม หวังชืน่
นางพยุง นาคนวล
นางพยุง ลานขามปอม
นางสาวพยุงศรี เองฉวน
นางพเยาว ไกรสินธุ
นางพเยาว คตนวม
นางพเยาว จันทรจารุภัค
นางพเยาว บุญคง
นางพเยาว ปฐมกนก
นางพเยาว มโนรมณ
นางสาวพรกมล คงจินดามุณี
นางพรแกว ศิลารักษ
นางพรจิตร ศิริพร
นางพรใจ โพธิเ์ งิน
นางพรชนก ทองพิมพ
นางพรชนก รักษาพันธ
นางพรชนก ศรีจันทร
นางพรฑิพยภา บุญพันธ
นางพรณี จันทรทองแกว
นางพรทนา เชื้อเมืองพาน
นางพรทนา หนูแสง
นางพรทรัพย ชืน่ ตา
นางพรทิพย เกียรติวรี วัฒนา
นางพรทิพย โกชัยภูมิ
นางสาวพรทิพย คชาวงศ
นางพรทิพย งามสมจันทร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย จวงเงิน
นางสาวพรทิพย จวบมี
นางพรทิพย จันทรทอง
นางพรทิพย จันทรสุดา
นางพรทิพย จันทรหอม
นางพรทิพย จิตบุญ
นางสาวพรทิพย เจนจริยานนท
นางพรทิพย เจริญรัตน
นางสาวพรทิพย ดวงเพ็ญ
นางสาวพรทิพย เดชชัยยศ
นางพรทิพย ตั้งพาณิชย
นางพรทิพย เถาวสวุ รรณ
นางพรทิพย ทองนิล
นางพรทิพย ทองอินทราช
นางพรทิพย นาเรือง
นางพรทิพย บัวขาว
นางพรทิพย บุญสิทธิ์
นางสาวพรทิพย ประดิษฐนพิ นธ
นางพรทิพย ปานนิล
นางพรทิพย พรหมเพ็ญ
นางพรทิพย พลศร
นางสาวพรทิพย พิมพธนะพูนพร
นางพรทิพย พุฒิสาร
นางพรทิพย เพชรรักษ
นางพรทิพย ภัทราภิรกั ษ
นางพรทิพย ภาณุวฒ
ั นภญ
ิ โญ

๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพรทิพย ภาราทอง
นางสาวพรทิพย รังษี
นางพรทิพย ฤทธิ์บํารุง
นางสาวพรทิพย วงศชูเวช
นางพรทิพย ศรีเมือง
นางพรทิพย สมบูรณดี
นางพรทิพย สายแวว
นางพรทิพย สายะเวส
นางพรทิพย สินธนันชัย
นางพรทิพย สุริยะสุขประเสริฐ
นางพรทิพย เสาวโค
นางพรทิพย เสือโต
นางพรทิพย แสงแกว
นางพรทิพย เหมวิเชียร
นางสาวพรทิพย ออนทวม
นางพรทิพย อุนใจ
นางพรทิพา พรมชวย
นางพรทิพา รักษายศ
นางพรทิพา วรรณสมัย
นางพรทิพา สาธิตสิริกุล
นางพรเทวี เทียมอุทัย
นางพรธนา ทิพรักษ
นางพรธนีย ผองอําพรรณ
นางสาวพรนพิน อินตะ
นางพรนภัส ชาติเผือก
นางพรนภัส โนวะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕

นางพรนาถ เดชโภชน
นางพรนิภา ซาเกิม
นางพรนิภา ปลัดสิงห
นางพรนิภา มุขพรหม
นางพรนิภา ศุกรโยธิน
นางพรนิภา สุโพธิ์ภาค
นางพรประภา เชื้อชาญพล
นางพรปวีณ กาสา
นางสาวพรปวีณ วงศหมั่น
นางพรปวีณ ศรีคํามูล
นางพรพนา แดงสกล
นางพรพนา สมัยรัฐ
นางสาวพรพนา หวานคํา
นางพรพรรณ กาบเปง
นางพรพรรณ กุลมาตย
นางพรพรรณ คงสุจริต
นางพรพรรณ จันทรอาภา
นางพรพรรณ ใจกอน
นางพรพรรณ ตื้อยศ
นางพรพรรณ ธิวงษา
นางสาวพรพรรณ เพชรกําแหง
นางพรพรรณ เมืองสุวรรณ
นางพรพรรณ โมกระหงษ
นางพรพรรณ ศรีซุย
นางพรพรรณ สังขขาวกุล
นางสาวพรพรรณ สืบตัน

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพรพันธ ทวมแกว
นางพรพันธ ภูสอดเงิน
นางพรพิกุล เกลื่อนการ
นางสาวพรพิทักษ บุตรแสน
นางพรพิมล โชติโก
นางพรพิมล ตัญญะ
นางพรพิมล ประสงค
นางพรพิมล มณีรัตน
นางพรพิมล มุกสุวรรณ
นางพรพิมล รักษากิจ
นางพรพิมล สุรขันธ
นางสาวพรพิมล หนูดาํ
นางสาวพรพิมล หนูเอียด
นางพรพิศ ยาวิไชย
นางพรพิศ เลิศวิมลรัตน
นางพรพิศ วิชาชัย
นางสาวพรพิสุทธิ์ มียงั
นางพรม พาพลงาม
นางพรรณทิพย วงศชา งเงิน
นางพรรณทิพา ศรีฉัตร
นางสาวพรรณทิพา หอมจันทร
นางพรรณทิภา น้ําคาง
นางพรรณพร เขียวออน
นางพรรณพิไล แสนอุบล
นางพรรณพิศ มณี
นางสาวพรรณราย เกตุเกลา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗

นางพรรณราย สวางวัน
นางพรรณวดี โตมาก
นางพรรณวรีพร จันหาญ
นางพรรณวลัย คีรีวงศวฒ
ั นา
นางพรรณศิริ ภูเปลี่ยน
นางพรรณศิลป วงศสาํ ราญ
นางสาวพรรณอร เกลี้ยงประไพ
นางพรรณเอิญ ทองแกมแกว
นางพรรณา อารีพล
นางสาวพรรณิภา กมลสิงห
นางพรรณิภา จันทรสาร
นางพรรณิภา ดํารงคเกียรติ
นางสาวพรรณิภา ทัพโพธิ์
นางพรรณิภา เทาดี
นางสาวพรรณิภา บุตรรัตนะ
นางพรรณิภา สอนแกว
นางพรรณี กั้นไธสง
นางพรรณี ไกยสวน
นางสาวพรรณี จันทรอุปรี
นางพรรณี เดชมาก
นางพรรณี ไตรศร
นางพรรณี บรรจงเมือง
นางพรรณี ประดิษฐวงศ
นางพรรณี ประทุม
นางสาวพรรณี พรมบุญแกว
นางพรรณี มะหัด

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพรรณี มังทะ
นางพรรณี โยธาขันธ
นางพรรณี รัตนกาญจน
นางพรรณี ราชแดหวา
นางพรรณี ลําพาย
นางพรรณี วุฒิเดช
นางพรรณี สังขทอง
นางสาวพรรณี สังขทองงาม
นางพรรณี ใสแวว
นางสาวพรรณี หนูพันธ
นางพรรณี หมัน่ พิทักษพงศ
นางพรรณี อินทกาญจน
นางพรรณี อุทธโยธา
นางพรรณี โอมปาน
นางพรรัตน บัวเผียน
นางพรรัตน สุทธิชล
นางพรลภัส วิเชียร
นางพรวลัญช ภูวรรณ
นางพรวิภา ทองอนันต
นางสาวพรวิมล ยิ้มยอง
นางพรศรี เทียมเมือง
นางพรศรี อดุลศิริ
นางสาวพรศิริ เพชรรัตน
นางสาวพรสรวง เถาวทวี
นางพรสวรรค กัมพลานนท
นางพรสวรรค คุมไพร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรสวรรค เครื่องกัณฑ
นางพรสวรรค ผลินยศ
นางพรสวรรค ศิรวิ ัฒน
นางพรสวรรค สงวนนาม
นางสาวพรสวัสดิ์ ผัดโพธิ์
นางพรสุดา แกวหลา
นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ
นางพรแสง ฤทธิวงษ
นางพรหมพร แสนสุข
นางสาวพริ้มเพรา อนาวงศ
นางพฤษชาติ วงเวียน
นางสาวพลรัตน เสนาเพ็ง
นางพลอยชวรรณ รัตนวรรณ
นางพลอยนรินทร จันทรชนะ
นางสาวพลอยนวล อัจฉราวรรณ
นางพวงแกว ยาวไธสง
นางพวงเงิน เบาจังหาร
นางพวงทอง แกนนาคํา
นางพวงทอง ศรีวิลัย
นางพวงทิพย ผลพัฒนา
นางพวงทิพย ภักดีอะโข
นางพวงทิพย ยอดมงคล
นางพวงผกา จิตสุภาพ
นางพวงผกา ตลึงจิตต
นางพวงผกา ไตรราช
นางพวงพยอม เฉลิมวัย

๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพวงพร ชินะกุล
นางพวงพร ศรีสมบูรณ
นางพวงพรรณ รอนทอง
นางพวงเพชร กล่ําใย
นางพวงเพชร แกวเกต
นางพวงเพชร ฝายโคกสูง
นางสาวพวงเพชร ภูพลอย
นางพวงเพชร ศรีเทา
นางพวงเพชร อุทโท
นางพวงเพ็ญ ดําอุดม
นางพวงเพ็ญ ธรรมเศก
นางสาวพวงเพ็ญ สายสวาท
นางพวงรัตน บูรพัฒน
นางสาวพวงรัตน รักทอง
นางพวงรัตน สุขพัทธี
นางพสชนันท ขันคํานันตะ
นางพะเยาว แกวชูใส
นางสาวพะเยาว วงศสุวรรณ
นางพัชนันท ศรีนรครุฑ
นางพัชนินันท เชยชิต
นางสาวพัชนี ควรหา
นางพัชนี คําแกว
นางพัชนี ธรรมนิธา
นางพัชนี ประทุมสุวรรณ
นางพัชนี วงษนายะ
นางพัชนี หมุดยะฝา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชนีย ทองทิพย
นางพัชนีย วิจารณพล
นางสาวพัชบูลย วงคสืบ
นางพัชมณ ฉันทะกุล
นางพัชมาศ รุงสถิต
นางพัชรนันท ดาราสวาง
นางพัชรนันท ศรีเชียงเพ็ง
นางพัชรพร เทพปญญา
นางพัชรมัย ศิริสิงหสังชัย
นางสาวพัชรรชั ฎ แสงมณี
นางพัชรสนิ ี พรมโลก
นางสาวพัชรา จงเกษกรณ
นางสาวพัชรา ทองศรี
นางพัชรา บํารุงพงศ
นางพัชรา ภูพันลา
นางสาวพัชรา ลิขิตการ
นางพัชรา ศักดิ์แสง
นางพัชรา สายสุนทร
นางพัชรา สินสวัสดิ์
นางพัชรา อุไรมาลย
นางพัชราพร วอพะพอ
นางสาวพัชราพรรณ เมาน้าํ พราย
นางพัชราภร ทองบุญ
นางพัชราภรณ คงราศรี
นางพัชราภรณ ดอนแกว
นางพัชราภรณ นิลแกว

๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพัชราภรณ แปมกลาง
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
นางพัชราภรณ ศรีทิพย
นางพัชรารัตน ปอมสุวรรณ
นางสาวพัชริดา โปธา
นางพัชริดา สุวรรณกูฏ
นางพัชรินทร กอนเงิน
นางพัชรินทร คํากระจาย
นางพัชรินทร จินดา
นางพัชรินทร ฉัตรนารัตน
นางพัชรินทร ชีพธํารง
นางพัชรินทร พงษจํานงค
นางพัชรินทร พนังแกว
นางพัชรินทร พรหมเสน
นางพัชรินทร พลไวย
นางพัชรินทร มณี
นางพัชรินทร ยอดอินทร
นางพัชรินทร วัฒนจรัส
นางพัชรินทร วิเชียรกาญจน
นางพัชรินทร ศรทรง
นางพัชรินทร ศรีสอน
นางพัชรินทร ศักดิป์ านะรัตน
นางพัชรินทร สมดุลยาวาทย
นางพัชรินทร สิงหสรศรี
นางพัชรินทร อรัญสาร
นางพัชรินทร อารีสุข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓

นางพัชรินทร อิม่ ประยูร
นางพัชรี เกื้อลาย
นางพัชรี ครองยุติ
นางพัชรี ชัยศิลปน
นางพัชรี แดงสูงเนิน
นางพัชรี ธรรมนารักษ
นางพัชรี นอมระวี
นางพัชรี ประภาศิริ
นางพัชรี วงศแกว
นางพัชรี ศิลแสน
นางสาวพัชรี สุกติ ติรุงเรือง
นางพัชรี อัมโร
นางสาวพัชรี เฮงประเสริฐ
นางพัชรีพรรณ ชาติชัย
นางพัชรีย แสงสมบุญ
นางพัชรีย เอียดแกว
นางพัชรีรัตน เชื้อพันธ
นางพัชรีวรรณ ตลับทอง
นางพัฑฒิ์มาษ อินยา
นางสาวพัฒนนรี ชางเหล็ก
นางพัฒนรัตน มนทอง
นางพัฒนา กําเหนิดศิลป
นางพัฒนา กิติลือ
นางพัฒนา ไชยปญญา
นางพัฒนา แทนคร
นางพัฒนา ปอมประคอง

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพัฒนา ไพเกาะ
นางพัฒนา ยงเพชร
นางพัฒนา ศรีเทพ
นางพัฒนา สัตยชาพงษ
นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์
นางสาวพัฒนาภรณ วอนแดง
นางสาวพัฒนี มูลดี
นางพัณณชติ า วิภาคสวัสดิ์
นางพัณณภัสสร รืน่ ภาคพจน
นางพัณณิตา ใจมิภักดิ์
นางพัทธจิต จิรรัชตะสิริ
นางสาวพัทธนันท แกวนพรัตน
นางพัทธนันท เดชาวุฒิกุล
นางพัทธวรรณ กาญจนถาวร
นางพัทธวรรณ หามณี
นางพัทยา ชัยพฤกษ
นางพัทยา ศรีทอง
นางพัทยา สายเพ็ชร
นางพัทยา แสนทวีสขุ
นางพันทวี ฟกทอง
นางสาวพันทิพย กอกอง
นางสาวพันทิพา จันทรแสงศรี
นางพันทิพา พวงพรหม
นางพันทิพา สงาแสง
นางพันธทิพย สิทธิเสรีสุวรรณ
นางพันธนิพา พรมแกวตอ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕

นางพันธพิมล จันทรแสงทอง
นางพันธศรี แฟนประโคน
นางพันธิภา พงษประเสริฐ
นางพันนิล ชุดจีน
นางพัสกร ฐาปนียนนั ท
นางสาวพัสณี สุขสาโรจน
นางพัสตราภรณ นวลนาค
นางพาขวัญ นามสนิท
นางสาวพาณี พรมชาติ
นางสาวพาณี พูนธนะ
นางพาณีรศั ม เพชรธนาภัทร
นางพานทอง หาญดี
นางพานิต สันฝน
นางพานี นาคเสน
นางพายัพ วิไลวิทย
นางพาวนา เอีอ่ มสุวรรณ
นางพิกุล กาวิละพรรณ
นางพิกุล จีนปรีชา
นางพิกุล เจ็กอยู
นางพิกุล ทาหอม
นางพิกุล นิตยอํานวยผล
นางพิกุล บัวปา
นางพิกุล บุญสูง
นางพิกุล มัง่ มีผล
นางพิกุล รุง เรือง
นางพิกุล เรืององอาจ

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพิกุล วงศรตั นเพ็ญศิริ
นางพิกุล ศรีราชเลา
นางพิกุล อุดร
นางสาวพิจิตตรา พรหมเมตจิต
นางสาวพิชชยา อุทโท
นางพิชญชญา เดชพจน
นางพิชญชานันท วาณิชตระกูล
นางพิชญประอร สาคะรัง
นางพิชญรัศมิ์ ยูพานิช
นางพิชญลักษณ รัตนวัฒนาพงษ
นางพิชญสนิ ี กฤตินพสิษฐ
นางสาวพิชญสนิ ี เชียงแรง
นางสาวพิชญา ชวยบํารุง
นางพิชญา ยอดเมือง
นางพิชญานันท แกวมารยา
นางพิชญาภรณ เชษฐสิงห
นางพิชญาภา ภูมิชัยชนะ
นางพิชยญา ชุมภูทอง
นางพิชยาพร ศรีวังสุ
นางสาวพิชามญชุ แซจึง
นางพิฒยา เพชรสงฆ
นางพิณญา แกวประดิษฐ
นางพิณทิพย แสงสาคร
นางพิณนภา ทับไทร
นางสาวพิณรัฐ ประสพดี
นางพิณรัตน ปะบัวบาน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗

นางพิดาลิน อินตะแกว
นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี
นางพินพร แกวมีศรี
นางพิพัฒนาพร ศรีสขุ
นางพิมดาว ตั้งพงษ
นางสาวพิมปภา รัตนารมย
นางสาวพิมพกมน สกุลเอื้อกิติ
นางสาวพิมพกานต สมานุหัส
นางพิมพกุล กอพงษเสงี่ยม
นางพิมพจรัส อิทธิวศิ วกุล
นางพิมพจิต เจริญพันธ
นางพิมพใจ พืชทองหลาง
นางพิมพใจ พุมประทีป
นางพิมพใจ สุญาสิทธิ์
นางพิมพใจ อินาลา
นางพิมพฉวี หิรัญวงศ
นางพิมพชญา ดํารงขาวโต
นางพิมพชไมมาศ พรอมพรม
นางพิมพประไพ จันทรกลับ
นางสาวพิมพประไพ ชาตินดั
นางพิมพประไพ ไชยเสนา
นางพิมพประไพ แสงทอง
นางพิมพปราง กมลเพ็ชร
นางสาวพิมพพร ครอบครอง
นางพิมพพรรณ หนูเมืองธํารง
นางพิมพพิศา สังฆะประดิษฐ

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพิมพร สาระพันธ
นางพิมพรรณ เชื้อหมอ
นางพิมพรรณ มวงนอย
นางพิมพรดั ดา ศรีแกว
นางพิมพวดี เรืองศรี
นางสาวพิมพวรัญช นอยพิทักษ
นางพิมพวรา ศิรไิ สย
นางพิมพวมิ ล บุญสนอง
นางพิมพศิริ ปุยะติ
นางสาวพิมพันธุ พิริยะวรางกูร
นางพิมพา บุญสาลี
นางพิมพา ยุระพันธ
นางพิมพา รัตนตรัยวงศ
นางสาวพิมพาภรณ สุขพวง
นางพิมพิสร แสนเมือง
นางพิมมณี เชาวลิต
นางพิมล จันทรทอง
นางพิมลพรรณ ถุงทอง
นางพิมลพรรณ ปนตี
นางพิมลรัตน พุฒศรี
นางพิมลรัตน ศรีหาวงศ
นางพิมลวรรณ พรหมกตัญู
นางพิมวดี มวงแกว
นางพิรญ
ั ญา พัวพันธ
นางพิราพรรณ ใจจิตร
นางพิรุฬ ทองทัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙

นางพิไลพรรณ จุลศรี
นางพิไลพรรณ พลเยี่ยม
นางพิไลรัตน จันทระ
นางพิไลลักษณ เขียวประเสริฐ
นางพิไลลัคน เพชรสุข
นางพิไลวรรณ ศรีรตั นสุข
นางพิไลวรรณ อินวกูล
นางสาวพิศเพลิน คิดถูก
นางพิศภรณ ปญญาวี
นางสาวพิศมร สุทธิสาร
นางพิศมัย แกลวกลา
นางสาวพิศมัย คชเขื่อน
นางสาวพิศมัย จั่นเพชร
นางพิศมัย ฉายขุนทด
นางพิศมัย ซื่อสัตย
นางพิศมัย นุชเทียน
นางพิศมัย บุญรอด
นางพิศมัย ปลัง่ กลาง
นางพิศมัย ปาละจูม
นางพิศมัย ภูมิสวุ รรณ
นางพิศมัย ราชมณี
นางพิศมัย เลิศฤทธิพงศ
นางพิศมัย วงศคําตา
นางสาวพิศมัย วงศเตชะ
นางพิศมัย วิไลประสงค
นางพิศมัย ศรีคํามุล

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพิศมัย ศรีอาจ
นางพิศมัย อินปน
นางพิศมัย อุดง
นางสาวพิศวง คมขํา
นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร
นางพิษณุ สิมมา
นางพิสดา พระราช
นางพิสมัย เกียรติไกรรัตน
นางพิสมัย แกนกอ
นางพิสมัย ขําติ๊บ
นางพิสมัย จันทาโทออน
นางพิสมัย ชววิกรานต
นางสาวพิสมัย ทองสระนอย
นางสาวพิสมัย นันทเสนา
นางพิสมัย บัวใหญรักษา
นางพิสมัย ประเสริฐไทย
นางพิสมัย ผาฮุย
นางพิสมัย พลขันธ
นางพิสมัย พูลศิริ
นางพิสมัย ศุภพงษ
นางพิสมัย สารวงค
นางพิสมัย หมื่นเจริญ
นางพิสมัย อุมอยู
นางพิสวาท ภาดี
นางสาวพีรชยา ชีหรั่ง
นางสาวพีรญา ลิม้ วงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑

นางพีรพรรณ เชยชม
นางพีรภาร ทองมา
นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย
นางพึงฤทัย กาศทิพย
นางพุทธชาติ ชูเชิด
นางพุธทิตา ผิวเกลี้ยง
นางพุมพร สงสุข
นางพุมเรียง สุขาบูรณ
นางพูนจิตร วนาภรณ
นางพูนชา นิติ
นางสาวพูนทรัพย จันโสม
นางพูนทรัพย รัตนศิลา
นางพูนศรี ปานมวง
นางพูนศิริ อุปาจันโท
นางพูนสุข ถิ่นลิพอน
นางสาวพูนสุข เวียงคํา
นางพูนสุข สกุลงาม
นางพูนสุข สมบัติสิน
นางพูลพิสมัย กสิพันธ
นางพูลศรี จันโทพลัง
นางพูลศรี ยาทองไชย
นางพูลศรี สังขสวุ รรณ
นางพูลศิลป เสมเหลา
นางพูลสมบัติ เชษฐา
นางเพชรดา ธรณี
นางเพชรธนินทร การะวิโก

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวเพ็ชรนิภา นนทนาคร
นางเพชรพันธุ ประภาศรี
นางเพชรยุภา สุริยะกาญจน
นางสาวเพชรรัตน ปญญาอินทร
นางเพชรรัตน เพียรธัญกรณ
นางเพชรรัตนภรณ บุญยัง
นางเพชรวิชชาญา บุญตรา
นางเพ็ชรศรี แกวดวงตา
นางสาวเพชรสิริ โยคะสิงห
นางเพชรสุดา พงษสมร
นางสาวเพชรา เทือกเพีย
นางสาวเพชรา ฤทธิม์ ณี
นางเพ็ชรา สังขสน
นางเพชรี โสดา
นางเพชลี โสภาพล
นางเพ็ญกุศล ภูมิประภาส
นางเพ็ญแข กันภัย
นางเพ็ญแข ศิริโสดา
นางเพ็ญแข หนูขาว
นางเพ็ญจันทร กลิ่นขจร
นางเพ็ญจันทร ดวงสมร
นางเพ็ญจันทร ธาราทรัพย
นางเพ็ญจันทร เพ็ญประภากร
นางเพ็ญจันทร เสมรบุณย
นางเพ็ญจา ชมภูมิ่ง
นางเพ็ญตะวัน ธรรมพิทักษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓

นางเพ็ญทวี สุคําถา
นางเพ็ญทิพย บุญกุศล
นางเพ็ญทิวา ยีว่ าศรี
นางเพ็ญนภา ชาญณรงค
นางเพ็ญนภา พันธุท ุม
นางเพ็ญนภา วรเลิศ
นางเพ็ญประภา ไชยศรียา
นางเพ็ญประภา รักวีรธรรม
นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ
นางเพ็ญพนา รักษาแกว
นางเพ็ญพร แกวขาว
นางสาวเพ็ญพรรณ เตโช
นางเพ็ญพรรณ เติมฤทธิกุล
นางเพ็ญพรรณ มาชู
นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตร
นางสาวเพ็ญพักตร โคตรสมบัติ
นางเพ็ญพิชชา ไชยแกว
นางเพ็ญพิชชา สุวิทยาภรณ
นางสาวเพ็ญพิชา ชมชัยรัตน
นางเพ็ญพิมล ชูเสนผม
นางสาวเพ็ญพิวรรณ แจงจิตต
นางเพ็ญพิศ แกวงาม
นางเพ็ญรุง อารยะจารุ
นางเพ็ญลักษณ ถุนพุฒดม
นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ
นางเพ็ญวิภา มะดอรอแม

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเพ็ญศรี กุลนิตย
นางสาวเพ็ญศรี เกษสีแกว
นางเพ็ญศรี เกิดดวยทอง
นางเพ็ญศรี แกววัน
นางเพ็ญศรี เขียวกลม
นางเพ็ญศรี จันทรเดช
นางเพ็ญศรี จําศรี
นางสาวเพ็ญศรี จิตสินธุนันท
นางเพ็ญศรี ชูเลิศ
นางเพ็ญศรี ตันสถาพร
นางเพ็ญศรี นิสโร
นางเพ็ญศรี บุญญบาล
นางเพ็ญศรี พลพงษ
นางเพ็ญศรี พาหะนิชย
นางเพ็ญศรี พิพัฒนวรสกุล
นางเพ็ญศรี รัตนตรัยวงศ
นางเพ็ญศรี เลิศไชยงคพานิช
นางเพ็ญศรี ศักดี
นางเพ็ญศรี ศิริสอน
นางเพ็ญศรี สวาปการ
นางเพ็ญศรี สุมมาตย
นางเพ็ญศรี เสนวิรัช
นางเพ็ญศรี อินตะเสน
นางเพ็ญศรี อูเงิน
นางเพ็ญศรี โออารี
นางเพ็ญศิริ จันทรศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕

นางสาวเพ็ญศิริ พรหมกิ่งแกว
นางเพ็ญศิริ เมืองหนองหวา
นางสาวเพ็ญศิริ วุฒิปนุ ยะ
นางเพ็ญศิริ สังขสัพพันธ
นางเพ็ญศิลป แสนใจวุฒิ
นางเพ็ญสิริ วิไลรัตน
นางสาวเพ็ญสุดา ประยูรพิทักษ
นางเพทาย สุจติ รา
นางเพลินจิต ภักดี
นางเพลินจิต หิรัญคํา
นางสาวเพลินจิตร จันทรักษ
นางเพลินใจ ชวยบํารุง
นางเพลินทิพย สงขาว
นางเพลินพิศ บุญลาภ
นางเพลินพิศ ลิม่ วรกุล
นางเพลินพิศ แสนมาโนช
นางเพลินพิศ แสนเสร็จ
นางเพลินศิริ ชอบธรรม
นางเพิ่มพร ขวัญชัย
นางเพิ่มพูน จันสม
นางเพียงใจ กองมา
นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์
นางเพียงใจ สิมมา
นางเพียงทอง เงินประดับ
นางเพียงพิมพ วงศชัย
นางเพียงพิมพ สาขนินท

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเพียงพิศ เศษคึมบง
นางเพียงเพ็ญ แผวสะอาด
นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ
วาที่รอยตรีหญิง เพียงฤทัย เพิ่มผล
นางสาวเพียงฤทัย ไหมทอง
นางเพียรจิตร ใยนนท
นางเพียรใจ รูฉ ลาด
นางเพียรทอง สิงหหลง
นางเพียรสิริ เกษมสุข
นางแพงมา โกมุทธพงษ
นางแพงศรี ทองพิทักษ
นางสาวแพรวขวัญ โพธิ์ทองธนพร
นางแพรวพรรณ ประสมศิริ
นางไพจิตร กุคําจัด
นางสาวไพจิตร จันทรโพยม
นางไพฑูรย ชะอุมฤทธิ์
นางไพฑูรย ทัศบุตร
นางไพฑูรย มีพรหมดี
นางไพทิพย โกทัน
นางไพบูรณ พูลเพิ่ม
นางไพรพนา เตียวตระกูล
นางไพรรินทร ศรีมันตะ
นางไพรวรรณ เชาวนประยูร
นางไพรวรรณ ตนงอ
นางไพรวรรณ วงคละคร
นางไพรวัน วงษศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางไพรวัลย ขาวหมื่นไว
นางไพรวัลย เคหาบาล
นางไพรวัลย ทูลธรรม
นางสาวไพรวัลย บุญมามณี
นางไพรวัลย มาตรวังแสง
นางไพรวัลย สําเภาเงิน
นางสาวไพรวัลย สุนนั ธรรม
นางไพรเวียง ทุมมากร
นางไพรัช ขอสูงเนิน
นางไพรัช ทองศิริ
นางไพรัช ศรีราชา
นางไพรัตน ประทินรัมย
นางไพรัตน วงษบูรณาวาทย
นางสาวไพริน เขือ่ นแกว
นางไพรินทร จารุพิมลเกียรติ
นางไพรินทร มังษา
นางไพรินทร วงศมหา
นางไพเราะ ไตรมาส
นางสาวไพเราะ ปน งาม
นางสาวไพเราะ โภไคยวงศสถิตย
นางไพเราะ ศรีอภัย
นางไพเราะ อรอินทร
นางไพฤทธิ พูลผล
นางไพลิน กิจสวัสดิ์
นางสาวไพลิน คงเกลี้ยง
นางไพวรรณ พันธภูมิ

๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางไพวรรณ ภูครองจิตร
นางไพวัน เกตุไธสง
นางไพวัลย ชัยเกิด
นางไพวัลย ศรีศิลป
นางสาวไพวัลย เหล็งสุดใจ
นางไพศาล แสนยามูล
นางฟองแกว เล็กอุทัยพานิช
นางฟองจันทร ขําราย
นางฟองจันทร ศิรินอย
นางสาวฟองนวล ผลมาก
นางฟองนวล แสงตาหลา
นางเฟอง สุขวัฒน
นางภคพร บุตรเนียม
นางภคมน ไวยมาตร
นางภควดี ทองรัตน
นางภนัสษร หมัน่ ศึกษาบท
นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ
นางภรณณพัชญ พันธพงษ
นางภรณี การะนุต
นางภรณี งาเนียม
นางสาวภรดี พรหมอินทร
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
นางภรินทร ดวงสีจันทร
นางภักดิพร ออนเขวา
นางภักดิ์ฤดี แจงไข
นางภักดี ฉิมไทย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙

นางภักดี มากจุย
นางสาวภัคจิรา ประสมบูรณ
นางภัคจิรา สารทอง
นางภัคตรี ตุนกอ
นางภัคธีมา รุจริ ะพงศ
นางสาวภัคพิชชา คําภูแสน
นางภัคศรัณย ประกายบุษราคัม
นางภัคสุภางค คชคีรี
นางภัชรา จีรชัยพันธุสกุล
นางภัชราพรรณ รัตนะ
นางภัชราภรณ โพธิสาร
นางสาวภัชรี ภูมหิ าทอง
นางภัฎรพินท ใจเพียรทอง
นางภัณฑิรา สวัสดี
นางภัณทิรา ชัยอินตา
นางภัตรชลาภรณ มหิพันธุ
นางสาวภัททิรา จรูญพันธ
นางภัททิรา พงษเสือ
นางภัทรกุล กุลจิตติพัทธ
นางภัทรจิตรา พิบูลย
นางสาวภัทรชนันท โทบุดดี
นางสาวภัทรญา กองมะณี
นางภัทรธิดา อินพรมมา
นางภัทรนันท จอกสมุทร
นางภัทรพร ณรงคศักดิ์
นางสาวภัทรพร พิมพใหญ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางภัทรพร พุฒปิ ระภาส
นางภัทรพร วิบูลยปรีชา
นางภัทรภร ศรีดี
นางภัทรวดี พืชนอก
นางภัทรวรรณ เที่ยวประเสริฐ
นางภัทรวิไล แดงโสภา
นางสาวภัทรศรัณยพร จางโพธิ์
นางภัทรา คงทิม
นางภัทรา ปราณีตพลกรัง
นางภัทรา พงศาปาน
นางภัทรา พิลาลัย
นางภัทรานิษฐ กองรักษา
นางภัทรานิษฐ ภัทรนิธธิ นาพงศ
นางภัทรานิษฐ อิม่ ศิล
นางภัทราพร เครือศิริ
นางภัทราพร บุญเกิด
นางภัทราภรณ โกฎแสง
นางภัทราภรณ โยธารินทร
นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปยะปกรณ
นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิวงศ
นางภัทรียา จันทรบาง
นางภัทรียา ยิ้มแยม
นางภัสชาวรรณ จันทนุปาน
นางภัสนี บุญทกูล
นางภัสสร คงรัตนอาภรณ
นางภัสสร ทิมาศาสตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑

นางภากรณ เมอะประโคน
นางภาคินี พงศสุทธิ
นางสาวภาณชนก นภาพร
นางภาณิกา จรูญทองแถม
นางภาณินี สุขสมัย
นางภาณี ชินธเนศ
นางภาณุพร พงศสวุ รรณ
นางสาวภาณุมาศ ดามี
นางภาณุมาศ พบสุข
นางภานี อาญาเมือง
นางสาวภานุมาศ นิคมรัตน
นางสาวภานุลกั ษณ แสงเนตร
นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย
นางสาวภารดี แกวประชุม
นางสาวภารดี ชัยศิริ
นางภารดี บัวเพ็ชร
นางภาริณี ลิขิตวรสิริ
นางภาวดี ขวาไทย
นางภาวดี รัมมะกรณ
นางภาวนา เหมะธุรินทร
นางภาวิณี โคตรอาษา
นางภาวิณี สุขสวัสดิ์
นางสาวภาวิณี เสนาการ
นางภาวิณีย ศรีกุลจันทร
นางภาวิดา ปลอบโยน
นางภาวินี ชูขํา

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางภาวินี ประจงจัด
นางภาวินี พรหมแดน
นางภาวินี เสนาพล
นางภาวิมล ศรีทองสุข
นางภาวิไล บุญทองแพง
นางภิญญตา พันธรักษา
นางภิญทอง สาศรี
นางภิตนิ ันท โสธร
นางภิรดี ยอดยาดี
นางภิระไทย จันทวงค
นางภุมริน ตัง้ เสริมสิทธิ์
นางสาวภูรติ า ณิยกูล
นางสาวภูรติ า สุพยนต
นางสาวภูศิริ ภัทรพงศพันธ
นางเภทรัตน พงษาคราม
นางเภาพิไล ปณฑรสูตร
นางมณฑกาญจน โรจนหริ ญ
ั
นางมณฑกานต สุธรี ธรรม
นางมณฑนา เพชรแท
นางสาวมณฑวรรณ แสงนนท
นางมณฑา ธาราพงษ
นางมณฑา ปยะธํารงชัย
นางสาวมณฑา ไมทรัพย
นางมณฑา รองเดช
นางมณฑา เรืองฤทธิ์
นางมณฑาทิพย จงชาญสิทโธ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณฑาทิพย จามพัฒน
นางมณฑิดา ปญญาดี
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสาวมณเฑียร จันทรขอนแกน
นางมณโฑ แกวสอน
นางมณทิรา ตรีวงศ
นางสาวมณทิรา นามทิพย
นางมณธีย สุขกุล
นางมณษา วิบรู ณานนท
นางมณิดา ชนะชัย
นางมณี ทองใบโพธิ์
นางสาวมณี ธีระบุญยะ
นางมณี บุญเพลิง
นางมณี ประดับศรี
นางมณี เผือกใต
นางมณี สงวนศักดิ์
นางมณี สังขทอง
นางมณี เสนาพันธ
นางสาวมณีกาญจน สมออน
นางมณีจนั ทร เจริญกุล
นางมณีจนั ทร ยีดอรอแม
นางสาวมณีประภา สกุลลักษณ
นางมณีรัตน นันทสุวรรณ
นางมณีรัตน ปกีรณัมกิจ
นางมณีรัตน ศรีสายันต
นางมณีรัตน ศิรไิ ปล

๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมณีรัตน แสงปก
นางมณีรัตน หลาศักดิ์
นางสาวมณีรัตน หวันวิเศษ
นางมณีรัตน อภัยโส
นางสาวมณีรัตน อุดม
นางสาวมณีรุง เรืองไชย
นางมณีลกั ษณ บอคํา
นางมณีวรรณ บุลมาก
นางมณีวรรณ แพงเจริญ
นางมณีวรรณ สุทธรินทร
นางมณีวรรณ เหมือนนาค
นางมณีวรัช บัวแกว
นางมธุกร สีทะนารัตน
นางมธุรส แซลมิ้
นางมนฑกาน เหนี่ยวองอาจ
นางมนเฑียร ไวยนิกรณ
นางสาวมนตนภัส มโนการณ
นางมนตรีรตั น แดงเหลือง
นางมนตฤทัย สุวะนาม
นางสาวมนตโสภิต สุขแสน
นางมนทกานต คํายา
นางมนพร สังขกระแสร
นางมนพัทธ รุง เชา
นางมนศิริ แกวศรี
นางสาวมนสิชา ตางประเสริฐ
นางสาวมนัญญา สวนแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕

นางมนัสกุล กําริสุ
นางมนัสขวัญ รักษา
นางมนัสชนก ชูถนิ่
นางมนัสชนก อุดมดี
นางมนัสดา แกวขาว
นางมนัสนันท กุลวงศ
นางสาวมนัสนันท เหมือนจิต
นางมนัสวี เสาวรัจ
นางสาวมนิต โพธิ์ศรี
นางมยุรา กาจิตร
นางมยุรา ชุมทอง
นางมยุรา นนทแกว
นางมยุรา ปลอดชูแกว
นางมยุรา มีภู
นางมยุรา สวางวงษ
นางมยุรี แกวดํา
นางมยุรี คงโต
นางมยุรี จันทวี
นางมยุรี จามรวรรณ
นางมยุรี เจนจบ
นางมยุรี ไชยวงศ
นางมยุรี ทาวศรีชัย
นางมยุรี ไทยดี
นางสาวมยุรี นาชัยสิทธิ์
นางมยุรี ปญญาเอก
นางมยุรี พลดงนอก

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมยุรี ฤทธิ์มาก
นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
นางมยุรี เวชสาร
นางมยุรี ศิริยานนท
นางมยุรี สายรัตน
นางมยุรี สีพาฤทธิ์
นางมยุรี สืบพรม
นางมยุรี สุดแกว
นางสาวมยุรี อุทัยวัฒนา
นางมยุรี อุนวิเศษ
นางมยุรีย แพรหลาย
นางมยุรีย อัฐวงศ
นางมยุเรศ เกษร
นางมยุเรศ ชัยชนะ
นางมรกต เดชชาญชัย
นางสาวมรกต มาฉาย
นางสาวมรรคมณฑ สนองคุณ
นางมลทา ทรงศรี
นางมลทิพ โชติรัตน
นางมลทิพย ทองสุข
นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย
นางมลฤดี เวียงทอง
นางมลวิภา ไพศาล
นางมลิวัลย พาศรี
นางมลิวัลย เพียรมนกุล
นางสาวมลิวัลย สินธุบุญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗

นางมะปราง สุขวาสนะ
นางสาวมะลิ ครุปติ
นางมะลิ คําอินทร
นางมะลิ โคนะโล
นางมะลิ จุลสัย
นางมะลิ เตียวเจริญ
นางมะลิ ลี้สกุล
นางมะลิ สอนใหม
นางมะลิ สังขมูล
นางมะลิ สุขสําราญ
นางมะลิ หมวกสันเทียะ
นางสาวมะลิจันทร มะแกว
นางสาวมะลิดา ประทุม
นางมะลิพร กลับดี
นางมะลิไพ นามแสง
นางมะลิวัลย กุลรัตน
นางมะลิวัลย ตันเปาว
นางมะลิวัลย มาเมือง
นางมะลิวัลย ศิริสุทธิ์
นางมะลิวัลย เอมโอฐ
นางมัจฉา กุนาคํา
นางสาวมัจฉา สมชาติ
นางมัชฌิมา ดวงอิ่ม
นางมัชฌิมา วงษาสาย
นางมัชฌิมา สงสัมพันธสกุล
นางสาวมัญชรี อัง้ บุญเรือง

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมัฒนา จึงวัฒนาวงค
นางสาวมัณฑนา คณิช
นางมัณฑนา จันทรพานิช
นางสาวมัณฑนา ทับทิม
นางสาวมัณฑนา ไทยแท
นางมัณฑนา บัวประเสริฐ
นางมัณฑนา บํารุงจิตต
นางมัณฑนา ปตรัตน
นางมัณฑนา ปมปา
นางมัณฑนา พุมไสว
นางมัณฑนา ศรีคําภา
นางมัตติกา มณีวฒ
ุ ิวรสกุล
นางมัทนา กําแหง
นางมัทนา โชติขุนทศ
นางมัทนา โลหะนะ
นางมัทนา ศิริรักษ
นางมันตรินี วงศาโรจน
นางมันทนี บุญฤทธิ์
นางมัลธนา แกวสุวรรณ
นางมัลลิกา แกวชลคราม
นางมัลลิกา ขวัญพุฒ
นางมัลลิกา ทวีชัย
นางมัลลิกา เทียมเมือง
นางมัลลิกา เบามี
นางมัลลิกา ยานะ
นางสาวมัลลิกา สาวเสม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙

นางมัลลิกา อรัญศรี
นางมัสยา เกษรวนิชวัฒนา
นางสาวมาดี ธรรมสุนทร
นางมาธัญษา พุทธกุล
นางมานิดา เริม่ ฤกษ
นางมานิต ทวยหาญ
นางมานีวรรณ เพชรรัตน
นางมารยาท กลิน่ จันทร
นางสาวมารศรี ธานี
นางมารศรี เพียรทอง
นางมารศรี รวมสุข
นางมารศรี รักหอม
นางมารศรี ลิ้นจี่
นางมารศรี ศิรมิ งคล
นางมารศรี สาระวาท
นางมาริน นาภูรตั น
นางมารินทร ภักติวงษ
นางมารินทร รักสุข
นางมารินทร สาลี่
นางมาเรียม ยะสะแต
นางมาลัย จันมา
นางมาลัย เดชดาน
นางมาลัย เทียมวงศ
นางมาลัย บริบรู ณมงคล
นางสาวมาลัย ผลดีนานา
นางมาลัย โรจนภิญโญสถิต

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมาลัย วงษกณ
ั หา
นางมาลัย สุปฏิ
นางมาลัยพร ซองทุมมินทร
นางมาลิณี ตาหลา
นางมาลิณี พูลศรี
นางมาลินี พรดอนกอ
นางมาลินี รักชื่อ
นางมาลินี วงษคํา
นางมาลินี หวยหงษทอง
นางมาลิวัลย อนรรฆวี
นางมาลี กกไธสง
นางมาลี แกวละเอียด
นางมาลี ขุนทองจันทร
นางมาลี จันทรศรีทอง
นางมาลี โชติชัย
นางมาลี ดวงตาประเสริฐ
นางมาลี ทรงเกตุกุล
นางมาลี บุญคุณ
นางมาลี บุญเทพ
นางมาลี ผูกอยู
นางมาลี พรหมเพ็ญ
นางมาลี พุมศฤงฆาร
นางมาลี ภูทอง
นางมาลี เรืองฉาย
นางมาลี ลายประดิษฐกร
นางมาลี ไววอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑

นางมาลี สุนทรพันธ
นางมาลี สุภาภรณประดับ
นางมาลี หะยีบูยา
นางมาลี อนุกูล
นางมาลี อรอินทร
นางสาวมาลี เฮงสุวรรณ
นางมาลีวัลย นอยนาช
นางมาเลียม กล่ําปาน
นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ
นางสาวมุกดา บรรณบุบผา
นางมุกดา ปาไหน
นางมุกดา พลเกษตร
นางมุกดา โพธิ์สวุ รรณ
นางสาวมุกดา อินตะยศ
นางสาวมุจรินทร นวะมะวัฒน
นางมุฑติ า สังฆะมณี
นางเมตตา ชมภูวงศ
นางเมตตา ชายหาด
นางสาวเมตตา พยัฆศิริ
นางเมตตา ไพรบึง
นางเมตตา สารมานิตย
นางเมตตา สุขเกษม
นางสาวเมธวี ดอกชะเอม
นางเมธินี จงรักษ
นางเมธินี แพงดวงแกว
นางเมธินี ระวิชัย

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวเมษา คือใคร
นางแมนมาส อัครกตัญู
นางแมนสรวง อินสาน
นางไมตรี คลายกองนา
นางยงทิพา บํารุงธรรม
นางยดาเรศ เลงกูล
นางยมนา เตี่ยนกี่
สิบเอกหญิง ยมลพร แจงเจน
นางยลรดี ทองธรรมชาติ
นางยวง บํารุงบุรี
นางยวนใจ พันตรี
นางยศพร จิรพรเจริญ
นางสาวยาใจ คําสอน
นางยินดี คําชุม
นางยินดี ชวยปลอด
นางยินดี ทองสาม
นางยินดี ทิพยวังโพธิ์
นางสาวยินดี รับความสุข
นางยินดี เวชสาร
นางยินดี หงษภักดี
นางยิ้มรมัย พลศรี
นางยี่สุนเทศ จตุรพักตรพิสฐิ
นางยุกฟา พวงธรรม
นางยุกหลั่น แสงหวา
นางยุคล ไชยมงคล
นางยุคลธร เครือหลี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓

นางยุคลธร เนตรสูงเนิน
นางยุพดี คําลือ
นางสาวยุพดี ทองแท
นางสาวยุพดี นิธิสุภา
นางยุพดี มีแกว
นางยุพดี วัตตธรรม
นางยุพดี เอมะพรหม
นางยุพนันท สุขหมั่น
นางยุพยง ใจกวาง
นางสาวยุพา ตันตินิพันธุก ุล
นางยุพา ถาวระ
นางยุพา ทองโปรง
นางสาวยุพา ธรรมวงศ
นางยุพา เนือ่ งบุรีรัมย
นางยุพา ยอดคํา
นางยุพา ศิรริ ุงวัฒนชัย
นางยุพา สัสดีแพง
นางยุพา สิทธิประเวช
นางยุพา สุนทรีมณีกริช
นางยุพา แสงสุณีนวิ ัฒน
นางยุพา อนงาม
นางยุพา อุดมมาก
นางยุพาพร ชุมแสง
นางยุพาพร วรพล
นางสาวยุพาพร สิงหวงศ
นางยุพาพรรณ สีมะฆะ

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวยุพาพันธ มินวงษ
นางยุพาภรณ จันทสังข
นางยุพิน กองสี
นางยุพิน แกวโต
นางสาวยุพิน โกสูงเนิน
นางยุพิน คลายนา
นางยุพิน คําภา
นางยุพิน ชัยชนะ
นางยุพิน โชติกาญจน
นางยุพิน ทาวแกว
นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ
นางยุพิน นิม่ กระโทก
นางยุพิน บุญธรรม
นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
นางยุพิน บุตรน้ําเพชร
นางยุพิน พลบุญ
นางยุพิน พวงคํา
นางยุพิน พาลี
นางยุพิน โพธิษา
นางยุพิน มีชนื่
นางยุพิน ลครแกว
นางยุพิน เวชทัพ
นางยุพิน ศรีสิทธิ์
นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ
นางยุพิน แสงงาม
นางสาวยุพิน หวังผล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕

นางยุพิน หองแซง
นางยุพิน อุปลา
นางยุภา โคธิเสน
นางยุภา ทิพยพันธ
นางยุภา บุญพันธ
นางยุภาพร งามเจริญ
นางยุภาภรณ สุทธิศิริ
นางสาวยุภาภรณ อาวรณ
นางยุรีพร หิญชีระนันทน
นางยุวดี เชื้ออะภัย
นางยุวดี ไตรทิพยชาติสกุล
นางยุวดี แปงสนิท
นางยุวดี ลิ้มศิริสถาพร
นางยุวดี สีละบัตร
นางยุวดี สุขสวัสดิ์
นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข
นางยุวดี อัสราษี
นางยุวดี อินทรยิ้ม
นางยุวดี โอมณี
นางยุวพิน พูลสุขโข
นางยุวรี เอียดหัด
นางยุวเรศ ลาชานนท
นางยุวนั ดา วิงวน
นางเย็นจิตต โภคาลัย
นางเย็นจิตร เพชรกาฬ
นางเย็นใจ วงษศริ ิ

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเยาวดี แกวชวย
นางเยาวดี เล็กกุล
นางเยาวธิดา กาบปนะ
นางเยาวนา สิทธิเชนทร
นางสาวเยาวภา คหัสคัดคาม
นางเยาวภา จันสุตะ
นางเยาวภา สมนาม
นางเยาวภา สมานชาติ
นางสาวเยาวมาลย จีนทอง
นางเยาวมาลย ไชยวัฒนานนท
นางเยาวมาลย มะเดโช
นางเยาวมาศ ดินลานสกูล
นางสาวเยาวรัตน กมลอัศวโรจน
นางเยาวรัตน ชุมภูจันทร
นางเยาวรัตน แสนสุข
นางเยาวรี ปรังประโคน
นางสาวเยาวเรช หมูด ี
นางเยาวเรศ ทีปรักษพันธ
นางเยาวเรศ ธนวนกุล
นางเยาวเรศ ปดถม
นางเยาวเรศ ศรีมงคล
นางเยาวเรศ สนิทการ
นางเยาวเรศ สารพิชญ
นางเยาวเราะ สตอหลง
นางเยาวลักษณ คงกิจ
นางเยาวลักษณ เจรียมพันธ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗

นางเยาวลักษณ ดอแม
นางเยาวลักษณ ปรุงแตงกิจ
นางเยาวลักษณ ปยนันทคุณ
นางเยาวลักษณ พันกลั่น
นางเยาวลักษณ พิเชฐโสภณ
นางสาวเยาวลักษณ เล็กทาไม
นางเยาวลักษณ วงษภูธรณ
นางเยาวลักษณ วรินทรเวช
นางเยาวลักษณ วีระพันธ
นางเยาวลักษณ ศิลปกุล
นางเยาวลักษณ เสียงเจริญ
นางเยาวลักษณ หาญลํายวง
นางเยาวลักษณ อินทรวงศวาร
นางโยษิตา สูสุข
นางสาวรจนา ขอรม
นางรจนา ขันทะสีมา
นางรจนา คําแกว
นางสาวรจนา คุมทรัพย
นางรจนา เจริญสุข
นางรจนา ทองประดับ
นางสาวรจนา ธารานาถ
นางรจนา ปสุตนาวิน
นางรจนา ภูกองไชย
นางรจนา มากแสน
นางรจนา เลิศนันทวิเชียร
นางสาวรจนารถ เชาวฉลาด

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรจริน บุตตรี
นางสาวรชฏ นิเรียงรัมย
นางรฐา เสือคง
นางรณางค ลานขามปอม
นางรดา เพ็งชัย
นางรตณัน ยางเครือ
นางรติกร วงศพยัคฆ
นางสาวรติกานต จินดาชื่น
นางรติพร พรมนิล
นางรติรตั น เกิดชัยภูมิ
นางรพีกาญจน กุลธีรประเสริฐ
นางรพีพร คําบุญมา
นางรพีพร พรหมศร
นางรมวะดี เขียวจีน
นางรมิดา บุญมา
นางสาวรมิดา เพ็ชรแกวนา
นางรมิตา สีมาพล
นางรวงทอง เนือ่ งมัจฉา
นางรวงทิพย บุญพาลี
นางรวยริน นาแพง
นางสาวรวิกานต โททัสสะ
นางสาวรวีพร งามสม
นางรวีวรรณ แกวสมบัติ
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ
นางสาวรวีวรรณ เนาวรัตน
นางสาวรษิดา คชเดช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙

นางรสริน ศรีราช
นางรสสุคนธ พึ่งฉิม
นางรสสุคนธ สระแกว
นางรสา ทรัพยเจริญไวทย
นางระคน สูงโฮง
นางระดา สังขไพทูรย
นางระนอง ริดบวน
นางระนอง สนเกื้อกูล
นางระเบียบ จันทรรัตน
นางระเบียบ เชิดชู
นางระเบียบ ดีโสภา
นางระเบียบ นวลยัง
นางระเบียบ บุญศรี
นางระเบียบ วิกสิต
นางระเบียบ เวียงแก
นางระเบียบ สุขมิง่
นางสาวระเบียบ อินอําพร
นางระพิณทอง ไชยบัง
นางระพีพร โคตรชนะ
นางระพีพร ภานุวฒ
ั นเจริญ
นางระพีพรรณ ไชยเชษฐ
นางระพีพรรณ สุขสงวน
นางระวิกุล นิลสกุล
นางระวิวัลย ชวยไทย
นางระวีวรรณ พุทธมี
นางสาวรักใจ สิงหทอง

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรักษชล พัสดุสาร
นางสาวรังรอง ดํารงวุฒิ
นางรังษี พลโคกกอง
นางสาวรังสาด จันทรวิสูตร
นางรัจนา คนคง
นางรัชจริยา บุญคลาย
นางรัชชนก จิตระวงศ
นางรัชชนันท งามขํา
นางรัชชาพร แตงทอง
นางสาวรัชฎา เส็มสัน
นางรัชฎาพร ชวยคูณ
นางรัชฎาพร ไชยวงค
นางรัชฎาภรณ เดิมราช
นางรัชฎาภรณ ปุญโญกุล
นางรัชฎาภรณ เพชรมณี
นางรัชฎาภรณ เลาศิริ
นางสาวรัชฎาภรณ เหมือนทอง
นางรัชฎาวรรณ นัทธี
นางสาวรัชณี ปนสุข
นางรัชดา พรมชาติ
นางรัชดา เลขขํา
นางรัชดา วิลามาศ
นางรัชดากรณ หอมจันทร
นางรัชดาภรณ เขียวนิล
นางรัชดาวัลย อุปลาบัตริ ัชตธร
นางรัชตใจ เขียวเงิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑

นางรัชตดา กล่ํารักษ
นางรัชนก รินศิริกุล
นางรัชนันท ธรรมาเจริญราช
นางสาวรัชนา สมบูรณแกว
นางสาวรัชนี กัณฑสุข
นางรัชนี กาวิ
นางรัชนี แกวการ
นางรัชนี คําบุญชู
นางรัชนี ชวยสองเมือง
นางรัชนี เดชสุภา
นางสาวรัชนี ทองเงา
นางรัชนี ที่พึ่ง
นางรัชนี นอมระวี
นางรัชนี บูรณมานัส
นางรัชนี แผนทอง
นางรัชนี พงษจีน
นางรัชนี พรมพุฒ
นางรัชนี พันธุดี
นางรัชนี พินนุรุท
นางสาวรัชนี พูนสุขวัฒนา
นางรัชนี รัตนมุณี
นางรัชนี วงษปนุ
นางรัชนี ศรีศักดิ์
นางรัชนี สมประกอบ
นางรัชนี สวนานนท
นางรัชนี สังฆมณี

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
นางรัชนี สุปง คลัด
นางรัชนี โสดเสียว
นางรัชนี อนุจันทร
นางรัชนีกร บงชมโพธิ์
นางสาวรัชนีกร โพธิ์สามตน
นางรัชนีกร รุงโรจนธรี ะ
นางรัชนีกร เรืองรุก
นางสาวรัชนีกร อินชัยเทพ
นางสาวรัชนีนารถ หนูนารถ
นางรัชนีบลู ย พูลเพิ่ม
นางรัชนีพร อรรถรัฐ
นางรัชนีพร อรุณวิง
นางรัชนีเพ็ญ ไชยคําภา
นางรัชนีภรณ นาวะลี
นางสาวรัชนีย จตุเทน
นางรัชนีย ตัง้ เจริญดี
นางรัชนีย สุธรรม
นางรัชนีวรรณ เขื่อนแกว
นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร
นางรัชนีวรรณ สุนทรเต็ม
นางรัชพร หอมหวล
นางรัชรี นวมครุฑ
นางรัญจวน ซอนกลิน่
นางรัญจวน โนไชยยา
นางรัญจวน รูปแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓

นางรัฏฏิการ นิลพยัคฆ
นางรัฐนันท กันทะทรง
นางรัฐพร ชัยโพนงาม
นางสาวรัฐพร พูลผล
นางสาวรัดใจ แปลงงาน
นางรัตดาวัล ลําพาย
นางรัตตพรณ อนุรักษ
นางรัตติกาล เกิดฤทธิ์
นางสาวรัตติกาล จันตาดี
นางรัตติกาล แยมศิริวงศ
นางรัตติกาล รัตนกฤตยากุล
นางสาวรัตติกาล สระทองชวง
นางรัตติกาล สังคะรัมย
นางรัตติญา คะนึง
นางรัตติยา เพ็งแกว
นางรัตติยา มหาราช
นางรัตติยา วงศหริ ัญตระกูล
นางรัตติยา สุธรรม
นางรัตนจินนั ท พลรักษ
นางรัตนศุภางค พิมพเพราะ
นางรัตนสณีย จรัสรัตนเศวต
นางรัตนสุดา จําปามูล
นางรัตนสุดา เมฆพัฒน
นางรัตนา ขันทโรจน
นางรัตนา คําดี
นางรัตนา คําโสม

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัตนา จาตุรวงศา
นางรัตนา ใจกวาง
นางรัตนา ฉวีโชติ
นางรัตนา ชนมนัส
นางรัตนา ชนะศรี
นางรัตนา ชีวาพร
นางสาวรัตนา ตรีกลาง
นางสาวรัตนา ทรัพยสิน
นางรัตนา ทองเนื้อแปด
นางรัตนา ทินราช
นางรัตนา ทิพยวัฒน
นางรัตนา เนียมนอย
นางรัตนา บุญมล
นางรัตนา ประทับทอง
นางรัตนา ประเสริฐศรี
นางรัตนา ปญญา
นางรัตนา ปาศร
นางรัตนา ผิวสุวรรณ
นางรัตนา พงษสุวรรณ
นางรัตนา พรหมทอง
นางรัตนา พวงประเสริฐ
นางรัตนา พูลสวัสดิ์
นางสาวรัตนา เพชรศรีชวง
นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง
นางสาวรัตนา ไพโรจนภักดิ์
นางสาวรัตนา ภูทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕

นางรัตนา มณีจันสุข
นางรัตนา มีพวงพินธุ
นางรัตนา มุกดามวง
นางรัตนา ยศบุญ
นางรัตนา ยะเชียงคํา
นางรัตนา วงษญาติ
นางรัตนา วัชรกุล
นางรัตนา วิเศษดี
นางสาวรัตนา สมบัติยานุชติ
นางรัตนา สันติศักดิ์สกุล
นางรัตนา สายอุบล
นางรัตนา สิงหาศิลป
นางรัตนา สุขขัง
นางรัตนา สุคําภา
นางรัตนา สุนทร
นางสาวรัตนา เสนสอน
นางรัตนา เสาวคนธ
นางรัตนา ออนสําลี
นางรัตนา อินทรสูต
นางรัตนากุล อมตวนิช
นางรัตนาพร จิตกลาง
นางรัตนาพร เพียรธรรม
นางรัตนาภรณ กันทะลอม
นางรัตนาภรณ เกตวงษา
นางรัตนาภรณ ขุนนํา
นางสาวรัตนาภรณ เขียวบรรจง

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัตนาภรณ ธรรมมา
นางรัตนาภรณ นรสาร
นางรัตนาภรณ บุษดี
นางรัตนาภรณ พรหมเพชร
นางสาวรัตนาภรณ วรสิงห
นางรัตนาภรณ ศิรินัย
นางรัตนาภรณ สมาน
นางรัตนาภรณ สุวรรณแสนทวี
นางรัตนาภรณ อุดมรัตน
นางรัตนาวดี สนิทนา
นางรัตนาวดี สิงหพิมาย
นางรัติกร คงนิล
นางรัทภร เนาวประโคน
นางรัธนาฏ กมลกลาง
นางรันดร โคตรสังข
นางรับทอง แกวสน
นางรัมณีย ลิ้มอุบตั ติ ระกูล
นางสาวรัศมี กําจายฤทธิ์
นางสาวรัศมี กิมเยื้อน
นางรัศมี ใจทอง
นางรัศมี ไชยบุญตา
นางรัศมี ทองกลม
นางรัศมี พันธพิมพ
นางรัศมี อวมนอย
นางราณี แกวเนิน
นางราณี คงบันนึก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗

นางราณี วิชัยดิษฐ
นางราตรี กองจันดี
นางราตรี การะเกษ
นางราตรี ขวัญคุม
นางราตรี จงเทพ
นางราตรี จันทรทอง
นางสาวราตรี ชมเชย
นางราตรี ชูสงแสง
นางราตรี ดวงดี
นางราตรี ตรึกตรอง
นางราตรี นาคพงษ
นางราตรี นุยภิรมย
นางราตรี ผลดี
นางราตรี พงษเสือ
นางราตรี พูลพันธ
นางราตรี โพธิ์สวุ รรณ
นางราตรี มูลคํา
นางราตรี เลขาโชค
นางราตรี เวชชศาสตร
นางสาวราตรี ศรีละออ
นางสาวราตรี ศรีสวัสดิ์
นางสาวราตรี ศรีสวุ รรณ
นางราตรี แสงทอง
นางราตรี โสตะภา
นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ
นางราตรี อาบสุวรรณ

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรานี พันธุพรหม
นางราวณีย ดีทองหลาง
นางราศรี จําปาทอง
นางราศรี มะสุวรรณ
นางสาวราศรี สวอินทร
นางรําพรรณ จันทรศริ ิ
นางสาวรําพรรณ ผามา
นางรําพันธ ไชยบุตร
นางรําพันธุ ขาวเมืองนอย
นางรําพึง เพ็งลี
นางรําพึง โพยนอก
นางรําพึง ศรชัย
นางสาวรําพึง สอนสุภี
นางรําเพย เพ็ชรสังหาร
นางรําไพ แกวสมบัติ
นางรําไพ จิระสัญญาณสกุล
นางรําไพ ชนะจอก
นางรําไพ พุมเกตุ
วาที่รอยตรีหญิง รําไพพรรณ
พงศาการณ
นางสาวรินดา กิมกง
นางรินดา กุศลสุวรรณเลิศ
นางรินทรศิริ รัตนพันธ
นางรีนา พวงทาโก
นางสาวรืน่ จิต พัฒนยินดี
นางรุง กาญจน พรหมศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘

นางสาวรุง จิต ทองอินทร
นางรุง ณภัชร อิม่ เอิบ
นางรุง ณภา สายานุรักษ
นางรุง ดาว ปติพร
นางรุง ตะวัน พลเยี่ยม
นางรุง ทิพย เกตุขาว
นางรุง ทิพย แกวมณีชัย
นางสาวรุง ทิพย จันดี
นางรุง ทิพย จันทรออ น
นางรุง ทิพย ทาวดี
นางสาวรุง ทิพย นาวาประดิษฐ
นางรุง ทิพย มหาเรือนทรง
นางรุง ทิพย รินพล
นางรุง ทิพย วงศสวัสดิ์
นางรุง ทิพย สุวรรณรัตน
นางรุง ทิพย แอบฉิมพลี
นางรุง ทิพย เพ็ชรกลับ
นางรุง ทิพา โพธิน์ อก
นางรุง ทิวา ค้ําคูณ
นางรุง ทิวา ถานอย
นางรุง ทิวา บุญเต็ม
นางรุง ทิวา ลือสัตย
นางรุง ทิวา ศรีระทัต
นางรุง ทิวา สรอยทอง
นางรุง นภา แกวดวงดี
นางรุง นภา ขูรูรกั ษ

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรุง นภา คนหาญ
นางรุง นภา จรลี
นางรุง นภา จินดาสุทธิ์
นางรุง นภา เถื่อนแจง
นางรุง นภา บุรพธานินทร
นางรุง นภา ผิวพรรณ
นางรุง นภา แยมเทศ
นางรุง นภา รําจวน
นางรุง นภา สดสะอาด
นางรุง นภาลัย ราชภักดี
นางรุง พร อุกกุฎานนท
นางรุง เพ็ชร สีลนิ้ จี่
นางรุง ฟา ปานแดง
นางรุง มณี ขําออน
นางรุง รพี สัจจสมภาร
นางรุง รวี เกตสุรวิ งค
นางรุง รัตน ชาติชํานิ
นางรุง รัตน ไตรวาส
นางสาวรุง รัตน แปนกลอม
นางรุง รัตน เมินขุนทด
นางรุง รัตน วาทหงษ
นางสาวรุง รัตน สุขศรี
นางรุง รัตน หิตะวัฒนกุล
นางรุง เรือง ถิน่ คํา
นางรุง ฤดี แดงเหมือน
นางรุง ฤดี ทองแซม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙

นางรุง ลาวัลย ทันแลว
นางรุง ลาวัลย ใจลึก
นางสาวรุง ลาวัลย รังศาสน
นางรุง ลาวัลย รุงเรือง
นางรุง อรุณ ยศเสือ
นางรุง อรุณ อิฐงาม
นางสาวรุจา นาคดิลก
วาที่รอยตรีหญิง รุจาภา
แสวงทรัพย
นางรุจกิ าญจน ปุด พรม
นางรุจมิ าพร สมภาร
นางรุจริ ัตน โลวณิชเกียรติกลุ
นางรุจริ า คําแสนใส
นางรุจริ า เชื้อลี
นางรุจริ า โชคชวยพัฒนากิจ
นางรุจริ า เทพอาจ
นางรุจริ า นวชลธารทอง
นางรุจริ า นอมเศียร
นางรุจริ า เพิ่มพิมล
นางรุจริ า วุฒิศกั ดานนท
นางรุจริ า แสนใจ
นางรุจริ าพร โบพรหม
นางรุจี เฉลิมสุข
นางรุจี พีรพันธ
นางรุจี พูลศรี
นางรุจี สิงหแกว

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรุจรี ัตน ยาสุทธิ
นางรุจรี ัตน โสนะโชติ
นางรุจวี รรณ เกตุนวม
นางเรณู กรแกว
นางเรณู จุลผดุง
นางสาวเรณู ชวยงาน
นางเรณู ชูถนอม
นางสาวเรณู ถนอมโภชน
นางเรณู ถิน่ วัฒนากูล
นางเรณู ทองคํามา
นางสาวเรณู พันธนุเรณู
นางเรณู เพ็ชรมี
นางเรณู สมสมัย
นางเรณู หนูเทพย
นางเรไร เชิดพุดซา
นางเรวดี ไกรฤกษ
นางเรวดี เจตนสดุ
นางเรวดี ดีกลอม
นางสาวเรวดี บุญเสริม
นางเรวดี หลาสา
นางเรียม พรรณหาญ
นางสาวเรียม เพชรประสิทธิ์
นางเรืองรอง ลวนทับทิม
นางเรืองไรสิริ กลัดปรี
นางเรืองศิลป สามี
นางเรืองอุไร กอนแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑

นางเรืองอุไร สํามะโย
นางเรืองอุไล พวงศรี
นางแรมศรี ปน พรหม
นางโรจนา ตั้งพิทยาเวทย
นางโรจนา เรืองดํา
นางไรวัน มีสขุ
นางฤดี ศรีสุโข
นางฤดีภรณ อินทรเทศ
นางฤทธิยา เดชาสิทธิ์
นางฤทัย ชูประเสริฐ
นางลดา บุตรฉุย
นางลดารัตน พรมสุด
นางลดาวัลย โคตรแสวง
นางลดาวัลย ชางเนียม
นางลดาวัลย นาคออง
นางลดาวัลย รัตนนนท
นางลภัส สุขหอม
นางลภัสรดา ไชยอนงคศักดิ์
นางลมุลเพชร จันทะพล
นางลลิตา ประวันเตา
นางลลิตา อินไชย
นางลออ เตียวตระกูล
นางลออ แสงปาก
นางสาวละมอม คูณขุนทด
นางละมอม เคนไชยวงศ
นางละมอม ศรีงาม

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางละมัย กิตติพนังกุล
นางละมัย จันทลา
นางละมัย ดรสุวรรณดี
นางละมัย ทองพลาย
นางสาวละมัย บุศบงค
นางละมัย ประเชิญ
นางสาวละมัย แปนจุลสี
นางละมัย พะนา
นางละมัย เพ็งคําปง
นางละมัย รัตนธรรมธาดา
นางสาวละมัย ไลกสิกรรม
นางละมัย ศิรวิ ุฒิ
นางละมัย สันพะเยาว
นางละมัย สารีวงษ
นางละมัย สุขสาคร
นางละมัย สุบงกช
นางละมัย แสงคงเรือง
นางละมาย กะหมาย
นางละมายมาศ ไทยดํา
นางสาวละมุญ จินกระวี
นางสาวละมุน จําปาศรี
นางละมุล จันทรแปน
นางละมุล ชัชวาลย
นางละมุล ตอพล
นางละมูล สิงหลสาย
นางสาวละใม ทองมี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓

นางละไม ฝงชลจิตต
นางละไม แสนเจก
นางละวาย ขุนคต
นางละออ กาพยเกิด
นางละออ เครือจันทร
นางสาวละออ นิลพงศ
นางละออ แสงสุริยา
นางละออ อยูตรง
นางละออง ชัยภักดี
นางละออง บุญแสง
นางละออง เพ็ชรเล็ก
นางละออง ภูพงษ
นางละออง วรรธนปยกุล
นางละออง สุวรรณ
นางละออง แสงภู
นางละออง แสงรุง
นางละอองดาว จารุจุณาวงศ
นางละอองดาว โพธิ์จักร
นางละออศรี ทิลารักษ
นางละเอียด ชาติดอน
นางสาวละเอียด แซคู
นางละเอียด ทองหนู
นางสาวละเอียด ทะนันชัย
นางละเอียด นามสมบัติ
นางละเอียด พงษภักดี
นางละเอียด พุมหวยรอบ

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวละเอียด มีแกว
นางสาวละเอียด ราตรีโชติ
นางละเอียด เหลาธรรม
นางลักขณา กมุทชาติ
นางสาวลักขณา จันทรพิมล
นางลักขณา ใจเที่ยงกุล
นางลักขณา แซงราชา
นางลักขณา ดวงปรึกษา
นางลักขณา นิยม
นางสาวลักขณา สรอยสัน้
นางลักขณา สุขรัตนปรีชา
นางลักฆณา อินทะโชติ
นางลักษณคณา อุตสาหดี
นางลักษณวดี วรรณวงค
นางลักษณะ ชวยเรือง
นางลักษณา จันธิมา
นางลักษณา ธรรมจง
นางลักษณา มีนาวงศ
นางลักษณา เหลาอินทร
นางลักษมี จันทรเวชศิลป
นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
นางลักษมี บุญทอง
นางสาวลัคขณา หาญมนตรี
นางลัคคณา ถาวรพันธุ
นางลัคนา คําแสงทอง
นางลัคนา ปญญาฤทธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕

นางลัฐิกา ผาบไชย
นางลัดดา กณะโกมล
นางลัดดา กลิ่นขํา
นางลัดดา คําฟา
นางลัดดา จางสาย
นางลัดดา เจริญสุข
นางสาวลัดดา ชาญธัญกรรม
นางลัดดา เชื้อฉุน
นางลัดดา เดชสวัสดิ์
นางลัดดา ประเสริฐ
นางลัดดา พุฒเอก
นางลัดดา มหานิล
นางลัดดา รอเกตุ
นางลัดดา เรืองเลิศ
นางลัดดา ศิริเลิศสมบัติ
นางลัดดา ศิริเวชกุล
นางลัดดา สิงหทอน
นางลัดดา สุขรัตน
นางสาวลัดดา สุทธานี
นางลัดดา อองาม
นางลัดดา อินนุม พันธุ
นางลัดดาวรรณ จินดารัตน
นางลัดดาวรรณ นอบนอม
นางลัดดาวรรณ บุญภมร
นางลัดดาวรรณ บุญหวังชวย
นางลัดดาวัลย กาบบัว

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลัดดาวัลย แชมชืน่
นางลัดดาวัลย ตรุวรรณ
นางลัดดาวัลย ตันเสถียร
นางลัดดาวัลย ทับศรี
นางลัดดาวัลย นวลศิริ
นางลัดดาวัลย นารี
นางสาวลัดดาวัลย นิลจินดา
นางสาวลัดดาวัลย ปริวัตรพันธ
นางลัดดาวัลย พรพนม
นางสาวลัดดาวัลย พีรพัฒนกุล
นางลัดดาวัลย รักกุศล
นางลัดดาวัลย โลมาศ
นางลัดดาวัลย ศานตินิรนั ดร
นางลัดดาวัลย สืบจิต
นางลัดดาวัลย สุจิรพงศ
นางลัดดาวัลย สุวรรณพันธ
นางลัดดาวัลย เหลาสุภาพ
นางลัดดาวัลย อุปลา
นางลาวรรณ ภักดีสวุ รรณ
นางลาวรรณ วิเสโส
นางสาวลาวรรณ ศิริพงษพนั ธ
นางลาวัณย คิดคา
นางลาวัณย ละดาดก
นางลาวัณย สุดศักดา
นางลาวัลย คลายทอง
นางลาวัลย ไชยวงศผาบ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗

นางลาวัลย นาคเนียม
นางลาวัลย บัวแกว
นางลาวัลย ศรีภู
นางลาวัลย สุพรรณนนท
นางลาวัลย อุทโท
นางลําดวน เกิดศรี
นางลําดวน ดงราษี
นางลําดวน ตอโชติ
นางลําดวน เพชรเย็น
นางลําดวน มุกดา
นางลําดวน รอดสถิตย
นางลําดวน สุภศร
นางลําดับ นอยเสนา
นางสาวลําธาร มาพบ
นางลําพัน ศรีจันทะ
นางลําพันธ ไชยทองศรี
นางลําพูน บุตตะโคตร
นางลําพูล บุญลี
นางสาวลําพูล อนันทวรรณ
นางสาวลําเพย ทินสมุทร
นางสาวลําเพย เปยมบางบอน
นางลําเพย เรืองคํา
นางลําแพน ผลหา
นางลําไพ จินดาไพศาล
นางลําไพ ทองนาค
นางลําไพ วันจงคํา

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลําไพร ลักษณะพรมราช
นางลํายงค จันทรขาว
นางลํายอง ทองเสน
นางลําใย คุมสิงสัน
นางลําใย เทพรักทอง
นางลําใย เลิศสงคราม
นางลําใย ศรีสมบูรณ
นางลําใย แสนบุญศิริ
นางลําใย อุดชาชน
นางสาวลําไย พุมดอกไม
นางสาวลินี โตประโคน
นางลิยดา สารทอง
นางลิลติ า สังขศิลป
นางลิสา ศรีไพล
นางลีลาวัลย พรอมมูล
นางลูกอินทร คนสวาง
นางสาวเลอลักษณ จันทรเกษ
นางเลิศลักษณ ศรีแสง
นางเลิศลักษณ หอมกลิน่
นางวงคเดือน ชูมนต
นางวงจันทร ค้ําชู
นางวงจันทร นามทอง
นางวงเดือน จตุพรรุง เรือง
นางวงเดือน ทองดี
นางวงเดือน ทัศนภูมิ
นางวงเดือน เทพรักษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙

นางวงเดือน บุราญศาล
นางวงเดือน ปอศิริ รอซโซลแล็ง
นางวงเดือน โปทาหนัก
นางวงเดือน โพธิบตั ิ
นางสาววงเดือน เศษภักดี
นางวงวาด มาฆะเซ็นต
นางวงเวช ผิวขาว
นางวงศจนั ทร แกวสีนวล
นางวงศจติ หวยทราย
นางวงศเดือน จํานงนิจ
นางวงศเดือน มีทรัพย
นางวงศเดือน ออนพัว้
นางวงษรตั น สายโอภาศ
นางวจีพรรณ บัณฑิต
นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
นางวชิรา ภูมวิ ัฒนะ
นางวชิรา สุกกระจาง
นางวชิรา เสนสอน
นางวชิราภรณ ปถวี
นางวชิราภรณ สุวรชัย
นางวชิราวลัย เหลืองชูฤทธิ์
นางวณิชา ขอรวมคิด
นางวนัชพร วงศประชา
นางวนัสนันท ใจดี
นางวนาคนึง พันธุโฆษิต
นางวนารัตน ราชอาจ

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวนิด เมืองยศ
นางสาววนิดา ขุนทอง
นางวนิดา คตจําปา
นางวนิดา จันทรงาม
นางวนิดา จันทรมณี
นางวนิดา เชิดสุข
นางสาววนิดา เด็ดดวง
นางวนิดา ตันเสียดี
นางสาววนิดา ทองพลับ
นางวนิดา ทาจอย
นางวนิดา นาวาสิทธิ์
นางวนิดา ใบโพธิ์
นางวนิดา พลอยมา
นางวนิดา เพชรโปรี
นางสาววนิดา แพสุวรรณ
นางวนิดา ภาคาเนตร
นางสาววนิดา ภูภักดี
นางวนิดา มณีไสย
นางวนิดา เมตตาปก
นางวนิดา รังเสนา
นางวนิดา ราญฎร
นางสาววนิดา วงศสระคู
นางสาววนิดา วองวิไลรัตน
นางวนิดา ศรีคําหาญ
นางวนิดา สลุงอยู
นางวนิดา สิทธิไพบูลย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑

นางวนิดา สืบสุนทร
นางวนิดา สุขยา
นางสาววนิดา สุนพคุณศรี
นางวนิดา สุวัณณุสส
นางวนิดา เสลาหอม
นางวนิดา หอมเนียม
นางวนิดา ใหมจนั ทรดี
นางสาววนิดา ไหมพรม
นางสาววนิดา อนาวิลกุล
นางวยุรี ทาปญญา
นางสาววรณัฐ กลิน่ จันทร
นางวรณัน พุฒซอน
นางสาววรนันท รวมสุข
นางวรนิติ โกศลวัฒนา
นางวรนิษฐา ตรีเดชา
นางวรนุช ถําวาป
นางสาววรนุช สุนันทนานนท
นางวรพรรณ จินดา
นางวรมน เกื้อมา
นางวรมาศ ศรีประจันต
นางวรรณชนก แกวประดิษฐ
นางวรรณชนก อวนพรมมา
นางวรรณณา ศรียา
นางวรรณทนีย ลือเปยม
นางวรรณธณีย คําหวาน
นางวรรณนพ สิงหแกว

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววรรณนภา อัสสะกระวิน
นางวรรณนิสา ถอยกระโทก
นางวรรณพร ชุมศรี
นางวรรณพร บาหลัง
นางวรรณพร พลวัน
นางวรรณพร ศรีบญ
ุ ลอย
นางสาววรรณพร ศรีภาค
นางสาววรรณพร แสงพันธุ
นางวรรณพร ไสยาวัน
นางสาววรรณพร อรุณโณ
นางวรรณเพ็ญ จงรักษศาสตร
นางสาววรรณเพ็ญ เสียมไหม
นางวรรณเพ็ญ ภุมรินทร
นางวรรณภา แกวอุนเรือน
นางวรรณภา ทองเทียม
นางวรรณภา นิลผาย
นางวรรณภา บุญชวย
นางวรรณภา ประเสริฐ
นางวรรณภา อุบลลา
นางวรรณยุพา โกมลวิจิตรกุล
นางวรรณรี เพ็ชรปญญา
นางวรรณวนัช ภูว รากร
นางวรรณวนา พิทักษสงคราม
นางวรรณวรางค ศรีนวลจันทร
นางสาววรรณวัฒก ปวุตตานนท
นางวรรณวิภา สลัดทุกข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณวิมล แกวดวง
นางสาววรรณวิมล บัวงาม
นางสาววรรณวิศา หนูเจริญ
นางวรรณศภรณ อําพันธ
นางวรรณศรี ซื่อตรง
นางวรรณศิริ เจริญคงคา
นางวรรณศิริ สิงหมา
นางสาววรรณศิริ อิ่มอราม
นางวรรณสุดา จันทรคามคํา
นางวรรณะ โรมรัน
นางวรรณา การนา
นางวรรณา กําลังทรัพย
นางวรรณา แกสมาน
นางวรรณา คูสุวรรณ
นางวรรณา งามเปราะ
นางสาววรรณา ชางพลาย
นางวรรณา ซุน ซิ่ม
นางวรรณา โดงพิมาย
นางวรรณา ตันตินิมติ รกุล
นางวรรณา ทรัพยศรี
นางสาววรรณา ปริญญาวิวฒ
ั นกุล
นางวรรณา พวงสงา
นางวรรณา เพชรสีทอง
วาที่รอยตรีหญิง วรรณา เพ็ญพิมพ
นางวรรณา โพธิ์ชว ย
นางสาววรรณา มณีกุล

๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวรรณา เมืองชาง
นางวรรณา รุงแสง
นางวรรณา ศิรดิ ล
นางสาววรรณา สรอยพลอย
นางวรรณา สองทิศ
นางวรรณา สุดชาฎา
นางสาววรรณา สุภัทโร
นางสาววรรณา สุวรรณมณี
นางวรรณา แสงจันทร
นางวรรณา หอมสุวรรณ
นางวรรณา อิ่มจิตต
นางวรรณา อูไพจิตร
นางวรรณาวดี ภักดีณรงค
นางวรรณี ขลังธรรมเนียม
นางวรรณี คงทอง
นางวรรณี โคตะวัน
นางวรรณี จันทรพวง
นางวรรณี จันทรรัตนสิริ
นางวรรณี ปูเพ็ชร
นางวรรณี ภุมรา
นางวรรณี มณีพงศ
นางวรรณี มาศโอสถ
นางวรรณี วงคพนิ ิจ
นางวรรณี ศักดาณรงค
นางวรรณี สุกใส
นางวรรณี แสนลา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณี หนูชูสขุ
นางวรรลา จิตตวงศชวลิต
นางวรรษธนภรณ กฤษณสุวรรณ
นางวรรษิดา พิทักษพิเศษ
นางวรลักษณ ตรงวัฒนาวุฒิ
นางวรลักษณ นอยสุข
นางวรลักษณ บุญปก
นางวรลักษณ วงษสาธุภาพ
นางวรวตี เหร็มดี
นางวรวรรณ กะการดี
นางวรวรรณ ประตาทะยัง
นางวรวรรณ มุสิกะชนะ
นางวรวรรธน เพ็งขํา
นางวรวิมล บุญพันธ
นางวรังคณา คําถา
นางสาววรัญชรี โสตถิปณ
 ฑะ
นางวรัญญา เมฆอรุณ
นางวรัทยา จอมศรี
นางวรางคณา ชํานาญศิลป
นางวรางคณา ประสงค
นางสาววราทิพย ชูดํา
นางวราพร จันทรคง
นางวราพร ไชยะเดชะ
นางวราพร ยอดทองดี
นางสาววราพร อินถา
นางสาววราภรณ กลิน่ สังข

๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวราภรณ แกวบุบผา
นางวราภรณ ขาวขันธ
นางวราภรณ คเชนกูล
นางวราภรณ เครือยิม้
นางสาววราภรณ จันทะวงษ
นางวราภรณ เจริญยิง่
นางวราภรณ ชุมภูศรี
นางวราภรณ ตวงวิไล
นางวราภรณ ตามะลี
นางสาววราภรณ ตุนา
นางวราภรณ ทองเพชร
นางสาววราภรณ ธรรมทิพยสกุล
นางวราภรณ ธาราเกษม
นางวราภรณ นันธิสิงห
นางวราภรณ นามบุตร
นางวราภรณ เนรมิตพานิชย
นางวราภรณ บุญตา
นางวราภรณ ปฏิบัติ
นางวราภรณ ประไพชาติ
นางวราภรณ ประเสริฐสังข
นางวราภรณ ผาแสง
นางวราภรณ พิพิธกุล
นางสาววราภรณ มอญภาษา
นางวราภรณ มีทอง
นางวราภรณ มุสะกะ
นางวราภรณ ยอนถวิล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗

นางวราภรณ วงษพยับ
นางวราภรณ วชิรภัทรกุล
นางวราภรณ ศรีเรืองพันธ
นางสาววราภรณ ศิริโสภณ
นางวราภรณ สนิท
นางวราภรณ สินสืบผล
นางวราภรณ สีนาค
นางวราภรณ แสงเดือน
นางวราภรณ ใสโศก
นางวราภรณ อินทรจนั ทร
นางวรารัตน เงินชาลี
นางวราลักษณ ชีพสมุทร
นางวราลี นิลนนท
นางสาววราห ศันสนะวีรกุล
นางวริฏฐา ภูษติ วิทย
นางวริฐา มานิตย
นางวรินฐญา พิลาวรรณ
นางวรินทร มัชฌิมา
นางวรินธร เจริญพงษ
นางวริยา ดําเพ็ง
นางสาววริยา อรรคนิตย
นางสาววริวรรณ ขําทอง
นางสาววริศรา ศิรมิ งคล
นางวริศรา หลักบุญ
นางวริษา สะอาดรัมย
นางวริษา อบรมวรรณ

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววรีรตั น กุสนั เทียะ
นางวรุณรัตน วุฒิมานพ
นางสาววลัย สุทธิพิบูลย
นางวลัยพร ไกรสร
นางวลัยพร คะเณย
นางวลัยภร ดําดัด
นางวลัยภรณ สรรพสาร
นางวลัยรัตน ยิ่งดํานุน
นางวลัยรัตน อินชวย
นางวลัยลักษณ แทนแกว
นางวลัยลักษณ ประกิจ
นางวลี ตระกูลวัฒนะ
นางวลีพร ทูปคันโธ
นางวลีรตั น เพียงใจวงค
นางสาววลีรัตน สิทธิโชค
นางวลีรตั น เสริฐศิริกุล
นางวลีวัลย ศรีสุขใส
นางวไลพร ธรรมเจริญ
นางวไลภรณ อรรถศิรธิ ิตวิ ฒ
ุ ิ
นางวไลรัตน แชมชอย
นางสาววไลลักษณ พัสดร
นางวสันต กันทรัพย
นางวสาดี จุนาพงศ
นางวัจนา ศรีสุวรรณ
นางวัชนี ภรณมณีคํา
นางวัชรภรณ จิตโรภาส

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙

นางวัชรา นกแกว
นางวัชรา นิยมสมาน
นางสาววัชรา แหวนวงษ
นางวัชราภรณ ตังตระกูล
นางวัชราภรณ ปนละออ
นางวัชราภรณ โยธาดี
นางวัชราภรณ ศิริเวิน
นางวัชราภรณ สุตะพรหม
นางวัชรินทร เกตุบาํ รุง
นางสาววัชรินทร คงศรี
นางวัชรินทร ถนอมธีระนันท
นางวัชรินทร แผลงกระโทก
นางวัชรินทร ภูมลี
นางวัชรินทร เสโตบล
นางวัชรินทร แสงศรี
นางสาววัชรี กองเกรียงไกร
นางสาววัชรี แกวนิยม
นางวัชรี ดาวงษา
นางวัชรี ทรงนวน
นางวัชรี ทอดเสียง
นางวัชรี บัวทอง
นางสาววัชรี ประทุม
นางวัชรี ปญจอาม
นางสาววัชรี ยอดเอียด
นางวัชรี รัตนมโนพร
นางวัชรี ราศรี

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววัชรี สวัสดิรกั ษ
นางสาววัชรี หวลธรรม
นางวัชรี อําพันหอม
นางสาววัชรีย หนูสมแกว
นางวัญญา วิริยะจรรยงค
นางวัฒนา กิจไพบูลยพันธ
นางวัฒนา ขูรูรักษ
นางวัฒนา ชมภูพาน
นางวัฒนา ปรีดี
นางวัฒนา เวียงวะลัย
นางวัฒนา โศกคอ
นางวัฒนา สายสิม
นางวัฒนาพร รัตนติสรอย
นางวัตจารี ขําเกิด
นางวัธนีพร นิยมพานิช
นางวันดี ขวัญทอง
นางวันดี ฉายพุทธ
นางวันดี ไชยสุข
นางวันดี บุญโคตร
นางสาววันดี ปดเปยมกิจ
นางสาววันดี ผิวสอาด
นางวันดี เฟองสมบูรณ
นางสาววันดี รอดประดิษฐ
นางวันดี ริยะสาร
นางสาววันดี ศรีเรือง
นางสาววันดี สมพงค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันดี สุริยันต
นางวันดี หอมชื่น
นางวันทนา ขอดศิริ
นางวันทนา มาสะอาด
นางวันทนา มีเชาว
นางวันทนา เหมสมิติ
นางวันทนี การงาน
นางวันทนี รัตนนราทร
นางวันทนีย ดวงอาจ
นางวันทนีย สกุลจร
นางวันทา พรหมรอด
นางวันทา สมบูรณ
นางสาววันทิตา ทะลาสี
นางวันธนี จันทรเอี่ยม
นางวันนา ชาวพงษ
นางวันเพ็ญ กิติชัยชาญ
นางสาววันเพ็ญ กุดเปลง
นางวันเพ็ญ กุลประยงค
นางสาววันเพ็ญ ขําเหม
นางวันเพ็ญ เขงกรอก
นางวันเพ็ญ คนึงคิด
นางวันเพ็ญ คําบุญ
นางวันเพ็ญ จันทสุวรรณ
นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล
นางวันเพ็ญ แจงหมืน่ ไวย
นางวันเพ็ญ ใจเสือ

๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวันเพ็ญ ชอทับทิม
นางวันเพ็ญ ชิณวงศพรหม
นางวันเพ็ญ ถวิลการ
นางวันเพ็ญ ทรงทันตรักษ
นางสาววันเพ็ญ ทองงํา
นางวันเพ็ญ เทพโสภา
นางวันเพ็ญ เนื่องสมศรี
นางวันเพ็ญ ปญญาสงค
นางวันเพ็ญ ปนะกาโพธิ์
นางวันเพ็ญ ปุญญาธิกุล
นางวันเพ็ญ พงศอัครชัย
นางวันเพ็ญ พงษประดิษฐ
นางวันเพ็ญ พรมสอน
นางวันเพ็ญ ภักดี
นางวันเพ็ญ ภูทบั ทิม
นางสาววันเพ็ญ มนเทียนทอง
นางสาววันเพ็ญ มาคํา
นางวันเพ็ญ มูลวงค
นางสาววันเพ็ญ รังสีวิจติ รประภา
นางสาววันเพ็ญ รัตนพันธ
วาที่รอยตรีหญิง วันเพ็ญ
เลี่ยมยองใย
นางวันเพ็ญ ศรียันต
นางวันเพ็ญ สุขเสน
นางวันเพ็ญ แสงระยับ
นางวันเพ็ญ หาญลํายวง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒

นางวันเพ็ญ เหลาฤทธิ์
นางวันเพ็ญ อภิระติง
นางวันเพ็ญ อินทะกัณฑ
นางวันเพ็ญ อินโท
นางวันเพ็ญ อินนอย
นางวันลาภ รัตนสิทธิ์
นางวันวิสา โตหนองแปน
นางวันวิสา อุนพิกุล
นางวันวิสาข ยอดวารี
นางวันวิสาข ศรีสด
นางวันวิสาข แสนฟางาม
นางสาววันศรี ชื่นจอหอ
นางวันอุทัย คํามูล
นางสาววัลฒนา ศรีสวัสดิ์
นางวัลนา คํานอย
นางสาววัลภา ดวงชาทม
นางวัลภา ตั้งชีพชูชัย
นางวัลภา วิชนา
นางวัลภา เสาวรส
นางวัลยลี แกวมณี
นางสาววัลยา ทวีสมบูรณ
นางวัลลภา กะตะศิลา
นางวัลลภา ปาหลวง
นางวัลลภา สังขขํา
นางวัลลภา หมืน่ สาย
นางวัลลา เจริญกัลป

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวัลลิยา ณ ศร
นางวาณิช ประกอบผล
นางวาทินี ทิพยเดโช
นางวาธิณี ทองจุล
นางวาเนตร ดอกดิน
นางวาริกา สุยะ
นางวาริน อนุสนธิ์
นางวารินทร จงธรรม
นางวารินทร สุวรรณเรือง
นางสาววาริสา ประภาสพงษ
นางสาววารี กันอิน
นางวารี แกวเรือง
นางวารี จันทิมาพร
นางวารี นวลสนอง
นางวารี นาคถมยา
นางวารี รอดมา
นางวารี หลาดี
นางวารีย แรมวิโรจน
นางวารีรัตน สูงสนิท
นางวารุณี คําสอน
นางวารุณี จารุจิตร
นางวารุณี บุตรดา
นางวารุณี เรืองศรี
นางวารุณี อรุณ
นางวาลี จารุพงศ
นางวาสนา กาญจนเสน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔

นางสาววาสนา กําเนิด
นางวาสนา กุนอก
นางวาสนา แกลงกระโทก
นางสาววาสนา แกวซอน
นางวาสนา ขําสวาง
นางวาสนา จันทรโพธิ์
นางวาสนา จินตเวชศาสตร
นางวาสนา จิระสุโข
นางวาสนา แจมใส
นางวาสนา ฉิมไทย
นางวาสนา ไชยวงศ
นางวาสนา เดชรัตน
นางวาสนา ตนโสภา
นางวาสนา ตรีแกว
นางสาววาสนา ตังคโณบล
นางสาววาสนา ตั้งชัยสุริยา
นางวาสนา ตาลบํารุง
นางสาววาสนา ทองนุน
นางวาสนา นามสงา
นางวาสนา บุดดาจันทร
นางสาววาสนา ประภาพร
นางวาสนา ปญญาคม
นางวาสนา ปานรุงเรือง
นางสาววาสนา ปกสูงเนิน
นางวาสนา เปงวันปลูก
นางสาววาสนา พยุยงค

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวาสนา พรหมเมตตา
นางวาสนา พลมณี
นางวาสนา เพ็งอิน
นางวาสนา ฟุมเฟอง
นางวาสนา ภาคการ
นางสาววาสนา มานะกลา
นางวาสนา มีเคลือบ
นางวาสนา มุดเจริญ
นางวาสนา ยันตนะ
นางวาสนา แยมไพฑูรย
นางสาววาสนา ใยยะธรรม
นางวาสนา โรจนจินตกานต
นางวาสนา โลมสมบุตร
นางสาววาสนา วงษสวรรค
นางวาสนา ไวคกุล
นางวาสนา ศรีจําปา
นางวาสนา ศรีวงษ
นางวาสนา สะแกคุม
นางวาสนา สะปู
นางวาสนา สาแกว
นางวาสนา สีเขียว
นางวาสนา สุขโต
นางวาสนา สุขธนู
นางวาสนา สุดใจประภารัตน
นางวาสนา สูสขุ
นางวาสนา แสงทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖

นางวาสนา หนูดี
นางวาสนา หนูพว ง
นางวาสนา หวังรัก
นางวาสนา หึกขุนทด
นางสาววาสนา เหมพรหม
นางวาสนา เหลาดวงดี
นางวาสิฏฐี วุฒิพรหม
นางวาสิตา สรอยแสวง
นางวิจิตร ปะรินสารัมย
นางวิจิตร ภิญโย
นางวิจิตรา แกวดวง
นางวิจิตรา จงธรรม
นางวิจิตรา จันทรมา
นางวิจิตรา จิระบุตร
นางวิจิตรา ดวงสนาม
นางวิจิตรา ตากกระโทก
นางวิจิตรา นาถาบํารุง
นางวิจิตรา นิคมรัฐ
นางวิจิตรา มานัส
นางวิจิตรา รสวงษไพศาล
นางวิจิตรา รีเรืองชัย
นางวิจิตรา หนูคง
นางวิชชุกร พัชรมุสิก
นางวิชชุดา บุญศักดิ์
นางวิชชุลดา พรมพุก
นางวิชุดา แกววรรณดี

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิเชียร ขันคํา
นางวิเชียร นามนาวแสง
นางวิญญา ราชกิจชอบ
นางสาววิฑติ า มีสะอาด
นางวิณาพันธ ธรรมสิทธิ์
นางวิณีนาถ พุมแยม
นางวิทถี ปานธรรม
นางวิทิตา สายดวง
นางสาววิธติ า อุปธีรธรรม
นางวินงครตั น ศิริวรรณ
นางสาววินทุอร ทองคํา
นางสาววินลดา พาหะพรม
นางวิบูลยลักษณ เงินอยู
นางสาววิบูลยศรี ศรีอุทัย
นางวิพาภรณ เตชะเถิน
นางวิพาภรณ พุฒิมา
นางวิภัสรา เชื้อกุล
นางวิภา กายจะโปะ
นางสาววิภา จันทรเจริญกิจ
นางวิภา ฉันทกุล
นางวิภา ชัยรัตนศักดา
นางวิภา ดาราเพ็ญ
นางวิภา เดชนุน
นางวิภา พลขุนทด
นางวิภา วงศศรีดา
นางวิภา วัฒนเธียร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘

นางวิภา เศรษฐวิชัย
นางวิภา สมเกตุ
นางวิภา สุภาผล
นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ
นางวิภา อุบล
นางวิภากรณ พาโพธิ์
นางสาววิภาดา ดํารงคฤทธิ์
นางวิภาดา ธรรมวงษา
นางวิภาดา บุญอิม่
นางวิภาดา พัฒนมาศ
นางวิภาพร ชูศรีทอง
นางสาววิภาพร พลพืช
นางวิภาพร โพธิ์ศริ ิ
นางวิภาพร มีบญ
ุ
นางวิภาพร สุคนธพงศ
นางวิภาพร สุวนานนท
นางวิภาพร หงสชั้น
นางวิภาพรรณ โสตถิอนันต
นางวิภาภรณ จั่นเพชร
นางวิภาภรณ วงศวณิช
นางวิภารัตน จิตประเสริฐ
นางวิภารัตน ดาบลาอํา
นางวิภารัตน ตาวิยะ
นางวิภารัตน ธานีวัฒน
นางวิภารัตน พลเยี่ยม
นางสาววิภารัตน หอมสุวรรณ

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิภารัตน อนุพันธ
นางวิภาวดี หาสกุล
นางสาววิภาวรดา ประกอบดี
นางวิภาวรรณ เมืองพรหม
นางสาววิภาวรรณ แสนสุข
นางวิภาวัลย ขันทอง
นางวิภาวี แดงสกุล
นางวิมล ไชยยัง
นางวิมล ธรรมสิทธิ์
นางวิมล บุตรศรีดว ง
นางวิมล สรอยไทร
นางสาววิมล อินแหยม
นางวิมลรัตน บาระชล
นางวิมลรัตน ประพฤติธรรม
นางสาววิมลรัตน วัยวัฒนะ
นางสาววิมลรัตน สิรอิ าภรณ
นางวิมลลักษณ นาคะวิโรจน
นางวิมาน ศรีผวิ จันทร
นางวิมาลา มโนใจ
นางสาววิมาลา ลายลักษณ
นางสาววิมาลา ลาวัลย
นางสาววิยะดา จันทนโรจน
นางวิยะดา บุญเทพ
นางวิยะดา พลรักษ
นางวิยะดา สุขพานิช
นางวิระดา แกนกระโทก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐

นางวิระวรรณ สําเภานนท
นางวิรตั น ตรีชานุชติ
นางวิรตั น วิโสจสงคราม
นางวิราพร เตงภาวดี
นางวิริยะ สารผล
นางสาววิริยาภรณ อินทรจนั ทร
นางวิลัย กงเมง
นางสาววิลัย วรีฤทธิ์
นางวิลัยลักษณ บุญยวุฒิ
นางวิลัยวัลย วรรณคํา
นางวิลาวรรณ แกวทานัง
นางสาววิลาวรรณ บุญประดิษฐ
นางวิลาวรรณ ผาสุข
นางวิลาวรรณ อัทธแมน
นางวิลาวรรณ สุขคร
นางวิลาวรรณ เหล็งไทย
นางวิลาวัณย แกวพิลึก
นางวิลาวัณย ขวัญศรี
นางวิลาวัณย จานทอง
นางวิลาวัณย จําปาทอง
นางวิลาวัณย ไชยธรรม
นางวิลาวัณย อิทธิเดช
นางวิลาวัณย เองฉวน
นางวิลาวัลย แกวมณี
นางวิลาวัลย ขุนโต
นางวิลาวัลย ทองคํา

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิลาวัลย พิมพจันทรากุล
นางวิลาวัลย สิงเคา
นางวิลาวัลย อุน ไพร
นางวิลาสินี โฉมดี
นางวิลาสินี เนินกลาง
นางวิลาสินี สรรพการ
นางวิเลขา อรรถวรวุฒิ
นางวิไล กัลยามาตร
นางวิไล เจริญสุข
นางวิไล เชื้อทาว
นางวิไล ทรัพยเพิ่ม
นางสาววิไล ทิจะยัง
นางวิไล นิลทวี
นางวิไล นุประสิทธิ์
นางวิไล บุญญา
นางวิไล บุรีรตั น
นางวิไล พันธคํา
นางวิไล มูลศาสตร
นางวิไล ยศกิจ
นางวิไล สุวรรณมาโจ
นางวิไล แสงเทียน
นางสาววิไล หริ่งรัตนพันธ
นางวิไล อุน ใจ
นางวิไลพร กาลอินทร
นางวิไลพร แควนนอย
นางวิไลพร ทะนงค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลพร มานะศรี
นางวิไลพร เหมือนทอง
นางวิไลพร โอฐเจริญชัย
นางวิไลพักตร วชิรอนันต
นางวิไลภรณ จันหวาน
นางวิไลรัตน นาราช
นางสาววิไลรัตน ปรีดายุทธนา
นางวิไลรัตน ไพชยนต
นางสาววิไลรัตน ระลึกมูล
นางวิไลรัตน ลีลาคหกิจ
นางสาววิไลรัตน วุฒศิ ักดิ์
นางวิไลรัตน สุวรรณมุสิทธิ์
นางวิไลลักษณ ขุนทอง
นางวิไลลักษณ ชาญสมร
นางสาววิไลลักษณ เชาวเชีย่ วชาญ
นางสาววิไลลักษณ ถิรยุทธนา
นางสาววิไลลักษณ ปกษี
นางวิไลลักษณ ยันอินทร
นางวิไลลักษณ วงคเครือศร
นางวิไลลักษณ วรรณประภา
นางวิไลลักษณ ศรีแกว
นางสาววิไลลักษณ สาระพิน
นางวิไลลักษณ อินพุม
นางวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
นางวิไลวรรณ จันทมาศ
นางสาววิไลวรรณ เฉลียวชาติ

๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิไลวรรณ เดชกลาหาญ
นางวิไลวรรณ โตะยีบอ
นางวิไลวรรณ ทองเจริญ
นางวิไลวรรณ นามตะ
นางสาววิไลวรรณ บัวแกว
นางวิไลวรรณ บุญศรี
นางวิไลวรรณ ปลาสุวรรณ
นางวิไลวรรณ มั่งคัง่
นางวิไลวรรณ มืดอินทร
นางวิไลวรรณ รวมสิทธิ์
นางวิไลวรรณ วงศโสม
นางวิไลวรรณ สงพอ
นางวิไลวรรณ สระแกว
นางวิไลวรรณ สายยืด
นางวิไลวรรณ เสริมพงษ
นางวิไลวรรณ แสนดี
นางวิไลวัลย ศิรวิ ารินทร
นางวิวรรณ ทางนที
นางวิศนีย พาคํา
นางวิษา สําราญใจ
นางวิสสุตา เวชชาชีวะ
นางวิสาขะ ลอยชัยภูมิ
นางวิสุทธิศ์ รี ยังพงศภัทร
นางวิหาญ พละพร
นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน
นางวีณา คงบุญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔

นางวีณา จันยอด
นางวีณา ชิณวงค
นางวีณา พลเพชร
นางวีณา สมพิทักษ
นางวีณารัตน พรมมา
นางวีทามาศ พาลําโกน
นางวีรญา กอนคํา
นางวีรยา ชูหนู
นางวีรยา อุปศักดิ์
นางวีรวรรณ ชํานาญวาด
นางสาววีรวรรณ เชือ้ อิ่ม
นางสาววีรวรรณ ปถวี
นางวีรสดุ า ศรีนวลโคตร
นางวีระกานต คุม หมู
นางวีระดี กองแกว
นางสาววีระรัตน ยี่สนุ
นางสาววีระวรรณ เลขนาวิน
นางวีราภรณ กาใจ
นางสาวเวฬุวัลย ไสยมรรคา
นางเวียงนา ปานหงษ
นางเวียงษา ปะนะทัง
นางแววดาว ใจเสือ
นางสาวแววตา วงศพิพัฒนชัย
นางแววตา อริพงษ
นางแววมณี นิลเชษฐ
นางแววสุดา สิทธิศกั ดิ์

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวแวสะอีดะ แวอาแซ
นางแวสาปเยาะ เจะอุบง
นางแวอาซียะ หะยีสะแลแม
นางศจีมาศ สุวรรณขํา
นางศมน สมคะเน
นางศมนวรรณ เชื้อฉ่ําหลวง
นางศมานันท เพ็ชรคง
นางศรศรี ศรีคาํ
นางศรัญญา แกวสาลี
นางศรัญญา ทองแชม
นางศรัญญา ยางหงษ
นางสาวศรัญญา อินทรไพบูลย
นางศรัณยรตั น ฉวีพัฒน
นางศรัณยา ทองแสน
นางศรัณยา ศรีจนั ทร
นางศรัณยาภร ศรแจม
นางศรันยา ภิรมยภักดิ์
นางสาวศรันยา วรรณจิตร
นางศริ ยางงาม
นางศรินทรา อุนใจ
นางสาวศรินทิพย โคเวียง
นางสาวศริยา สิทธิวงศ
นางศริยารัชฏ ศิริโชติ
นางศรีกญ
ั ญา กลีบจันทร
นางศรีจันทร หาญนาแซง
นางศรีจันทร อาจทวีกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖

นางศรีชัง อารมยสวาง
นางศรีณรงค อุพันศรี
นางศรีทอน วรรณภพ
นางศรีทอน อางเกียรติกูล
นางศรีธนา พันธุนนท
นางศรีธร สิมณี
นางศรีนวล แกวประดิษฐ
นางศรีนวล มีศรีสวัสดิ์
นางศรีนวล วรกิจวัฒนา
นางสาวศรีนวล หนูเผือก
นางศรีบญ
ุ ปาตะวงศ
นางศรีประไพ กุลสุทธิ์
นางศรีประไพ ใจซื่อ
นางสาวศรีประภา บํารุงสุข
นางศรีประภา พูลสวัสดิ์
นางศรีประภา วิเศษภักดี
นางศรีประภา ศักดิ์ศรีทาว
นางศรีพรรณ แกวถาวร
นางศรีพันธ หงษพิมพ
นางศรีไพ เหมืองทอง
นางศรีไพร จันทรทักษ
นางสาวศรีไพร ใจกลา
นางศรีไพร ตองออน
นางศรีไพร พนมศรี
นางศรีภรณ ณะวงศษา
นางสาวศรีภรณ เมืองแกว

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศรีมงคล ภักดี
นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
นางศรียุพา เมธาอภินนั ท
นางศรีรตั น จันทรบรรจง
นางศรีรตั น ไพจิตร
นางศรีรตั น สาครินทร
นางศรีเริญ มีพิมพ
นางศรีลักษณ สงเคราะห
นางศรีวดี พันธุพาณิชย
นางสาวศรีวรรณ เจริญพนารัตน
นางศรีวรรณ พรหมศรี
นางศรีวรรณ ศรีทุมมา
นางสาวศรีวรรณ พงษตนั
นางศรีวรรณา ชุมพันธ
นางศรีวนั พุมเจริญ
นางศรีไศล เกษศิริโยธิน
นางสาวศรีสมร หลาสา
นางศรีสมร อินทรวิชัย
นางสาวศรีสุข ชีวสุขานนท
นางศรีสุคนธ ดีชาติ
วาที่รอยตรีหญิง ศรีสดุ า คงชาตรี
นางศรีสุดา นามปองแก
นางศรีสุดา บัวบุตร
นางศรีสุดา โพธิข์ าว
นางศรีสุดา มานะวงศ
นางสาวศรีสุภางค ถุงเงิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘

นางสาวศรีสุภางค ทิมวัฒน
นางศรีสุภาพ ประพันธมิตร
นางศรีสุรางค ยงพานิช
นางศรีสุรางค ศิลธรรม
นางศรีสุลักษณ พละทรัพย
นางศรีโสภา กมลแสงมณี
นางศรีโสภา ยุทธสูงเนิน
นางศรีอัมพร สมภักดี
นางศรีอําไพ บุตรหลี
นางศรีอุบล เขียวคง
นางศรีอุบล สมประกอบ
นางศลักษณพร พลอยวงศ
นางศลิษา ขันหอม
นางศลิษา มูสิกวงศ
นางศศกร กาฬศิริ
นางศศธร ทองจันทร
นางศศิกร กันคํา
นางศศิกานต เกษมสุข
นางศศิธร ขวัญเมือง
นางศศิธร คชหาญ
นางศศิธร ดาวเรือง
นางศศิธร ตอพรหม
นางศศิธร ตันเจริญ
นางศศิธร ตันดี
นางศศิธร พระทอง
นางศศิธร มากคลาย

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวศศิธร เมืองอินทร
นางสาวศศิธร สมหมาย
นางศศิธร สังกฤษ
นางศศิธร สัตยสม
นางสาวศศิธร สาวงศนาม
นางสาวศศิธร สิงหธรรม
นางศศิธร หลิมเจริญ
นางศศิธร หิรญ
ั สาลี
นางศศิธร อินเถิง
นางสาวศศินภา นามนิตย
นางศศินนั ท แฝงสาคู
นางศศินนั ท พรมประเสริฐ
นางศศินนั ท ยิ่งธนฐานนันท
นางศศินา พัวพันธพงศ
นางศศินี ปรีการ
นางศศิประภา แกงอินทร
นางศศิประภา สุดานิช
นางสาวศศิประภา อุนเรือน
นางศศิพรรณ แสงเพ็ชร
นางศศิภา รุงทอง
นางศศิมล สกุลไทยเทียนชัย
นางศศิวรรณ คงใจ
นางศศิวรรณ คุม ฉายา
นางศศิวรรณ วิชาพูล
นางสาวศศิวิมล เนืองนิตย
นางศันสนีย เครือชะเอม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐

นางศาตนันทน บั้นบูรณ
นางสาวศารีญา หนูหมาน
นางสาวศิกาญจน พงษสุวรรณ
นางศิขริน เดชเจริญ
นางศิธาดา อาสานอก
นางสาวศิรดา เดนวัฒนา
นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล
นางศิรประภา รัตนบุษย
นางศิรประภา เรืองเศรษฐี
นางสาวศิรพร พุฒชาต
นางศิรภา สนิทผล
นางศิรวดี มาลุน
นางศิรัส ปรากฎวงษ
นางศิราณี เศรษฐภักดี
นางศิราภรณ บุเงิน
นางศิราภรณ พานิช
นางศิรารินทร บุญยรัชชัยนนท
นางสาวศิริ ชูศรี
นางสาวศิริ มานะจิตต
นางศิริกานต เรืองเต็ม
นางศิริกุล กาวินาํ
นางศิริกุล จันทรไทย
นางศิริกุล จิตตพิศาล
นางสาวศิริกุล พิทักษรักชาติ
นางศิริกุล ศรีอุบล
นางศิริจันทร จันทรกระจาง

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวศิริโชค เตียตระกูล
นางศิริโชติ นาคทอง
นางศิริญญา แกงเงินลาด
นางศิริทา สารกอง
นางศิริธร นันทะวงษ
นางสาวศิรินทร พิพัฒนฐติ กิ ร
นางศิรินทร เอี่ยมเจริญ
นางสาวศิรินทิพย ยงวณิชย
นางศิรินภา อาศัยพานิชย
นางศิรินนั ท เมชบุตร
นางสาวศิรินี สานุศิษย
นางศิรินุช โตจาด
นางศิรินุช หอมเนียม
นางศิริเบญจา พงษอักษร
นางศิริปรางค สุทธศิลป
นางสาวศิริพงษ ศรียงค
นางศิริพร การุณ
นางสาวศิริพร คชตุง
นางศิริพร ฉัว่ ตระกูล
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
นางศิริพร ชาญขุนทด
นางศิริพร ชาญชัยภูวดล
นางสาวศิริพร โชติวรรณกุล
นางสาวศิริพร ดวงทองพล
นางศิริพร ดํากระบี่
นางศิริพร ไตรศิวะกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙

นางศิริพร ถาดสระนอย
นางสาวศิริพร ถาวร
นางสาวศิริพร ถาวรพรหม
นางศิริพร ถูสนิ แกน
นางสาวศิริพร ทองนํา
นางศิริพร ทิพยศรี
นางศิริพร ธนะสมบูรณ
นางศิริพร นิจพิพัฒนพงศ
นางศิริพร บุญณรงค
นางศิริพร ประเดิมชัย
นางศิริพร ประทุมขันธ
นางศิริพร พรมนุน
นางศิริพร พระบุญเรือง
นางสาวศิริพร พานวงศ
นางสาวศิริพร พิทักษจนิ ดา
นางศิริพร พุมนวล
นางสาวศิริพร เพ็ชรตรา
นางศิริพร โพธิลขุ า
นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ
นางศิริพร ลุนบง
นางศิริพร วรรณชาติ
นางศิริพร ศิรอิ นันตเจริญ
วาที่รอยตรีหญิง ศิริพร
สามเพ็ชรเจริญ
๑๐๘๐๐ นางสาวศิริพร สิทธิกูล
๑๐๘๐๑ นางศิริพร สุทธิยา

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวศิริพร แสงศิริ
นางศิริพร หาพันธ
นางศิริพร อวมอิ่ม
นางสาวศิริพร เอียดขลิก
นางสาวศิริพรรณ ขันคํานันตะ
นางศิริพรรณ บุญกลา
นางศิริพรรณ พงษบริบรู ณ
นางศิริพรรณ วิริยสถาพรพงศ
นางศิริพรรณ สิทธิพูนอนุภาพ
นางสาวศิริพันธ พันธุศิริ
นางศิริเพ็ญ จิระวนิช
นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน
นางศิริเพ็ญ ลานศรี
นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร
นางศิริเพ็ญ อริยะจักร
นางศิริมา เกียรติไพบูลย
นางศิริมา แกนคํา
นางศิริมา คุม แถว
นางศิริมาตย โพธิ์ทอง
นางศิริยา สรวมศิริ
นางศิริรตั น กัณฑหา
นางศิริรตั น คําเหลือ
นางสาวศิริรตั น เจษฎาวุฒิ
นางศิริรตั น ดางเกษี
นางศิริรตั น บุญเฉลียว
นางศิริรตั น ประพรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริรตั น ศศิวิเชียรพจน
นางศิริรตั น สิงหธนะ
นางสาวศิริรตั น อภิญญานุวัฒน
นางศิริรตั น อรัณยะนาค
นางศิริรงุ หทัยรัตนานนท
นางศิริลักษณ กุลศิลารักษ
นางศิริลักษณ แกวเนตร
นางสาวศิริลักษณ คงสุวิทย
นางศิริลักษณ ชินชงจู
นางสาวศิริลักษณ ญานสังวรชัย
นางศิริลักษณ ดีพลงาม
นางศิริลักษณ ตุมเพชร
นางสาวศิริลักษณ ถาดกระโทก
นางสาวศิริลักษณ ถึงปนศรี
นางสาวศิริลักษณ เถือ่ นดวง
นางศิริลักษณ ทวยมีฤทธิ์
นางศิริลักษณ บํารุงศรี
นางศิริลักษณ ปจจาเณย
นางศิริลักษณ เพชรศรี
นางศิริลักษณ ฟุงเฟอง
นางศิริลักษณ ฟูจิชิโร
นางศิริลักษณ มีสขุ
นางศิริลักษณ ยะวิญชาญ
นางศิริลักษณ ศรีโย
นางสาวศิริลักษณ ศรีวิญญรัตเวช
นางสาวศิริลักษณ ศิริ

๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวศิริลักษณ ศุกระเศรณี
นางศิริลักษณ สารทอง
นางศิริลักษณ สิริทวีอรรจน
นางศิริลักษณ สุโกพันธ
นางศิริลักษณ สุปรีดี
นางศิริลักษณ หองทองคํา
นางศิริลักษณ อันทะแสง
นางสาวศิริลักษณ อินทา
นางศิริวรรณ บุตรชารี
นางศิริวรรณ พวงชะบา
นางศิริวรรณ เพ็ชรดํา
นางศิริวรรณ เพริดพราว
นางศิริวรรณ สมสกุล
นางศิริวรรณ สําเริงรัมย
นางศิริวรรณ สืบพันธุโกย
นางศิริวรรณ สุบนิ รัมย
นางศิริวรรณ เสนารักษ
นางศิริวรรณ ออนเงิน
นางศิริวรรณ อินทรหอม
นางศิริวรรณ ไชยภักดิ์
นางสาวศิริวฒ
ั น นารีเลิศ
นางศิริวมิ ล ทุมพลา
นางศิริสุข สุตันติราษฎร
นางศิริสุดา พูบขุนทด
นางสาวศิริอัจฉรา กลาหาญ
นางสาวศิรีพรรณ กลันตะบุตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕

นางศิลดา อมรดิษฐ
นางศิลา พวงสดชื่น
นางศิลานอย พัวเนี่ยว
นางสาวศิลารัตน รัตนพงศ
นางศิวกร คลองแคลว
นางศิวพร แกวคงดี
นางศิวพร ช่ําชอง
นางศิวพร ศรีสวัสดิ์
นางศิวานันท วัฒนาเลิศวินจิ
นางศิวาพร โสวรรณา
นางศิวาไล เตียวกุล
นางศุกลรัตน กันทะวงค
นางศุจนิ ธรา ไพรเขียว
นางศุจริ ัตน บุราคร
นางสาวศุจีภรณ อาจนาเสียว
นางศุทธิณี ปลอดอินทร
นางศุภกาญจน สังขชัย
นางศุภกานต ไชยประทุม
นางสาวศุภกานต บุญสุข
นางศุภการย ดีพรมกุล
นางศุภณี เอกนาม
นางศุภดา จารุบัณฑิต
นางสาวศุภธิดา วงคเศษ
นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน
นางศุภมงคล เคนทาว
นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศุภมาศ มูลทองชุน
นางศุภมาส วันทอง
นางศุภร ศรีนุต
นางศุภรักษ สุทธิรัตน
นางสาวศุภรัตน แกวเพชร
นางศุภรัตน แสงจง
นางศุภรัตน อุดมนิวิ
นางศุภฤดี กิมทรง
นางสาวศุภลักษณ จงโยธา
นางศุภลักษณ จันทรสาขา
นางศุภลักษณ จันมา
นางศุภลักษณ แถมกลาง
นางศุภลักษณ นิลรัตน
นางศุภลักษณ ปนแกว
นางศุภลักษณ รัศมีแจม
นางศุภลักษณ สารพันธ
นางศุภลักษณ สุวรรณรัตน
นางศุภลักษณ หีบแกว
นางศุภลักษณ อภัยใจ
นางศุภวดี สุคนั ธรัต
นางศุภวรรณ ชินโณ
นางศุภวรรณ ทิพบํารุง
นางศุภวรรณ วงศคงดี
นางศุภวรรณ ศรีประทุม
นางศุภวรรณ สงแกว
นางศุภศรี ชาญน้ํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗

นางศุภัทชญา ภัทรกิจอังกูร
นางศุภัทรา จันทร
นางศุภากร ชุมขุนทด
นางศุภางค อนุภัทร
นางศุภานัน แสงบุญเรือง
นางสาวศุภิญฎา ชูศรี
นางศุภศิ า มาลาแสง
นางศุภิสรา ไวสิทธิ์
นางศุภิสรา อนุชน
นางโศภิต แตงชัยภูมิ
นางโศภิษฐตรา แกนจันทร
นางสาวโศรดา เพ็ชรลอเหลียน
นางษนัยนันท ชุณหวิจิตรา
นางสาวษิราณีย บุญเกิด
นางสกนธวรรณ กังแฮ
นางสกลรัตน รัชอินทร
นางสกาวแข จันเทพา
นางสกาวเดือน ชัยกลาง
นางสกาวรัตน พินิจการ
นางสกาวรัตน วงศคํา
นางสกาวรัตน เสารเพชร
นางสาวสกาววัลย ทองจีน
นางสกุณา บาลยอ
นางสาวสกุณา อินอยู
นางสกุลรัตน บุญยัง
นางสกุลรัตน สุทธิสงเคราะห

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสงกรานต ไชยชาติ
นางสงกรานต วัฒโนกูล
นางสงวน สารีคํา
นางสงวนศรี ทะนันชัย
นางสงวนสิน ญาติสมบูรณ
นางสงา ทวีวรรณ
นางสดชื่น ดอกสันเทียะ
นางสดชื่น นาเมืองรักษ
นางสดใส เลิศอาวุธ
นางสาวสดใส สุขสุทธิ์
นางสถาพร ฉัตรอินทร
นางสถาพร พิมพนนท
นางสถาพร ศรีสวัสดิ์
นางสถิตย จิตจักร
นางสถิตย มูลหนองแวง
นางสถิตยพร คําโม
นางสนธยา กุศลล้ํา
นางสนธยา ปอมปกษา
นางสนธยา พัตราพล
นางสนธยา พิมล
นางสนธิรัตน ไชยวงค
นางสนม นุงกระโทก
นางสนอง สุทธิทิปธรรมรงค
นางสาวสนาญ เรือนวิลัย
นางสไบแพร ฉิมเกื้อ
นางสาวสมกมล มีดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙

นางสาวสมกร เขือ่ นแกว
นางสมกิจ เพ็ชรสวุ รรณ
นางสมเกียรติ ทองคําแสน
นางสมควร โกธรรม
นางสมควร ขุมทรัพย
นางสมควร วงศไข
นางสมคะเน บุญเปลง
นางสมคิด จุยปาน
นางสมคิด ทัพนอย
นางสมคิด มงคล
นางสาวสมคิด มังนอย
นางสมคิด ยอดเสนี
นางสมคิด ศิริมนตรี
นางสมคิด สมรรถชัย
นางสมคิด อุดขาว
นางสมจิฎร เคาหอม
นางสมจิต ขุนชาญชาติ
นางสมจิต ชอลําดวน
นางสมจิต ทองเกตุ
นางสมจิต พิมดา
นางสมจิต ลาวัง
นางสมจิต วิชากูล
นางสมจิต ศรีประเทศ
นางสมจิต สีหะวงษ
นางสาวสมจิตต เกิดชํานาญ
นางสมจิตต แจงตระกูล

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมจิตต พิพิธกุล
นางสมจิตร เกษบึงกาฬ
นางสาวสมจิตร ขํามิน
นางสาวสมจิตร เขตสกุล
นางสมจิตร งามพิมาย
นางสมจิตร ตนานุวัฒน
นางสาวสมจิตร ติ่งหมาย
นางสมจิตร แทนบุญ
นางสมจิตร ธรรมอินทร
นางสมจิตร บุตรราษฎร
นางสมจิตร เปยมาลย
นางสาวสมจิตร พานศรี
นางสาวสมจิตร มาตรทอง
นางสมจิตร แมนประสิทธิ์
นางสมจิตร วงษบตุ ร
นางสมจิตร ศิริชาติ
นางสมจิตร สาหลํา
นางสมจิตร แสไพศาล
นางสาวสมจิตร หมวดโคกสูง
นางสมจิตร หอมชู
นางสาวสมจิตร อินทรประเสริฐ
นางสมจิตร กลิ่นหอม
นางสมจิตร แกวคํา
วาที่รอยตรีหญิง สมจิตร ใจดี
นางสมจิตร ธิกะ
นางสมจิตร บําเพ็ญทาน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑

นางสมจิตร ศรีสุข
นางสมจิตร สะสม
นางสมจิตร หาญสูงเนิน
นางสาวสมใจ กลิน่ อุบล
นางสมใจ คงสุข
นางสมใจ คลังวิจติ ร
นางสมใจ จาภา
นางสาวสมใจ ทวมสกุล
นางสาวสมใจ เที่ยงทอง
นางสมใจ ธงไชย
นางสมใจ ปรางชัยภูมิ
นางสาวสมใจ ผดุงสุข
นางสมใจ ผัดตุน
นางสมใจ พันธุพืช
นางสมใจ พิสัยพันธ
นางสมใจ พูลสวัสดิ์
นางสาวสมใจ มากมณี
นางสมใจ มีทรัพยทวีกูล
นางสมใจ รุง เรืองวงศ
นางสมใจ และล้ําเลิศ
นางสมใจ โลหุตางกูร
นางสมใจ สอนไว
นางสาวสมใจ สุพิมพ
นางสมใจ สุวรรณกุล
นางสาวสมใจ เส็นบัด
นางสมใจ อักษรณรงค

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมชื่น นอยใหญ
นางสมญา รอดประไพ
นางสมดี กงเพชร
นางสมถวิล ยอดศิริ
นางสาวสมถวิล วงศจติ เจริญ
นางสมถวิล ไวยมาตร
นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ
นางสมถวิล สามงามทอง
นางสมทรง กิจจาชาญชัยกุล
นางสมทรง ชุมศรี
นางสมทรง ปทมศร
นางสมทรง รองาม
นางสมทรง ศรีชัย
นางสมทรง เศวตชนะ
นางสมทรวง วงศสวัสดิ์
นางสมทรัพย คําชมภู
นางสาวสมทรัพย อติชาติบตุ ร
นางสมทอง เพ็งแจม
นางสาวสมนฤมล เพ็ชรมณี
นางสมนึก แกวตา
นางสมนึก ดิเรกศรี
นางสมนึก นิพนธ
นางสมนึก ลิ้มอารีย
นางสมนึก สอนสระเกษ
นางสาวสมนึก สามาทุม
นางสมนึก แสงออน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓

นางสมนึก อภิญญานนท
นางสมบัติ ปนทอง
นางสมบัติ เประยะโพธิ์เดช
นางสมบัติ พืชสิงห
นางสมบัติ เพชรลับ
นางสาวสมบัติ วงษาสุข
นางสมบัติ สุปงคลัด
นางสมบุญ เดชะเทศ
นางสมบุญ ธรรมขันธ
นางสาวสมบูรณ ตนโพธิ์
นางสมบูรณ นพดลกนก
นางสมบูรณ นิยมศาสตร
นางสมบูรณ บุราสิทธิ์
นางสมบูรณ ภูสนิท
นางสมบูรณ สุดสน
นางสมบูรณ อมรสิทธิวงศ
นางสาวสมปรารถนา พานทอง
นางสมปอง โฆษิตพล
นางสมปอง จากลาง
นางสมปอง ซื่อตรง
นางสมปอง ดาวเรือง
นางสมปอง เทศเล็ก
นางสมปอง นนทนํา
นางสมปอง บุญพิมพ
นางสาวสมปอง พรามเอก
นางสมปอง ภูยางโทน

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสมปอง สุรเสน
นางสมปอง แสนจําลา
นางสมปาน ทาบัว
นางสมแปน แสงทอง
นางสมพงษ สุพรรณ
นางสมพร กันตังกุล
นางสมพร กุดาศรี
นางสมพร โกศล
นางสมพร จันทรตา
นางสมพร จันทรา
นางสาวสมพร ชอสูงเนิน
นางสมพร ชาวงษ
นางสาวสมพร โชตนธนากุล
นางสมพร ฐิตริ ัฐกร
นางสาวสมพร ถานพรม
นางสมพร ทองสุข
นางสาวสมพร ปญญางาม
นางสาวสมพร ผดุงศรี
นางสมพร ผายสระนอย
นางสมพร พิมจันนา
นางสมพร พุมระยา
นางสมพร เพชรเกื้อ
นางสมพร มัยตรีเดช
นางสมพร ยิ่งชนะ
นางสาวสมพร เรืองไพศาล
นางสมพร วันศุกร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕

นางสมพร วิชัยประเสริฐ
นางสมพร ศรีพูล
นางสมพร สนิทไชย
นางสาวสมพร สุวรรณทศ
นางสมพัฒ นันตา
นางสมพานรัศมี พรมโสภา
นางสมพิตร เพ็งหาพันธ
นางสาวสมพิศ คําหนวย
นางสมพิศ แดงประยูร
นางสมพิศ ตักโพธิ์
นางสาวสมพิศ ไตรแกวเจริญ
นางสมพิศ ประเสริฐสุข
นางสมพิศ เพ็ชรออน
นางสาวสมพิศ ลาภภักดี
นางสมพิศ สมจิต
นางสมพิศ สิทธิอุเป
นางสาวสมพิศ สุขสวาง
นางสมพิศ อุทธิยา
นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี
นางสมเพาะ จันทวีป
นางสมเพียร ยอดสุรางค
นางสมภา นาวานุกูล
นางสมภาษณ สิงหศริ ิ
นางสมมาตย ศรีจันทร
นางสมมาตร ศิรบิ ูรณ
นางสมมุง แกลวกลา

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมยงค เหลาคนคา
นางสมร กันธิพรรณ
นางสมร กาญจนารี
นางสมร ชาญพานิช
นางสมร ไชยพงษ
นางสมร สิทธิเลิศประสิทธิ์
นางสมร สินทวี
นางสมร แสงศรี
นางสมรศรี สังขชัย
นางสาวสมรัก แซลี้
นางสาวสมรัก บุญเรือน
นางสาวสมรัก รวงทอง
นางสมรัตน กาญจนวงศ
นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง
นางสมฤดี คุมภัย
นางสมฤดี หวางกลอม
นางสมลักษณ ชูเชื้อ
นางสมลักษณ บุญประกอบ
นางสมลักษณ หวังดี
นางสมวงศ พนชั่ว
นางสมวรรณ บุญถนอม
นางสมศรี แกนตะเคียน
นางสมศรี ขําหิรญ
ั
นางสมศรี คงแดง
นางสาวสมศรี คําโคกกวด
นางสมศรี จันแดง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมศรี ชางไถ
นางสมศรี ชุมสวัสดิ์
นางสมศรี ชูพิทักษธรรม
นางสมศรี ทองมี
นางสมศรี เทียนดํา
นางสมศรี บุดดาดวง
นางสมศรี ปน กันอินทร
นางสมศรี พุมเกษม
นางสมศรี ศรีโชติ
นางสมศรี สุวรรณสะอาด
นางสมศรี แสนมโนรักษ
นางสมศรี หวันสมัน
นางสาวสมศิริ ชูจันทร
นางสมสนิท ขันอาษา
นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
นางสมสมร โทอุดธา
นางสมสมัย ชินบุตร
นางสาวสมสวย เห็นงาม
นางสาวสมสวาง ธนะพานิชยสกุล
นางสมสุข ชูเกต
นางสมสุข ยินดี
นางสมสุดา สุดสวาท
นางสมหญิง ชาวอางทอง
นางสมหมาย กุศลวงษ
นางสาวสมหมาย คํามณีย
นางสาวสมหมาย จักสาร

๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมหมาย จันทราช
นางสมหมาย ชัยศัตรา
นางสมหมาย ไชยพิมพ
นางสมหมาย ไชยวันดี
นางสมหมาย ติงสะ
นางสมหมาย นอยเขียว
นางสมหมาย ประสาร
นางสมหมาย ผองพักตร
นางสมหมาย ศรีสุข
นางสมหมาย สรวงศิริ
นางสมหมาย หนูคง
นางสมหวัง ประทุมมาศ
นางสมหวัง วงษชนะสิทธิ์
นางสมหวัง วรรณสูตร
นางสมหวัง สุธารัส
นางสมหวัง หลาหนัก
นางสมหวัง อยูคอน
นางสมัย จันแดง
นางสมัย เพ็งผอง
นางสมัยพร ไชยบุญ
นางสมาพร วงษศรีแกว
นางสมาพร สุทธิพิพัฒน
นางสมาภรณ ศรีวงษา
นางสยาม รุงหิรัญวัฒน
นางสยุมพร ใจแนน
นางสยุมพร พูลเกิด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙

นางสรญา วูวงศ
นางสาวสรญา สัจจาสุวรรณ
นางสรรเพชร บุญประสิทธิ์
นางสรรเสริญ ภิมุขมาตยา
นางสรวีย พวงเดชานนท
นางสรอยสิรินทร เรืองบุญ
นางสรอยสุวรรณ วิเศษหอม
นางสระสม คําหอม
นางสรัญญา จินดากุล
นางสรัญญา เถาวบญ
ุ
นางสรัญญา ปานะสุทธิ
นางสรัญญา ไฝทอง
นางสาวสรัญญา ยางนอก
นางสรัญญา หมุน อินตะ
นางสรัญญา เอี่ยมจอย
นางสรัณยา เรืองพุฒ
นางสรัสนันยา โพนสนิท
นางสราทิพย สีมาขจร
นางสริณยา รุงเรือง
นางสรินยา นาคะพงศ
นางสาวสริยา ทองสมัคร
นางสริยา ปองโลห
นางสโรชา เภาพาน
นางสาวสโรชินทร ประสมศรี
นางสลักจิต ตะคํา
นางสลักจิต สงวนแกว

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสลักจิตร ลือชา
นางสลักฤทัย จิตตะโล
นางสวง พลอยเจริญ
นางสวณี กวางขวาง
นางสวรรค ไชยสิงห
นางสาวสวรรค ฤทธิศักดิ์
นางสาวสวรรยา เพชรชัย
นางสาวสวลี เติบโต
นางสวาง มีสงู เนิน
นางสวางจิต ไชยรัตน
นางสาวสวางเนตร บุษบงค
นางสวาท จีนเพชร
นางสวาท ราชไชย
นางสวาท ศรีจนั ทร
นางสองเมือง เหลาสิงห
นางสองศรี ภาโนมัย
นางสองศรี ฤทธิรัตน
นางสองศรี ลาสงยาง
นางสาวสอด เอียดราช
นางสอางค เตมีย
นางสอาด ประสิทธิ์พันธ
นางสะทิพย นาทะชัย
นางสะใบ ครุธเกตุ
นางสะศิวมิ ล ขจรมณี
นางสะอาด ตอพันธ
นางสาวสะอาด สายเพชร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑

นางสะอาน ทองโอภาส
นางสะอูเดาะ สังขเสน
นางสาวสังวาล พุทธสม
นางสังวาล สอนธรรม
นางสาวสังวาลย คลายแสง
นางสังวาลย ทองป
นางสังวาลย ปทมธรรม
นางสังวาลย ภูพิมาย
นางสังวาลย วงศสกุล
นางสังเวียน ขลุยแกว
นางสัจจา ชางตอ
นางสัจจา ปาณะวงศ
นางสาวสัญจา นันธิพานิช
นางสาวสัญญา เวียงโอสถ
นางสัณหสินี เล็กสมบูรณสขุ
นางสันฐิตา บัวคง
นางสัมผัส หมัน่ นอก
นางสัมพรรณ ถวิลไทย
นางสัมพันธ วรเนตร
นางสัมพันธ สังขพุม
นางสัมพันธ อุดมศิลป
นางสัมฤทธิ์ ชาญยุทธ
นางสัมฤทธิ์ แพงศรี
นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน
นางสากีนะ พันหวัง
นางสากีรา หะยีวาเด็ง

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาคร กิจสมพงษ
นางสาคร คําภานันต
นางสาวสาคร คุมมินทร
นางสาคร ใจเต็ม
นางสาคร ปากบารา
นางสาคร ผาเจริญ
นางสาคร พวงพันธ
นางสาคร หมอกเจริญ
นางสาคร อินทะนันชัย
นางสาทิพย สุดสวาท
นางสานะ คชฤทธิ์
นางสานิลักษณ พรหมฮวด
นางสายคํา ไชยันติร
นางสายใจ โฆษิตธนสาร
นางสายใจ จรณะ
นางสายใจ โชคศิริ
นางสายใจ ทองเชื้อ
นางสายใจ ประเสริฐสุข
นางสายใจ พรหมพิมาน
นางสายใจ สกุลปบ
นางสายใจ สีหาจอง
นางสายใจ สุขมุ าลย
นางสายใจ หิตะวนิช
นางสาวสายชล ขัณฑชลา
นางสายชล ณ ลําพูน
นางสายชล ฤทธิกูล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓

นางสายชล สายยิม้
นางสายทอง กาวิละ
นางสายทอง ทองจัด
นางสายทอง ธนสิทธิ์
นางสายทอง โพธิ์สงิ ห
นางสายทอง มะโนชาติ
นางสายทอง ลําพูล
นางสายทอง ศรีวงษชัย
นางสาวสายทิพย แกลวกลา
นางสาวสายทิพย แกวประทุม
นางสายธาร แนนอุดม
นางสายฝน คําชัย
นางสายฝน คําดอนหัน
นางสายฝน ทรงประโคน
นางสายฝน ทองสะอาด
นางสาวสายฝน วรรณกูล
นางสายฝน สุวรรณทอง
นางสาวสายฝน อยูก รุง
นางสายพิณ คชรัตน
นางสายพิณ ใจยวน
นางสาวสายพิณ พูลเพิ่ม
นางสายพิณ ศรีวรพจน
นางสายพิณ อินทมาตย
นางสาวสายพิน โคกทอง
นางสายพิน งามสงา
นางสายพิน ทองวงศ

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสายพิน ประภาวงศ
นางสายพิน ยกเลื่อน
นางสาวสายพิน ศรีธดิ วง
นางสายพิน สาดอนขวาง
นางสายพิน สีหรักษ
นางสาวสายพิน เหลืองมณีเวชย
นางสาวสายพิรุณ หนักไหล
นางสายยนต อุดมกัน
นางสายรัก สวางเนตร
นางสายรุง มะณีแสง
นางสาวสายลมเย็น โสดามรรค
นางสายวสันต นิมาพร
นางสายสนีย อรุณกมล
นางสายสมร ดีเพิ่ม
นางสายสมร ตาเต
นางสายสมร มหาเทพ
นางสายสมร วัฒนวิถี
นางสายสมร สิงหพันธุ
นางสายสมร สุวรรณรินทร
นางสายสมร โอสถ
นางสายสวาท จวบศรี
นางสายสวาท วงเวียน
นางสาวสายสวาท สีหไตร
นางสายสุณีย เพ็งหนองโพธิ์
นางสายสุดา มุสกิ ะ
นางสายสุนีย ไกงาม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕

นางสายสุนีย ชวพงศ
นางสายสุนีย นุชอินทร
นางสายสุนีย สายถิ่น
นางสาวสายสุนีย เหมทอง
นางสาวสายสุรียพร เวหะชาติ
นางสายสุวรรณ หารสระคู
นางสายหยุด กรนุม
นางสายหยุด คงอิ่ม
นางสายหยุด โชติชว ง
นางสายหยุด สุนมา
นางสายไหม หวางสกุล
นางสายอรุณ คณะภักดิ์
นางสายอรุณ สุยะราช
นางสายันต ไชยนอก
นางสาวสารภี คุณรัตน
นางสารภี ชูตระกูล
นางสารภี บุบผาพรมราช
นางสารภี มูลสาร
นางสารภี อินทองปาล
นางสาริกา แจงประจักษ
นางสาริพร ชวยแทน
นางสาลินี นันตะ
นางสาลี เดชานุวฒ
ั น
นางสาลี นันภิวงค
นางสาลี่ จันทสร
นางสาวสาลี่ จําปน

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาลี่ อุตมา
นางสาวิณี ภิรมยศาสตรกุล
นางสาวิตรี ลือชา
นางสาวสาวิตรี สังขเวช
นางสาวิตรี เหลืองสุรีย
นางสาวิทตรี สุรารักษ
นางสาอูนะ นนทรีย
นางสํานวน พิลึก
นางสาวสํานวน เพิ่มพร
นางสําเนา พรมแจม
นางสําเนียง ขันบุตร
นางสําเนียง แจงสวาง
นางสําเนียง ทองแดง
นางสําเนียง ทองสลับ
นางสําเนียง เรียบรอย
นางสาวสําเนียง ไวยสิทธิ์
นางสํารวม จานรัมย
นางสํารวย ขินหนองจอก
นางสํารวย คัมภีระธัม
นางสํารวย ดาวดวง
นางสํารวย ทองสุข
นางสํารวย นอยจริง
นางสํารวย โพธิ์วนั
นางสาวสํารวย ยอดราช
นางสาวสํารวย รัตตนะ
นางสํารวย สุทธิรักษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗

นางสํารวย อุณหพิเชษฐวัฒนา
นางสํารวล คํายิ่ง
นางสาวสํารอง คงคาชวย
นางสํารอง ทศพานนท
นางสําราญ กรมสูงเนิน
นางสําราญ แกวปตตา
นางสําราญ จันขาว
นางสาวสําราญ ชะบา
นางสําราญ ตั้งศรีทอง
นางสําราญ พรสีมา
นางสําราญ ลายทอง
นางสาวสําราญ อรชร
นางสํารี จันละคร
นางสําเริง กออินทร
นางสําเริง นัยศิริ
นางสําเริง ปาระพิมพ
นางสําเริง ปเจริญกิจ
นางสําเริง พิมพพันธุ
นางสําลี กันคํา
นางสําลี ชาตินิล
นางสําลี วรรณวัฒนา
นางสําลี โสเพ็ง
นางสาวสําออย เทพสวัสดิ์
นางสําอาง แกวจินดา
นางสาวสําอางค จําปาทิ
นางสําอางค รัตนพันธ

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสิญจนา ไหมออน
นางสิทธิพร วรปรียากุล
นางสินมณี ไชยคุณ
นางสาวสินาวัฒน สุคนธทรัพย
นางสาวสินนี าฎ จงคา
นางสาวสินนี าฏ ฤดีขจรไชย
นางสินีนาฏ วงศหลอ
นางสิมมา เมืองซอง
นางสาวสิรกิ มล บุษราคัม
นางสิรกิ ร วรกิตติเพชร
นางสิรกิ ร วิชชุมนตร
นางสาวสิรกิ ันยา พิมเสน
นางสาวสิรกิ าญจณ สิงหเถือ่ น
นางสิรกิ าญจน พีรัชพัฒนเดช
นางสิรกิ าญจน สรรคพงษ
นางสิรกิ านต วีระพันธ
นางสิรญ
ิ ญา นิคมสุขเกษม
นางสิรญ
ิ าภรณ ปงสิริชัยกุล
นางสาวสิรธิ ร กูลศิริ
นางสิรธิ ร ดีรศั มี
นางสิรธิ ดิ า ศรีโภคา
นางสาวสิรนิ ทร โพธิโสโนทัย
นางสิรนิ พรรณ ไชยโยธา
นางสิรนิ รัตน บริบรู ณ
นางสิรนิ าฎ พื้นนวล
นางสิรปิ ระทุม ปุญญาวัฒนา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙

นางสิริพงศ ดวงศรีทอง
นางสิริพร คุณสนอง
นางสิริพร ทรงรัมย
นางสาวสิริพร พฤทธิพงศพนั ธุ
นางสิริพร พุมชา
นางสิริพร วิศิษฎยิ่งเจริญ
นางสิริพร ศรีแกว
นางสาวสิริพร ศิริโทวัย
นางสิริพร ศิลปกุล
นางสิริพร ษัฏเสน
นางสิริพรรณ บุญรัชกุล
นางสิริพรรณ ปานเทศ
นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ
นางสิริพนั ธุ วุฒนิ นทนันทชยั
นางสิรมิ า รืน่ ฤทัย
นางสิรมิ า สมเสมียน
นางสาวสิรมิ า อาศัยผล
นางสิรริ ักษ โกกระโทก
นางสาวสิรริ ักษ ภาภิรมย
นางสิรริ ัชต แกวงาม
นางสิรริ ัตน ตอแตม
นางสิรริ ัตน บุตรสิงห
นางสิรริ ัตน สําราญจิตร
นางสิรริ ําไพ ลํานอย
นางสิรลิ ักขณ หลงขาว
นางสิรลิ ักษณ กลางสุข

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสิรลิ ักษณ ชาวแหลง
นางสิรลิ ักษณ นวลขํา
นางสิรลิ ักษณ ฝูงใหญ
นางสิรลิ ักษณ รัตนทองมา
นางสิรลิ ักษณ อุทัยฉาย
นางสิรวิ รรณ ไมตรีจติ
นางสิรอิ ร ออนแกว
นางสิรกี ร จันทรสงค
นางสิรรี ัศมิ์ ตลอดไธสงดาภา
นางสีดา พงศถิ่น
นางสีตีเมาะ มะดือราแว
นางสีนวน บุญทา
นางสาวสีนวล ทวีสกิจ
นางสีนวล ทองทับ
นางสุกฤตา ศุภเดชวิวัฒน
นางสุกญ
ั ญา แกวงาม
นางสุกญ
ั ญา คงเขียว
นางสาวสุกญ
ั ญา จักวาโชติ
นางสุกญ
ั ญา จันทรจาํ ปา
นางสาวสุกญ
ั ญา จูวัตร
นางสุกญ
ั ญา แชมชอย
นางสุกญ
ั ญา ดวงแกว
นางสาวสุกญ
ั ญา ถนอมมิตร
นางสุกญ
ั ญา ธรรมรังษี
นางสุกญ
ั ญา นาคเพชร
นางสาวสุกญ
ั ญา นิลเพ็ชร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกญ
ั ญา บัวคําโคก
นางสุกญ
ั ญา บัวบาง
นางสุกญ
ั ญา บุญรอด
นางสุกญ
ั ญา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางสาวสุกญ
ั ญา พรหมคุณ
นางสุกญ
ั ญา พรหมมี
นางสุกญ
ั ญา โพนยงค
นางสุกญ
ั ญา โมคภา
นางสาวสุกญ
ั ญา ยุติมติ ร
นางสุกญ
ั ญา เรืองดี
นางสาวสุกญ
ั ญา วันฟน
นางสุกญ
ั ญา ศิริมา
นางสุกญ
ั ญา สงาเมือง
นางสุกญ
ั ญา สุทธิอาจ
นางสุกญ
ั ญา หีบไสสงค
นางสุกญ
ั ญา หุนภักดี
นางสุกญ
ั ญา อินทรแสน
นางสุกญ
ั ญาภัทร สุดานิช
นางสาวสุกัณยา ชัยชาญ
นางสุกัลยา ชลเสถียร
นางสุกัลยา นพเกตุ
นางสุกัลยา เนียมแตง
นางสุกัลยา เมืองแมน
นางสุกัลยา ศิรนิ อย
นางสุกานดา เงินแกว
นางสุกานดา เผือกนอย

๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุกุล แซแต
นางสุขกาย ยุวกุล
นางสุขใจ กุลทา
นางสาวสุขใจ ไชยมาตย
นางสุขใจ ออนศรี
นางสาวสุขนิจ ทองเรือง
นางสุขพนิช เนาวชารี
นางสาวสุขพัชรา ซิม้ เจริญ
นางสุขมาจันทร ขันธวุธ
นางสาวสุขฤทัย จันทรทรงกรด
นางสุขศรี ลําถึงแสน
นางสาวสุขศิลป ชิณเทศ
นางสุขสม เมฆขยาย
นางสุขสันต งอมสงัด
นางสุขหทัย วรรณศิริ
นางสุขุม คําประสาร
นางสาวสุขมุ มาลย แสงกลา
นางสุขุมาลย อําไพพร
นางสาวสุคนธ กันธิยะ
นางสุคนธ กาฬจันโท
นางสุคนธ ดีวงษ
นางสุคนธ ธรรมวาโร
นางสุคนธ บรรจงอักษร
นางสุคนธ บุญเกลี้ยง
นางสุคนธ บุบผาตะนัง
นางสุคนธ โปะไธสง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓

นางสุคนธ มีแกว
นางสุคนธ มีชูเสพ
นางสุคนธ เรืองจันทร
นางสุคนธรัตน ชูเชิด
นางสุคนั ธมาศ ใจดี
นางสุคดิ ชารีรักษ
นางสุจรรยา นารถพินิจ
นางสุจรรยา ประทุมมาศ
นางสาวสุจริต มานิตกุล
นางสุจรี วัฒนชนสรณ
นางสุจติ ตรา อินยาศรี
นางสุจติ ร เดิมหลิ่ม
นางสุจติ รา คงจิตรคา
นางสุจติ รา เจริญราช
นางสุจติ รา เดชดํารงรักษ
นางสุจติ รา ทองสลวย
นางสุจติ รา ธงสิบเอ็ด
นางสุจติ รา ปน ทอง
นางสุจติ รา ผดุงโชค
นางสุจติ รา ผดุงสุข
นางสุจติ รา พินิจมนตรี
นางสุจติ รา รุง วัฒนพงษ
นางสุจติ รา วงศจอม
นางสุจติ รา วรเนตรสุทธิกุล
นางสุจติ รา วันทะนะ
นางสุจติ รา ศรีบญ
ุ รัตน

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุจติ รา ศรีเมือง
นางสาวสุจติ รา ศรีรอด
นางสาวสุจติ รา สุขขา
นางสุจนิ นอยจีน
นางสุจนิ มณีพราย
นางสาวสุจิน รุงเจริญ
นางสาวสุจิน วชิรชัยไพศาล
นางสุจนิ ดา แกวกัญญา
นางสุจนิ ต เทพวงษ
นางสุจนิ ต บุญชวย
นางสุจนิ ต สมยิง่
นางสุจนิ ต สุขออน
นางสุจนิ ตนา ครองธรรม
นางสาวสุจิภรณ ปนิทานัง
นางสุจิรา ทะเรรัมย
นางสุจิรา มะลิรัตน
นางสุจิรา สังขรัตนบวร
นางสุชญา เกียรติโกมล
นางสาวสุชญา จําปาแกว
นางสุชะฎา ศรีอาํ ภรณ
นางสุชญ
ั ญา ปญญาหลัก
นางสาวสุชญ
ั ญารักษ โภคินบริบูรณ
นางสุชา เครือคํา
นางสุชาดา กุลโชติ
นางสุชาดา ขณะรัตน
นางสาวสุชาดา คงสมบัติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕

นางสุชาดา จันทะวงค
นางสุชาดา จึงตระกูล
นางสุชาดา ใจดี
นางสุชาดา ซื่อตรง
นางสาวสุชาดา แซเล็ก
นางสุชาดา ปานกล่ํา
นางสุชาดา ผลบุญ
นางสุชาดา พลสูงเนิน
นางสุชาดา ภูฆัง
นางสุชาดา สังขวิเชียร
นางสาวสุชาดา หมันหลี
นางสาวสุชาดา ฮาดสม
นางสุชาตา ไทยสะเทือน
นางสุชารัตน ดิสขํา
นางสุชนิ ี ชัยเขวา
นางสาวสุชีพ สรอยจอม
นางสุชรี า หนูสวัสดิ์
นางสุชีลา พรรณหาญ
นางสุชีลา ศิริกญ
ั ญา
นางสุณิสา มาลีรตั น
นางสุณี คุม มือ
นางสุณี ชางเรือ
นางสุณี รังคะวงษ
นางสุณรี ัชย คณะศิริวงค
นางสุดคนึง คุมเกตุ
นางสุดจิตร เข็มเพ็ชร

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุดจิตร โคกเขา
นางสุดจิตร ประเสริฐสุข
นางสุดจิตร หยงสตาร
นางสุดใจ กกกลาง
นางสาวสุดใจ ขาวเรือง
นางสุดใจ จันทะเลิศ
นางสุดใจ ใจสวาง
นางสุดใจ ทองฤทธิ์
นางสุดใจ ทิพรส
นางสุดใจ นามโยธา
นางสุดใจ มะนาวหวาน
นางสาวสุดใจ มุง ดี
นางสาวสุดใจ รมเย็น
นางสุดใจ เหลี่ยมสมบัติ
นางสุดตา ยาสุทธิ
นางสุดถนอม ปานภูมิ
นางสุดถนอม ผาบสิมมา
นางสุดธารทิพย บุญธีรารักษ
นางสุดนวลปราง มากแสง
นางสุดสงวน ทวีแสง
นางสุดสงวน ปญญาฟู
นางสุดสวาท คณะทอง
นางสุดสวาท บําเพ็ญ
นางสุดา คําชาทิพย
นางสาวสุดา เงินคีรี
นางสุดา ถูกจิตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗

นางสุดา นุน ชูคนั
นางสุดา พฤทธพาณิชย
นางสาวสุดา พันธุรัตน
นางสุดา พึ่งแยม
นางสุดา ยังหลัง
นางสุดาดวง เกตุวิจติ ร
นางสุดาทิพย สินธุโคตร
นางสุดาพร บุญพูล
นางสุดาพร ยอดดําเนิน
นางสุดารักษ แปนโพธิก์ ลาง
นางสุดารัตน แกวเกา
นางสุดารัตน แกวปลั่ง
นางสุดารัตน คงอินทร
นางสุดารัตน คําโสภา
นางสุดารัตน จํานงคศรี
นางสุดารัตน ชลิศราพงศ
นางสุดารัตน เนตรนอย
นางสุดารัตน บุญญะสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน ปญญาศิรวิ งค
นางสุดารัตน รังเสนา
นางสุดารัตน ศักดิค์ ําดวง
นางสุดารัตน ศาลานอย
นางสาวสุดาลักษณ บุปผาดา
นางสุดาลักษณ พรรษา
นางสุดาวรรณ โคตรเนตร
นางสุติกตรา ชอบบุญ

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุตินนั ท ทิพยรักษ
นางสุติมา เณรานนท
นางสุทธดา ถาหมื่น
นางสุทธวรรณ สุพพัตกุล
นางสุทธากุล นรรัตน
นางสุทธิกา ไหวพรหม
นางสุทธิชา สายพิมพพงษ
นางสุทธิดา ณ นาน
นางสุทธินนั ท คันธวิวรณ
นางสุทธินนั ท ศิรไิ ทย
นางสุทธินารถ สิทธิเมธีพงษ
นางสุทธินี ทาสีดา
นางสุทธิพร ภูมิภักดิ์
นางสุทธิพร ศรีคง
นางสุทธิภรณ ชินชูศักดิ์
นางสาวสุทธิรักษ เยาเฉื้อง
นางสุทธิรตั น ใจกลม
นางสุทธิรา เหมทานนท
นางสุทธิลักษณ ฉัตรเงิน
นางสุทธิลักษณ ไชยมูล
นางสุทธิลักษณ สิงหยะบุศย
นางสุทธิลักษณ สิทธิประการ
นางสุทารัตน สุรวิ รรณ
นางสุทนิ จันธิมา
นางสาวสุทิน ทาวงศ
นางสาวสุทิน พุทไธสง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุทนิ โมยะ
นางสุทิพย ศรีมหันต
นางสุทมิ ชํานาญญา
นางสุทมิ ปนตา
นางสุเทวี แทสงู เนิน
นางสุธน กาวไธสง
นางสุธนา ประภารัตน
นางสุธรรมมา โตหนองหวา
นางสุธรรมมา วิริยะไชยวงศ
นางสุธัญญา ขันติพิทักษ
นางสุธัญญา วรนัยพินิจ
นางสุธา สินดํา
นางสุธาดา สัตบุษย
นางสาวสุธาทิพย ศรีแกว
นางสุธาธินี ครอมกระโทก
นางสาวสุธามาศ รัตนพงศวัฒนา
นางสุธารี แสงกลา
นางสุธาวัลย บรรดาศักดิ์
นางสุธาศิน สุขสุวรรณ
นางสุธาสินี วิวรรธนวรางค
นางสุธิจิต โบราณ
นางสาวสุธดิ า แกวจาเครือ
นางสุธิดา นันทวัฒนานุกูล
นางสุธิดา แสงขํา
นางสุธิมล ลีงอย
นางสุธิมา กันธะวงศ

๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุธิสา จันทรสี
นางสุธีพร ศิริลกั ษณ
นางสุธีรตั น ประสาทพร
นางสุนงค ทาสระคู
นางสุนทร ผดุงเจริญ
นางสุนทราภรณ เอี่ยมสวัสดิ์
นางสาวสุนทรี กันพวง
นางสุนทรี นามเสถียร
นางสุนทรี ปาลี
นางสุนทรี พรหมโคตร
นางสุนทรี มีนุน
นางสุนทรี ศรีทัศน
นางสุนทรี สมนา
นางสาวสุนทรี สังขทอง
นางสุนทรี สัญญา
นางสุนทรี สีดาคํา
นางสุนทรีย มธุรสสุวรรณ
นางสุนัดดา แกวมณี
นางสาวสุนดั ดา มาลากาญจน
นางสุนันท เครือสอน
นางสาวสุนนั ท จันทร
นางสุนันท ฤทธิ์เรืองไกร
นางสุนันท ศรีชางสาร
นางสุนันท ศรีสุวรรณ
นางสุนันท สอนคง
นางสุนันทา แกนมณี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑

นางสุนันทา คันธมาศน
นางสุนันทา คาดสนิท
นางสุนันทา คาวินวิทย
นางสุนันทา เครือภักดี
นางสุนันทา ชาวระ
นางสุนันทา เชิดผล
นางสุนันทา แดงนาวงษ
นางสาวสุนนั ทา ปานณรงค
นางสุนันทา พราหมณพันธุ
นางสาวสุนนั ทา พิมเกิด
นางสุนันทา ภูสนาม
นางสุนันทา วงศพรหม
นางสุนันทา ศรีนาทม
นางสุนันทา ศิลาออน
นางสุนันทา สาบุตร
นางสาวสุนนั วดี ทองแจม
นางสุนา กองหาโคตร
นางสุนารี เกิดจรูญ
นางสุนิชนันท พันธุมัย
นางสุนิดา หลงสมัน
นางสาวสุนติ ดา กลอมแสง
นางสาวสุนติ ยาพร ถอยวิลยั
นางสุนิตรา ภูโอบ
นางสุนิสา เดชะวงศ
นางสุนิสา ถนอมนาม
นางสุนิสา ลําทะแย

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุนิสา แสงศิลา
นางสาวสุนตี ฤทธิ์ประเสริฐ
นางสุนีย กระตายทอง
นางสุนีย จิเบ็ญจะ
นางสุนีย นวลสกูล
นางสุนีย บัวอุไร
นางสุนีย ประเสริฐ
นางสุนีย พลีบตั ร
นางสุนีย พูลพิพัฒน
นางสาวสุนีย เมืองเพ็ชร
นางสุนีย ยะสุกิม
นางสาวสุนีย เลี้ยววานิชย
นางสุนีย วุฒิพนั ธ
นางสุนีย สมอหอม
นางสุนีย สมุทรศรี
นางสุนีย สะมะแอ
นางสุนีย สันหมุด
นางสุนีย สัยเขียนวงษ
นางสุนีย สุขขุม
นางสุนีย สุขศรี
นางสุนีย อินทรสวุ รรณ
นางสุเนตร ไชยดี
นางสุเนตร ศิรติ านนท
นางสุเนตรา สุขดี
นางสุบรรณ เทาขุนทด
นางสุบนิ โพธิสาขา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓

นางสาวสุใบดะ ตาเดอินทร
นางสุประภา กิง่ แกว
นางสาวสุประวีณ การานุสนธิ์
นางสุประวีณ ภู
นางสุปรางคทิพย หลาหลัน่
นางสาวสุปราณี กาศเกษม
นางสุปราณี ขันแกว
นางสุปราณี จันทรโอภาส
นางสุปราณี จําบุญ
นางสุปราณี เจริญกิจมงคล
นางสุปราณี ชนานพ
นางสุปราณี ทองสุข
นางสุปราณี ทับโทน
นางสุปราณี นิระภัย
นางสาวสุปราณี บุญจิตร
นางสุปราณี พิทักษ
นางสุปราณี เพชรศรี
นางสุปราณี โพธิสาร
นางสุปราณี รอบคอบ
นางสุปราณี ศรีดอกไม
นางสาวสุปราณี สุภาวะ
นางสุปราณี สุเมธานนท
นางสุปราณี สุรวดี
นางสุปราณี อาจสาคร
นางสุปรานี สตารัตน
นางสุปรีดา โยธาแกว

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุปรียา จินดาวงษ
นางสาวสุปรียา เตจะตา
นางสาวสุปรียา พัตรสันดร
นางสุปรียา พันอุสาห
นางสุปรียากร สุขจิตร
นางสาวสุปญ
 ญา ทองยก
นางสุปญ
 ญา มาพงษ
นางสุปญ
 ญา วิเชียรเพชร
นางสุปญ
 นา เจริญสุข
นางสาวสุผกา บุญกอ
นางสุผา คงชื่น
นางสาวสุพร กุศลสกุล
นางสาวสุพร คติฌานัง
นางสุพร บุญขาว
นางสุพร ภูชัย
นางสุพร มูลลิสาร
นางสุพรณ นวลเชย
นางสาวสุพรรณ แปงหลา
นางสุพรรณี คิ้วนาง
นางสุพรรณี ฆารพันธ
นางสาวสุพรรณี ดวงแกว
นางสุพรรณี ทองคําบุตร
นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์
นางสาวสุพรรณี บุญทอง
นางสาวสุพรรณี ประพันธบัณฑิต
นางสุพรรณี ยลวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพรรณี รมเย็น
นางสุพรรณี ศิวโมกขพิมาน
นางสุพรรณี สงาวงษ
นางสุพรรณี สิงหประโคน
นางสุพรรณีย ลิม้ กิตติรัตน
นางสาวสุพัชรา คลองขยัน
นางสุพัฒน ตุนชัยภูมิ
นางสุพัฒนา โสสนุย
นางสุพัฒนี เทพพิทักษ
นางสุพัตรา กิติพันธ
นางสุพัตรา ขวัญกลาง
นางสาวสุพัตรา คงหลี
นางสาวสุพัตรา โคตรสมบัติ
นางสุพัตรา จอมคีรี
นางสาวสุพัตรา เทพกูล
นางสุพัตรา บุสสยา
นางสุพัตรา ผลกลาง
นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์
นางสุพัตรา มูลละออง
นางสาวสุพัตรา เลิศฤทธิ์เรืองสิน
นางสุพัตรา ศรีประสาร
นางสุพัตรา ศรีวรรณะ
นางสุพัตรา ศิรแิ พทย
นางสุพัตรา ศิรริ ักษ
นางสุพัตรา สิงหพริ้ง
นางสุพัตรา สีรงุ พราย

๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุพัตรา สุวรรณฤกษ
นางสุพัตรา หลอวนาวรรณ
นางสุพันธ หาญนอก
นางสุพัสตรา ผลินสุคนธ
นางสุพัสตรา สืบเครือพรม
นางสุพานิช เหลาแชม
นางสุพิชชา พาณิชโชคชัย
นางสาวสุพิชชา มัจฉา
นางสุพิทยา แกวมณี
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
นางสุพิน เครือบุญมา
นางสุพิน จันทรลอย
นางสาวสุพิน ใจเย็น
นางสุพิน แสงมุข
นางสาวสุพินณา ตระกูลทิพย
นางสุพินดา ตรีสงค
นางสุพินดา พึ่งมี
นางสุพินนา ทวีชัย
นางสาวสุพิศ แกวบุญเรือง
นางสุพิศ พลเกษตร
นางสุพิศ มีเงิน
นางสุพิศ แวนแกว
นางสุพิศ ศรีเตชะ
นางสุพิศ อิ่มเอิบ
นางสาวสุพิศตรา มัน่ เขตวิทย
นางสุเพ็ญ ทิพยวงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗

นางสุภคภรณพรหม อุบลครุฑ
นางสุภมาส เสนาหาร
นางสุภรณ พูลสวัสดิ์
นางสุภรณ ยอดรัตน
นางสุภรดา ผองฉวี
นางสุภะรักษ สุดหนองบัว
นางสุภักดิ์ สาหราย
นางสุภัค ฉ่ําชาง
นางสุภัค นิลแกว
นางสุภัค อุน ตา
นางสาวสุภัคกมล ชินวงค
นางสุภัคชญา สินพูน
นางสุภัคญาณี สุขสําราญ
นางสุภัคตรา วรรณจู
นางสาวสุภัคสินี ทรัพยมี
นางสาวสุภัคสิริ อนแพ
นางสุภัตรา ผานสันเทียะ
นางสุภัตรา มาทํามา
นางสุภัทรา งดสันเทียะ
นางสาวสุภัทรา จันทรแจมใย
นางสุภัทรา ฉิมพลีสวรรค
นางสุภัทรา ปาปะเก
นางสุภัทรา ภมร
นางสุภัทรา สมบูรณเพ็ง
นางสุภัทรา สิงหเดช
นางสุภัทรา สุวตั ถี

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุภัทรา แสงวัฒน
นางสุภัทรา หนูเถื่อน
นางสาวสุภัทราภรณ สุขหนา
นางสาวสุภันทนา เจริญวัลย
นางสุภัสตรา อุทัยแพน
นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรตั น
นางสุภัสสร อุปลาบัติ
นางสุภัสสร เอกนก
นางสุภา คูณขุนทด
นางสุภา ตี้ฮอ
นางสุภา ทิพยสวรรค
นางสุภา บัวอินทร
นางสุภา พิมพาแปน
นางสาวสุภา เศรษฐวัชราวนิช
นางสุภา อัศวอารีกุล
นางสุภา อินทรพรหม
นางสุภากร จันทรศิริ
นางสุภางค ออนเกตุพล
นางสุภางค เองฉวน
นางสุภาณี จันทรเพ็งเพ็ญ
นางสุภาณี ไชยเกษมสันต
นางสุภาณี ตรีเดช
นางสุภาณี นิลวัตร
นางสุภาณี ผาดี
นางสาวสุภาณี พงศพุทธชาติ
นางสุภาณี พรหมราช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙

นางสุภาณี เพียเทพ
นางสุภาณี รักษาพันธุ
นางสุภาณี ศรีล้ํา
นางสาวสุภาณี อุตมัง
นางสุภาณีย นาคะประวิง
นางสุภาดา พนมมิตร
นางสุภานันท รัชชุศิริ
นางสุภาพ กลัดทอง
นางสุภาพ กันทะวงค
นางสุภาพ กิตติวิชญกุล
นางสาวสุภาพ จัดละ
นางสาวสุภาพ จุยนวน
นางสุภาพ ฉันทะธรรม
นางสุภาพ ไชยปรีชา
นางสุภาพ ภูมรา
นางสุภาพ มุมดี
นางสุภาพ รอดขํา
นางสุภาพ วงคปน ตา
นางสุภาพ ศรีสวย
นางสุภาพ ศรีสงั วาลย
นางสุภาพ สวางแสง
นางสุภาพ สิทธิศักดิ์
นางสุภาพ สุขสําราญ
นางสาวสุภาพ เสือสะอาด
นางสุภาพ แสงทอง
นางสุภาพร เกิดพุม

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุภาพร แกลวกสิกรรม
นางสุภาพร แกวสะโร
นางสุภาพร แกวอาษา
นางสุภาพร ไกรเกตุ
นางสุภาพร คําอินทร
นางสุภาพร โคตรประทุม
นางสุภาพร โคตรมณี
นางสุภาพร จันทรดอกไม
นางสุภาพร จําเนียรกุล
นางสุภาพร เจริญศรี
นางสุภาพร ฐิตธิ นานนท
นางสุภาพร ดวงมุสิก
นางสุภาพร ดํานุน
นางสาวสุภาพร เดชาอภินนั ท
นางสุภาพร ทองจันทรศักดิ์
นางสุภาพร ทาระการ
นางสุภาพร นพรัตน
นางสุภาพร นอยนวล
นางสุภาพร บรรเทิง
นางสุภาพร บัวผัด
นางสุภาพร บุญวัน
นางสุภาพร ปน งาม
นางสุภาพร เพชรโรจน
นางสุภาพร เพ็ญอัมพร
นางสุภาพร โพธิบัณฑิต
นางสุภาพร มารักษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑

นางสุภาพร มุง รมกลาง
นางสุภาพร รัตนจิต
นางสุภาพร รัตนนอย
นางสุภาพร วัฒนจิตติ
นางสุภาพร ศาลาจันทร
นางสุภาพร สามิภักดิ์
นางสาวสุภาพร สิงหเดช
นางสุภาพร สุโพธิณะ
นางสุภาพร โสภารัตน
นางสุภาพร เหลาวนิชชานนท
นางสุภาพร แหลมแกว
นางสุภาพร อินทรทอง
นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ
นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน
นางสุภาพรรณ แสงวงศ
นางสุภาพันธุ โชติกลาง
นางสาวสุภาภรณ กลาหาญ
นางสุภาภรณ ขุมเพชร
นางสุภาภรณ เครือฟา
นางสุภาภรณ จันทจร
นางสุภาภรณ จันทรสวาง
นางสุภาภรณ จีกลาง
นางสุภาภรณ ฉ่ําพึ่ง
นางสาวสุภาภรณ ชูหนู
นางสาวสุภาภรณ ไตรวรรณ
นางสุภาภรณ ทองถวิล

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุภาภรณ ทัง่ รื่น
นางสุภาภรณ ประทุมชาติ
นางสุภาภรณ พรหมสิงห
นางสุภาภรณ พันธวไิ ล
นางสาวสุภาภรณ ภิบาลจอมมี
นางสุภาภรณ ภูกองชนะ
นางสุภาภรณ มนิระพงศ
นางสุภาภรณ ยาพรหม
นางสุภาภรณ รอบจังหวัด
นางสุภาภรณ รัตนภักดี
นางสุภาภรณ ศรีนวลจันทร
นางสุภาภรณ ศิริชัยวัฒนกุล
นางสาวสุภาภรณ สังขนิมิตร
นางสุภาภรณ แสงกระจาง
นางสุภาภรณ โสภาพงษ
นางสุภารัตน งอกศิลป
นางสุภารัตน พรมสําลี
นางสุภารัตน เหงาบุญมา
นางสุภาวดี กิจประเสริฐ
นางสุภาวดี กุลธรรม
นางสุภาวดี ไกรลาศ
นางสุภาวดี เฉิดจังหรีด
นางสาวสุภาวดี นาคะวัชราภา
นางสาวสุภาวดี นิม่ พยา
นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน
นางสุภาวดี บุตรดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓

นางสุภาวดี ประมูลศิลป
นางสาวสุภาวดี ปถวี
นางสาวสุภาวดี พลฤทธิ์
นางสุภาวดี พลเสน
นางสุภาวดี พันธแซง
นางสุภาวดี เมืองประเสริฐ
นางสุภาวดี ราชวัฒน
นางสุภาวดี วงศดิษฐสกุล
นางสุภาวดี สรอยวิเชียร
นางสุภาวดี แสงศรี
นางสุภาวดี หัดที
นางสุภาวดี เหรียญบุบผา
นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน
นางสุภาวรรณ โมวพรหมานุช
นางสุภาวรรณ วิลัยลักษณ
นางสาวสุภิญญา สุภากรณ
นางสาวสุภิญญา หองสวัสดิ์
นางสุภิต เจริญสุข
นางสุภี โสดาภักดิ์
นางสุภีร พิมพา
นางสุมณฑา ตั้งทรัพย
นางสุมณฑา พูลผล
นางสาวสุมน สุธรรมนิรนั ด
นางสุมนมาลย ปรีชาวนิชย
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
นางสุมนา สาวงคตุย

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุมล แกวศรีสขุ
นางสาวสุมล ทวีลาศ
นางสุมล เทศอาเส็น
นางสุมล บุญสนอง
นางสุมล แสนสุข
นางสุมลฑา วงศทองเจริญ
นางสาวสุมลฑา อนุมาศ
นางสาวสุมลมาศ ปน งา
นางสุมลศรี หลินมา
นางสุมนั ตา พุมประทีป
นางสุมานนท ชางสาร
นางสุมามาลย รัชตพิบูล
นางสุมารินทร ธนะสัมบัน
นางสุมาลย แคลนกระโทก
นางสุมาลัย นารีบุตร
นางสุมาลี กลีบทอง
นางสุมาลี กะการดี
นางสุมาลี กานขุนทด
นางสุมาลี แกวคง
นางสุมาลี คงคุณ
นางสุมาลี คงสบาย
นางสุมาลี คําขูรู
นางสุมาลี ชอบสูงเนิน
นางสุมาลี ชูชื่น
นางสุมาลี ณีขุนทด
นางสุมาลี ดํารงพันธุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕

นางสุมาลี ถามัง่ มี
นางสุมาลี เถียรทอง
นางสุมาลี ทองสุด
นางสุมาลี ทัศบุตร
นางสาวสุมาลี ทางดี
นางสุมาลี เทวฤทธิ์
นางสุมาลี ประสิทธิ์
นางสาวสุมาลี ปะระจะ
นางสุมาลี ผดุงญาณ
นางสาวสุมาลี ผะอบเงิน
นางสุมาลี พันธุเสนีย
นางสาวสุมาลี มาอยู
นางสุมาลี เมธีลักษณ
นางสุมาลี ยังเอี่ยม
นางสุมาลี รักษาเคน
นางสุมาลี รัตนธรรม
นางสุมาลี รัตนบันดาล
นางสุมาลี รามฤทธิ์
นางสุมาลี ศรีชัยวงศ
นางสาวสุมาลี ศรีนุย
นางสุมาลี ศรีเพชรพูล
นางสุมาลี ศรีมหาพรม
นางสุมาลี ศรีรอด
นางสุมาลี ศรีสุทธิ์ ทองมี
นางสุมาลี หิรญ
ั สุข
นางสุมาลี อนันตกูล

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุมติ รา ไชยเสน
นางสุมติ รา ฐานทนดี
นางสุมติ รา ไวยทิพย
นางสุมติ รา ศรีธรรม
นางสาวสุเมธ พูนสวัสดิ์
นางสุเมียด ชนิลกุล
นางสุรกาญจน บุญกาวิน
นางสุรกิจ พรมยศ
นางสุรจรรยา ละชั่ว
นางสาวสุรณาต เพ็ชรภูเขียว
นางสุรณี รักสะอาด
นางสุรพร มุงธิสาร
นางสาวสุรภี ควนสุวรรณ
นางสุรภี จันทพันธ
นางสุรภี ไชยวงค
นางสุรภี รุง เรือง
นางสาวสุรภีพรรณ ขาวหมวก
นางสุรวรรณ จันทรเจริญ
นางสุรญ
ั จิต วรรณนวล
นางสุรตั น จันทรจาํ เริญ
นางสาวสุรตั น ทองประเทศ
นางสาวสุรตั น ปยะปราโมทย
นางสุรสั วดี สุทธิรกั ษา
นางสุรางคณา ออนฤาชา
นางสุรางครัตน สิงหมา
นางสุรางรัตน แสนสุข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗

นางสุรานีย กันทากาศ
นางสุรนิ ญา แสงศรี
นางสาวสุรนิ ทร แดงชาวนา
นางสุรนิ ทร ธรรมเที่ยง
นางสุรนิ ทร ศรีทอง
นางสุรนิ ทรพร มีหนิ กอง
นางสุรนิ ธร พันแพง
นางสุริยะ สืบพงษ
นางสุริยา มิ่งขวัญ
นางสุริยา หงษทอง
นางสุรสิ า สุขผึ้ง
นางสุรี นิลสังข
นางสุรีพร กลั่นเกิด
นางสุรีพร กอนเงิน
นางสุรีพร วารุกา
นางสุรีพร อินประโคน
นางสุรีพนั ธ เจตินัย
นางสุรีภรณ มัณฑการ
นางสุรีย จีนคํา
นางสุรีย ชลศักดิ์ตระกูล
นางสุรีย เตียศิริ
นางสุรีย ปญญา
นางสุรีย พญามงคล
นางสุรีย ศิริรตั น
นางสุรีย แสนเพ็ชร
นางสุรียพร ไชยสุ

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุรียพร โพธิ
วาที่รอยตรีหญิง สุรียพร เย็นสนิท
นางสุรียพร วงษาสุข
นางสาวสุรียพันธุ พันธุธ รรม
นางสาวสุรียร ัตน พัฒนเธียร
นางสุรียร ัตน สุทธปรีดา
นางสุรียร ัตน อุมออนศรี
นางสุรียร ัตน โอฬารสกุล
นางสุรียว รรณ จันทรเกษม
นางสุรียว รรณ สามารถ
นางสุรียศ รี หนูประดิษฐ
นางสุรรี ัตน กลาเผชิญโชค
นางสุรรี ัตน กิติชูชัยฤทธิ์
นางสาวสุรรี ัตน คชชาคร
นางสุรรี ัตน ยามา
นางสุรรี ัตน รมลําดวน
นางสาวสุรรี ัตน วัชรกุล
นางสุรรี ัตน สิงหคาร
นางสุรรี ัตน สุวรรณชาตรี
นางสุรรี ัตน เสถียรภักดิ์
นางสุรรี ัตน หอมระรื่น
นางสุรวี รรณ พิทักษภาวศุทธิ
นางสุลักขณา โกศัลวิตร
นางสาวสุลักษณ สุขแกว
นางสุลดั ดา ฉายสมิทธิกุล
นางสุลาวัลย ปกกาเวสา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙

นางสุลีพร วงศสวุ รรณ
นางสาวสุวดี สมจริง
นางสุวนิตย รัตนศุภสิริ
นางสุวนีย ถึงดี
นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
นางสาวสุวภี อุยนอง
นางสุวมล พันธะศรี
นางสุวรรณ กุลทนาวงษ
นางสุวรรณ ขายมาน
นางสุวรรณ บํารุงกลาง
นางสุวรรณ สุจริตจันทร
นางสุวรรณ แสนประเสริฐ
นางสุวรรณดี คงศรีทอง
นางสุวรรณภรณ คณานันท
นางสุวรรณรัตน กอนภูธร
นางสาวสุวรรณา แกวศรีงาม
นางสุวรรณา ขมโคกกรวด
นางสุวรรณา คําพิเดช
นางสุวรรณา ธานี
นางสุวรรณา นุกูลกิจ
นางสุวรรณา พรุเพชรแกว
นางสุวรรณา พันธุระ
นางสุวรรณา วรรณทวี
นางสุวรรณา สารพันธ
นางสุวรรณี ชูนวล
นางสาวสุวรรณี แซเลา

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุวรรณี โตหมืน่ ไวย
นางสาวสุวรรณี วีระพันธ
นางสุวรรณี สมจิตร
นางสุวรรณี สุขนิรันตร
นางสุวรี ไพรสณฑ
นางสุวรีย ขอพิมาย
นางสุวลักษณ มงคลวิสุทธิ์
นางสุวลักษณ รัตคธา
นางสาวสุวลี แซเซียว
นางสุวัจนา เพชรานันท
นางสุวัฒนา เหมะธุลิน
นางสุวารี ณ พัทลุง
นางสาวสุวารี เลาะเดรุส
นางสุวารีย เมืองครุธ
นางสุวาลี จุลเอียด
นางสุวาสน บัญชาการ
นางสุวิชชา ตรีอนิ ทร
นางสาวสุวมิ ล กัณหา
นางสุวิมล คําเฮือง
นางสุวิมล ชัยพราหมณ
นางสุวิมล ชินชูศักดิ์
นางสุวิมล เชื้อเหลาวานิช
นางสุวิมล ทองอินทร
นางสุวิมล พวงกุหลาบ
นางสาวสุวมิ ล ฟกทองอยู
นางสาวสุวมิ ล ยีหมัดอาหลี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑

นางสุวิมล สิงหโตทอง
นางสาวสุวมิ ล สืบสาย
นางสาวสุวมิ ล สุจินพรัหม
นางสุวีรยา สิริลาภ
นางสาวสุสิริ ตาคํา
นางสาวสุอารี พูลวงษ
นางสุเอ็นดู รอดหิรญ
ั
นางสูทิพย มะสุวรรณ
นางเสงี่ยม ทองมาก
นางเสงี่ยม ปางลิลาศ
นางเสถียร ไกรณรงค
นางเสนหา พลโสภา
นางเสนอ นุม โฉม
นางเสนาะ วรดิเรก
นางเสมอจิตต ศรีนอก
นางเสริมทรัพย ใจสบาย
นางเสริมศรี แกวตาทิพย
นางเสริมศรี ลังกาพินธ
นางเสริมศรี ศรีสวุ รรณ
นางเสริมสวย วงศดว ง
นางเสริมสุข แสงศรี
นางเสามณี แสงสงวน
นางเสาวกุล คลายนุน
นางเสาวคนธ จิตภิรมย
นางเสาวคนธ ชุม ใจ
นางเสาวคนธ บุญศรีเจริญ

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเสาวคนธ สิทธิรัชนีวรรณ
นางเสาวณิต อราม
นางสาวเสาวณี แกวนิตย
นางสาวเสาวณี เจริญศิลป
นางเสาวณี บุญหลง
นางเสาวณีย ธํารงเวียงผึง้
นางเสาวณีย ประกอบชัยชนะ
นางเสาวนิต ยอดกระโหม
นางเสาวนิตย ปติ
นางเสาวนีย กาลวงค
นางเสาวนีย ดาบทอง
นางเสาวนีย ตากูล
นางเสาวนีย ไทยนุกูล
นางเสาวนีย เปาอยูสขุ
นางสาวเสาวนีย สงวนทรัพย
นางสาวเสาวนีย สมสุขทวีกลุ
นางเสาวนีย แสงชมภู
นางสาวเสาวนีย อุตมา
นางเสาวภัทร แกนการ
นางเสาวภา จรจันทร
นางเสาวภา ทองสม
นางเสาวภา พรมทอง
นางเสาวภา ศรีดาษฐ
นางสาวเสาวภา หนูหลา
นางเสาวภาคย กอบเกษ
นางเสาวภาคย เลยะกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓

นางเสาวภาคย สิงหประสาทพร
นางเสาวรส ปลอดสกุล
นางเสาวรักษ ชุนสนิท
นางสาวเสาวรัตน วัฒนพันธ
นางเสาวลักษณ จูหวา
นางเสาวลักษณ ชาบาง
นางเสาวลักษณ แซตนิ่
นางเสาวลักษณ ติตะพรมมา
นางเสาวลักษณ ทิวคู
นางเสาวลักษณ เทพวารินทร
นางเสาวลักษณ บุพพิ
นางเสาวลักษณ ปสสาวัส
นางเสาวลักษณ รัตนอรุณ
นางเสาวลักษณ สวัสดิโกมล
นางเสาวลักษณ เหมะสุทธินันท
นางเสียงทิพย ดําดี
นางแสงจันทร โกละกะ
นางแสงจันทร ขอดเมชัย
นางแสงจันทร คาดสนิท
นางแสงจันทร คําจริง
นางสาวแสงจันทร ศรีทอง
นางสาวแสงจันทร สมดี
นางแสงจันทร สุวรรณเพ็ชร
นางแสงจันทร แสงกลา
นางแสงจันทร อักษรดิษฐ
นางสาวแสงดาว ตัณฑวุฑโฒ

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางแสงดาว พงษสวัสดิ์
นางแสงเดือน เข็มนาค
นางแสงเดือน จันทราช
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ํา
นางแสงเดือน ศรีรตั นา
นางแสงเดือน ศิริสานต
นางแสงเดือน สามภูศรี
นางสาวแสงเดือน แสนคํา
นางสาวแสงเดือน หอมชืน่
นางแสงทวี ถาวร
นางแสงเทียน ปญญาทิพย
นางแสงไทย ดวงปากดี
นางสาวแสงนภา นาคทองมี
นางสาวแสงพิศ แพทยเพียร
นางแสงระพี สุวรรณกุฎ
นางแสงระวี ศรีโมรา
นางสาวแสงระวี เสนาอาจ
นางแสงสุรีพร ศรีผา
นางแสงสุรีย ธรรมปรัชญา
นางแสงสุรีย รัตนกิจ
นางแสงโสม จันทรอุปรี
นางแสงหลา ไทยวงษ
นางแสงอรุณ วองวัฒนากูล
นางแสงอรุณ หีบจินดา
นางแสงอรุณ อัมพรัตน
นางแสงอัมพา บํารุงธรรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕

นางแสวง ทรงกลิ่น
นางโสดา ทิพยสุบรรณ
นางโสพิศ ยอศิลป
นางโสพิศ แสงเกิด
นางโสพี นอยวัฒนา
นางโสภณ ชุมเทพ
นางสาวโสภณวัฒน วัฒนกูล
นางโสภณา รอดชู
นางโสภรณ หนอสกูล
นางสาวโสภา คําสีสังข
นางโสภา จรทผา
นางสาวโสภา ใจขาว
นางโสภา ชูชื่น
นางสาวโสภา ดอนตุมไพร
นางโสภา ทองทิพย
นางสาวโสภา ทองใบ
นางสาวโสภา ธุมา
นางโสภา นพสมบูรณ
นางโสภา นามไว
นางโสภา บุญลอม
นางโสภา พิมพศริ ิ
นางโสภา เพชรแกว
นางโสภา เพชรสวัสดิ์
นางโสภา ฤทธิเดช
นางโสภา ศรีนาคา
นางโสภา สีลาวงศ

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางโสภา หัสภาค
นางโสภาพรรณ สวางเย็น
นางโสภิณ ไพจิตรกุญชร
นางโสภิดา แกวฤทธิ์
นางสาวโสภิดา เพชรสุวรรณ
นางโสภิดา หันชะนา
นางสาวโสภิต ทองดัง
นางสาวโสภิตรา ศรีวชิ ัย
นางโสภี ดําเกลี้ยง
นางโสภี บุญศิลป
นางโสภี ไลสาม
นางโสภี ศรีวารีรตั น
นางโสมอุษา สุขศิริศกั ดิ์
นางโสริญา เอียดจุย
นางไสว ปะวะเค
นางหงษหยก ปลาตะเพียนทอง
นางหญิงไทย นาราช
นางหทัยกาญจน เทียมสระคู
นางหทัยกาญจน สุทธสาสน
นางหทัยทิพย คํามุงคุณ
นางหทัยทิพย สุมมาตย
นางสาวหทัยรัตน ทองแดง
นางสาวหทัยรัตน ประดับวงศ
นางสาวหทัยรัตน สุมาลี
นางหทัยรัตน สุริยเลิศ
นางสาวหทัยรัตน สุวรรณรงค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗

นางหทัยรัตน อนุรักษ
นางหนึ่งฤทัย พากเพียร
นางหนูจนี แสงงาม
นางหนูเตียง มาเพชร
นางหนูไผ แสนพินิจ
นางหนูพันธ สีกาศรี
นางหนูพิน อุดมทรัพย
นางหนูเยี่ยม ประทุมทอง
นางหยกนภัส วรรธนะวิเศษ
นางสาวหยาดฝน สาหีม
นางหยาดฟา จันทเขต
นางหยาดมณี ขามธาตุ
นางสาวหรรษา ศรีแผว
นางหฤทัย เชื้อนาค
นางหวันสะหระ สวางนิพันธ
นางหอเดี๊ยะ มาราสา
นางหอมแฉลม ศรีอรรคฮาด
นางหอมหวล เทพจันทร
นางสาวหอมหวล บุญโต
นางหัฏฐณิษา ถือโชค
นางหัทยา ใยแจม
นางหัทยา สงวนพงษ
นางหัสวรี สุรัตศิ ักดิ์
นางเหมรา ขันจันทรแสง
นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาค
นางสาวองุน วิเทศสนธิ

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอติภา บัวแกว
นางสาวอทิตยา ศรีนอย
นางอธิฌาน ศรีอํานาจ
นางอธิวรรณ ชัยอาคม
นางอนงค คงทน
นางอนงค เชื้อเจริญ
นางอนงค แถววงษ
นางสาวอนงค ทองสกูล
นางอนงค บูรณะเรข
นางอนงค เบญจมาศ
นางอนงค ปานคง
นางอนงค ผมทอง
นางอนงค พจนสารวงศ
นางอนงค ยารวง
นางอนงค รัตนวัน
นางสาวอนงค วรรณศรี
นางอนงค สิทธิวายุพัฒน
นางอนงค สุพรรณนนท
นางสาวอนงค สุวรรณธนู
นางอนงค หมอนทอง
นางอนงค อินทโชติ
นางอนงคนาฎ ยุวะเวช
นางอนงครักษ แกนสาร
นางอนงคศรี พลภักดี
นางอนงลักษณ แสวงสุข
นางอนรรฆอร ดีสงคราม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙

นางสาวอนัญญา โคตรสุวรรณ
นางอนัญญา ดีเดน
นางอนัญญา สุขไกร
นางสาวอนัญยา ภักดีศรี
นางอนันตพร กลิน่ ซอน
นางอนุกูล สุทธิอาคาร
นางสาวอนุช มนตรี
นางอนุรักษ ไวยประสิทธิ์
นางสาวอนุรักษ สะตะ
นางอนุรตั น เบาทอง
นางอนุสรณ พินทิสบื
นางอนุสรณ ลพล้ําเลิศ
นางอนุสรา วงศอุทาร
นางอโนทัย กัญญสาย
นางอโนมา ขันพันธ
นางอโนรัตน หวานสนิท
นางอภัย พวงมะลิ
นางอภัสสิรนิ ปทุมวันณรัฐ
นางอภิชา สํารวย
นางสาวอภิญญา เกตุทอง
นางอภิญญา แกวไธสง
นางอภิญญา ขจรพันธ
นางสาวอภิญญา คงสุวรรณ
นางอภิญญา ชาญณรงค
นางสาวอภิญญา ฐานะกาญจน
นางอภิญญา ฐานันดร

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอภิญญา โยวะ
นางสาวอภิญญา วงศกลิน่ กรุด
นางสาวอภิญญา ศุภาวิศิษฏ
นางสาวอภิญญา สิงหสมบัติ
นางอภิญญา สุทธศรี
นางอภินันท ทวีเดช
นางอภินันท ฤทธิ์มหา
นางอภิรดี ตัง้ ไพโรจน
นางอภิรดี ทองพลอย
นางสาวอภิรดี ยิ้มพัฒน
นางอภิรดี ศรีหาคลัง
นางอภิรมย มีเพียร
นางอภิรมย ศรีสขุ
นางอภิราม เพชรจํารัส
นางอภิวันท ศรีพระจันทร
นางอภิสรา ตั้งชัยวรรณา
นางอมร กมล
นางอมร นนทะนํา
นางอมร นารี
นางสาวอมรชัย วงศสูงเนิน
นางอมรทิพย เตชะวิทย
นางสาวอมรพรรณ พิชัยภาพ
นางสาวอมรรัตน แกวสิงห
นางอมรรัตน แขดวง
นางอมรรัตน คงสะอาด
นางอมรรัตน โคตรน้าํ เนาว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑

นางอมรรัตน โชคบริบรู ณ
นางสาวอมรรัตน แซกวย
นางอมรรัตน ญาวงศ
นางอมรรัตน เทียมแกว
นางอมรรัตน ประทุมมาศ
นางอมรรัตน พงษสวุ รรณ
นางอมรรัตน พวงนุย
นางอมรรัตน พูพิมาย
นางอมรรัตน ยุวรี
นางอมรรัตน รอดจันทร
นางสาวอมรรัตน วิจิตรเวชการ
นางอมรรัตน วุฒเิ ดช
นางอมรรัตน ศรีจันทรา
นางอมรรัตน สุทธิประภา
นางอมรรัตน สุวรรณะ
นางอมรฤทธิ์ ดาชัยภูมิ
นางอมรลักษณ นามโยธา
นางอมรวดี สินเจริญ
นางอมรศรี เพชรภู
นางอมรา โทนแกว
นางสาวอมรา ลีละประถม
นางสาวอมราภรณ เทพอําพันธ
นางอมลวรรณ ศรีคํา
นางสาวอมิตดา ชีววิริยะนนท
นางอรชนก คุมรักษ
นางอรชร พรศิริ

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรชร เรืองเกตุ
นางอรชร สมประดิษฐ
นางสาวอรชา ปฐมกําเนิด
นางสาวอรณัน กอนคํา
นางสาวอรณี เขียวไสว
นางสาวอรทัย กันนุฬา
นางอรทัย เกตุโภชน
นางอรทัย แกวพนา
นางอรทัย คงทรัพย
นางอรทัย ไชยทะเศรษฐ
นางสาวอรทัย แตงงาม
นางอรทัย โตจําสี
นางอรทัย ทําดี
นางอรทัย บุญยิ่ง
นางอรทัย โพธิเวชกุล
นางอรทัย ยังสวัสดิ์
นางอรทัย ศรีชาย
นางอรทัย อนุชน
นางอรทัย อินวันนา
นางอรทิพา แสงชาตรี
นางอรทูรย ครามสัมฤทธิ์
นางสาวอรไท ทองคุปต
นางอรไท สีสวนแกว
นางสาวอรไท แสงลุน
นางอรนุช กิตติวนิ ิชนันท
นางอรนุช ชุม พงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓

นางสาวอรนุช ชูวา
นางอรนุช ทองรมย
นางอรนุช ทาตะนี
นางอรปรียา ชัยสมตระกูล
นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
นางสาวอรพรรณ จันทนามล
นางอรพรรณ วงศกาฬสินธุ
นางอรพรรณ แปนเหลือ
นางอรพันธุ จิระศิริ
นางอรพิน กกไธสง
นางอรพิน กิจปรีชา
นางอรพิน แกนบุดดี
นางอรพิน คงหมุน
นางอรพิน งาเนียม
นางอรพิน ปนทุกาศ
นางสาวอรพิน เพชรอาวุธ
นางอรพิน ภูอราม
นางอรพิน มณีชว ง
นางอรพิน แมตเมือง
นางสาวอรพิน อุปเทพ
นางอรพินท เกาะนอย
นางอรพินท จุลละนันทน
นางอรพินท เจริญผล
นางอรพินท ชูสุทธิ์
นางอรพินท ถุไกรวงศ
นางอรพินท เองมหัสสกุล

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรพินท เอี่ยมโสภณ
นางสาวอรพินทร เพียพล
นางอรพินทร โพธิ์หะนาม
นางอรพินธ กันทะรัน
นางอรภิญ วงษจินดา
นางอรมัย ประทุมมา
นางอรยุดา สาธเลศ
นางสาวอรรคนันท สายพรหม
นางอรวรรณ เกตุรตั น
นางอรวรรณ คงทรัพย
นางอรวรรณ จิตสํารวย
นางสาวอรวรรณ เจือจาน
นางอรวรรณ ชนะ
นางอรวรรณ ไชยสมบูรณ
นางสาวอรวรรณ โทณผลิน
นางอรวรรณ นกหมุด
นางสาวอรวรรณ นอยมุข
นางอรวรรณ เบาศิลป
นางอรวรรณ ภักดีววิ รรธ
นางอรวรรณ มุงหมาย
นางอรวรรณ รังสัย
นางอรวรรณ รุง วิสัย
นางอรวรรณ เลขาพันธ
นางอรวรรณ วินัยโกศล
นางอรวรรณ ศรีตะบุตร
นางอรวรรณ สรอยคํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕

นางอรวรรณ สาธร
นางสาวอรวรรณ สุขสวาง
นางอรวรรณ สุริยนต
นางสาวอรวรรณ ยิ้มละมัย
นางอรวลัย ชนะมัจฉา
นางอรวินท ถุณาบูลย
นางสาวอรษา ชิดปราง
นางอรษา นิยมศรี
นางอรษา หอมสุนทร
นางอรษา อภิรมยวิไลชัย
นางสาวอรสา กัณฑษา
นางอรสา ขุนทิพยรักษ
นางอรสา คุรรุ ัตน
นางสาวอรสา แซอวง
นางอรสา นาคกราย
นางอรสา นามบิดา
นางอรสา รักเถาว
นางอรสา อุราพรรณอนันต
นางอรอนงค แกนนอย
นางอรอนงค ไชยศรี
นางอรอนงค ณ หนองคาย
นางอรอนงค เที่ยงตรง
นางอรอนงค นาชม
นางอรอนงค บุญศรีแกว
นางอรอนงค ผลทวีวฒ
ั นชัย
นางสาวอรอนงค มัยรัตน

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรอนงค สุดใจ
นางอรอนงค อนุศรี
นางอรอนงค อูเวียงคอย
นางอรอุมา พรหมจรรย
นางอรัญญา กิจสวัสดิ์
นางอรัญญา เชื้อประทุม
นางสาวอรัญญา พิมพไทย
นางอรัญญา วิจารณบูรณ
นางอรัญญา วิเศษวงษา
นางอรัญญา สุธาสิโนบล
นางสาวอรัญญา เหลืองศิริ
นางสาวอรัญญา เอี่ยมทัศน
นางอรัญญาณี สมศรี
นางอริญรดา จับทอง
นางอริยาภรณ บุญใหญ
นางสาวอรุณ กันตะโอภาส
นางอรุณ ชูชีพ
นางอรุณ ดําขลับ
นางอรุณ นพทิพย
นางอรุณ ศรีวิโรจน
นางอรุณ สุขศิริ
นางอรุณกานต มาสินทพันธุ
นางสาวอรุณรัตน คงอยู
นางอรุณรัตน จันทรทองขาว
นางอรุณรัตน นันทะชาติโชติหิรญ
ั
นางสาวอรุณรัตน วิญญารัมย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗

นางสาวอรุณรัตน ศักดิ์ภิรมย
นางอรุณลาย คําเขียว
นางอรุณวรรณ บุญพา
นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต
นางอรุณศรี คําปุ
นางอรุณศรี ลิม่ สืบเชือ้
นางสาวอรุณศรี ศักดิห์ ริรกั ษ
นางอรุณศรี สีหปญญา
นางอรุณศรี แสงจันทสิทธิ์
นางอรุณสุข ลีลารุจิเจริญ
นางอรุณี กลับดี
นางอรุณี เกตุวรภัทรา
นางอรุณี แกวเทพ
นางอรุณี ใจกลา
นางอรุณี ใจเดี่ยว
นางอรุณี ชูชวย
นางสาวอรุณี ทองมาก
นางอรุณี ประสารวรรณ
นางอรุณี เปลี่ยนมา
นางอรุณี พัฒนสมสิทธิ์
นางอรุณี ยอดแกวเรือง
นางอรุณี รุงรัตนกุลศรี
นางสาวอรุณี สังขกุญชร
นางสาวอรุณี สิริเสมอภาค
นางอรุณี สุขมา
นางสาวอรุณี สุพรรณพงศ

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรุณี แสนลี
นางอรุณี อภิรักษโยธิน
นางอรุโณทัย คุณานุวัฒน
นางอวยพร นาคะ
นางอวยพร เบญมาตย
นางอวยพร ปรีชานุกูล
นางอวยพร รามพุดซา
นางออ ลิม้ เฉลิม
นางออขวัญ จันทรลา
นางสาวออนจันทร สาคร
นางออนศรี กําปน ทอง
นางออนสา ออนเกลี้ยง
นางออมจิต มหาผลศิริกุล
นางออมทรัพย ใจชื่น
นางออมสิน ศรีพลัง
นางออย กอนคํา
นางออย แกวไทรหาญ
นางสาวออย ธัญญผล
นางออย บุษบงก
นางออยทิพย จันทเขตต
นางอักษร ราชรักษ
นางสาวอักษรา เรืองสุวรรณ
นางอักษราวรรณ มวงไหมทอง
นางอัคครา แถบเงิน
นางอังกาบ สุทธาศิริ
นางอังคณา คงอุดหนุน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙

นางอังคณา จันทรแกว
นางอังคณา เฉลิมศิริหลา
นางอังคณา บุญเจริญ
นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
นางอังคณา พรหมชัย
นางอังคณา มิมาชา
นางอังคณา รักดี
นางอังคณา รังสิมนั ตสกุล
นางอังคณา หวางเพียร
นางสาวอังคณา อรุณ
นางสาวอังชัน แจมคุณา
นางอังศุมาลี สามารถ
นางอังสนา ไชยพลบาล
นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ
นางอัจฉฎาพร เคราะหดี
นางอัจฉรา ขจร
นางสาวอัจฉรา คําพันธุยมิ้
นางอัจฉรา จันทพลาบูรณ
นางสาวอัจฉรา จันทรคง
นางอัจฉรา จันทวี
นางสาวอัจฉรา ชยาตุลชาต
นางอัจฉรา โตวิวฒ
ั น
นางสาวอัจฉรา ทนนานนท
นางอัจฉรา แทนแกว
นางอัจฉรา ธุวัชชัย
นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยน

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอัจฉรา บุญจันทร
นางอัจฉรา ปตะบูรณ
นางสาวอัจฉรา แปนพูน
นางอัจฉรา ผาคํา
นางสาวอัจฉรา พงษเย็น
นางสาวอัจฉรา พิศาลสินธุ
นางอัจฉรา มงคลสวัสดิ์
นางอัจฉรา เมณฑกูล
นางสาวอัจฉรา รังสรรค
นางอัจฉรา ลาดนาเลา
นางอัจฉรา ศรีวงษชัย
นางอัจฉรา สังขศิลา
นางอัจฉรา สายเสน
นางสาวอัจฉรา สุขกระโทก
นางอัจฉรา หรั่งแร
นางอัจฉรา อุดมโชค
นางอัจฉรา เอนก
นางอัจฉรา เอียดบุญ
นางอัจฉราฉวี วิทิพยรอด
นางอัจฉราพร การวิไลโรจนกุล
นางอัจฉราพร บัวจับ
นางอัจฉราภรณ ประสานรัตน
นางอัจฉราภรณ รุงเรือง
นางสาวอัจฉรารัตน โพธิ์พยัตฆ
นางอัจฉราวดี ลิมปกฤตนุวตั ร
นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑

นางอัจฉราวดี แสนสุข
นางอัจฉราวรรณ โคตรสาอุประ
นางสาวอัจฉรีย ชาติพันธุ
นางอัจฉรียา ปงกุล
นางอัจฉรีรัตน อัจฉรารัตน
นางอัจณาภรณ อุปถัมภ
นางอัชฌาพรรณ ลําเภาพันธ
นางสาวอัฌชนี กรุยแดง
นางอัญชนา ความรัมย
นางสาวอัญชนา งามชัด
นางสาวอัญชนา ภูเพ็ง
นางอัญชนีย กออําไพร
นางสาวอัญชรี จําแนกรส
นางอัญชรี ทากัมมา
นางอัญชรี ภาเจริญ
นางอัญชรี เวยสาร
นางอัญชลินทร ภูพวก
นางอัญชลี ขาเลศักดิ์
นางอัญชลี คําแกว
นางสาวอัญชลี จันทะฟอง
นางอัญชลี เจริญมัน่ คง
นางอัญชลี แจมผล
นางอัญชลี ใจทน
นางสาวอัญชลี ฉมังหัตถพงศ
นางอัญชลี ไชยดี
นางอัญชลี ทองสุข

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวอัญชลี เบาใจ
นางอัญชลี ประทุมเวียง
นางอัญชลี ผานคํา
นางสาวอัญชลี พรหมคุณ
นางอัญชลี พันธุสวุ รรณ
นางอัญชลี แพทิศาสกุล
นางอัญชลี ภูมิเศษ
นางอัญชลี มัดธนู
นางอัญชลี ยาวงศ
นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล
นางอัญชลี สารกุล
นางสาวอัญชลี อธิสมุ งคล
นางอัญชลี อากาศเมฆ
นางสาวอัญชสา เกิดมี
นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์
นางสาวอัญชัญ สิทธิสุนทร
นางอัญชิสา ขุมทอง
นางอัญญาณี ทองผา
นางสาวอัญนา เหลืองทอง
นางอัญมณี กุลวรรณูปถัมภ
นางอัฏฐพร เรือนรื่น
นางอัฐพร หลวงโย
นางอัธยา กาญจนดิษฐ
นางอัธยา สิงหศิลป
นางสาวอันชุลี คราวจันทรทึก
นางสาวอันธิชา ภาคสุโพธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓

นางอัปสร ควรชม
นางสาวอัปสรศรี พูลเรือง
นางอัมพกา เพียรมี
นางอัมพร กระแสรนุช
นางอัมพร แกวมาตย
นางอัมพร ขันแกว
นางสาวอัมพร คงเจริญเมือง
นางอัมพร จันทรดํารงค
นางอัมพร จิตรชอบคา
นางอัมพร ไชยเกิด
นางอัมพร ดํารงรัตนกุล
นางสาวอัมพร แดงมั่ง
นางอัมพร เต็มศิรริ ักษ
นางอัมพร ทองที
นางอัมพร ทองมาตร
นางสาวอัมพร ทองศรี
นางอัมพร ธูปหอม
นางอัมพร นอยโกมุท
นางอัมพร บุญกลา
นางสาวอัมพร เพียรการ
นางอัมพร แพงโสภา
นางอัมพร มีขํา
นางอัมพร เย็นรัตน
นางอัมพร รอดเนียม
นางอัมพร วสันต
นางอัมพร สตรอง

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอัมพร สมบูรณ
นางอัมพรทิพย จุลวรรณ
นางอัมพวรรณ ไตรสิทธิวฒ
ั น
นางสาวอัมพวรรณ เพียรพิจิตร
นางอัมพา ปญญาคํา
นางอัมพา เพ็ชรนิธิ
นางอัมพาพิณ ศรีวฒ
ั นสมบัติ
นางอัมพิกา เปยมสัมฤทธิ์
นางอัมไพ พราหมณนอย
นางสาวอัมภรณ บุญประเสริฐ
นางอัมมร สงกลิ่น
นางอัมรา ตนสวรรค
นางสาวอัลสุริยา กรรณสูตร
นางอัศราวรรณ ถมปทม
นางสาวอัศวนันท จุตมิ หาธนานนท
นางอัษฎา จันทะพรหม
นางอัสนะ หีมบู
นางอาจิณ บางทอง
นางอาฉะ เหล็มปาน
นางสาวอาฎาภรณ ขวัญสุวรรณ
นางอาทิตยา ประเสริฐไทย
นางอาทิตยา ศรีชัยยศ
นางอาทิตยา สกนธวัฒน
นางอานงค ชัยชนะ
นางอานันทปภา ฉลาดเอื้อ
นางอานุช จูเมฆา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอานุชจรีย ธิวะโต
นางอานุน แสงจันทร
นางอาภร ทินนิมิตร
นางอาภรณ แกวมหิทธิ์
นางอาภรณ โกษาแสง
นางสาวอาภรณ คูประเสริฐวงศ
นางอาภรณ เฉิดฉิ้ม
นางสาวอาภรณ ชอบแตง
นางสาวอาภรณ ชุมทอง
นางอาภรณ ทัศมี
นางอาภรณ เทพพุทธางกูร
นางอาภรณ นวลจุย
นางอาภรณ ปจดี
นางอาภรณ รัตนคช
นางสาวอาภรณ รุงเรืองพิพฒ
ั น
นางอาภรณ สัจจะวิสัย
นางสาวอาภรณ เสียงดี
นางอาภรณ แสงวิเชียร
นางอาภรณทิพย เชื่องยาง
นางสาวอาภรณพรรณ หอมเจริญ
นางสาวอาภรัสรา ชวนเกษม
นางอาภัสรา บูรณเจริญ
นางอาภัสรา โพธิไ์ ทรย
นางอาภัสรา มณีโรจน
นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
นางอาภา เรืองยศ

๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอาภากร หนูนวล
นางอาภาพร มาเนตร
นางสาวอาภาภรณ ชืน่ มณี
นางอาภาวรรณ กลับประดิษฐ
นางสาวอามีนา เส็นสมเอียด
นางอายุวฒ
ั น เพียรภูเขา
นางอารมณ จันทรสรอยงาม
นางอารมณ ดาโอะ
นางอารมณ สถานปา
นางสาวอารมณ เอี่ยมทัด
นางอารมย พรหมเจียม
นางอารมย มาละวรรณโณ
นางอารมย สุวรรณรัตน
นางอารมย อําพันธุ
นางสาวอารยา ตันพิกุล
นางอารยา ศรีธวัช
นางอารยา อมราพิทักษ
นางอารยา อาจวิชัย
นางอาริยา เหรียญทอง
นางสาวอาริสา ศรีชาย
นางอารี แกววิจิตร
นางอารี คุมญาติ
นางอารี ใจดี
นางอารี ตนะทิพย
นางอารี เนินทอง
นางอารี ปฐมมีโชค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗

นางอารี ภูมิพันธุ
นางอารี วิสตู รโสภณา
นางอารี สารเงิน
นางอารี สีขํา
นางอารี สุขเกษม
นางอารี สุรนันทะวงศ
นางอารี อัตตวิศาล
นางอารีย กัลวงษ
นางสาวอารีย แกวหนูนวล
นางอารีย คงกุล
นางอารีย จรโคกกรวด
นางอารีย จันทรประคอง
นางอารีย ฉัตรวิริยาวงศ
นางอารีย เต็มชาติ
นางอารีย นะเสือ
นางสาวอารีย บัญญัติ
นางอารีย บัวสุริยะ
นางอารีย บุตรพรม
นางอารีย พันธุรัตน
นางอารีย เพลินจิตต
นางอารีย วาจาสิทธิ์
นางอารีย สังขชุม
นางอารีย สาขะมุติ
นางอารีย สารกาศ
นางอารีย สิทธิบาล
นางสาวอารีย สุขนวล

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอารีย อยูคะเชนทร
นางอารีย อุบล
นางอารีย แอบจันอัด
นางอารียรัก รักษาชนม
นางสาวอารียวัลย มาตันบุญ
นางอารียา แกวสุข
นางอารียา เจะมุ
นางอารียา ดําแสงสวัสดิ์
นางสาวอารียา นุชอนงค
นางอารียาภรณ ปุด ปา
นางอารีรตั น จันทรฆาฏ
นางอารีรตั น จันทรงกุล
นางอารีรตั น แยมทับ
นางอารีรตั น สัมพันธสิทธิ์
นางอารีรตั น อูมา
นางอารีวรรณ แนประโคน
นางอารีวัลย ณ นครพนม
นางอารุณ คําควร
นางอาลร สังกษัตริย
นางอาลัย พรหมชนะ
นางสาวอาลิษา ยิ้มประเสริฐ
นางอาวรณ เมฆมณี
นางอาสือเมาะห หะยีดอเลาะ
นางอาอิฉะ หลีขาว
นางอํานวย คําชารี
นางอํานวย จันประทักษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙

นางสาวอํานวย ปอมเพชร
นางสาวอํานวย มวงอราม
นางอํานวย ฤทธิม์ ณี
นางอํานวย สายพรม
นางอํานวย สุขอาษา
นางอํานวย แสงแกว
นางสาวอํานวย แสงทอง
นางอํานวย ออกเวหา
นางอํานวยพร มัจฉาวานิช
นางอําเนิน มีลาภ
นางอําพร เขื่อนแกว
นางอําพร เจรจา
นางอําพร เชื้อสอาด
นางอําพร ทับทอง
นางอําพร เทพอาจ
นางอําพร พรหมดีสาร
นางอําพร พลตะคุ
นางอําพร พิยะ
นางอําพร มะปญญา
นางสาวอําพร วรวงษ
นางอําพร สินแกว
นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์
นางอําพรรณ รัตนตถิกุล
นางอําพรรณ โพธิไ์ ทรย
นางอําพรรัตน สวนจันทร
นางอําพล มูลตน

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอําพัน แกวชุม
นางสาวอําพัน ดําจิ
นางอําพัน สัจกุลชัยเลิศ
นางอําพัน ใหมจันทร
นางสาวอําพันธ เรือแกว
นางอําพาพร สินพรม
นางสาวอําเพียร สุริยา
นางอําไพ กลิ่นไทย
นางอําไพ คําแสน
นางสาวอําไพ คุม ภัยรันต
นางสาวอําไพ จันทรคง
นางอําไพ เจริญรัตน
นางอําไพ ชูสังข
นางสาวอําไพ ตองใจ
นางอําไพ ทิศกระโทก
นางอําไพ นาคินทร
นางอําไพ นิยม
นางอําไพ เพ็ชรทอง
นางอําไพ ภูมิพนั ธ
นางอําไพ มีหนิ้
นางอําไพ สายเบาะ
นางอําไพ หิรโิ อ
นางอําไพพร ทองคํา
นางอําไพพิศ บุนนาค
นางสาวอําภา ญาณวุฒิ
นางสาวอําภา พิชัยชน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอําภา เสี้ยนแกว
นางอํามรณ ชาติวิชิต
นางสาวอิงฟา ประยูรสุข
นางอิงอร ธรรมประพัทธ
นางอิงอร โพธิพฤกษ
นางอิชญาภัทร รองสวัสดิ์
วาที่รอยตรีหญิง อิชยา เกอภัย
นางอินทฉตั ร เปาปะกิจ
นางอินทรคํา สาลีเพ็ง
นางอินทรตอง แสงสุทธิ
นางอินทวรรณ บุดดาวงษ
นางอินทิพร สนธิรักษ
นางอินทิรา ชิตบัณฑิตย
นางอินทิรา ดาทอง
นางอินทิรา เพชรทูล
นางสาวอินทิรา เมืองพิน
นางอินทิรา ศรีรตั นโชติ
นางสาวอินทุอร เขียวชะอุม
นางอิม่ ใจ รําไพ
นางอิม่ ใจ เห็มคุณ
นางอิศรา สัมมานิตย
นางอิสรีย ชัยวัฒนดํารงสุข
นางอุดม พัสสระ
นางสาวอุดมพร กะเตือ้ งงาน
นางสาวอุดมพร แสนนาม
นางสาวอุดมพรรณ ประสานทอง

๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอุดมรัตน พรมสอน
นางอุดมลักษณ สุขพงษ
นางอุดมลาภ เหมือนฤทธิ์
นางอุดมศรี ฉกรรจศิลป
นางอุดมศรี ทุสาวุธ
นางอุดมศรี ภาระกุล
นางอุดมศรี ศรีนวล
นางสาวอุตสาห ตั้งตระกูล
นางอุทยาน กสิเจริญ
นางสาวอุทัย ผมทอง
นางอุทัย ผองแผว
นางอุทัย มีคุณ
นางอุทัย วัฒนคีรี
นางอุทัย ศีลาสาร
นางอุทัย เศษสุวรรณ
นางอุทัย สงมา
นางอุทัยวรรณ ธะนะคํามา
นางอุทัยวรรณ นาลาด
นางอุทัยวรรณ มั่งมี
นางอุทัยวรรณ ศรีจนั ทร
นางอุทัยวรรณ สัจจะบุตร
นางอุทัยวรรณ สูเ สน
นางอุทัยวรรณ โสภาพิศ
นางสาวอุทัยวรรณ อินทรสุขุม
นางอุทัยวรรณ ทองภู
นางอุทนิ เชาวการ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓

นางสาวอุทิศ มาดบังออน
นางสาวอุทิศพร ยอดปวน
นางอุน แกว เหลาสิทธิ์
นางอุน เรือน ชางนอก
นางอุน เรือน นาคศิริชัยกุล
นางอุน เรือน เนื่องจํานงค
นางอุนาภรณ แสงแกว
นางสาวอุบล กาทอง
นางอุบล คงสมจิตร
นางอุบล เจริญศิริ
นางอุบล ชาญรอบรู
นางอุบล ซิวเตี้ย
นางอุบล ทิมชล
นางอุบล นนทฤทธิ์
นางอุบล นิติรตั น
นางอุบล บุญเริ่ม
นางอุบล ประดับโชติ
นางสาวอุบล พัวพันธ
วาที่รอยตรีหญิง อุบล พุมมา
นางอุบล ภูศรี
นางอุบล ศิริพงศประพันธ
นางอุบล หรัง่ วัด
นางอุบล อวมอินจันทร
นางอุบล อินหมอม
นางอุบล เอี้ยวเล็ก
นางสาวอุบล ฮี้เกษม

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอุบลรัตน เจริญรัตน
นางอุบลรัตน เจะกายอ
นางอุบลรัตน สาระมนต
นางอุบลรัตน สุขบําเพ็ญ
นางอุบลรัตน สุขาเขิน
นางอุบลวรรณ นิลรัตน
นางสาวอุบลวรรณ บุตรจอม
นางอุบลวรรณ วินุวงษศรี
นางอุบลวรรณ เวชสถิตยธรรม
นางอุมา บุญเรือง
นางสาวอุมาทิพย ศรีรตั น
นางสาวอุมาพร คงยาง
นางอุมาพร จิตพิทักษ
นางอุมาพร ธงจันทร
นางอุมาพร บุญถม
นางอุมาพร แสงจง
นางอุมาภรณ เสร็จอาจ
นางอุรชา วิจารณ
นางอุรา คลังวัง
นางอุรา เครือเนียม
นางอุรา จรอํา
นางอุรา ทุมเมฆ
นางสาวอุราภรณ เพ็ชรกลม
นางอุรารัตน ทองมัน่
นางอุราวรรณ ยุงเกี้ยว
นางอุไร เกษตรเวทิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕

นางอุไร เจิมขวัญ
นางอุไร แจมจันทร
นางอุไร แจมใส
นางอุไร ฉวนกลิ่น
นางอุไร โทนเดี่ยว
นางอุไร ไทยเจริญ
นางอุไร นาสารีย
นางสาวอุไร เนือ้ แกน
นางอุไร บุญมาก
นางอุไร บุตรไสว
นางอุไร ปานใย
นางอุไร พลศรีราช
นางสาวอุไร พุมไสว
นางอุไร แพงพงศ
นางอุไร มุมกลาง
นางอุไร ยอดศิริ
นางอุไร เย็นสถิตย
นางอุไร วงศคาํ แสง
นางอุไร วรครบุรี
นางอุไร วารี
นางอุไร สุนทรนนท
นางอุไร สุหะ
นางอุไร แสงนวล
นางอุไร อารี
นางอุไรภรณ พรหมลา
นางสาวอุไรรักษ ปราบริปู

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอุไรรัตน ธงภักดิ์
นางอุไรรัตน วันลวน
นางสาวอุไรรัตน ศรีวบิ ูลย
นางอุไรวรรณ กะภูทิน
นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร
นางอุไรวรรณ คงเกินทุน
นางอุไรวรรณ จอกนาค
นางอุไรวรรณ จันทรกรุง
นางอุไรวรรณ ชนะพันธ
นางอุไรวรรณ ชางเงิน
นางอุไรวรรณ ดานขวา
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสนห
นางอุไรวรรณ ทูลแกว
นางอุไรวรรณ ประนอม
นางสาวอุไรวรรณ พื้นผา
นางอุไรวรรณ พุมถาวร
นางอุไรวรรณ แยมจินดา
นางอุไรวรรณ ราชกิจ
นางอุไรวรรณ วงศไชยา
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
นางอุไรวรรณ สุประดิษฐ
นางอุลัย เมฆปน
นางอุลัยวรรณ กงเพชร
นางอุศนา ธีระวรรณ
นางสาวอุษณา รุหะโรจน
นางอุษณี บุญเจริญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗

นางอุษณีย งามศัพท
นางอุษณีย สัตยนนท
นางอุษณีย สุวบุญประภัทร
นางอุษณีย โสพิลา
นางอุษณีย เอี่ยมสงคราม
นางอุษา แกวพวง
นางอุษา เขื่อนแกว
นางอุษา โคตรพัฒน
นางอุษา จันทรวงศ
นางอุษา จันพลา
นางอุษา ชละมณี
นางสาวอุษา ชุมนุมดวง
นางอุษา ถ้ําสุธะ
นางอุษา ยอดเมือง
นางอุษา วิเชียรณรัตน
นางอุษา สอนสาย
นางอุษา สุวพงษ
นางอุษา เห็นชื่อ
นางอุษา อิม่ มาก
นางอุษารัตน เรืองวิลัย
นางอุสา ห แกวสอน
นางอุสุภรณ นาคนอย
นางเอ แยมโสพิศ
นางเอกอนงค ลี้กุล
นางเอเดียน คุณาสิทธิ์
นางสาวเอ็นดู เทศมงคล

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวเอมอร ใจแกว
นางเอมอร ชันติโก
นางเอมอร ดอนศรี
นางสาวเอมอร ทิมเทพ
นางเอมอร ลําภา
นางเอมอร ศรีสารคาม
นางเอมอร สังเว
นางเอมอร สันเทพ
นางเอมอร สุดหอม
นางเอมอร หนูแหลม
นางเอมอร หมืน่ ทอง
นางสาวเอี่ยมละออ งิว้ โสม
นางเอือ้ งคํา ขันทะหงษ
นางสาวเอื้องไพร กมล
นางเอือ้ งไพร ถนอมใจ
นางเอือ้ งฟา สุนนั ท
นางเอือ้ งอุษา วัฒนราษฎร
นางเอือ้ มเดือน บุญหวังชวย
นางเอือ้ มเดือน พวงมาลัย
นางเอือ้ มเดือน แสงปญญา
นางสาวเอื้อมเดือน ใหญกลาง
นางเอือ้ มพร ดนประดิษฐ
นางเอือ้ มพร อุนาพิมพ
นางเอือ้ มลลิตาพร ถวิลไทย
นางเอือ้ อารีย สิทธิธญ
ั กรรม
นางแอนนา ขาวเรือง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๓๒๔ นางไอริณ ชวทรรศน
๑๓๓๒๕ นางไอลดา นาหนองขาม
๑๓๓๒๖ นางฮัซนาห เจะโกะ

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑๓๓๒๗ นางฮาดามี มะแอเคียน
๑๓๓๒๘ นางฮามีดะ ดาราแมง

