เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๕ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๗,๐๕๗ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

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

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖,๕๐๘ ราย)
นายกฏมพี กาสีชา
๒๔ นายกฤษณภัฏ เริ่มรักษ
นายกนก พิลา
๒๕ วาที่รอยตรี กฤษณะ ระวิโรจน
นายกนก ยนตชัย
๒๖ นายกฤษณะ สงวนชม
วาที่รอยตรี กมล เชียงลา
๒๗ นายกฤษณะ สุมาลี
วาที่รอยตรี กมล เพชรรัตน
๒๘ นายกฤษณะ อรัญสาร
นายกมล สิงหราช
๒๙ นายกฤษดา แกวศิริบัณฑิต
นายกมลภพ พินิจมนตรี
๓๐ นายกฤษดา ขาวสะอาด
นายกมลรักษ ใบธรรม
๓๑ นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน
นายกมลสิงห เรียบสันเทียะ
๓๒ นายกฤษสาคร รันทร
นายกร ปราชญรัฐกิจ
๓๓ นายกลาหาญ โสสระเกษ
นายกรศิวัชร อินทรทอง
๓๔ นายกวิศร โพธิพิทักษ
นายกรีฑา บุญประดับ
๓๕ นายกวีวัฒน เงินขาว
นายกรุงศรี พิมพพรหม
๓๖ นายกอโชค โยตะศรี
นายกฤตนัย วันดี
๓๗ นายกอบเกียรติ จันสุธรรม
นายกฤตภพ ไชยมงคล
๓๘ นายกัน มะโนรา
นายกฤษแกว ยุบลชิต
๓๙ นายกันติทัต บุญศรี
นายกฤษฎา ประสิทธิ์
๔๐ นายกันวีร อุประวรรณา
นายกฤษฎา พิมพันธ
๔๑ นายกัมพล เจริญรักษ
นายกฤษฎา วัฒนะกุล
๔๒ นายกัมพล ภิมาลย
นายกฤษฎา ศรีฉ่ํา
๔๓ นายการียา ย่ําปลี
นายกฤษฎา สุวรรณเทน
๔๔ นายกําจัด วัฒโน
นายกฤษฎาพงษ คําฝน
๔๕ นายกําพล ดําคลาย
นายกฤษฏ ภัทรนุกูลกิจ
๔๖ นายกําพล วิลยาลัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นายกิจติ ทาทอง
นายกิจธิชัย สารรัตน
นายกิจภูมิ บุญอบ
นายกิตติ ชายศรี
นายกิตติชัย จันทรแจง
นายกิตติชัย ปญญารมย
นายกิตติชัย แผนจันทร
นายกิตติปกรณ อมเถื่อน
นายกิตติพงษ ชะบัวรัมย
นายกิตติพงษ ชัยพรมเขียว
นายกิตติพงษ ศิริเมือง
นายกิตติพร เฉลิมพลโยธิน
นายกิตติพัทธ แพทยเพียร
นายกิตติพันธ บุดดี
นายกิตติภูมิ อุทสาร
นายกิตติศักดิ์ แซภู
นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิ
นายกิตติศักดิ์ ยอดลี
นายกิตติศักดิ์ ละสิลา
นายกิตนุรัตน พฤกษชาติ
นายกิติชัย สมบัติดี
นายกีรติ แวหะยี
จาสิบเอก เกงกาจ นาโควงศ
นายเกตุ สนเทียนวัด
นายเกริก นิยมสัตย
นายเกริกชัย ศรีปญญา

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเกรียงไกร กะการดี
นายเกรียงไกร ชูรอด
นายเกรียงไกร ไชยภักษา
นายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา
นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน
นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุงเรือง
นายเกษม ปกการะนัง
นายเกษม เยะหมัน
สิบเอก เกษมศักดิ์ ทองสุ
นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม
นายเกิดผล แสนพรม
นายเกียรติกมล นาจาน
นายเกียรติคุณ พุฒลา
นายเกียรติชัย ภูมิเพ็ง
นายเกียรติยศ ศุภชัยรัตน
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
นายโกวิท สุพรรณ
วาที่รอยตรี โกวิทย กันภูมิ
นายโกสินทร เศรษฐบุปผา
นายไกรฤกษณ ดุสิต
นายไกรศร พึ่งภพ
นายไกรศรี ดวงจิตร
นายไกลกังวล วิสาการ
นายขจรศักดิ์ ธังดิน
นายขจรศักดิ์ พรหมชวย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

นายขวัญชัย บําขุนทด
นายขวัญชัย วังสองชั้น
นายขวัญชัย หุนลําภู
นายขวัญธิชล บุญกาวิน
นายขุนชิต ละราคี
นายเขตรรัตน บุญหลา
นายเข็มชาติ อนุไพร
นายคงกระพัน งอยผาลา
นายคงเดช แกวรากมุข
นายคณัสพันธ พระพรเพ็ญ
นายคมสัน โคตรชมภู
นายคมสัน ชัยรักษา
นายคมสัน ธรรมนู
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
นายคมสัน ปราโมทย
นายคมสันต กอนคํา
นายคมสันต สุขเอม
นายครรชิต ประทุมทอง
วาที่รอยตรี คําปน ศิริวิ
นายคําปุน เสนศรี
นายคําผัด วงศสุข
นายคําพี อินทรพงษ
นายคําไพร สิงหพันธ
นายคําสอน แกวคําศรี
วาที่รอยตรี คําสิงห หมวดคง
นายคําเสน สีน้ําคํา

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายคึกฤทธิ์ นิวันติ
นายคุณาธรณ พลสาร
นายงวด เนตรประโคน
นายจตุภัทร พองพรหม
นายจตุรงค คํามะนาง
นายจรัญศิริ ศรีรักษา
นายจรัตน สุครีพ
นายจรัล ปนแกว
นายจริยนันท อุดมผลชัยเจริญ
นายจรูญ รักษาภัย
นายจรูญ สิทธิหลา
นายจักรกริช พรมเสน
นายจักรกฤษณ กุลนอก
นายจักรกฤษณ จันทะคุณ
นายจักรกฤษณ เชียรชนะ
นายจักรกฤษณ ประดับศรี
นายจักรพงษ ใจปญญา
นายจักรพงษ อามาตยสมบัติ
นายจักรพันธ พันธุมโน
นายจักรภพ ถึงกัน
นายจักรวาล เขียวดี
นายจักรายุทธ พลทะสอน
นายจักริน จิตรมั่น
นายจักรี ภูมลี
นายจักรี วัฒนะ
นายจันทราทิตย ภูผานิล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

นายจารึก เลิศสําโรง
นายจารึก ศุภพงศ
นายจํานงค พรมโลก
นายจําเนียร แกประโคน
นายจํารัส ปวงฟู
นายจํารัส เสียงเพราะ
นายจําเริญ เกิดรอด
นายจําเริญ ทองเชื้อ
นายจําเริญ ศรีธร
นายจําลอง ไชยยา
นายจําลอง ปุยฝาย
นายจําลองศิลป ไชยชนะ
นายจิตกร กะการดี
นายจิตกร แจวศิริ
นายจิตติพงษ ธิโนชัย
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
นายจิตรกร เดนกลาง
นายจิมจง ทองคําวัน
นายจิรกร ฐาวิรัตน
นายจิรเดช สรสิทธิ์
นายจิรพงษ คําปวง
นายจิรพัฒน จริตบุญ
นายจิรภาส ภูลี
นายจิรโรจน กอเกียรตินพกุล
นายจิรวัฒน เข็มรัมย
นายจิรวัฒน ประไวย

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายจิรศักดิ์ มาตชรา
นายจิรศักดิ์ วงศจอม
นายจิระ บุญเสริม
นายจิระพันธ นาเจริญ
นายจิระวัฒน ธงไชย
นายจิระศักดิ์ คําภูมี
นายจิระศักดิ์ ทอดสูงเนิน
นายจิรายุ มโนธรรม
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
นายจีรศักดิ์ ภาระเวช
นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย
นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ
นายจีระศักดิ์ ชีชัยภูมิ
นายจุฑาศิษฏ นิติภาค
นายจุลศักดิ์ ทาวธนกุล
นายเจนวิทย เข็มทอง
นายเจริญ เตชะ
นายเจริญ บุญสุขา
นายเจริญ ประทีปเมือง
นายเจริญ ปนะถา
นายเจริญ ผาใต
นายเจริญ พิลึก
นายเจริญทรัพย วิเศษพงษ
สิบตํารวจตรี เจษฎา จําบุญ
นายเจษฎา เนตรสวางวิชา
นายเจษฎา พงษกลาหาญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

นายเจียมพล บุญประคม
นายฉกาจ ตรีวงษ
วาที่รอยตรี ฉลวย จงเกษี
นายฉลองชัย สุดดี
นายฉัตรชัย ไชยมงค
นายฉัตรชัย เพ็งพาส
นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ
นายฉันทะ โยหาเคน
นายฉูอิบ หลงสลํา
นายเฉลิม พันธสวัสดิ์
นายเฉลิม วิริยะภาพ
นายเฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง
นายเฉลิมไทย แสนโสม
นายเฉลิมพล นาแซง
นายเฉลิมพล มาปก
นายเฉลิมพล ศรีรักษ
นายเฉลิมพล อํารุงแควน
นายเฉลิมพล ฮามวงศ
นายชนธัญ แสงแสน
นายชนมพันธ ทรัพยศิริ
นายชนวีร พิมพพา
นายชนะ แกวศรีใส
นายชนะชัย แกววิจิตร
นายชนะชัย นาทสีทา
นายชนัญู ทะนวนรัมย
นายชยพล สมคิด

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชยุททร ชูหนู
นายชราวุช กองมวง
นายชรินทร คําหลา
นายชรินทร วัฒนธีรางกูร
นายชลณทีย ทองคํา
นายชลธิศ คงฤทธิ์
นายชลวัชร โนนทิง
นายชวลิต เกื้อดวง
นายชวลิต แดงเพ็ง
นายชวลิต ทะยะ
นายชวลิต นามโยธา
นายชวลิต ยิ่งยง
นายชวลิต เรือนจรัสศรี
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
สิบตํารวจเอก ชอบ ทองคําศรี
นายชัชชัย เทพนามวงค
นายชัชชัยกรณ อาดนนทลา
นายชัชวาล ใจเดี่ยว
นายชัชวาล นามปรีดา
นายชัชวาลย คํามะนารถ
นายชัชวาลย จันทรมาลา
นายชัชวาลย จิตรขุนทด
นายชัชวาลย มันเทศสวรรค
นายชัยชนะ นุชฉัยยา
นายชัยชาญ พิมพตรา
นายชัยนาท กันทาแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐

นายชัยนุชิต อิ่มใจ
นายชัยนุวัฒน โชคบัณฑิต
นายชัยพร ชุมมั่น
นายชัยพร เพ็ชรรัตน
นายชัยพฤกษ ผดุงกุล
นายชัยยศ ปญญาสงค
นายชัยยันต คํานันท
นายชัยยุทธ สมบูรณ
นายชัยยุทธ อุนใจ
นายชัยรัตน กําลังหาญ
นายชัยรัตน ชางทอง
นายชัยรัตน รักษาศิลป
นายชัยลักษณ เผือดผุด
นายชัยวัฒน ถุงเสน
นายชัยวัฒน เทียนนาวา
นายชัยวัฒน พวงสมบัติ
นายชัยวัฒน โลหะจินดา
นายชัยวัตร ทองบอ
นายชัยวิชิต ศรีโชค
นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
นายชัยศักดิ์ แสงวงศ
นายชัยสิทธิ์ แกวมี
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ
นายชาคายัน จําปากุล
นายชาญ เถาวันนี
นายชาญกิจ ชุติเดโช

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชาญชัย ชุมเมืองเย็น
นายชาญชัย ทําสะอาด
นายชาญชัย นันทะผา
นายชาญชัย ผสมวงศ
นายชาญชัย พรหนองแสน
นายชาญประดิษฐ งามฉวี
นายชาญยุทธ ตันหนอย
นายชาญวิทย แพงแกว
นายชาญวิทย สรงสระ
นายชาญวิทย สันดอน
นายชาญวุธ แสงฤทธิ์
นายชาตมังกร เลนคํามี
นายชาตรี กินรี
นายชาตรี บุตรวงค
นายชาตรี พึ่งคํานวน
นายชาตรี วงคสายสิน
นายชาตรี อุปาละ
นายชาติชาย พาประจง
นายชาติชาย มั่นยืน
นายชาติสาคร ศรีคราม
นายชานนท ศรีผองงาม
นายชํานาญศิลป สุวรรณไตร
นายชิตพล เพชรวารี
นายชิตพล อุลมาร
นายชินพัฒน แกวลายคํา
นายชิราวุฒิ สองสี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

นายชิราวุธ บุพศิริ
นายชิษณุพงศ พลหาราช
นายชีวะ ศรีปญญา
นายชีวัน นาโคกุล
นายชีวัน อนัญญาวงศ
นายชุม สักคํา
นายชุมพร ภามนตรี
นายชุมพล ทองสวัสดิ์
นายชุมพล วรรณดี
นายชูรพล กําทอง
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
นายชูศักดิ์ โสชะรา
นายเชนทร ผางนิน
นายเชษฐา ทิพยโสต
นายเชษฐา วันสุทะ
นายเชาวัฒน จินะราช
นายเชิดศักดิ์ วงศพิจิตร
นายโชคชัย ชินโณ
นายโชคชัย แรนาค
นายโชคชัย สงสุข
นายโชคดี บุโพธิ์
นายโชคทวี พุทธรักษา
นายไชยนต สีหาอาจ
นายไชยยา แกวกัณฑรัตน
นายไชยวัฒน คลายแตง
นายไชยวัฒน พุทธานุ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายไชยา กรมแสง
นายไชยา ปรเมศรพิสิฐ
นายไชยา เปงเมือง
นายซอบพูวาน เงาะ
นายซอบรี สาและ
นายซาอีดิน สาและอารง
นายเซาพี เจะเตะ
นายฐานวัฒน อัญภัทรอริยกุล
นายฐิตรัฐ สอนศรี
นายฐิติพร คําวิแสง
นายฐิติวัฒน ฝนตางเชื้อ
นายณฐกร วงคใหญ
นายณฐนนท เคนทุม
วาที่รอยตรี ณฐพล ทับพิจายะ
นายณภัทร บุติมาลย
นายณรงค เกิดบุญสง
นายณรงค คัชเขียว
นายณรงค คําสุขุม
นายณรงค ตีเวียง
นายณรงค บุญเกิด
นายณรงค รัตนบุตร
นายณรงคชัย ธงยศ
นายณรงคชัย นิลคง
นายณรงคเดช ชัยวรรณา
นายณรงคฤทธิ์ ประเสริฐสุข
นายณรงคศักดิ์ กําเนิดทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

นายณรงคศักดิ์ คํามา
นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ
นายณรงศักดิ์ ยอดแสง
นายณรงศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล
นายณฤภง ศรีละพล
นายณัฎฐพงศ มาสขาว
นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐ
นายณัฐชัย ศรีทอง
นายณัฐชาติ ลือแสน
นายณัฐธีร รังสีธนะพงศ
นายณัฐนนท นนทตา
นายณัฐนนท ปองวัน
นายณัฐนันท เรืองชัย
นายณัฐปกรณ เอี่ยมแดง
นายณัฐพงศ วงศชัย
นายณัฐพงศ วงศทองจันทร
นายณัฐพงศพันธุ จันทรธรรมพร
นายณัฐพัชร ศรีพันธลม
นายณัฐภูมิ อินชัยวงศ
นายณัฐวัตร งะสมัน
นายณัฐวัตร เอียดทอง
นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ
นายณัฐวุฒิ ทรงกําพล
นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
นายณัฐวุฒิ เพริดพราว
นายณัฐวุฒิ แวนดํา

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายณัฐศักดิ์ จันทรเพชร
นายดนัย ชาติศรี
นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ
นายดอรอแม หะยีสะนิ
นายดารากรณ อัปกาญจน
นายดํารงค โตใย
นายดํารงค พระสุรัตน
นายดํารงค สวัสดี
นายดํารงชัย พุทธเมฆ
นายดิเรก กองรส
นายดิเรก ดาสี
นายดุสิต ภาผล
นายเดช สะพังเงิน
นายเดชนรสิงห รัตนพล
นายเดชพล ชูสังข
นายเดชา อุปชัย
นายเดน ประคองสุข
นายเดนชัย เบญมาตย
นายเดนชัย ปอมทอง
นายเดวิทย สิทธิศาสตร
นายตระกูลศักดิ์ ทนทาน
นายตอศักดิ์ สุวิสุทธิมนตรี
นายตูวันอารง ยีบากา
นายถนอม รัตนศรี
นายถนอมศักดิ์ ปากหวาน
นายถนอมสิน วันสุดล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖

นายถนัด ทุนอินทร
นายถนัด สุขหอม
นายถวิล เกษสุพรรณ
นายถาพร ออนแล
นายถาวร คมพยัคฆ
จาสิบตํารวจ ถาวร นุยเกลี้ยง
นายถาวร ลาวชาง
สิบตํารวจเอก ถาวร วงศพรัด
นายถาวร ศรีจันทร
นายเถลิงศักดิ์ เถาวโท
นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
นายทยากร จันทะบุตร
สิบเอก ทรงพล ศรีภักดี
นายทรงพล อัคติ
นายทรงวุฒิ ชนะพาห
นายทรงวุฒิ ทาอุปรงค
นายทรงศักดิ์ ตนเกษ
นายทรงศักดิ์ วัณฏสุรกานต
นายทรงศิลป มาตรสรอย
นายทวนทอง บุงทอง
นายทวิช โคตรชมภู
นายทวิช วันหากิจ
นายทวิต โมทองศรี
นายทวีป วิชาราช
นายทวีวงค เหลาหวาน
นายทวีศักดิ์ กระจาย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายทวีศักดิ์ จันทรปญญา
นายทวีศักดิ์ ทองรัง
นายทวีศิลป ปานสินชัย
นายทศพล บรรยง
นายทศพล ใบเต
นายทศพล มีพรหม
นายทศพล ศิวิรัตน
นายทองกร สิทธิศร
นายทองคํา แกวพันยู
นายทองคํา คําดํา
นายทองคํา ปญญา
นายทองพัน หารีย
นายทองพูน โทสิงห
นายทองพูล เกตุศักดิ์
นายทองหลอ หอทอง
นายทัตธน กาญจรัส
นายทินกร ชาทอง
นายทินกร พันธะไชย
นายทิพวัฒน ริยะ
นายเทพนม ปตลา
วาที่พันตรี เทพนา เครือคํา
นายเทพพร ฐิตะสาร
นายเทพพร แถววิชา
นายเทพพิทักษ ทาริยะอินทร
นายเทพรังสรรค ศรีกุดเลาะ
นายเทวฤทธิ์ อินทรสิทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘

นายเทวินทร เมืองแวง
นายเทอดชัย นนทจุมจัง
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
นายเทอดพงษ เลิศนราพันธ
นายเทียนชัย เทียมทอง
นายแทนไท สุวรรณไตรย
นายโท จินากูล
นายไทยวิจิตย ศรีวะรมย
นายธงชัย ขําเทศเจริญ
วาที่รอยโท ธงชัย ถิตยฉาย
นายธงชัย ทวดสุวรรณ
นายธงชัย สันติเวทยวงศ
นายธงชัย หมื่นสา
นายธนกร พลพิมพ
นายธนกฤต ทาบุรี
นายธนกฤต ธรรมวณิชย
นายธนกฤต ประดิษฐ
นายธนกฤต พราหมนนก
นายธนกฤต หนักหลอ
นายธนนนท ใจนอม
นายธนบดี สีขาวออน
นายธนบดี สุขเกษม
นายธนปกรณ มณีศรี
นายธนพงศ พงศสิทธิศักดิ์
นายธนพล กมลหัตถ
นายธนพล เฉิดเจริญ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธนพล ชอรัมย
นายธนพล นาเลาห
นายธนพัฒน สุขเกษม
นายธนภณ อุนวิเศษ
นายธนภัทร กิ่งกาน
นายธนวัฒน จรรยเสงี่ยม
นายธนสกร นักกลา
นายธนเสฏฐ สุภากาศ
วาที่รอยเอก ธนัท เจริญพุทธานนท
นายธนากร ดอนสามารถ
นายธนากร วงศรําพันธ
นายธนากร วรากุลพิชัย
นายธนากร วิทยศลาพงษ
นายธนากร สีหมื่น
นายธนากร อาทะเดช
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร
นายธนาสันต จํานงค
นายธนิตย กุลโรจนสิริ
นายธเนศร เจริญเนือง
นายธรรมนูญ วิชาหา
นายธรรมนูญ หงษคําดี
นายธรรมเนียม พงษศิริ
นายธรรมรักษ จิตรดิษฐสกุล
นายธรรมรักษ เพียรอดวงษ
นายธวัช กรุดมณี
นายธวัช ธรรมวงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐

นายธวัช แหวนเงิน
นายธวัชชัย โคตรชนะ
นายธวัชชัย โคตรสุโน
นายธวัชชัย เจียมจํานงค
นายธวัชชัย ลือชา
นายธวิทย มณีทัพ
นายธัชพงศ รัตนบุญ
นายธานินท ชินวงษ
นายธานี ทองดี
นายธํารงค วิเศษรอด
นายธิติพันธ คานทอง
นายธิปไตย รุงเลิศ
นายธีรกานต ทองสุมาตร
นายธีรพงษ เข็มคง
นายธีรพงษ จะโนรัตน
นายธีรพงษ จินพละ
นายธีรพล วรคํา
นายธีรภัสจรณ กิ่งกาน
นายธีรยุทธ ใจกลา
นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
นายธีรวัช อุดคํามี
นายธีรวัฒน เตชา
นายธีรวัฒน แตงไทย
นายธีรวัฒน เลื่อนฤทธิ์
นายธีรวัตร กมลชวง
นายธีรวุฒิ พฤฒากรณ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย
นายธีรศักดิ์ พฤกษา
นายธีระ แปนจันทร
นายธีระ วรรณเกตุศิริ
นายธีระ อังคสุรกร
นายธีระชน ขวัญศักดิ์
นายธีระชัย ทีปรักษพันธ
นายธีระชัย เพิ่มพร
นายธีระชัย โสภาคย
นายธีระเดช นวลสนิท
นายธีระพงษ แกวฝาย
นายธีระพงษ ปุยะติ
นายธีระพงษ อินทสโร
นายธีระยุทธ พันธใย
วาที่รอยตรี ธีระวัฒน คําชุม
นายธีระศักดิ์ กุมพันธ
นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
นายธีวราช ออนหวาน
นายนพชาติ วรวัตร
นายนพดล คําเรียง
นายนพดล โปงอาย
นายนพดล วงศกาฬสินธุ
นายนพดล แสงดี
นายนพปฎล มุณีรัตน
นายนพพร งามเถื่อน
นายนพพร นามเพ็ง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒

นายนพพร บุญรมย
นายนพพล ปากรพรหม
นายนพรัตน ชรินทร
นายนพรัตน รองหมื่น
นายนภดล นวลนภดล
นายนรภัทร บัวคําโคตร
นายนรเศรษฐ วงษจรรยาพร
นายนราวิชญ ดอกพวง
นายนราวุธ เหมะธุลิน
นายนรินทรโชติ บุณยนันทสิริ
นายนเรศ เปลี่ยนคํา
นายนโรดม นรินทรรัมย
นายนฤชัย พิมสร
นายนฤพล จันคํา
นายนวภเชษฐ ในอรชร
นายนัฐพันธ แควภูเขียว
นายนันทวัฒน อภิสิทธิ์ยศกุล
นายนัยณัฏฐ ศรีชัย
นายนาเซ ตาเยะ
นายนาวิกรี ศรีนามะ
นายนําพล จุมพิศ
นายนิคม ชาแกว
นายนิคม แพวขุนทด
นายนิคม อุดนอก
นายนิติธร ผะงาตุนัตถ
นายนิติธร มัติโก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายนิติพงษ ไชยคํา
นายนิพกร กอชาลี
นายนิพล ทองคําดี
นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย
นายนิมิต สัตถาผล
นายนิยม ศิริชนะ
นายนิยม สารราษฎร
นายนิรวัจ อนุรัตน
สิบตํารวจตรี นิรันดร นันตะ
นายนิรันดร ปองสิงห
นายนิรันดร ศรีวรรณะ
นายนิรุจน นาสม
นายนิรุต พรมศักดิ์
นายนิรุต มีเกิด
นายนิรุต หารเขมร
นายนิวัฒน คําทวี
นายนิวัฒน พิมพแสง
นายนิวัฒน เลาสมบูรณ
นายนิวัฒน เอียบฉุน
นายนิวัตร ขันทะชา
นายนิวัติ เชียงแรง
นายนิเวช ตุมทอง
นายนิอิบบราฮิม นิเดรหะ
นายบดินทร ศรีเงิน
นายบรรจง ทุมมี
นายบรรจง บุตรพราว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔

นายบรรจุ ภูสงัด
นายบรรเจิด จอมคีรี
นายบรรเจิด ถาบุญเรือง
นายบรรพจน กาญจนสีมา
นายบรรพต ขันคํา
นายบรรพต โสดากุล
นายบรรลือศักดิ์ สุขรี่
นายบรรหาญ เดชมา
นายบัญชา ทิพาคํา
นายบัญชา พรพิชัยเวทย
นายบัณฑิต แกวเกิด
นายบัณฑิต ดั้งชารี
นายบัณฑิต วงศาสนธิ์
นายบัลลังก มะเจี่ยว
นายบาฮารอดิง เจะและ
นายบุญ อุนใจ
นายบุญเกิด กองสุข
นายบุญเกิด ไชยวงค
นายบุญจันทร นัยพัฒน
นายบุญชนะ อุปฮาต
นายบุญชวย พันธุชาติ
นายบุญชู กิ่งจันทร
นายบุญญะพงศ ทัดเทียม
นายบุญญารักษ เกาะโคง
นายบุญโท ไพศาล
นายบุญธรรม เยินรัมย

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายบุญนับพัน สมบัตินันท
นายบุญมี สายสวาท
นายบุญเยี่ยม ศรีวลี
นายบุญรอด ริมทอง
นายบุญรักษ แกวเพ็ชร
นายบุญเรือง เสนาะศัพย
นายบุญลอม ทองอาบ
นายบุญลือ บุญนิยม
นายบุญศิลป แสนแกว
จาสิบเอก บุญสง เชียงทอง
นายบุญสง วรชินา
นายบุญสม ตรีนก
นายบูรณะพงศ ผาดํา
วาที่รอยตรี เบญจรงค ทองออน
นายปกรณ อุนมะดี
นายปกรณ โอษฐิเวช
นายปฏิพัทธ แทบสี
นายปฏิพัทธ ศรีสวาท
นายปฐม ปริปุนณังกูร
นายปฐมพงษ อัปมระกา
นายปรมินทร นอยเสนา
นายปรเมศร นิตยคําหาญ
นายปรเมศร สะอาด
นายประกอบ ตันมูล
นายประกอบ สนมฉ่ํา
นายประกาศ สวางวงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖

วาที่เรือตรี ประกิจ เกษแกว
นายประจวบ ใกลกลาง
นายประจวบ พันธุวิเศษ
นายประจวบ อินทแยม
นายประจักร ราทะวงค
นายประจักษ เกตุสุวรรณ
นายประจักษ คงสวัสดิ์
นายประจักษ ศรีนวลจันทร
นายประจักษ สุฤทธิ์
วาที่รอยตรี ประชา การินทร
นายประชา ดนตรี
นายประชา มัจฉา
นายประชา วงคศรีดา
นายประชา แสนเย็น
นายประชา ออนรักษา
นายประชารัฐ เดชสองชั้น
นายประชุม เรียนแพง
นายประดับ ไดทุกทาง
นายประดิษฐ ชัยวงศ
นายประดิษฐ โพธิ์นักขา
นายประดิษฐ ศรีซุย
นายประดิษฐ สายแกว
นายประเดิม โบพรหม
นายประทวน จันนีย
นายประทีป ปริทารัมย
นายประนอม ไทยกรรณ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายประพต ปะวันนา
นายประพันธ คืนประคอง
นายประพาส สุดประเสริฐ
นายประภาส ขันทอง
นายประภาส จันตาวรรณเดช
นายประภาส แปงมูล
นายประมาณ ภูลบศรี
นายประโมทย เมียวประโคน
นายประยุทธ น้ําอบเชย
นายประยุทธ พิบูรณ
นายประยูร ภูแขงหมอก
นายประยูร ยวงแกว
นายประวัติศาสตร กันปอ
นายประวิน ทัศบุตร
นายประสงค คํามาโฮม
วาที่รอยตรี ประสพชัย มงคลศิลป
วาที่รอยตรี ประสาน ทองยอด
นายประสาน อินทะโร
นายประสาร บุตตะไมล
นายประสาร สุขสุคนธ
นายประสิทธิ์ การะเกตุ
นายประสิทธิ์ โคตรภูธร
นายประสิทธิ์ งามผักแวน
นายประเสริฐ ทองคํา
นายประเสริฐ บุญคลอย
นายประเสริฐ บุญโยธา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘

วาที่รอยตรี ประเสริฐ บุตรดี
นายประเสริฐ ปานอินทร
นายประหยัด พุดลา
นายปรัชญา วัชรธนาคม
นายปรัชญาธร บุญทัน
นายปราชญ พรมปญญา
นายปราโมทย แกวฝาย
นายปราโมทย เจตนเสน
นายปราโมทย บุญสมนึก
นายปริญญา บุญลอม
นายปริญญา ประทุมพันธ
นายปริญญา ยาประเสริฐ
นายปริญญา อินสวาง
นายปริวรรต ฟองออน
นายปรีชา ภูเฉลิม
นายปรีชา ภูลําพา
นายปรีชา ละอองเอก
นายปรีชา แสงทอง
นายปรีชากร ภาชนะ
นายปรียา พนภัย
นายปญญา คุณา
นายปญญา จิตอามาตย
นายปญญา พรมศาลาเมฆ
นายปญญา ยีซาแล
นายปฐฏิพนธ นนทะโคตร
นายปณณทัตถ ปวงคํา

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายปณณวัฒน ไชยชุมภู
นายปณณวิชญ กําบัง
นายปาง ถาพร
นายปาฎิหาริย สาฆอง
นายปติภาคย สุดหลา
นายปยภัทร แสงคํา
นายปยะ สังกะเพศ
นายปยะชัย ศรีวรรณ
นายปยะนันท ธิโสภา
นายปุลวัชร ภิรมยชม
นายเปรมฤทัย พงษพันธุ
นายผดุง จันทรคา
นายผดุงศักดิ์ วุฒิงาม
นายผล อุนวงษ
นายพงศกร โซพิมาย
นายพงศกร ทองจันทร
นายพงศกร ไพทูลย
นายพงศชาติ อิ่มนุกูลกิจ
นายพงศธร ชางปด
นายพงศธร โตะงาม
นายพงศธร นุยสมัน
นายพงษเทพ อินทรอําคา
นายพงษพันธ เกตุพัด
นายพงษพันธ ปราบพยัคฆ
นายพงษพิชิต พรมสิทธิ์
นายพงษพิทักษ ทุพลชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐

นายพงษวชิรินทร จันทรเทศ
นายพงษศักดิ์ กงชาง
จาเอก พงษศักดิ์ จันทวิมล
นายพงษศักดิ์ ดีอุดม
นายพงษศักดิ์ ศิริวงศ
นายพงษสยาม มาสุข
นายพงษสุวัฒน นามโคตร
นายพนม สุรินทร
นายพนมไพร พลเยี่ยม
นายพนมไพร สวัสดิวงศ
นายพยม ฆองเมง
นายพยุง แจมหมอ
นายพยุงศักดิ์ อสิกัน
นายพยุหพล จารุธรรมจริยา
นายพร พุดพันธ
นายพรชัย ขยันดี
นายพรชัย จันทรจิตร
นายพรชัย จั่นเพ็ชร
นายพรชัย ดวงศิริ
นายพรชัย ทองวิเศษ
นายพรชัย นาชัยเวียง
นายพรชัย มวงแจม
นายพรชัย โสมรักษ
นายพรเทพ บับพาน
นายพรเทพ เสนนันตา
นายพรรณธกฤษณ สรกฤช

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายพรรณา ธรรมวัตร
นายพรรษา รื่นรวย
นายพรสวรรค เหลาเวียง
นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือ
นายพรหมพัฒน บุญมาก
นายพลชัย อุปลี
นายพวนชัย มากมูล
นายพศิน ใบศล
นายพัชรวัฒน วิสุทธิแพทย
นายพัฒนพงษ ซาชิโย
นายพัฒนพงษ สมเพชร
นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ
นายพันธยศ ศรีนเรศพงษ
นายพัลลภ ทองหลอ
นายพิจิตร ชูชีวา
นายพิจิตร พรหมจารีย
นายพิชัย จันทโชติ
นายพิชัย นวมจะโปะ
นายพิชัยยุทธ พิชัยสงคราม
นายพิชาติ ไชยวงค
นายพิชิต รัตนะโสภา
นายพิชิต ศิลาจันทึก
นายพิเชด มุลตะกร
นายพิเชษฐ ฟองศรี
นายพิทยากร สุนทองหาว
นายพิทักษ ทวีแสง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒

นายพิทักษ สวนดี
นายพิทักษ อุดมชัย
นายพิทักษเกียรติ บรรเทา
นายพินิจ จิรนันทนุกุล
นายพินิจ สุปญญาวิโรจน
นายพิพัฒน ขันธะแพทย
นายพิพัฒน แสนโสม
นายพิภพชัย นาชัยเวียง
นายพิมล ศรีโพนทอง
นายพิมลอาสน ทองคํา
นายพิรุณ เตจะแกว
นายพิษณุพงษ อิ่มเอิบ
นายพิษณุลักษณ บุญทวี
นายพิสิฐ อาจวิชัย
นายพิสิฐชัย บุญหนา
นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ
นายพีรพัฒน เทพชูแดง
จาสิบตํารวจตรี พีรพัฒน ไวแสน
นายพีรวัฒน อิทธิพร
นายพีรวัส นาคประสงค
นายพีรสร เจือจันทร
วาที่รอยตรี พีระพงษ สิงหจันทร
นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย
นายพูลชัย ยางธิสาร
นายเพิ่มพูน บุงทอง
นายแพรุง สีโนรักษ

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายโพธิรัตน อินตะยศ
นายไพชยนต จิณรักษ
นายไพฑูรย พละไกร
นายไพฑูรย มีแสง
นายไพบูลย คําอู
นายไพบูลย ไทยเมืองพล
นายไพบูลย รินทะจักร
นายไพบูลย ลือทองจักร
นายไพบูลย เลิศล้ําวาณิช
นายไพรรัตน วรรณชรา
นายไพรโรจน ชํานาญ
นายไพรัช นาคราช
จาสิบโท ไพรัชต รูปแกว
นายไพรัตน เนียมประเสริฐ
นายไพโรจน เดชะรัตนางกูร
นายไพโรจน นาโควงศ
นายไพโรจน แสนเขื่อน
นายไพโรจน หมีนหวัง
สิบเอก ไพศาล ลาสิงหาญ
นายไพสาร พิมพชาติ
นายไพสิฐ พลสวัสดิ์
นายฟาคํารณ กมล
นายฟาริด เจะแซะ
นายภราดร นาทันรีบ
นายภักวิจิตร เหงาละคร
นายภัทรกร ศรีเสาวงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔

นายภัทรชัย อุดมรัตน
นายภาคภูมิ ชางเติม
นายภาณุ ครอบเพชร
นายภาณุ ชีพประสพ
นายภาณุพงศ จรูญสกุลวงศ
นายภาณุพงษ ทิพยสุวรรณ
นายภานุกร นิ่มดวง
นายภานุพงศ นามปกใต
นายภานุพงศ วรรณสิริ
นายภานุวัฒน สิงหสลุด
นายภานุวัฒน อันทปญญา
นายภาษิต เจริญศรี
นายภาสกร แกววิชิต
นายภาสกร จันทะรักษ
นายภิญโญ ครองตาเนิน
นายภิรมย เรืองเดช
นายภิรมย อิสโร
นายภุมริน บุทอง
นายภูมิสิทธิ์ มิ่งชะนิด
นายภูเมศกรณ ปากวิเศษ
นายภูวดล เมงชวย
นายภูวไนย สุรินทราบูรณ
นายโภคโชติ กานเพชร
นายมงคล ขวัญมงคล
นายมงคล พันธแกน
นายมงคล เพิ่มศิลป

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายมงคล วิชยานานนท
นายมงคลชัย รัตนออน
นายมณเฑียร สอนธรรม
นายมณเฑียร สารจันทร
นายมนตชัย ศรีอาภัย
นายมนตรี จินา
นายมนตรี แจงคําพี้
นายมนตรี แจมศรี
นายมนตรี ดงขันตะ
นายมนตรี วงคหิน
นายมนตรี สังขโต
นายมนตรี เสาศิริ
นายมนตรี เหลากอนคํา
นายมนตรี ฮักหอม
นายมนตสะกันฑ เท็นผม
นายมนศักดิ์ เงาลี
นายมนัส ถามูล
นายมนัส ยืนยง
นายมนัส สิงหสถิตย
นายมนัสชัย สุธรรมวิจิตร
นายมะยากี แมง
นายมะยีดิง อาแวจู
นายมะรูดิน สาตาร
นายมะสาลาฮูดิง สาและบิง
นายมาทิธ รัตนายน
นายมานพ นาแพงสอน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖

นายมานพ บุญแจม
นายมานพ พิชยศ
นายมานพ ฤาไชย
นายมานพ หาที่ถูก
นายมานะ ไชยโชติ
นายมานะ แดนดี
นายมานิตย ถูนาแกว
นายมานิตย อินทรสวาง
นายมานิท จันทรโสภา
นายมาโนช นิสอน
นายมาโนช ฝนฉิม
นายมาโนต หอมจะบก
นายมารอซือลี บากา
นายมาหะมะนาวาวี มะเกะ
นายมีศักดิ์ ซายสุพรรณ
นายมุนี พวงดอกไม
นายมุสตอฝา แกสมาน
นายมูฮัมมัดนาเซบ เจะตํา
นายมูฮํามัด ลอเด็ง
นายมูฮํามัดซาอูดี แยแล
นายเมฆสยัณห นิรันตสุข
นายเมฆินทร พรมประศรี
นายเมธา ศรีกําเหนิด
นายเมธาพันธ กระสังขสรสิริ
นายเมธี คนึงเพียร
นายเมธี นามทอง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเมธี วัฒนสิงห
นายเมธี วิไลแกว
นายแมนรักษ เปรมทอง
นายแมนสรวง แซซิ้ม
นายไมตรี วินานนท
นายยงยุทธ เงี่ยมจื๊อเกล็ด
นายยงยุทธ อุดเปง
นายยรรยง อรรถีโภค
นายยศพล ชาติโรจันทร
นายยอด กามล
นายยอดชาย คุมแสง
นายยอดชาย พอหลอน
นายยุทธชัย สารขันธ
นายยุทธนา ปานเหงา
สิบเอก ยุทธนา ภัททิยะโชติ
นายยุทธนา สะตะ
นายยุทธพงษ พั้วแพง
นายยุทธศักดิ์ ศรีแกว
นายยุทธศักดิ์ แสงฉาย
นายยุทธศาสตร ลอยหา
นายโยธิน ไชยชวย
นายรณภพ กลอมเกลี้ยง
นายรณยุทธ แกวฝาย
นายรวี ศรีคํา
นายรอสะ มาเละ
นายระพิน เกษแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘

นายรักเกียรติ บุญคง
นายรักชัย อภัยศรี
นายรักศักดิ์ ปริหา
นายรักษคุณากร เชื้อคําเพ็ง
นายรักษา คุมบุญ
นายรังสรรค บุญราศรี
นายรังสรรค ศรีพยอม
นายรังสรรค หมื่นโฮง
นายรังสฤษดิ์ บุญปญญา
นายรังสิต สิงหมหาไชย
นายรัชตโกมินทร อะโรคา
นายรัชพล อินทรชัย
นายรัชภูมิ แพงมา
นายรัชภูมิ สมสมัย
นายรัตนโชติ สิงหแกว
นายรัศมี รูปใส
นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
นายราชัน อุตมะ
นายราชันย บัวศรี
นายรีดวน มาหะมะ
นายรุงฤทธิ์ ศรีวรรณะ
นายรุสลาน สาแม
นายเรณู คําใสย
นายเรวัตร อสิพงษ
นายเริงชัย ชูบัว
นายเริงชัย ดําสุวรรณ

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเรืองชัย โคตรภูธร
นายเรืองทอง ศิริปะกะ
นายฤทธิชัย ดํารงคชีพ
นายฤทธิ์ณรงค บุญกวาง
วาที่รอยตรี ลําไพร ออนมณี
นายลิขิต เวงวิถา
นายลุกมาน หะยีกาเล็ง
นายเล็ก แมะเตะ
นายวงเดือน ทองบาง
นายวงศกร อําภา
นายวงศชัย บุญศรี
นายวชิรา สมทรัพย
นายวชิราวิทย ปุยไชยสอน
นายวรการณ วรินทร
นายวรเชษฐ มากบุญ
นายวรนิตย มั่นนุช
นายวรพงษ กาแกว
นายวรพจน สรอยจิต
นายวรวิทย ภูวดล
นายวรวุฒิ ชางทําดี
นายวรวุฒิ ชุนหกรณ
นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย
นายวรวุฒิ พรมตวง
นายวรวุฒิ วงศวีระขันธ
นายวรสิทธิ์ นุมนวลศรี
นายวระสา จันทะคัต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓๕
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

นายวรัชชพล ธรรมปญญา
นายวฤธ อุมารังษี
นายวศิน พิสุทธิเมธา
นายวัชรกร ชูเชิด
นายวัชรพงค โนทะนะ
นายวัชรพงศ แกมทอง
นายวัชรพงศ พิพัฒนสุริยวงศ
นายวัชรพงษ ซายโพธิ์กลาง
นายวัชระ นอยมี
นายวัชรากร วงศตาผา
นายวัชรินทร กอนโทนพะเนา
นายวัชรินทร ติดวงษา
นายวัชรินทร แถวทิม
นายวัชรินทร บัวดวง
นายวัฒนชัย โพธิ์ทับไทย
นายวัฒนพงศ ชมพูนันทกานต
นายวัฒนา จันทะวงษ
นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณ
นายวัฒนา ศรีจักร
นายวัฒนา สุมาลย
นายวันชัย เกษตรบดี
นายวันชัย ชื่นตา
นายวันชัย ดอนเมือง
นายวันชัย เพชรรัตน
สิบเอก วันชัย แพงคําฮัก
นายวันชัย ภิบาล

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๑
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวันนา นาราช
นายวันศักดิ์ คําแหง
นายวัลลภ แกวดวง
นายวาทิตย เจริญชัย
นายวาทิศ สอนกอง
นายวาที อินทรหาญ
นายวายุพัฒน พรมพร
นายวารินทร หอมเฮา
นายวิชกร ดวงแกว
นายวิชชากร ทานาศรี
นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ
นายวิชรุต อัคติ
นายวิชัย เฉยฉิว
นายวิชัย สรอยสูงเนิน
นายวิชัย สวัสดี
นายวิชาญ เลิศสงคราม
นายวิชิต แกวไวยุทธ
นายวิชิต ดีชัยรัมย
นายวิเชียร คลังพระศรี
นายวิเชียร บุญรัตน
นายวิเชียร มันจันทร
นายวิเชียร แวดลอม
นายวิเชียร แสนโคตร
นายวิญู หงอกภิลัย
วาที่รอยตรี วิญูภัทร ใจกลา
นายวิฑูรย เขียวชะอุม

เลม ๑๓๐ 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

นายวิทยา คงไดสิทธิ์
นายวิทยา คําฮอม
นายวิทยา เชื้อแกว
นายวิทยา นุนจุย
นายวิทยา บุราณ
นายวิทยา รัตนา
นายวิทยา วรพันธุ
นายวิทยา ศรีชุม
นายวิทยา สมบุตร
นายวิทยา สาริขิต
นายวิทยากร จันทรเพ็ญ
นายวิทวัช บุญสม
นายวิทวัฒน บุตรพรม
นายวิทวัส ศรีทําบุญ
นายวิทูร ศรีนุกูล
นายวินพย ลองจํานง
นายวินัย โคตรพัฒน
นายวินัย ใจยา
นายวินัย เมากลาง
นายวินัส ไชยแสน
นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
นายวินิต คงหนอ
นายวิบูลย ภูมิชูชิต
นายวิภพ ไชยธรรม
นายวิระ นวลประจักร
นายวิระ สมสอาด

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวิระจิตร เตียมไธสง
นายวิรัช ทองเปรม
นายวิรัช ราชปญญา
นายวิรัช วันบรรเจิด
นายวิรัต โตะเส็น
นายวิรัตน สุมรัมย
นายวิริยะ ทองแพ
นายวิรุฬห ลุมาตย
นายวิโรจน ดวนสันเทียะ
นายวิโรจน ปญญาเยาว
นายวิโรจน ฝายคําตา
นายวิโรจน ลําเจริญ
นายวิโรจน สุขสอน
นายวิลัยศักดิ์ อยูพงษ
นายวิศนุกรณ บุตรวัง
นายวิศิษย ใชญัน
นายวิศิษยศักดิ์ แวดลอม
นายวิเศษ เผาเพ็ง
นายวิษกร สุระสุข
นายวิษณุ จันทหอม
นายวิษณุ เพชรพิมพ
นายวิษณุ ราชชมภู
นายวิษณุกร สดมสุข
นายวิษณุพงศ การดี
นายวิษุวัต ดวงจินา
นายวิสันต จันละคร

เลม ๑๓๐ 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

นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
นายวีรชน จตุรภัทรวงศ
นายวีรชัย มาตรเมืองคุณ
นายวีรเดช มะแพทย
นายวีรพล อินพลอย
นายวีรยุทธ โพธิ์ผา
นายวีรวัฒน บุปผาชื่น
นายวีรศักดิ์ บุญประจักษ
วาที่รอยตรี วีรศักดิ์ มลิจาร
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีระชัย ไกยรัตน
นายวีระชัย จันทรสุข
นายวีระชัย รักษาธรรม
นายวีระชาติ โสภา
นายวีระพงษ จันตรี
นายวีระพล ไชยสิทธิ์
นายวีระพล ภาระเวช
นายวีระพันธ ระวังวงศ
นายวีระยุทธ พาสมบูรณ
นายวีระยุทธ เวียงสมุทร
นายวีระศักดิ์ คงจันทร
นายวีระศักดิ์ วงศนาแค
นายวุฒิไกร กาบปนะ
นายวุฒิชัย เกิดสุข
นายวุฒิชัย ทาวฮาย
นายวุฒิชัย นาคแสง

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวุฒิชัย วุฒวัณณะ
นายวุฒินันท ยตะโคตร
นายวุฒิพงศ ศศิวิบูลยวงศ
นายวุฒิพงศ สุวรรณจันทร
นายวุฒิพงษ ลําพาย
นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ
นายวุฒิศักดิ์ บุญคง
นายวุทธิ์ ดีอุดม
นายเวธิต ยะติ
นายเวนิต อนุสรณประดิษฐ
นายเวียงวิวรรธน ทําทูล
นายแวอาแซ อีแตลา
นายศรชัย กันดี
นายศรศิลป หอมสุดใจ
นายศรายุทธ ธิศรีชัย
นายศรายุทธ ปาปะกัง
นายศราวุฒ มาตผุด
นายศราวุฒิ โตนวุธ
นายศราวุฒิ เมืองมาหลา
นายศราวุฒิ สุขจันทรา
นายศราวุธ โคตะมา
นายศราวุธ ชนะศรี
นายศราวุธ ธรรมวงศ
นายศราวุธ ศรีเจริญ
นายศราวุธ สุนทรภักดี
นายศรีทัศน วิรัสวา

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายศรีประสิทธิ์ คําพิหลา
นายศรีศักดิ์ ศรีสมุทร
นายศรีสุวรรณ ศรีหาตา
นายศรีอุดร อุปโคตร
นายศักดา เย็นใจ
นายศักดิ์กฤษ จันทิมา
นายศักดิ์การณ ไชยเจริญ
นายศักดิ์ชัย บางพาน
นายศักดิ์ชัย บางสุวรรณ
นายศักดิ์ชาย สิงหทอง
นายศักดิ์ณรินทร อินทํา
นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ
นายศักดิ์ดา แสงฟามวง
สิบตํารวจโท ศัสตราวุธ ศรีชนะ
นายศานติ์ แสงโพธิ์
นายศิริชัย วุฒิระวัฒน
นายศิริชัย แสงปลาด
สิบเอก ศิริพงษ พรหมศรี
นายศิริพงษ โมสูงเนิน
นายศิริวัฒน นอยทรง
นายศิลปกร จุมพิษ
นายศิวกร เจริญ
นายศิวดล วิวัฒนกิจเลิศ
นายศุทธา จักคาม
นายศุภกร ไชยพัชรพร
นายศุภกร ไชยมงคล

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายศุภการ กุมผัม
นายศุภกิจ สวางเนตร
นายศุภชัย การนาดี
นายศุภชัย ไทยทวี
นายศุภชัย ปญญา
นายศุภฤกษ รัตนพลที
นายศุภวัฒน มะลิเผือก
นายเศกศักดิ์ ชาวสาน
นายเศรษฐภัทร สุธาประดิษฐ
นายสกัน ลีสีคํา
นายสงกรานต บุญพา
นายสงกรานต อุดทารุณ
นายสงคราม กิตติกาจ
วาที่รอยตรี สงา จุราเพชร
นายสงา ประวิรัตน
นายสงา พุมพวง
นายสงา สงางาม
นายสงา แสวงหา
นายสถานพงษ ไชยโชติ
นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร
นายสถาพร สุริยะชัย
นายสถิต อินทะเสย
นายสถิตพงษ หมื่นโฮง
นายสถิตย ปญญาอินทร
นายสนอง พิมพสิงห
นายสนั่น อาบสุวรรณ

เลม ๑๓๐ 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

นายสนันท กุรินทร
นายสนาน เลขาโชค
นายสนิท ประหา
นายสมเกียรติ แสนบอ
นายสมควร มั่งมี
นายสมคิด โคณบาล
นายสมคิด ชิงชัย
นายสมคิด ไชยแกว
นายสมคิด พรมมินทร
นายสมคิด รูปเหมาะ
นายสมคิด ศิริโท
นายสมใจ ณ วาโย
นายสมใจ วิชัย
สิบตํารวจเอก สมใจ สังขกลับ
นายสมใจ สิกขวัฒน
นายสมชาติ มณีวรรณ
นายสมชาย ขวัญมนิจ
นายสมชาย ชัยวงศ
นายสมชาย นาแสวง
นายสมชาย ศรีนิล
นายสมโชค โพธิ์งาม
นายสมโชค ศรีพล
นายสมทรง แพงคํา
นายสมทรง สุขขี
นายสมนึก ออนสด
นายสมบัติ คําบอนพิทักษ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสมบัติ จันทรบุญเรือง
วาที่รอยตรี สมบัติ ไชยมาโย
จาสิบตํารวจ สมบูรณ ศรีนาคา
นายสมบูรณ สุวรรณรันดร
นายสมปอง ชินตะวัน
นายสมผล ศิริวงค
นายสมพงษ กลับเส็ง
นายสมพงษ ขันบุญ
นายสมพงษ จันเทศ
นายสมพงษ นาราษฎร
นายสมพงษ บุตรศรีภูมิ
นายสมพงษ สมอาษา
นายสมพร จันทรโพธิ์
นายสมพร สนสกุล
นายสมพอง เยียวรัมย
นายสมโภชน ใจดี
นายสมโภชน โสภณศักดิ์
นายสมมาตย กมลวิบูรณ
นายสมยงค บุญพบ
นายสมยศ นิลฉวี
นายสมร จุฑาการ
นายสมรรถชัย ตรีทศ
นายสมฤกษ ใจขาน
นายสมฤทธิ์ เวียงคํา
นายสมศักดิ์ กันธะลีย
นายสมศักดิ์ เกิดสุข

เลม ๑๓๐ 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

นายสมศักดิ์ จั่นผอง
นายสมศักดิ์ ทองสุทธิ์
นายสมศักดิ์ วรรณขาม
นายสมศักดิ์ สวัสล้ํา
นายสมเศียร สีบัว
นายสมสวน ภูวงษยางนอก
นายสมหมาย คํามุงคุณ
นายสมหมาย คุมศรีวัย
นายสมัคร สุรันนา
นายสมาน คําหินกอง
นายสมาน นาคนวล
นายสมาน ยีมะยี
นายสมาน วันแสวง
นายสยมภู เหลาจูม
นายสยาม ใจบุญ
นายสยาม มะริดรัมย
นายสยาม มากอุสาห
นายสรนรินทร สิมสิน
นายสรวิชญ ชมสา
นายสรวิชญ บุตรพรม
นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
นายสรายุทธ เนียมประดิษฐ
นายสราวุธ พาเสนห
นายสราวุธ สิงหโตทอง
นายสฤษดิ์ สุชิลา
นายสวง กองจักร

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสวรรค ดวงมณี
นายสวรรค วิบูลยกุล
นายสวัสดิ์ ปุญยะสาร
นายสวัสดิ์ ละคําปา
นายสวัสดิ์ สายโท
นายสวาสดิ์ สมประสงค
นายสหธรณ อินทนะนก
นายสหวุฒิ สิบทัศน
นายสอูดี อุดมศาสตรสกุล
นายสะมาแอ อาบู
นายสังคม จันทรศรีรัตน
นายสังวร ดวงสนิท
นายสังวาลย ขันดี
นายสัจจพงษ นวมเจิม
วาที่รอยตรี สัจจวัฒน ศรีชัย
นายสัจจา พรมเมตตา
นายสัญชัย ภาประเวช
นายสัญญา ทะกัน
นายสัญญา บุณยพงศพิกุล
นายสัญญา สุวรรณละเอียด
นายสัญญา อาจจอหอ
นายสัญลักษณ ดอกยี่สุน
นายสันชัย พนัส
นายสันติ คงมีชนม
นายสันติ ครังตุย
วาที่รอยโท สันติ ชลาดี

เลม ๑๓๐ 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

นายสันติ ดอนแสง
นายสันติวัฒน สุภัทโรบล
นายสันทัศน ประเสริฐสัง
นายสัมฤทธิ์ นาคํา
นายสัมฤทธิ์ บัวลอย
นายสัมฤทธิ์ หาวหาญ
นายสากล ประทุม
นายสากล ออนทุม
นายสามาตร นามปาน
นายสามารถ กลอมเกลา
นายสามารถ ชาติประเสริฐ
นายสามารถ หงษสูง
นายสามารถ อุคํา
นายสายชน แพงมา
นายสายชล จุลเอียด
นายสายวสันต วารี
นายสายสินทร เงินดี
นายสายัณห ขอพันดุง
นายสายัณห จันทรสุข
นายสายัณห เจริญพันธ
นายสายันต จันใหม
นายสายันต วะเกิดเปง
นายสาโรจน บุญศักดิ์ดี
นายสําเนียงชัย ยอดกันยาบุตร
นายสํารวย พรประไพ
นายสํารวย วาเหลา

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสําราญ ประกายสี
นายสําราญ รักษาสัตย
นายสําเริง อินทิจักร
นายสิทธา แกววิจิตร
นายสิทธิชัย งามเนตร
นายสิทธิชัย สีราช
นายสิทธิชัย อาทิตยตั้ง
นายสิทธิ์ประสงค เรียบเจริญ
นายสิทธิพงษ สังขสัมฤทธิ์
นายสิทธิพงษ สุพรม
นายสิทธิศักดิ์ แกวสอนทะเล
นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ
จาสิบโท สิทธิศักดิ์ นาคเขียว
นายสิน นุมพรม
นายสินสมุทร พลขันธ
นายสิรภพ ฟูคํามี
นายสิริพงศ ละอองเอกกุลภัค
นายสืบพงษ ยุพา
นายสืบศักดิ์ แสงดอกไม
นายสุกรี มาลียัน
นายสุกิจ กลางประพันธ
นายสุขสันติ์ บัวสระ
นายสุจิต ผิวจันทร
นายสุจิน พวงจันทร
นายสุชล โกสม
นายสุชล นวลทอง

เลม ๑๓๐ 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

นายสุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด
นายสุชาติ คําพร
นายสุชาติ ใจมูลมั่ง
นายสุชาติ นามทิพย
นายสุชาติ นาราช
นายสุชาติ บุญเจริญ
นายสุชาติ ผุยมาตย
นายสุชาติ เสนาสี
นายสุชาธิษณ บุญประเสริฐ
นายสุเชษฐ หวงประโคน
นายสุดเขตต สินธุรัตน
นายสุดใจ สืบสาย
นายสุดสาคร รวดเร็ว
นายสุทธวรรธน ประวรรณรัมย
นายสุทธิชัย ลบบํารุง
นายสุทธิพงษ สอนธรรม
นายสุทธิรักษ ปะริตวา
นายสุทธิโรจน เสนียวงศ
นายสุทธิศักดิ์ ตันงาม
นายสุทัศน วังกะธาตุ
นายสุทัศน ศรีละครเลิศ
นายสุทัศน สังคะพันธ
นายสุทัศน หนอเรือง
นายสุทิพย ศรีพงษ
นายสุเทพ มะลิวัลย
นายสุเทพ ศิริสุวรรณ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุธน บางโรย
นายสุธรรม คําภูบาล
นายสุธารักษ พันธวงศรัตน
นายสุธี อาแวตะ
นายสุนทร สมลือแสน
นายสุนธพร กระจางจิตร
นายสุนัน ผลรักษา
นายสุนันท พลอาษา
นายสุเนตร อัศวมนตรี
นายสุบรรณ กาสา
นายสุพจน แกวมณี
นายสุพจน ศิริมัญจา
นายสุพจน อุนวงค
นายสุพล สิ่วไธสง
นายสุพัฒน หรีกประโคน
นายสุพัฒนพงศ พันธุสุภะ
นายสุพัด เขานอย
นายสุพัตร หลักคํา
นายสุพินิจ ศรีพุทธา
นายสุภัค พวงขจร
นายสุภัญู ศรีโท
นายสุภัทดิษฐ ชมภู
สิบเอก สุภาพ อุณาภาค
นายสุเมธ คะลีลวน
นายสุเมธ จีนนุย
นายสุรไกร แกวเสมา

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรชัย แกวหาวงศ
นายสุรชัย จําเนียรกุล
นายสุรชัย ทองสถิตย
นายสุรชัย นวนสาย
นายสุรชัย วรภูรีกุล
นายสุรเชษฐ ประสพบุญ
นายสุรนนท เรืองไกล
นายสุรพงศ คงเขียว
นายสุรพงษ ไขแสง
นายสุรพงษ จันทรแจง
นายสุรพงษ จากาง
สิบตํารวจเอก สุรพร เสือสาวะถี
นายสุรพล วิเศษชู
นายสุรพศ กิจนิธิธาดา
นายสุรพันธ ยินดี
นายสุรพันธ วาเด็งพงศ
นายสุรวุฒิ บุตรธนู
นายสุรศักดิ์ คําศรีใส
นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร
นายสุรศักดิ์ เจตนา
นายสุรศักดิ์ โตะยูโซะ
นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด
นายสุรศักดิ์ ลารังสิทธิ์
นายสุรศักดิ์ ลือขจร
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
นายสุรศักดิ์ สมมุติรัมย

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์
นายสุรศิลป ยอดปญญา
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
นายสุระพงษ ยมรัตน
นายสุรัตน กาบทุม
นายสุรินทร ยาดํา
นายสุรินทร หนองชาง
นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา
นายสุริยะ คนสูงดี
นายสุริยัน วงคหนายโกด
นายสุริยัน สุยคง
นายสุริยันต แกวพวง
นายสุริยันต ภูขาว
นายสุริยา บุญแท
นายสุวัฒน แกวหนองฮี
นายสุวัธชัย สายแกว
นายสุวิชาญ วิริยอุดมศิริ
นายสุวิทย จันทรเสถียร
นายสุวิทย เจะโซะ
นายสุวิทย นกเที่ยง
นายสุวิทย ปองหมู
นายสุวิทย เพียรชนะ
นายสุวิทย ภิรมกิจ
นายสุวิทย รักจันทร
นายสุวิทย อภิโล
นายสุวิมล สอนโกษา

เลม ๑๓๐ 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

นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์
นายเสกสรรค ปวศิลปศักดิ์
นายเสงี่ยม พวงสุข
นายเสฏฐวุฒิ ยศวงค
นายเสฐียร ดามาพงษ
นายเสถียร ตะวงษา
นายเสถียร สืบมวงไทย
นายเสนห อิ่มอุระ
นายเสนีย คัชมา
นายเสนีย พงษสบาย
นายเสมอ บางพาน
นายเสมอพงษ อินปน
นายเสมา ชื่นพิบูลย
นายเสริม สีทา
นายเสริมพงศ ชางเติม
นายเสริมศักดิ์ ภักดี
นายเสรี ทองรุง
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
นายเสาร รัตนเพชร
นายแสงสุริยา เจริญราช
นายแสงอรุณ สุริสาย
นายแสนศักดิ์ วาสนาวณิช
นายแสวง ราชจันทร
นายแสวง เอกทัศน
นายโสภณ แกววิเศษ
นายโสภณ พันชะนะ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายโสภณกฤษฏิ์ แคแดง
นายไสว ปะกิระคะ
นายไสว รมโพธิ์
นายหนุมสยาม มายอด
นายหัสรินทร ดอนดี
นายเหนียน เงินฝรั่ง
นายแหลม คลายใจตรง
นายแหลมทอง แสนสุข
นายองคการ วงคเรือง
นายองอาจ ดนเสมอ
นายอชิรวิชญ ผิวละมุล
นายอดิเรก สัญญะเขื่อน
นายอดิศรณ แวงธิสาร
นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
นายอดิศักดิ์ ณรินทร
นายอดิศักดิ์ บุญประคม
นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
นายอดิศักดิ์ ศรีนา
นายอดิสรณ เอี่ยมเจริญสุข
นายอธิการ สุขศรี
นายอนัน เมืองบัวผัน
นายอนันต ธรรมวงศ
นายอนันต นิลกิจ
นายอนันต ปุรัชการ
นายอนันต เมืองศรี
นายอนันต หะยีสาและ

เลม ๑๓๐ 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

นายอนันท ศรีวรรณะ
นายอนันทศิลป พงษพานิช
นายอนิวรรต อินทรทอง
นายอนิวรรตน มวงกลาง
นายอนุกูล ทักษิณารักข
นายอนุชา บุญใบ
นายอนุชิต จันทป
นายอนุชิต ปราณี
นายอนุชิต ปวงกระโทก
นายอนุชิต พูลภักดี
นายอนุภาพ หอมเนียม
นายอนุรักษ พรมเลข
นายอนุวัฒน ธรรมวงค
นายอนุวัฒน ยอดน้ําคํา
นายอนุวัฒน วงศจันทรมณี
นายอนุวัต โปธา
นายอนุวัติ ปะมาระตา
นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ
นายอนุสรณ เกตุแสง
นายอนุสรณ ขวางกระโทก
นายอนุสรณ ปรือทะเล
นายอนุสรณ เปรมพลอย
นายอนุสรณ อวมสุข
นายอนุสิทธิ์ ปตุรัตน
นายอไนท แนนอุดร
นายอภิชาติ บุญชม

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอภิชาติ บุญชู
นายอภิชาติ สนธิลา
นายอภิชาติ อารีกิจ
นายอภิโชติ สิงหนอย
นายอภิธร แกวอุดร
นายอภินพ อิสริยะวัฒน
นายอภินันท บุญศรี
นายอภิภูมิ เปยปลูก
นายอภิวัฒน เจนเชี่ยวชาญ
นายอภิวัฒน บุญนิธิภัทร
นายอภิวัฒน อะภิวงษา
นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท
นายอภิสิทธิ์ ภูระหงษ
นายอมรเดช ดีนาน
นายอมรินทร แถวไธสง
นายอรรณพ สังขสนิท
นายอรรทพล คงทิพย
นายอรัญฎี มะเย็ง
นายอรุณ กลิ่นทิพยขจร
นายอรุณ ขรีดาโอะ
นายอรุณ วงษรัมย
นายอลงกรณ ชิดรัมย
นายอลงกรณ วีระพันธ
นายอลงกรณ โหราย
นายอวยชัย สมเสมอ
นายอะริเดช ผินโพธิ์

เลม ๑๓๐ 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

นายอัครฉัตร เพียรชนะ
นายอัครเดช สาราโรจน
นายอัครวิชช เชิญทอง
นายอังกูร อุนตา
นายอังคาร พลทม
นายอัตตพงษ เรืองวัณณภา
นายอันวา สนิตา
นายอับดุลการิม นิแวร
นายอับดุลรอซะ สะตี
นายอับดุลรอมัน มะตูแก
วาที่รอยตรี อับดุลเลาะ ซิแต
นายอับดุลเลาะ สาแม
นายอับดุลอาซิ เจะมูซอ
นายอับดุลอาซิ มะสาแม
นายอาคม มังคละคีรี
นายอาคม สุขะบุญพันธ
นายอาจินต ขุนฤทธิ์
นายอาเซีย รัชอินทร
นายอาดุล บุญเอื้อ
นายอาทิตย แกวสังข
นายอาทิตย จิโรจนภากร
นายอาทิตย นิวาสวัฒน
นายอาทิตย ปะสีละเตสัง
นายอาทิตย พงศสุพัฒน
นายอาบีดีน หลีเส็น
นายอาฟฟาน เจะเตะ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอามัน หลงเดวา
นายอารมณ ชินชา
นายอาราม สาระจันทร
นายอารี คําไกร
นายอารีย ขรรคชัย
นายอารีย พิลาหา
นายอาลักษ จันทสุข
วาที่รอยตรี อาวุธ มูลหลวง
นายอํานวยชัย ศรีโยธี
นายอํานาจ นอยแสง
นายอํานาจ โสภากุล
นายอํานาจ หาญรบ
นายอําพน คําเขียว
นายอําพร ฤทธิชู
นายอําพล ณ นาน
นายอําราน ยะปา
นายอินจันทร กองจินา
นายอิมรอน จารงค
นายอิศรา ศรีสุโน
นายอิศเรศ ธีรรัตนคุณากร
นายอิศวงศ ธิยาวงษ
นายอิสมัน สามะ
นายอุดม ทองกลม
นายอุดม ยาวะระ
นายอุดม ศรีเทียมเงิน
นายอุดร สมัยประเสริฐ

เลม ๑๓๐ 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

นายอุทัย คําสีหา
นายอุทัย คิดเขม
นายอุทัย จันทะเวช
นายอุทัย บังพะจาร
นายอุทัย ยิ่งยง
นายอุทัย ศักดิ์ทอง
นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร
นายอุเทณร ขันติยู
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
นายอุเทน นุแปงถา
นายอุเทน ระวะใจ
นายอุรุพงษ วิทยาพูน
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด
นายอุเส็น ตาเยะ
นายเอกชัย คาผล
นายเอกชัย ใจกองแกว
นายเอกชัย ภูผา
นายเอกชัย สอนชัย
นายเอกชัย สุริเย
นายเอกพงศ บุตรสงฆ
นายเอกราช ศรีชาย
นายเอกรินทร ไชยแสง
นายเอกรินทร วีระวงค
นายเอกลักษณ พุดเหียง
นายเอกวัชร ทองศรี
นายเอกวิทย นอยมิ่ง

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเอกวิทย นาคหอม
นายเอนก แกวประทีป
นายเอนก เพลินจันทึก
นายเอนก สุดใด
นายโอภาส สุมาลี
นายฮัมดาน เบ็ญญโซฟ
นายฮาฟต สนิ
นางสาวกชกร เนียมทาเสา
นางกชนันท สิงติ
นางสาวกชพรรณ ศรีทอง
นางกณิศกาญจน สีสุกสด
นางกนกกาญจน เกษเจริญคุณ
นางกนกกาญจน โคตรรักษา
นางกนกกาญจน วัฒนธนกาญจน
นางกนกนภา บุญพรม
นางสาวกนกนุช โตสุข
นางกนกพร นิยมรัตน
นางกนกพร อยูครบ
นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแกว
นางกนกภรณ ชุมสีดา
นางกนกภรณ สุขศิลป
นางกนกรดา วังคะฮาต
นางสาวกนกวรรณ การุญ
นางสาวกนกวรรณ โกนาคม
นางกนกวรรณ แข็งแรง
นางกนกวรรณ นะมิตร

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
นางกนกวรรณ รอดทาไม
นางสาวกนกวรรณ ฦาชา
นางสาวกนกวรรณ วิเชียรเขต
นางกนกอร ผลเกิด
นางกนกอร พินิจราชกิจ
นางกนิษฐา คงวัน
นางกนิษฐา จันดาหงษ
นางกนิษฐา พึ่งมวง
นางกนิษฐา โพนเพ็ก
นางกนิษฐา มณฑาเทศ
นางกมรา พรหมอารักษ
นางกมลกรณ เถายะบุตร
นางสาวกมลฉัตร จํานงบุญ
นางสาวกมลทิพย กอนจันทรเทศ
นางกมลทิพย พุทธจํา
นางสาวกมลทิพย ศรีเมฆ
นางกมลพร โปรยเงิน
นางกมลพร อุประ
นางสาวกมลมาลย ชาวเนื้อดี
นางกมลมาลย ประธาน
นางกมลรัตน ทิสมบูรณ
นางกมลรัตน พาดฤทธิ์
นางสาวกมลรัตน สุวรรณศรี
นางสาวกมลวรรณ ชูพันธุ
นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกมลวรรณ บุญเรือง
นางกมลวรรณ ประศาสนศิลป
นางกมลวรรณ สมีดี
นางสาวกมลวรรณ สายปนตา
นางสาวกมลวรรณ อนันต
นางกมลวรรณ เทียมมาลา
นางกมลศรี สวัสดี
นางกมลาภรณ เหมือนนึก
นางกรกนก ออนคํา
นางกรกมล พนมเขต
นางสาวกรพินธุ โชติราษี
นางกรรณนิกา หอมหวล
นางกรรณิกา เดชกุมพล
นางสาวกรรณิกา บึงแกว
นางกรรณิกา บุลสถาพร
นางกรรณิกา พานเพชร
นางกรรณิกา รัตนบุญ
นางกรรณิกา เลาลักษณจรรยา
นางกรรณิกา อินทรจักร
นางสาวกรรณิการ กลิ่นหวาน
นางกรรณิการ ใจจุมปา
นางกรรณิการ ชัยวาฤทธิ์
นางกรรณิการ นิแพง
นางกรรณิการ ไผโสภา
นางกรรณิการ ฟองผล
นางกรรณิการ มวงมิตร

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรรณิการ รักชาติ
นางกรรณิการ ราชาทุม
นางสาวกรรณิการ สมงาม
นางกรรนิกา ใครบุตร
นางกรวรรณ คูณตาแสง
นางกรวิกา หนอแกว
นางสาวกรองเพชร เหลาหลา
นางกระจงจิตร แกวกา
นางสาวกรัญยวันณ ใคนุนสิงห
นางสาวกรัณฑเพชร สายเชื้อ
นางกริษา โพรามาต
นางสาวกรุณวดี อุทะปา
นางสาวกรุณา จันทรงาม
นางกฤตพร แกวตา
นางสาวกฤตพร ทองโคตร
นางกฤตยา วุฒิพงศปรีชา
นางกฤตวรรณ อินทโมรา
นางกฤติกา ปาจิตร
นางกฤติยา ไชยเรียน
นางสาวกฤติยา ยงดี
นางกฤติยา เอี้ยงหมี
นางกฤติยาพร เหลือผล
นางกฤษณา บัวปรี
นางสาวกฤษณา บุตรสิงห
นางกฤษณา มุลมาตย
นางสาวกฤษณา โยธินลักษมาณา

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวกลิ่นสุคนธ งามสวย
นางกวินนา บุตรคําโชติ
นางสาวกษิรา วัฒนมาลี
นางสาวกองกานต แกวแกมคํา
นางสาวกองแกว มวงเพ็ชร
นางกองแกว สุระสระ
นางกองใจ ศิริกุล
นางสาวกอบกุล พงษสิทธิศักดิ์
นางกอบกูล ถามะพันธ
นางสาวกะนุน แซเตียว
นางกัญจนณภัทร ประวาฬ
นางกัญจนปพฤกษ ทิพยวงศ
นางกัญญกนิษฐ บุญเรืองศรี
นางกัญญนันทน สัมมาทรัพย
นางกัญญา โคตรวงศ
นางกัญญา ดูพงษ
นางกัญญา นพเคราะห
นางกัญญา ปะนามะทัง
นางกัญญา อุปจักร
นางกัญญากานติ์ ธนะปด
นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวัติ
นางกัญญาณัฐ ผลแกว
นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บํารุง
นางกัญญารัตน งามประเสริฐ
นางกัญญารัตน จันทรกลัด
นางกัญญารัตน พรมแตง

เลม ๑๓๐ 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

นางกัญญารัตน พวงมะลิ
นางสาวกัญญารัตน โพธิ์ทิพย
นางสาวกัญญารัตน วัดสิงห
นางสาวกัญญารัตน สิทธิ
นางสาวกัญภิกา วังเปรม
นางกัญหา เพชรสถิตย
นางกันญณา สมีเพ็ชร
นางกันตพัฒน กอเกียรตินพกุล
นางกันตินันท รัตนสีหา
นางกันนิกา วงศหงษ
นางกันยา แกวเจริญ
นางสาวกันยา เฮากอก
นางกัลจะญาณี ศิริบุญมา
นางกัลญา ไชยมงคล
นางกัลณิกา ศรีสุวรรณ
นางกัลยกร แกวโรจน
นางสาวกัลยกร ศุภวุฒิ
นางสาวกัลยกร สุขขุม
นางกัลยณัฐ มาสิงบุญ
นางกัลยรัตน อัญชลี
นางสาวกัลยา แข็งแรง
นางกัลยา ไชยชนะ
นางกัลยา ดวงตาดํา
นางสาวกัลยา แตงตั้ง
นางกัลยา บัวสิงห
นางสาวกัลยา มีหมู

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกัลยา สัตคม
นางกัลยา สิทธิจักร
นางสาวกัลยา สุรีย
นางกัลยา แสนทวีสุข
นางกัลยา อวนศรี
นางสาวกัลยาณี ภูมิเพ็ง
นางกัลยาณี เลขลบ
นางกัลยาณี สรอยจักร
นางกัลยาณี สุราช
นางสาวกัลยาณี หลีดินซุด
นางกัลยาพร จงภัทรทรัพย
นางกัลยารัตน เมืองชื่น
นางสาวกัสมานี มามะ
นางกาญจนรัตน กฤษณสุวรรณ
นางกาญจนา แกวมะ
นางกาญจนา ครามศรี
นางกาญจนา คําสนาม
นางสาวกาญจนา ใจมั่น
นางสาวกาญจนา โฉมงาม
นางกาญจนา ชนมุนี
นางกาญจนา ชะอุมดี
นางกาญจนา ตุละ
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
นางกาญจนา ทองมี
นางกาญจนา ธรรมมี
นางกาญจนา ธีมาธนนันท

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนา บุเงิน
นางกาญจนา ปวนสุรินทร
นางสาวกาญจนา พงษพิษณุ
นางกาญจนา พรหมบุตร
นางสาวกาญจนา พวงพันธ
นางกาญจนา พิชยศ
นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
นางกาญจนา วิชาชัย
นางกาญจนา วินทะไชย
นางกาญจนา ศรีรินทร
นางสาวกาญจนา สมบูรณทวีโชค
นางสาวกาญจนา สาสาย
นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน
นางกาญจนา สีลาไหม
นางกาญจนา สุกาญจนรักษ
นางกาญจนา สุทธิสา
นางกาญจนา เสนนันตา
นางสาวกาญจนา เสารมวง
นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ
นางกาญจนา แสงออน
นางกาญจนา แสนเมือง
นางกาญจนา โสภณศักดิ์
นางกาญจนารัตน ศรีณรงค
นางสาวกาญจนี ฉากฉลัก
นางกานดา นกเที่ยง
นางสาวกานดา ปานชนะ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวกานดา สีมวง
นางกานตธีรา จงกูล
นางกานตพิชชา ตินตะชาติ
นางสาวกานตสินี ถ้ํากลาง
นางกานตสิรี คําธิตา
นางการะเกต นิยมธรรม
นางสาวการีมะห หะยีดิง
นางสาวกําไร คุณวุฒิ
นางสาวกําไลมาศ มีทรัพย
นางกําไลวรรณ หอมจะบก
นางกิ่งกนก สุวรรณโคตร
นางสาวกิ่งแกว กันใจ
นางกิ่งแกว จันทรอยูจริง
นางสาวกิ่งแกว บริรักษศุภกร
นางกิ่งแกว หานุสิงห
นางกิ่งจันทร เพ็ชรหงษ
นางกิ่งดาว จองปุก
นางกิ่งดาว เทือกขันตี
นางกิ่งดาว ผงทวี
นางกิตติมา ธรรมราษฎร
นางกิตติมา สุขสังข
นางกิตติวรรณ แสงโทโพ
นางกิตติวรา มะไหย
นางกิติยาภรณ สินธุพันธ
นางกิรณา แมนผล
นางสาวกุลกาญจน บุตรวัง

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลธิดา ลีลาศสงางาม
นางสาวกุลธิดา สดงาม
นางสาวกุลนาถ ทองคํา
นางกุลนิษฐ วงคดํา
นางกุลยา ลอดสุโข
นางกุลยาภรณ กาญจนะ
นางกุลวณิช แกวสถิตย
นางกุลวรา เต็มรัตน
นางกุศล ไชยพันธ
นางกุสุมา พรหมศรี
นางกุสุมา โอษะคลัง
นางสาวกุสุมาลย เกษทองมา
นางกุสุมาลย คุณแกว
นางกุหลาบ คลังพระศรี
นางกุหลาบ พุทธรักขิโต
นางสาวกุหลาบ ฟอกสันเทียะ
นางสาวกุหลาบ เฟองไพบูลย
นางสาวกุหลาบ สิมาชัย
นางกุหลาบ สีนวล
นางกุหลาบทิพย มากพูน
นางกูมาลาตี เจะแว
นางเกตุแกว ชอรัมย
นางเกตุแกว แปนจันทร
นางเกตุวดี ยะสะกะ
สิบเอกหญิง เกยูร ประทุมวรรณ
นางเกวลิน ขานทะราชา

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเกวลิน อนุรักษ
นางเกศกนก แสงทอง
นางเกศแกว ชัยศิริ
นางเกศนีย สุจินพรัหม
นางเกศรา สิทธิพรมมา
นางเกศราภรณ พันธุพฤกษา
นางเกศรินทร กวางทอง
นางสาวเกศรินทร นาทองคํา
นางเกศวิไล กําหัวเรือ
นางสาวเกศสุดา ศรีใจ
นางเกศิณี บึงมุม
นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ
นางเกศินี พุมเขียว
นางสาวเกศิรี จรัสกุล
นางเกษกนก นิลจันทร
นางเกษกนก สีระสูงเนิน
นางเกษแกว ชัยพิเนตร
นางเกษแกว เสารแกว
นางสาวเกษณี สังดนตรี
นางเกษมศรี พาโคกทม
นางเกษราภรณ ภูสงา
นางเกษรินทร เปงจันทร
นางเกษศิรินทร นาคสง
นางเกษสินี ไขไพวัน
นางสาวเกษสุดา ปตเตย
นางสาวเกสร จันทรเพชร

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวเกสร เหมือดนอก
นางเกสริน แพงศรีสาร
นางเกียรติวิไล จันทวารีย
นางแกนจันทร ถิ่นวรแสง
นางแกวใจ ราชบุญเรือง
นางแกวใจ สีมาคาม
นางสาวโกศล สุขเอี่ยม
นางใกลรุง พิริยะกิตติการ
นางไกรวัล วุฒิยาสาร
นางไกรวัลย บัวพรมมา
นางไกรสอน จันทรมาลา
นางขนิษฐา กุลกานนท
นางสาวขนิษฐา ไกรยะอุด
นางสาวขนิษฐา ชาญนุชิต
นางขนิษฐา เตชะนอก
นางขนิษฐา แบบจัตุรัส
นางสาวขนิษฐา ผองแผว
นางขนิษฐา ภิรมยราช
นางขนิษฐา มวงศรีจันทร
นางขนิษฐา มะเก็ง
นางขนิษฐา มะลี
นางสาวขนิษฐา วทัญู
นางขนิษฐา วังมณี
นางขนิษฐา ศรีสุวรรณ
นางขนิษฐา หอมยามเย็น
นางสาวขนิษฐา อํานักมณี

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางขนิษฐา เอื้อนจิตร
นางขนิษฐา แอบบอทท
นางขวัญจิต เนตรจันทร
นางขวัญจิต พิลาพรม
นางขวัญจิต อุดมลาภ
นางขวัญจิรา วงแหวน
นางขวัญใจ จันทวงศ
นางสาวขวัญใจ ใจอินถา
นางขวัญใจ ชะเอม
นางขวัญใจ ดวงเลิศ
นางขวัญใจ นําภา
นางขวัญใจ พาชอบ
นางสาวขวัญใจ วรรณสุข
นางสาวขวัญชกร อ่ําดอนกลอย
นางขวัญชนก กิมเตียว
นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช
นางสาวขวัญตระกูล คําธานี
นางขวัญตา จันทกุล
นางขวัญตา บุญเหลา
นางขวัญตา ลอมลิ้ม
นางขวัญทอง ดอนสามารถ
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล
นางขวัญพิมพรรณ ลิมปสภาพกสิผล
นางขวัญเรือน โคกเสือ
นางขวัญเรือน โปสูงเนิน
นางขวัญฤทัย ชัยชาญ

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางขวัญหญิง สีสัน
นางขวัญหทัย อินมา
นางขวัญหลา เหลาจินดา
นางขันทอง พิมพแสนศรี
นางขันทอง มั่งไธสง
นางเขมกร นิ่มดิษฐ
นางสาวเขมจิรา รักษชานิน
นางเข็มพร ผาสุขนิตย
นางสาวเขมมิกา แกนจันทร
นางเขมรัศมี สุบันนารถ
นางเขมิกา เพ็ญเวียง
นางเขมิกา ศรีวรรณะ
นางไขมุก คําเงิน
นางไขมุก สดุดี
นางคณิตา ใจกลา
นางสาวคณิตา สุขเจริญ
นางคนึงนิจ ชัยมี
นางคนึงนิจ ตะปนตา
นางสาวคนึงนิตย เอกกา
นางสาวคมขํา พิมพบึง
นางคมคาย นอยสิทธิ์
นางคมดาว โสดา
นางครองขวัญ คงโนนกอก
นางสาวครองวดี วงศธรรมโอสถ
นางคลอใจ อินทรวงศ
นางคอซีมะห สาและลาโละ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวคอลีเยาะ ดะแซ
นางคอลีเยาะ ดือราแม
นางคัทลียา จิเบ็ญจะ
นางคัทลียา ติลภัทร
นางคําขวัญ บาระศรี
นางคําเตือน สังขวิเศษ
นางคําไพ ฮาบสุวรรณ
นางสาวคํามาย บุญสนอง
นางคิณธนา พุมศรี
นางคุณากร ออนบัวขาว
นางสาวคุณาพร วรรณศิลป
นางคุณารักษ แสนสุด
นางแคทรียา หลักมั่น
นางฆัสรากร วงคไชย
นางงามจิตร เทียนทอง
นางงามฤดี ศรีคําขวัญ
นางจงกล โมทองศรี
นางจงกล สุขพืช
นางจงกล อรรถอาภรณ
นางสาวจงจิตต จงจอหอ
นางสาวจงรักษ ศรีทิพย
นางจณิสตา สมบูรณ
นางจตุพร ขวัญแกว
นางสาวจตุพร งามสงวน
นางจตุพร จิตมาตย
นางจตุพร โชติศิลากุล

เลม ๑๓๐ 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

นางจตุพร บุญคลอย
นางจตุพร บุญรักษา
นางจตุพร ปทมะ
นางสาวจตุพร แสงทิพย
นางจรรจิรา คงบัว
นางสาวจรรยา กาวงษ
นางจรรยา กูดเฮด
นางจรรยา บุญเนรมิตร
นางจรรยา สวามิวัสดุ
นางจรรยา อนุศาสนบุตร
นางจรรยา อาสนา
นางจรรยารัตน พุกนอย
นางสาวจรวย หยูทอง
นางจรัญญา แกวจันทึก
นางสาวจรัญญา แผนแกว
นางจรัญญา พรไพบูลย
นางจรัส ภูปานนิล
นางจรัสศรี พาเทพ
นางจรัสแสง จุลกลับ
นางจริญญา เอมดี
นางจริดา พันธไชย
นางจรินกรณ ตะเภาทอง
นางจรินทรยา นาคบุตร
นางจริมจิต อยูเย็น
นางจริยา กองสุข
นางจริยา โสพิกุล

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจริยาภรณ ลิตลคร
นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยง
นางสาวจริยาวรรณ เนื่องฤทธิ์
นางจรีรัตน แนวถาวร
นางจันจิรา นาคเสวก
นางจันจิรา โนคํา
นางจันจิรา มงคล
นางสาวจันจิรา หนูจุย
นางจันจีฬา จวนอาจ
นางจันทนา โคตรหานาม
นางจันทนา ถิ่นจอม
นางสาวจันทนา พนมการ
นางสาวจันทนา สวัสดิ์
นางจันทร เทศพิทักษ
นางจันทร ศรีทิพย
นางจันทรจิรา คํานาน
นางจันทรจิรา จันทรครุธ
นางจันทรจิรา จินา
นางจันทรจิรา ฉอสันเทียะ
นางสาวจันทรจิรา ฉัตรวิไล
นางสาวจันทรจิรา พลนงค
นางสาวจันทรจิรา พิทักษ
นางจันทรจิรา โพชะราช
นางจันทรจิรา วงคบุตร
นางจันทรจิรา หัตถกอง
นางจันทรทา เปงยาวงค

เลม ๑๓๐ 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
๒๑๕๒

นางจันทรทิพย เจียมพงษ
นางจันทรทิมา ไกยะลุน
นางจันทรธิรา วงษวรรณา
นางจันทรประภา ศรีทองยอม
นางจันทรเพ็ญ กาสีชา
นางจันทรเพ็ญ คําอู
นางจันทรเพ็ญ จันทรเทพ
นางจันทรเพ็ญ ปาปะกัง
นางจันทรเพ็ญ รักเหลา
นางจันทรเพ็ญ ศักดิ์ศรี
นางสาวจันทรสุดา คําประเสริฐ
นางสาวจันทรแสง ประเสริฐศรี
นางสาวจันทรหอม ภูโคกยาว
นางสาวจันทรอําไพ คําผา
นางสาวจันทรัสม สัตตรัตนขจร
นางจันทรา ทองรมย
นางจันทรา แฟงดวง
นางสาวจันทรา มณีนูน
นางจันทรา สอนหอม
นางจันทราวดี คําสุขใส
นางจันทิมา โกมลศรี
นางสาวจันทิมา สวรรค
นางจันทิมา สุขปอม
นางจันทิรา แกวบุตรา
นางจันที ไชยแสง
นางสาวจันที บุญตา

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๑๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจันธิรา จันทโฆษ
นางสาวจามิกร คําเรืองศรี
นางจารวี เนื้อแกว
นางจาริณี ไพเมือง
นางจารี กาบเครือ
นางสาวจารีย เจริญรักษ
นางจารุณี จันทรศรีชั้น
นางจารุณี เทียนไชย
นางสาวจารุณี นามวงษ
นางจารุณี พานโน
นางจารุณี มังกรแกว
นางจารุณี วันตะโพธิ์
นางจารุณี สุวรรณโณ
นางจารุนันต ชํานาญกุล
นางสาวจารุพร พิมพา
นางจารุพรรณ คนึงหาญ
นางสาวจารุพรรณ หมูโสภิญ
นางสาวจารุภรณ ศรีประเสริฐ
นางจารุภา หิรัญคํา
นางจารุวรณ ประชันกิจพัฒนา
นางสาวจารุวรรณ ชัยทอง
นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย
นางสาวจารุวรรณ ไชยเทพ
นางจารุวรรณ นอยพลาย
นางจารุวรรณ บุญแสง
นางสาวจารุวรรณ ประเสริฐสังข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๒๐๔

นางจารุวรรณ มีศรี
นางจารุวรรณ รอดประเสริฐ
นางจารุวรรณ รัตภาสกร
นางจารุวรรณ ศรีหอม
นางจารุวรรณ สวางเย็น
นางสาวจารุวรรณ สะมานี
นางจาษุดา ศิริสถิตย
นางสาวจํานงค จั่นวิจิตร
นางจํานรรพร รัตนญาติ
นางจําเนียร คันธวะ
นางจําเนียร ปงยศ
นางจําป แมคคอลล
นางจํารัส ธาตุวิสัย
นางจําเริญสุข ภูดอก
นางจําเรียง ไชยเลิศ
นางจําเรียง ทองหนัก
นางสาวจําเรียง บุญดี
นางจําลองลักษณ คําทา
นางจิณณพัต ทองนิธิกูล
นางจิณณาภักดิ์ ชูหนู
นางสาวจิดาภา กําเหนิดสม
นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
นางสาวจิดาภา ปดภัย
นางสาวจิดาภา พูพิมาย
นางจิดาภา อยูเย็น
นางจิตตวดี ทองทั่ว

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๒๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจิตติกร พินิจนาม
นางจิตติมา ฉวีภักดิ์
นางจิตติมา ดวงมณี
นางสาวจิตติวรรณ อินทรผล
นางสาวจิตติวีณ บุญฤทธิ์
นางจิตพัฒน มูลตน
นางจิตพิสุทธิ์ อินทรแกว จงสุข
นางจิตรลดา จารัตน
นางจิตรลดา สิงหมนต
นางจิตรลดา เหลาดี
นางสาวจิตรลัดดา พรหมฉลวย
นางจิตรา ความเพียร
นางจิตรา พรหมเรือง
นางจิตรา พลศักดิ์
นางสาวจิตรา มุกดาห
นางจิตรา รุงนามา
นางจิตรานุช คนไว
นางจินดา เทวยุรังค
นางจินดา แสงศรีจันทร
นางจินดาพร ชิณวงศ
นางจินตนา คํากอน
นางจินตนา คําศรี
นางจินตนา งะสมัน
นางสาวจินตนา จักรมานนท
นางจินตนา จันละคร
นางจินตนา เจริญรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๒๕๖

นางจินตนา ชัยทอง
นางสาวจินตนา เทศเอม
นางจินตนา นนทะโคตร
นางจินตนา นิกรกุล
นางจินตนา บุญนา
นางสาวจินตนา บุญมี
นางจินตนา พึ่งนา
นางจินตนา ยังจีน
นางสาวจินตนา รุงฉวี
นางจินตนา วงษสุนทร
นางสาวจินตนา วัฒราช
นางจินตนา สื่อมโนธรรม
นางจินตนา หมื่นภิรมย
นางจินตนา ไหวพริบ
นางจินตนา องคปรีชา
นางสาวจินตวี พรมฟอง
นางจิรฐา เจริญสลุง
นางจิรนันท คอนรัมย
นางจิรพรรณ สิกขวัฒน
นางจิรพรรณ ดีสม
นางจิรภรณ สงเสริม
นางจิรภัทร พลศรีดา
นางจิรภา ประเสริฐศรี
นางจิรภา พรหมพิบูลย
นางจิรวดี อยาลืมญาติ
นางจิรวรรณ สุทธิมาศ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๒๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวจิรวรรณ แสงสิลา
นางสาวจิรวรรณ หมื่นศรี
นางจิระดา จอดนอก
นางสาวจิระวรรณ แพงวิเศษ
นางจิรัชญา จันทรวงศ
นางสาวจิรัชญา แสงยนต
นางจิรัติกาน วงษกอ
นางจิรา โคตรประทุม
นางจิรา ฟนโอเยน
นางจิรา วรสาร
นางจิรา สุทธิภักดี
นางจิรา หนองเพียน
นางจิราพร จันทรหนองสรวง
นางจิราพร ดารามัน
นางสาวจิราพร ดุงศรีแกว
นางจิราพร ทัศมี
นางจิราพร ปญญาใส
นางจิราพร ผลประเสริฐศรี
นางจิราพร พรมจันทร
นางสาวจิราพร พรอมสันเทียะ
นางจิราพร เรือนสูง
นางจิราพร วิทยปรีชา
นางสาวจิราพร หนูลาย
นางจิราพร อาแว
นางจิราภรณ แกวกา
นางจิราภรณ คุณารักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๓๐๘

นางจิราภรณ จันสุตะ
นางจิราภรณ จิตอามาตย
นางสาวจิราภรณ ฉิมออง
นางสาวจิราภรณ ชูพันธ
นางสาวจิราภรณ ทองพูล
นางจิราภรณ บุตะเขียว
นางจิราภรณ พลศรีราช
นางสาวจิราภรณ พันวงค
นางจิราภรณ ภักดีนอก
นางจิราภรณ ศรีคณา
นางจิราภรณ สารแสน
นางสาวจิราภรณ สุขประเสริฐ
นางสาวจิราภรณ สุดสายเนตร
นางจิราภา ชมภู
นางสาวจิรายุส กัญชนะ
นางจิรารัตน กันธวัง
นางจิรารัตน คําผง
นางจิราลักษณ โพธิดอกไม
นางจิราวรรณ กองทุงมน
นางจิราวรรณ เกิดเสนาะ
นางจิราวัฒน ยะชัยศรี
นางจีรนันท พักนา
นางจีรนันท พิลาศรี
นางจีรนันท แยมทอง
นางจีรมัย โคตรสมบัติ
นางจีรวรรณ ศรีลาศักดิ์

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๓๓๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจีรวรรณ แสงหิม
นางจีระนุช ถาอาดนา
นางจีระพรรณ รุงแสง
นางจีรานันท วรรณโยธา
นางจีราพัชร ทิ้งแสน
นางสาวจีราภร ชมบุญ
นางจีราภรณ ทองจันดา
นางจีราวรรณ ยอดคีรี
นางจีฬาภรณ ศรีโพธิ์ชัย
นางจุฑาพร รัศมี
นางจุฑาพร ไมอบเชย
นางสาวจุฑาภรณ เที่ยงมา
นางจุฑามณี วิเชียรประพันธ
นางจุฑามาศ ชโยภาส
นางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูล
นางจุฑามาศ พลประสิทธิ์
นางจุฑามาศ รักชาติเจริญ
นางจุฑามาศ รัตนชัย
นางจุฑามาศ สุขเลิศ
นางจุฑามาศ เหมทานนท
นางจุฑามาส เทวา
นางสาวจุฑามาส เรืองวชิรปญญา
นางสาวจุฑารัตน ขอเชื้อกลาง
นางสาวจุฑารัตน ใจงาม
นางจุฑารัตน ณ โมรา
นางสาวจุฑารัตน เทพาชุมพู

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๓๖๐

นางจุฑารัตน พลศักดิ์เดช
นางสาวจุฑารัตน พันนึก
นางจุฑารัตน เล็กมาก
นางสาวจุฑารัตน ศรีนวลปาน
นางสาวจุฑารัตน ศิริมุสิกะ
นางจุฑารัตน สีนวล
นางสาวจุฑารัตน อบเชยเทศ
นางจุฑารัตน ออนเฉวียง
นางจุฑาลักษณ หลาเพชร
นางสาวจุภาพรณ ชีกวาง
นางจุรี แกวศรี
นางจุรีพร ผจงศิลป
นางสาวจุรีพร เพ็งประโคน
นางจุรีย ชุมพล
นางจุไรภรณ คิสาลัง
นางจุไรรัตน กิจกลา
นางจุไรรัตน จันทะพล
นางสาวจุไรวรรณ รอยไพ
นางสาวจุลมณี พาโคกทม
นางจุลลดา ศรีวิพัฒน
นางจุไลวรรณ ไกรมาก
นางสาวจุฬางพัฒน อุทโท
นางจุฬาพร เพชรไพร
นางจุฬาภรณ ทองคํา
นางจุฬาภรณ พันธุพฤกษ
นางสาวจุฬาลักษณ ดอกเข็ม

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๓๘๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจุฬาลักษณ บุญเรือน
นางเจตสุภา ใหนาค
นางเจน ใจนวล
นางสาวเจนจิรา บุญชู
นางเจนจิรา พวงสิงห
นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ
นางเจริญ พฤกษชาติ
นางเจริญรัตน สุคนธสาคร
นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี
นางเจะรูสนี เจะอูมา
นางสาวเจะสือนะ หลีดีใจ
นางสาวเจะสุไรนี เจะและ
นางแจมจันทร นอยวงศ
นางใจทิพย ดานกระโทก
นางใจทิพย แทนสุโพธิ์
นางฉลวย ไชยรักษ
นางสาวฉลวย เพ็งคลาย
นางฉวี มูลดา
นางฉวีวรรณ คงภิรมย
นางสาวฉวีวรรณ แซเฮง
นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
นางฉวีวรรณ เนินงาม
นางฉวีวรรณ ปะสุตัง
นางฉวีวรรณ ภูสีฤทธิ์
นางฉวีวรรณ ศรีโสภา
นางฉวีวรรณ สุภานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๔๑๒

นางฉวีวรรณ หวังดํา
นางฉออน ทองแดง
นางฉัฐพร แกวธานี
นางฉัตรธิดา โยประทุม
นางสาวฉัตรพร ใยมะเริง
นางสาวฉัตรสุดา แจมประโคน
นางฉัตรสุดา อินทรลี
นางสาวฉันทนา แกวโกมล
นางฉันทนา ออหิรัญ
นางสาวฉันทนาพร จูมโสดา
นางเฉลา ยอดเพ็ชร
นางเฉลิมขวัญ ภูระหงษ
นางเฉลิมขวัญ เหมบุรุษ
นางสาวเฉลิมรัตน เชาวโชติ
นางเฉลิมศรี เปยปาน
นางสาวเฉลิมศรี แวสะแลแม
นางเฉิดฉาย ศรีจันทร
นางชญาณิศา ธนะพีระพัฒน
นางชญาดา แซภู
นางสาวชญาทัศน รัตมะโน
นางชญานิศ กางนอก
นางชญาภา เขียวมณี
นางสาวชญาภา ประจักษ
นางสาวชญามัย สุธัมรส
นางชฎาพร เตชะสา
นางสาวชฎาพร เสนเผือก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๔๓๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางชฎาพร อภิวสุชัย
นางสาวชฎาภรณ ชํานาญมนต
นางชฎาวรรณ ศรีแสงเมือง
นางชณัฐณิชา อนันท
นางชนนันท ใหญมาก
นางสาวชนนิกานต คําจันทร
นางชนัญชิดา ทองโสม
นางชนัญญา ถูวัดสี
นางชนัณธร ศรีนาราง
นางชนาพร กูลรัมย
นางชนิดา กลีบแกว
นางชนิดา ปญญาประชุม
นางชนิดา มีชัย
นางสาวชนิดา สินมะเริง
นางสาวชนิดาภา จันทรพุทธา
นางชนิตา ทองเครือ
นางชนิศกานต ลภะวงศ
นางสาวชบา พันธุศักดิ์
นางชบาไพร ทาเสนาะ
นางชมนาด โคมทอง
นางชมพูนุช เกื้อทาน
นางชมภูนุช คงทัด
นางชมัยพร โคตรโยธา
นางชมัยพร วงศจันทรมณี
นางสาวชรีรัตน ศรีสุวรรณ
นางชฤนาฏ กายสิทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๔๖๔

นางชลกนก ศรีไทย
นางสาวชลณา ทัศมาลี
นางสาวชลณี ใจจันทร
นางชลดา บุญทจันทร
นางสาวชลดา วาระสิทธิ์
นางชลธิชา นันทะรักษ
นางชลธิชา มงคลศิริ
นางชลธิชา มายอด
นางสาวชลธิชา วงศธิเบศร
นางชลธิชา อุนเสียม
นางชลธิดา ยงลา
นางชลนิดา หมื่นแพน
นางชลรัตดา เกษมสุข
นางสาวชลาลัย ถนาวรณ
นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ
นางชลียา พื้นงาม
นางชวนชม ชาญนุวงศ
นางชวนฝน ภูเตศวร
นางสาวชวนพิศ จบคุม
นางสาวชวาลา สุขโข
นางชอทิพย อาลากุล
นางสาวชอผกา ผลภิญโญ
นางชอผกา พวงมาเทศ
นางชอผกา ศรีทอง
นางชอเอื้อง เชื้อกุลา
นางชะออน อยูแยม

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๔๙๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางชัชญามล แสงสุวรรณ
นางชัชฎา พรมสู
นางชัชฎาภรณ นอยถนอม
นางชัชฎาภรณ สีทา
นางชัชนิตย นพคุณมงคลชัย
นางสาวชัญญานุช ศรีชุม
นางชัญพัช สูตะบุตร
นางชาลิสา ทองติด
นางชาลิสา สรรพโส
นางชาลิสา สุวรรณศรี
นางชาวดี ปญญาเฉียบ
นางชิดชนก มรรคผล
นางชิตฝน สตูล
นางชิโนลักษณ เรือนติ๊บ
นางสาวชิโลบล วรรณชะนะ
นางสาวชีวรัตน สุวรรณคาม
นางสาวชื่นสุคนธ เอนกประเสริฐ
นางชุติกาญจน นกเดน
นางสาวชุติกาญจน นนทขุนทด
นางชุตินันท เทือกสุบรรณ
นางชุติพร ศรีคําแซง
นางชุติมณฑน สุขรี
นางสาวชุติมันต จินตเมธาพรพงศ
นางชุติมา กันทวีชัย
นางชุติมา แกวฉาย
นางสาวชุติมา ชํานิ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๕๑๖

นางชุติมา ทุมมี
นางสาวชุติมา แทนแกว
นางสาวชุติมา วงษเขียด
นางชุติมา สวางภพ
นางชุลีกร ซิ่วหวน
นางชุลีวรรณ แกวเรือง
นางชุลีวรรณ ชวยค้ํา
นางชูใจ จิตอามาตย
นางชูศรี ฐานมั่น
นางสาวชูศรี ศรีสุข
นางสาวโชติกา มหาโชคสกุล
นางโชติกา ยิ่งกําแหง
นางโชติกา สิงหทอง
นางสาวโชติพิช ดีแกว
นางสาวโชษิตา เรืองสุข
นางสาวซอนกลิ่น โคสาพัด
นางซัยตน เจะมุ
นางซัลมา มะเกะ
นางซากีเราะ อาแวกือจิ
นางซามีรา ซิแต
นางสาวซารีนา เปาะเล็ง
นางซารีนา สาแม
นางซารีฮะ นิเงาะ
นางซาเราะ มะสาแม
นางซีตีฮาหยาด การดี
นางซูบายดะ ยอมใหญ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๔๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวซูไบดะห อับดุลลาเตะ
นางซูเรียตี เจะเลาะ
นางซูไรนา ยานยา
นางไซนับ แซะหนะ
นางสาวฌานิกา จงบุรี
นางเฌอมาศ ประไพเพชร
นางญดาภัค กัลปดี
นางญาจิตร แกวมีศรี
นางญาณิศา เบ็ญจกิจ
นางสาวญาณิศา แสงสวาง
นางญาณิศา อบเชย
นางญาโณบล ธรรมใจ
นางญาดา นุยไฉน
นางญาติมา โสภานิช
นางฐกัฏแกว ปานมณี
นางฐปนีย ไทยโสภา
นางสาวฐาณิญา เสารดี
นางสาวฐาณีดา คําเฉลียว
นางฐานิกา ชมอาษา
นางฐานิฎา จิตติชัยมงคล
นางฐาปณี ชูเชื้อ
นางสาวฐิชากรณ คลังของ
นางฐิตยา จอมหงษ
นางฐิติชญา จิตมนตรี
นางสาวฐิติชญา พุทธา
นางฐิติญาภรณ ภูดินดาน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๕๖๘

นางฐิติญารัตน มีไมตรีจิตต
นางฐิตินันท วงคจักร
นางฐิติพร มันจันทร
นางฐิติมา กาฬปกษ
นางฐิติมา พุทธวงค
นางฐิติยาณี ลาภวัติวงศ
นางฐิติรัตน ภูกิ่งพลอย
นางฐิติรัตน อุปรัตนปรีชา
นางฐิติอร แสนบุญศิริ
นางฐิมลรัตน เส็นเหล็ม
นางสาวฑติพร เหิดขุนทด
นางสาวฑิฆัมพร กฤตาคม
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
นางสาวณธิดา จิรัชธรรมโชติ
นางสาวณภัทร นรสิงห
นางณภัทร สาธรวรรณเลิศ
นางณภัทร ออนชื่นจิตร
นางณภัสชนันท ปนทอง
นางสาวณภิตา ศิริมงคลภัค
นางสาวณหทัย ไชยวุฒิ
นางสาวณหทัย ทองยวง
นางณัชชา ขวัญจําเริญ
นางณัชชา ทองพิเศษ
นางณัชชา โพธิ์ดี
นางณัชชา แยมมูล
นางณัชชา เรือนมูล

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๙๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางณัชชารีย วิจิตธัญโรจน
นางสาวณัชญสุนันท หมุนศรี
นางณัชนันท ชวนดี
นางณัชพร กองสนั่น
นางสาวณัฎฐารัตน ขันชัยทิศ
นางสาวณัฎฐิกา อินเลิศ
นางสาวณัฏฐกันย ดอกสันเทียะ
นางณัฏฐชุดา วงษเฉลิมมัง
นางณัฏฐฎาพร แสงสุวรรณ
นางณัฏฐณิชา สารการ
นางณัฏฐพร แสงฤทธิ์
นางสาวณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต
นางณัฏฐยาภรณ โสภาค
นางณัฏฐาพร อุนใจ
นางณัฏฐิญา เคนทุม
นางณัฏฐิณี พื้นชมภู
นางสาวณัฏฐินี ลีปา
นางสาวณัฏยา เวียงเหล็ก
นางณัฐกาญจน เหลาทองสาร
นางณัฐกานต โชคบัณฑิต
นางณัฐกานต ตั๋นไทย
นางณัฐกานต โทอรัญ
นางณัฐกานต บุญคง
นางสาวณัฐกานต สิทธิจันทรเสน
นางณัฐการย จันตะ
นางณัฐจิราพร มณัชณาพงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๖๒๐

นางสาวณัฐชนก ชัยศรี
นางณัฐชนิกา ทวีทรัพยนวกุล
นางณัฐชยา เจือจาน
นางสาวณัฐชยา รุณผาบ
นางสาวณัฐชา สุคนธา
นางสาวณัฐชานันท นิธิสกุลพัชร
นางณัฐชาภร วรรณทอง
นางณัฐญา ศิริชัย
นางณัฐญาดา สุขุประการ
นางณัฐฐานุช ถึงทะเล
นางสาวณัฐณัญญา บํารุงภักดี
นางสาวณัฐณิชา แกวพวงใหม
นางณัฐณิชา คําพุท
นางสาวณัฐณิชา สมฤาแสง
นางณัฐตินา รมรุกข
นางณัฐทิตา ธนรัช
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
นางณัฐธิยา ยาพลัง
นางณัฐนรี กานขุนทด
นางณัฐนันท กรรณิกา
นางสาวณัฐนันท เลงลวน
นางณัฐพจี ปญญาชนะกุล
นางณัฐพร งามชัด
นางณัฐพร ธรรมวงศ
นางณัฐพร นวนสาย
นางสาวณัฐพร แสงสุวรรณ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๖๔๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวณัฐภัชศร มูนีกุล
นางณัฐยา โชคพระสมบัติ
นางณัฐยา แพงเพ็ง
นางสาวณัฐยา ศรีบุรินทร
นางสาวณัฐวดี ชูศรี
นางสาวณัฐวรรณ ทองมณี
นางณัฐวรรณ ปลาคํา
นางณัฐวรรณ หงษคํา
นางณัฐวรา ทุมมาไว
นางณัฐวิสาข ดีเสมอ
นางณัฐศยากร พรภูวเดช
นางณัฐศุกาญจน วัตถุ
นางณัฐิญา คาโส
นางณัติฐา ลินทะละ
นางสาวณัธชา พรหมหิตาธร
นางณาตยา ผสมวงศ
นางณาลัย รินฤทธิ์
นางณิชกานต เขี้ยวแกว
นางณิชกานต สุมัชญา
นางณิชนันท วงแวง
นางณิชากานต ลําพาย
นางณิชารัตน ภิรมยรักษ
นางณิชารีย แกลวทนงค
นางณิญดาภรค พันชนะ
นางณิฐิกานต ไมยอทอ
นางณิรัฐฌา เชื้อกุณะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๖๗๒

นางดนูวดี สุขสวาง
นางดรุณี กอนทิพย
นางสาวดรุณี คําประโคน
นางดรุณี ชางเหล็ก
นางสาวดรุณี เทพอาวุธ
นางดรุณี เวียงปะติ
นางดรุณี โสรจสฤษฎกุล
นางดรุณี หาญศึก
นางดลกร จันทรกลาง
นางสาวดลชนก พัชนี
นางดลนพร โสรัจจะ
นางดลนภา กุณราชา
นางสาวดลนภา พันอินากูล
นางสาวดลนภา มิถาลา
นางดลยา ทาระศรี
นางดวงแข นามแสง
นางดวงคํา แดงคงรอด
นางดวงจันทร สลีวงศ
นางสาวดวงใจ คําทา
นางดวงใจ งามเชย
นางดวงใจ ปราณีตพลกรัง
นางดวงใจ ไพศาล
นางดวงใจ วิจารย
นางดวงใจ ศรไชย
นางดวงใจ สุวรรณเนาว
นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๖๙๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวดวงดาว สิงหาทา
นางสาวดวงเดือน กันแจม
นางดวงเดือน ชาวสวน
นางสาวดวงเดือน แสนคํา
นางดวงนภา โทนโคกสูง
นางดวงนภา อักษร
นางดวงเนตร หอมตา
นางดวงพร ชิดสนิท
นางดวงพร มูลปอม
นางดวงพร ริบแจม
นางดวงพร วัฒนา
นางดวงพร สีดากุด
นางดวงพร หมซาย
นางสาวดวงพร แอกทอง
นางดวงมาลย สือแม
นางดวงรักษ สามัคคี
นางดวงรัตน คูณมี
นางดวงรัตน นาคะปกษิณ
นางดวงรัตน เปยถนอม
นางดวงฤดี ผองเกตุ
นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชยทิพย
นางดวงฤดี สมจิต
นางดวงสมร นีวิลล
นางสาวดวงสมร ออนแสงคุณ
นางดอกจาน นามี
นางสาวดอกออ จันทรสมุทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๗๒๔

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดอกออ สมศรี
นางดัชนีย อรรถวิลัย
นางดารณี สากุล
นางสาวดารัตน สุนทรเต็ม
นางสาวดารา งอยผาลา
นางดารา วิมลอักษร
นางสาวดาราวรรณ กลอมเกลี้ยง
นางดาราวรรณ อรัญมิ่ง
นางสาวดารุณี คํามูล
นางดารุณี ดลพร
นางดารุณี บุราเลข
นางดารุณี วังหา
นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน
นางดารุณีย ขวัญแกว
นางดาลักษณ จันทรเบาะ
นางสาวดาลารีน อับดุลฮานุง
นางดาว จันทรหนองสรวง
นางสาวดาวใจ พิมพเสนา
นางสาวดาวประกาย บุญแตง
นางดาวรุง แควภูเขียว
นางสาวดาวรุง แหงมปาน
นางดาวเรือง หนูแสง
นางดาววัน เกิดจันทร
นางสาวดาวัลย ชาญสูงเนิน
นางดาหวัน มีสิงห
นางสาวดาหวัน สาพันธ

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
๒๗๕๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางดิษฐลดา ปนคํามา
นางดุษฎี เนาวรัตน
นางดุษฎี สุวรรณ
นางเดือนฉาย สกุลคู
นางสาวเดือนดารา ศรีอนุรักษ
นางเดือนเพ็ญ ธามณี
นางเดือนเพ็ญ ประกอบศิลป
นางเดือนแรม แวงมั่ง
นางสาวตติยา คุณแกว
นางตรงศรณ ตระกูลสม
นางตรีเกศ รุจิยาปนนท
นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ
นางสาวตรีทิพย วิโย
นางสาวตรีธนา ฐิตะสาร
นางตวงนิตย นาทุม
นางสาวตวงพร คําศรี
นางสาวตวงพร รอดวิเศษ
นางตวงพร หอเพ็ชร
นางสาวตะวันฉาย ทุยสีทา
นางเต็มศิริ บุญชูชวย
นางสาวเต็มสิริ ดีกลาง
นางสาวเตือนจิต ขันตี
นางเตือนจิต เพิงใหญ
นางสาวเตือนใจ จอดนอก
นางเตือนใจ ปญญาธรรม
นางเตือนใจ ปานศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๗๗๖

นางเตือนใจ ศรีสวรรค
นางถนอม สายจันทร
นางถนอมจิต มูลคํากาเจริญ
นางถนอมจิตร รัศมีเดือน
นางถนอมจิตร สําเร็จรัมย
นางสาวถนอมศรี ศรีวิชัย
นางถนอมสิน ถาวร
นางถวัลยวงษ แกวมาตย
นางถวิล บุตรศรี
นางถาวร ดําแกว
นางถาวร สิงหโตทอง
นางถิรดา ชวนขุนทด
นางเถาวัล นอยเวียง
นางเถาวัลย พึ่งเจียม
นางทยาพร เอี่ยมงาม
นางทยิดา เถกิงบุณย
นางทรรศนีย วรรณตรง
นางทวีพร จันทรรักษ
นางทศวรรณ สิงหเผน
นางสาวทองแตง ภูดี
นางทองปอน แนนชารี
นางทองพูล งามขํา
นางทองษร นาสมวา
นางทองเสี่ยน เทียนสื่อเจริญ
นางทองใส จันทรสวาง
นางทองอินทร ศรีแสง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๘๐๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางทักษพร ตวนชะเอม
นางทักษิณา นามบุรี
นางทักษิณา สรอยมาลุน
นางทักษิณา แสนทาว
นางสาวทัชชภร พัชรทรงกิจ
นางทัณฑิกา ไพรเขียว
นางทันทิมา ณ ลําพูน
นางทับทิม สวามิชัย
นางทับทิม อินทสิทธิ์
นางสาวทัยญารินทร คําสี
นางทัศชณีย พันธุโคตร
นางทัศณี สุนิพันธ
นางทัศณีย นวลกุง
นางทัศณีย มาละ
นางทัศณีย สมจิตร
นางทัศดาภรณ แสนทวีสุข
นางสาวทัศนวรรณ กันทาเดช
นางทัศนวรรณ วิศวชาติกุล
นางสาวทัศนา จรจวบโชค
นางสาวทัศนี คืนดี
นางสาวทัศนีย ดีรัศมี
นางสาวทัศนีย นิลดับแกว
นางสาวทัศนีย ปูเคิง
นางทัศนีย พันธุซาว
นางทัศนีย รูยาม
นางทัศนีย วงเวียน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทัศนีย สมณะ
นางทัศนีย สมศักดิ์
นางสาวทัศนีย แสงอรุณ
นางทัศนีย อั่วหงวน
นางทัศนียา สุมณฑา
นางสาวทัศพร ตลับงา
นางทัศพร ไตรรัตน
นางสาวทัศพร ทศสิงห
นางสาวทัศวรรณ เพ็งพุฒ
นางทาริณีย บุญคลอย
นางทําเพียร ชุมพล
นางทิฆัมพร ทบเทิบ
นางทิชากร ชอบหาญ
นางทิชากร นิลเนตร
นางสาวทิพญา ศุภฤกษ
นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล
นางทิพพวรรณ เขตเจริญ
นางทิพยถาวร ทับอมรศิริ
นางทิพยวรรณ ทิพยเพชร
นางสาวทิพยวรรณ แกนนาค
นางทิพยวรรณ จิรกรวฤทธิ
นางสาวทิพยวรรณ พิภพไชยาสิทธิ์
นางทิพยวรรณ สามเรืองศรี
นางสาวทิพยวัลย ตนทับไทย
นางทิพยสุคนธ มังกรวงศ
นางทิพยสุคนธ สงคุม

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
๒๘๕๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางทิพยสุดา ละมุล
นางทิพยอวน อยูสุข
นางทิพยา บุญให
นางทิพรัตน ชื่นเอี่ยม
นางทิพวรรณ ผาลี
นางสาวทิพวรรณ สุขผล
นางทิพวรรณ สุภักดี
นางสาวทิพวัลย พงษสุวรรณ
นางทิพากร ทาลุมพุก
นางทิพาพร ทองแสน
นางทิภาวรรณ เลขวัฒนะ
นางทิมธิรา วงศระแวน
นางทิวา อนันตเมฆ
นางทิวากร เกตทิม
นางทิวาพร กอนเงิน
นางทิวาภรณ ชัยศรีษะ
นางทิวาลักษณ เหลาวงษา
นางทุติยา ธูปขุนทด
นางทุเรียน พละชัย
นางเทียนทอง ประทีปเมือง
นางเทียมจันทร โคตะมะ
นางเทียมใจ ดาวรัตน
นางสาวธญานี ยะมะโน
นางธนนภัทร วงศวิโรจน
นางธนนันท ทองศิริ
นางธนนันท ปญญา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๘๘๐

นางสาวธนพร นอยบุงคา
นางธนพร พันธุแกว
นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
นางธนพร สงกรุง
นางธนพร อรุณเรือง
นางสาวธนพร อัธยาศยนนท
นางธนภร ตีบจันทร
นางธนภรณ ประยงคเพชร
นางธนภรณ ภูมิชูชิต
นางธนภัทร คูณเพิ่ม
นางสาวธนสุกานต ภัทรธิติสกุล
นางธนัช แสงจันทร
นางธนัชญา โอมณี
นางธนัชพร โนนกงกาง
นางธนัชพร หนองชาง
นางธนัชพร ออนอิงนอน
นางธนัญญา พุทธิรักษ
นางธนัญญา สกุลนูน
นางธนัดฐา สามสี
นางธนัทอร สมศรี
นางสาวธนันทญา ตาดี
นางธนาวัลย โทนทอง
นางธนิดา แสงเพ็ง
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
นางธนินทรา บุญชู
นางธนิภากร กิตตภาวัลย

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางธนิษฐา ละนอย
นางสาวธนิสรา วชิรานุกูล
นางธมลวรรณ แกวรอด
นางธรประภาภัค อามาตย
นางธรรมศาสตร โนนนอย
นางธรรศญา เรืองเดช
นางสาวธราภรณ วงศภูธร
นางธัชพรรณ พยัคฆพันธ
นางธัญชนก นามวิเศษ
นางธัญชนก พูนยศ
นางธัญชนก สมฤทธิ์
สิบตํารวจตรีหญิง ธัญญฉัตร
ศรีสวัสดิ์
นางสาวธัญญธร ครุฑสุวรรณ
นางสาวธัญญพัทธ จันตะวงค
นางธัญญรัตน ภาพเจริญ
นางสาวธัญญรัตน อติชาติ
นางธัญญรัศม แตงทอง
นางธัญญลักษณ ไขรอด
นางธัญญลักษณ ไชยทองศรี
นางสาวธัญญา ศูนยอินทร
นางสาวธัญญา สังขุน
นางสาวธัญญาภรณ นาจําปา
นางสาวธัญญาภัค ใจชะลอม
นางธัญญารักษ บุญรสศักดิ์
นางธัญญารัตน เยาวพันธ

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญมน คุตพันธ
นางธัญยรัตน พลทิพย
นางธัญรดา รุนทา
นางธัญลักษณ ตนหนองดู
นางธัญลักษณภัทร ดวงพิมพ
นางสาวธัญวรัตม เลิศพันธ
นางธัญสินี สุกแปน
นางสาวธัณณพิชา ธภัทรเรืองโรจน
นางธัณยจิรา เย็นละมอม
นางธันยฉมา รฐาสุขธเนศหิรัญ
นางธันยนันท สอนรัมย
นางธันยพร สายโทะ
นางธันยพร อินทโฉม
นางธันยภรณ ทภูมินทร
นางธารกมล พัฒนะพันธ
นางธาราวดี สงวนนาม
นางสาวธาริณี สิทธิ
นางสาวธารินี พลวัน
นางสาวธารินี อุดมรัตน
นางธิชาพร ยอดกัณหา
นางธิดา ฉุนแสนดี
นางธิดา นิ่งสระ
นางธิดา บกเขาแดง
นางธิดาภรณ ทินบุตร
นางสาวธิดารัตน เตโช
นางธิดารัตน บูทอง

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางธิดารัตน ผาวันดี
นางธิดารัตน มีสาระภี
นางธิดารัตน สายทอง
นางธิติพร สุทารส
นางธิติยา ทักษิณภาค
นางธิติรัตน เภาสลัก
นางธิภารัตน นภาพันธ
นางธิยารัศมิ์ จันทรหอม
นางสาวธิรดา สุวรรณชัย
นางธีติมา มูรติการ
นางธีนิตา จันทน
นางธีรนุช ผาสุข
นางธีรนุช พุกซื่อตรง
นางสาวธีรพร เอนกศิลป
นางสาวธีรพันธ อิ่มอุไร
นางสาวธีรยา โยทะพล
นางธีรวรรณ หมองคํามี
นางธีรวัลย คําฮอม
นางสาวธีรัชฌา ทันใจชน
นางสาวธีราพร โชคสวัสดิ์
นางธีราพรรณ สงาศรี
นางธีราภรณ คามวัลย
นางธีราภรณ หอมทอง
นางธีรารัตน แกววิเศษ
นางธุลีกาญจน ฟองออน
นางแธทรีญา เปดปญญา

เลม ๑๓๐ 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

นางนงคนุช จารุเกษม
นางนงคนุช พิมพศรี
นางนงคเยาว อุระเพ็ญ
นางนงครักษ ชาติวงศ
นางสาวนงครักษ นิยมพงษ
นางนงคราญ ยาสมุทร
นางนงคราญ สมศรี
นางนงคราญ สีสังข
นางนงคลักษ ชุบสุวรรณ
นางนงนภัส พสุมาตย
นางสาวนงนภา ชเวงเกียรติ
นางนงนิตย มณีภาค
นางนงนุช กรรณิกา
นางนงนุช ตราผักแวน
นางนงนุช ตุมฉาย
นางนงนุช ทองเหลือง
นางนงนุช โนนคูเขตโขง
นางสาวนงนุช พลเรียงโพน
นางนงนุช พูนสุวรรณ
นางนงนุช ภูมิเพ็ง
นางนงนุช สังขจีน
นางสาวนงเยาว บุดดี
นางนงเยาว ศรีสด
นางนงรักษ นรทีทาน
นางสาวนงรักษ แสงตันชัย
นางสาวนงลักษณ กลมเกลี้ยง

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนงลักษณ แกววงศดี
นางสาวนงลักษณ เข็มรัตน
นางสาวนงลักษณ จันทรชูเพ็ชร
นางสาวนงลักษณ จิตรภักดี
นางนงลักษณ พลนาคู
นางนงลักษณ พิสุทธิพงศ
นางนงลักษณ มิระสิงห
นางนงลักษณ มีพันธ
นางนงลักษณ รักษาพล
นางสาวนงลักษณ วัฒนคีรี
นางสาวนงลักษณ ศรีเมือง
นางนงลักษณ สงวนชม
นางนงลักษณ สถิตย
นางนงลักษณ สวัสดีวงษา
นางนงลักษณ สุขสวัสดิ์
นางนฎา ชื่นฤดี
นางสาวนตชา จันทะหงษ
นางนทีกาญจน บุญโยธา
นางนทีกานต พรหมรักษ
นางนนทยา สุดไทย
นางนบพร พรมมา
นางนพรรณพ สมบูรณ
นางนพรัตน แกวเกิด
นางนพรัตน งางาม
นางนพรัตน เรือนขํา
นางนพรัตน ศรีอุดร

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวนพวรรณ ไหมดามิ
นางนพวัลย ปญญาคม
นางนภสกร พรขุนทด
นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ
นางนภสร มีระหันนอก
นางนภัคพรรณ ชาสมบัติ
นางนภัสกร เจริญไว
นางสาวนภัสวรรณ แจงแสง
นางนภัสสุนีย ธงวรรณฉัตร
นางนภาพร กอนกลมเปรี้ยว
นางนภาพร กุลบุตร
นางนภาพร ทะยะ
นางนภาพร เทพพะ
นางสาวนภาพร นวลแกว
นางนภาพร บุรีเพีย
นางนภาพร พรหมศร
นางนภาพร ลักษณะสระนอย
นางนภาพร สกุลธรรม
นางนภาพรรณ กวยวงศา
นางนภาพันธ ศรีบุรมย
นางนภาภรณ พงษพันธ
นางสาวนภาภรณ อินทรเลิศ
นางนภารัตน จันทรไพรินทร
นางนภาลักษณ คํามะนาง
นางนภาลัย ทองอินทร
นางสาวนรวพร แพงตุย

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนราจิตร โนดไธสง
นางนราพร ศรีสุระ
นางนราภรณ คําแหงพล
นางสาวนราภรณ ดวงมณี
นางนริชา คงประดิษฐ
นางสาวนรินทร ทาวแสง
นางนรินทรรัตน อูแกว
นางนริศรา แกวพูล
นางสาวนริศรา ใจเย็น
นางนริศรา ไชยกันยา
นางสาวนริศรา วงษจันลา
นางนริศรา แสงดี
นางนฤทัย เสนจันตะ
นางนฤนาฎ เสียงกวาง
นางสาวนฤมล เกิดมูล
นางนฤมล บุญราศรี
นางนฤมล ปรือทะเล
นางนฤมล พิมาลย
นางนฤมล รักษศรีทอง
นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒน
นางสาวนฤมล สวัสดิผล
นางสาวนฤมล สุดเงิน
นางนฤมล อิ่มใจ
นางนฤศา เนาวรังสี
นางนลิณี หะยีมะสาและ
นางนลินพร กลัดกลีบ

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวนลินพร บุตรพรม
นางนลินภัสร โพธิเนติรัตน
นางสาวนลินภัสร ภัคนาริวัฒน
นางนลินี ศรีจอมทอง
นางนวนฉวี วงคหิน
นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
นางสาวนวพร คงราช
นางนวพร ฆองเดช
นางนวพร ทองสมบัติ
นางนวพร ผอมดํา
นางนวพร วรรณโกษิตย
นางนวพรรษ เพิ่มสมบัติ
นางสาวนวภรณ ปานเล็ก
นางนวมลลิ์ เบญจมาภา
นางสาวนวมลลิ์ วงษสนิท
นางสาวนวรัตน พูนใย
นางนวราลัย หาดเจียง
นางนวลจันทร จันดาบุตร
นางนวลจันทร ชัยรินทร
นางนวลจันทร สุคง
นางสาวนวลจันทร เสลาคุณ
นางนวลจิรา สินทรา
นางนวลฉวี คันสูงเนิน
นางนวลฉวี ปลื้มพันธ
นางนวลนภา คมขํา
นางนวลปรางค ขอสูงเนิน

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนวลศรี ผลประทุม
นางนวลศรี สีแป
นางนวลศิริ บุญมาลี
นางนวลสี ไชยวัฒกุลกิจ
นางสาวนวลอนงค แชมพุทรา
นางสาวนวลอนงค ไชยวงศคต
นางนวลอนงค ศรีเมือง
นางนองนุช นิ่มบุญ
นางนอมจิตร สีสด
นางนอมนุช ประเสริฐโกศลกุล
นางสาวนอย มาสอน
นางนอรีตา โตะดานอมือตือรี
นางนัชชา แกวกนก
นางนัฏฐวิกา ธานี
นางสาวนัฐกาญจน พลสรรค
นางนัฐชยพชร คํานวน
นางนัดดา นาควรสุขพิศาล
นางสาวนัดดา สมัยสงค
นางสาวนัทญาภรณ ยอดสิงห
นางสาวนัทธชนันต สุวรรณชนะ
นางสาวนัทธมน ศักดิ์สูง
นางสาวนัทธมนพร ทับพร
นางนัทธียากร ประดับศรี
นางนัทรีภรณ กุระกัน
นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ
นางนันทนภัส นามสุดตา

เลม ๑๓๐ 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

นางนันทนภัส วรรณชาลีกุล
นางนันทนภัส เอื้อเฟอ
นางนันทนา คนสูงดี
นางนันทนา เปรมสิงหชัย
นางนันทนา สมพรอม
นางนันทเนตร ปะวะเส
นางนันทพร จันเหลือง
นางนันทยา บัวภา
นางสาวนันทยา วงศชัย
นางนันทรัตน เข็มอุทา
นางนันทรัตน จันทเขต
นางนันทรัตน เดชา
นางนันทรัตน ฤทธิ์บํารุง
นางสาวนันทรัตน สมมุติ
นางนันทวดี กํานอก
นางนันทวรรณ นิลวรรณา
นางนันทวัน งามแสง
นางนันทะนา ศรไชย
นางสาวนันทัชพร จิรขจรชัย
นางนันทา ทองทิพย
นางนันทิกานต ยาปน
นางนันทิชา นอยสี
นางนันทิตา บุญฤทธิ์
นางนันทิพัฒน รัตนบุญ
นางสาวนันทิยา แกวนวน
นางนันทิยา จุลกมล

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนันทิยา แพงเหลา
นางนันทิยา เลิศครบุรี
นางสาวนันทิยา เสาวโมกข
นางนันทิยากร สารมาตย
นางสาวนันทิยาภรณ หงษเวียงจันทร
นางนันธิกา เหลาเส็น
นางนัยนภัค อินธิรัตน
นางสาวนัยนา กงแกว
นางนัยนา บุญพินิจ
นางนัยนา พรหมมา
นางสาวนัยนา สาริกา
นางนัยนา หลังยาหนาย
นางนัยเนตร อภัยนอก
นางนัยเนตร อารอมะ
นางสาวนัยรัตน ชัยสุข
นางนาฎศิลป เจริญชาติ
นางนาดตยา แพทยมงคล
นางสาวนาตญา ธนาคุณ
นางนาตยา ขาวสนิท
นางนาตยา พรหมเทศ
นางนาตยา ไพฑูรย
นางสาวนาตอนงค ภูวงษ
นางนามลักษณ วรชินา
นางนารอน ทับสกุล
นางนาริน เงินบํารุง
นางนารี วรเสนา

เลม ๑๓๐ 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

นางนารีย จะยันรัมย
นางนารีรัตน ชวยเพ็ญ
นางนาวี คูเมือง
นางน้ําเชื่อม แกวออน
นางน้ําทิพย เพ็ชรกําจัด
นางน้ําผึ้ง พรเจริญสมบัติ
นางสาวน้ําฝน เขมะสุนะ
นางน้ําฝน นพคุณ
นางน้ําเพ็ชร เนาวประเสริฐ
นางน้ําริน รัตนสีหา
นางสาวน้ําออย โคตรพรม
นางนิจพร จันทรดี
นางนิจวรรณ ชินวงษ
นางสาวนิชกานต กออนุรักษ
นางนิชนันท ไกยเดช
นางนิชนันท ไชยรัตน
นางนิชาภัทร อุไรรัตน
นางนิตญาพร ขันซาย
นางนิตติยา การสอาด
นางนิตติยา แนนอุดร
นางนิตยา กิ่งมิ่งแฮ
นางนิตยา แกวชิงดวง
นางนิตยา คําตา
นางนิตยา จิ้วจวบ
นางสาวนิตยา จุมปา
นางนิตยา เชื้อดวงผุย

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนิตยา ไชยแกว
นางนิตยา ทวีผล
นางนิตยา ทองสุก
นางสาวนิตยา เทพาขันธ
นางนิตยา โทราช
นางนิตยา นาโพธิ์
นางนิตยา นาสมกบ
นางนิตยา นิลทราช
นางนิตยา นูสีหา
นางนิตยา บาศรี
นางนิตยา พงษพระเกตุ
นางนิตยา พระงาม
นางนิตยา พวงบุตร
นางนิตยา เพียวงศ
นางนิตยา โพธิ์พรหม
นางนิตยา โพธิสม
นางนิตยา ภูกัน
นางนิตยา มลิจารย
นางนิตยา ศรีบุญ
นางนิตยา สาพันธ
นางนิตยา หลงสวาสดิ์
นางนิตยา อภิญ
นางนิตา คุณวุฒิ
นางนิติยา กระชับกลาง
นางสาวนิติยา โพธิแสง
นางสาวนิธินาถ ทวีศักดิ์

เลม ๑๓๐ 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

นางนินภา การุญ
นางนิภา กลั่นเรืองแสง
นางนิภา โกวิทวาณิชย
นางสาวนิภา ศรีหนา
นางสาวนิภา สายนุย
นางนิภา สุขสมบูรณ
นางนิภาพร กระแสโสม
นางสาวนิภาพร จิตรเที่ยง
นางนิภาพร ชิงชัย
นางนิภาพร ทาวงษ
นางนิภาพร ไทยกิ่ง
นางสาวนิภาพร น้ําคํา
นางสาวนิภาพร นิลประภา
นางสาวนิภาพร บินสัน
นางนิภาพร บุญพันธ
นางนิภาพร ยุพา
นางนิภาพร ศรีทองแดง
นางนิภาพร ศรีละคร
นางนิภาพร อารมณสวะ
นางนิภาภรณ แคนหนอง
นางนิภาภรณ จันทรุณ
นางนิภาภรณ ธนูศิลป
นางนิภาภัทร สิริจามร
นางสาวนิภารัตน ดาบพิมพศรี
นางนิภาวัลย เตือนวีระเดช
นางนิ่มนวล ถูระวรณ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนิเมาะ นิกูโน
นางนิยดา ชาญเดช
นางนิยม มูลแกน
นางนิยะดา จิตตดําหริ
นางนิรชร บุญเริ่ม
นางนิรชา แจมแสง
นางสาวนิรชา สะมะแอ
นางนิรดา ทองเอื้อ
นางนิรมล ปราบแสง
นางนิรมล แปลงทับ
นางนิรมล ลิมาภิรักษ
นางนิรมล อริยานุวัฒน
นางนิรมล อินทนิจ
นางนิรัชชรา ไชยประทุม
นางนิราพร โสดาวิชิต
นางสาวนิรุสมีนี โตะเจะ
นางสาวนิลวรรณ กันใจ
นางนิลุบล เมิดไธสง
นางนิโลบล ชวยไว
นางสาวนิศากร นามสนธิ์
นางนิศากร สมฤทธิ์
นางสาวนิศากร อาจสมบูรณ
นางสาวนิศารัตน ละตา
นางสาวนิสา กาญจนะจันทร
นางสาวนิสา อบจันทรฉาย
นางนิสากร ชูมณี

เลม ๑๓๐ 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

นางนิสากร นาคแกว
นางนิสาชล วงษวิทยานันท
นางนีลวัจน เสาวพันธุ
นางนุกูล ชุมพลวงศ
นางนุจรินทร ทิมัน
นางนุจรินทร นาจาน
นางสาวนุจรี ทองเกิด
นางนุจรีย แกสมาน
นางนุจรีย คําวันนา
นางนุชจรินทร สัตยสุขยิ่ง
นางนุชจิรา อาจวิชัย
นางสาวนุชติกร นุตตะโยธิน
นางนุชนาฎ ยอดโยม
นางสาวนุชนาฏ เกิดบุญศรี
นางสาวนุชนาฏ งามแสง
นางนุชนาฏ ดีพูน
นางนุชนาฏ พาสนไกรศร
นางนุชนาฏ อุแม
นางนุชนาถ สาและ
นางนุชนารถ จูหมื่นไวย
นางนุชพิชา สันทาลุนัย
นางนุชระพี บุญสิทธิ์
นางนุชรา จุปมัดถา
นางนุชรา พิไลวงศ
นางนุชรา มืดอินทร
นางสาวนุชริล เหมเส็น

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนุชรี จันตบุตร
นางสาวนุชรี ดวงสี
นางนุชรี นาชัยดี
นางนุชรี ศิริสุวรรณ
นางนุชรี หุมอาจ
นางนุชลา ทองขันธ
นางนุชลี ชัยบุญ
นางนุภารัตน กุมพล
นางนุศราภรณ นนทศิลา
นางนุสรา สายเมฆ
นางนุสราวดี อนันตเรือง
นางสาวนูรีซา สะมะแอ
นางนูรีดา แปดเนียม
นางสาวนูรีดา สาอุ
นางสาวนูรีนิง เสะ
นางสาวนูไรฮา แวดอเลาะ
นางเนตนพิศ รักษาวงศ
นางเนตรชนก กันทาดง
นางเนตรชนก ตั้งอุปละ
นางเนตรนภา กันธะลีย
นางเนตรนภา ประสุนิง
นางเนตรนภา สีโนรักษ
นางเนตรนภา อัมโรสถ
นางสาวเนตรนภิศ สังสีราช
นางเนรัญชลา หวังประสพกลาง
นางเนาวนิต เหงาศรี

เลม ๑๓๐ 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

นางเนาวรัตน น้ําอบเชย
นางเนาวรัตน พันธฤทธิ์
นางเนาวรัตน ยาละ
นางเนาวรัตน สุกรี
นางสาวเนื้อนอง จอนกระโทก
นางแนงนอย ไหมออน
นางโนรอาซีกีน สันตินราพงศ
นางสาวโนรี บอเงิน
นางโนรี รินเขียว
นางสาวโนเรียนา มาหามัด
นางบงกช เกษหอม
นางบรรจง สลางสิงห
นางสาวบรรจง สุขสรอย
นางบรรจง หอมมณี
นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมือง
นางบวร วงศขุมเงิน
นางบังอร กาญจนพันธุ
นางบังอร กาญจนาภา
นางบังอร แจงสุวรรณ
นางบังอร ไชยวรรณ
นางบังอร เพ็งเพา
นางสาวบังอร โพธิจันทร
นางบังอร วันริโก
นางบังอร ศิริจันทรกานต
นางบัวตูม ออนตะไคร
นางบัวทอง ทองรักษ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางบัวบูชา เพชรนอย
นางบัวผัน อาจวิชัย
นางบัวพิศ ภักดีวุฒิ
นางสาวบัวริม กวนสําโรง
นางสาวบัวเรียม พรมจีน
นางบัวลอง หอมยา
นางบัวลี ศรีทัพไทย
นางบัวศรี สอนเสียม
นางสาวบําเพ็ญ สุขสําราญ
นางบุญจันทร จันผาผาย
นางบุญจิรา ชูพันธ
นางบุญชนะ ศรีริทน
นางบุญชวย ปญญาสงค
นางบุญชู โคตรบรรเทา
นางบุญญรัตน ดีพรอม
นางบุญญา รักษประทุม
นางบุญญาธิ์ สานุศิษย
นางสาวบุญญารัตน ตลอดไธสง
นางบุญฑริกา เคากลา
นางบุญณดา สุกใส
นางบุญตา โกสม
นางบุญตา จุมพิศ
นางสาวบุญนอม บุญสง
นางบุญประกอบ ชีวะธรรม
นางบุญไพ สุมรัมย
นางบุญยดา สุยะหมุด

เลม ๑๓๐ 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

นางบุญยืน เจริญชัย
นางบุญรักษา แกวประกอบ
นางสาวบุญรักษา ราสี
นางสาวบุญรัตน สุขสบาย
นางสาวบุญเรือน ตลับทอง
นางบุญเรือน หนูนุน
นางบุญฤทธิ์ ในอรชร
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ
นางบุญศรี ชมพูนันทกานต
นางบุญสนอง พรรณขรรค
นางบุญสนิท จงศิริ
นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
นางบุญโฮม มูลราช
นางบุณยวีร วงศสูน
นางบุณยานุช เรืองโสภา
นางบุบผา ชางไสว
นางสาวบุบผา ไชยเลิศ
นางบุบผา นันโท
นางสาวบุปผา เกิดมงคล
นางบุปผา นาคหอม
นางสาวบุปผา ราชโสภา
นางสาวบุปผา สันตวา
นางบุปผาวรรณ ฦานาม
นางสาวบุศรินทร ปติธีรภาพ
นางบุษกร กานตกําพล
นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางบุษกร ประทุมมี
นางบุษกร เพ็ชรพวง
นางสาวบุษกร หอมกระแจะ
นางบุษดี รัตนมูล
นางบุษบา กิติศรี
นางสาวบุษบา บูชาอินทร
นางบุษบา โพธิรินทร
นางบุษบา เรืองชัย
นางสาวบุษบา สืบสิงห
นางบุษบาไพร กีฬา
นางสาวบุษยมาศ แบงทิศ
นางบุษยา ขจรสัตย
นางบุษยา พันโย
นางบุษรา ประชากุล
นางบุษราคัม ศรีจันทร
นางบุษราคัม ศิริเมือง
นางบุษรินทร พรหมคุณ
นางบุสรินทร พาระแพน
นางบุหงา วิชา
นางบุหงา ศรีโชค
นางบุหงา หมอยาดี
นางบุหงา อาจกุล
นางบูรณี ขวัญทองชุม
นางสาวเบญจพร รีพล
นางสาวเบญจพร สายแวว
นางเบญจพร สุรินทรเลิศ

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบ็ญจพร ประเสริฐผล
นางเบญจภา แกวกระจาย
นางเบญจมาศ กองวิเชียร
นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ํา
นางสาวเบ็ญจมาศ คงโต
นางสาวเบ็ญจมาศ เฉิดเจิม
นางสาวเบ็ญจมาศ วิจักษณจินดา
นางเบ็ญจมาศ สารีผล
นางเบญจมาส ชัยวิสิทธิ์
นางเบญจรัตน สุคําภา
นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน
นางเบญจวรรณ ศรีเชาว
นางเบญจวรรณ ศรีหมุน
นางเบญจวรรณ ศัตรูพาย
นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ
นางเบญจวรรณ เสลานอก
นางสาวเบ็ญจวัน ณ นคร
นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม
นางสาวเบญญา เวียงหฤทัย
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ
นางเบญญาภา ไชยมาตย
นางเบญญาภา บัวคลี่
นางเบญญาภา เหมือนศรี
นางปกิตตา ชนะสุข
นางปจิมาพร สุริยพงศพรรณ
นางปฏิณญา นิรมยมณี

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปฐมาภรณ แพงดี
นางปฐวรรณธ มาแกว
นางปณิชา ภัสสิรากุล
นางสาวปณิดา บุญสง
นางปณิดา เสนนันตา
นางปณิธาน กันหา
นางปณิธี กองแกว
นางสาวปทุมทิพ กษิตินทร
นางปทุมพร พลศักดิ์
นางปทุมพร ไพรพนาพฤกษ
นางปทุมพร เอื้อแท
นางสาวปทุมรัตน คําสัตย
นางปนัดดา จะโนรัตน
นางสาวปนัดดา ชินวงศ
นางปนัดดา ทับทิมทอง
นางปนัดดา นาคะพงษ
นางปนัดดา เริ่มรักษ
นางปนัสยา ศุภศรี
นางปพัฏชญา พึ่งภพ
นางปพิชญา เสมสันเทียะ
นางปภาดา อาจปราบ
นางปรมาภรณ ทองสุ
นางปรมาภรณ สาระธนะ
นางประกอบกานต ปะกิระคะ
นางประกาย วงศอุดม
นางประกาย วองวิการณ

เลม ๑๓๐ 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

นางประกาย สุระมรรคา
นางประกาย แสนกลา
นางประกายทิพย ยิ่งใหญ
นางประกายรัตน ตั้งเคี้ยน
นางสาวประกิจ หลอมประโคน
นางประคอง วิบูลยกาญจน
นางประคอง สุวรรณนิตย
นางสาวประคอง อาพัดนอก
นางประคองสิน ผุดผา
นางสาวประณมพร บุญสุข
นางประณยา ฐาวิรัตน
นางประดับ กมลสาร
นางประดับ หาญลํายวง
นางสาวประทิน ศรีออน
นางสาวประทินพร รัตโนภาส
นางประทุม สมนึก
นางประทุมพร หมัดสมัน
นางประทุมมา วงศทองเหลือ
นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา
นางประทุมรัตน อินกอง
นางประทุมวัน ฉิมพาลี
นางประทุมวัน นาคดิลก
นางประเทือง ทาบัว
นางประนอม นอบนอม
นางประนอม สุตตสันต
นางประพิมพพร กระจายกลาง

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางประพิศ งางาม
นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ
นางประไพ ศรีคิรินทร
นางประไพ สีใจ
นางประไพ สูงภิไลย
นางสาวประไพพร แคลวคลอง
นางสาวประไพพัชร ดีอ่ํา
นางประไพร ชางสอน
นางสาวประไพรินทร นธีนาม
นางประไพวัลย สุวะเสน
นางสาวประไพศรี พุฒพวง
นางประภัศศรี คงเจริญ
นางประภัสสร แกวผล
นางสาวประภัสสร จันดากุล
นางประภัสสร ตรีอินทร
นางประภัสสร พันธคํา
นางประภัสสร พื้นพันธ
นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
นางสาวประภัสสร สะเดา
นางประภัสสร หวังดี
นางประภา กลิ่นศิริกุล
นางประภาพร จักรคํา
นางสาวประภาพร วิชญะไพบูลย
นางประภาพร ศรีคํา
นางประภาพรรณ ทองสุข
นางประภาพรรณ บุญรอด

เลม ๑๓๐ 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

นางประภาเพชร สิมาพันธ
นางประภาภรณ เหลาประเสริฐ
นางประภารัตน วัฒนา
นางประภารัตน สงางาม
นางประภาวดี ทองเวียง
นางประภาวดี อินทะแสง
นางประภาศรี ปาโหะ
นางประภาศรี ลาลําโกน
นางประยงค กลิ่นหอมออน
นางประยงค ภักดีวุฒิ
นางสาวประรัชชญา สินทรัพย
นางสาวประโลมจิตร เกาเอี้ยน
นางประวีณา บุญทวี
นางปรัศนีย พหลทัพ
นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ
นางปรางกมล ลอจงเฮง
นางปรางทอง แกวเหลายูง
นางสาวปราณิต เขียนจอหอ
นางสาวปราณิศา ฉิมมาแกว
นางสาวปราณี โกมลไพศาล
นางปราณี ดุลยรัตน
นางปราณี ธีระพิทยาตระกูล
นางปราณี นอยสารบรรณ
นางปราณี นันทะแสน
นางปราณี ไพบูลยวีวัฒนา
นางสาวปราณี ภูมาวงศ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปราณี ยอดสุรินทร
นางสาวปราณี แยมรัตนกุล
นางปราณี ระคาน
นางปราณี รัตนะ
นางปราณี วงษโพธิ์
นางปราณี วิเชียรเครือ
นางสาวปราณี สุขเพชร
นางปราณี สุขสันตวิไล
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน
นางสาวปรานอม นงรัตน
นางปรารถนา ชัยเลิศณรงคกุล
นางปรารถนา บุตรโกบ
นางปราใส ตันแยมแกว
นางปริชญา มาสินธุ
นางปริชาติ แกวทองประคํา
นางปริญญา อารีชม
นางสาวปริญทิพย ทาวอง
นางปริญาพร คําเห็น
นางปริณดา แสงศิวาพร
นางปริณดา อินทรสด
นางสาวปรินทรญาดา ออนคง
นางปริยาภัทร กะการดี
นางปริศนา นงคนุม
นางสาวปริศนา พุทธบาล
นางสาวปริศนา วงศอินทรอยู
นางสาวปริศนา วิโนสุยะ

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวปรีญา มูลสาร
นางปรีญา อาหนาย
นางสาวปรีญาพร ชลาลัย
นางสาวปรีดา สารีกามา
นางสาวปรีดา แสงชวง
นางสาวปรียะ ทาสีเพชร
นางปรียากร เจริญยุทธ
นางปรียาดา สุขสวาง
นางสาวปรียานุช เลาพิทักษ
นางปรียาภรณ ค้ํายาง
นางปรียาภรณ จันทรละเอียด
นางปรียาภรณ ทดดอน
นางปรียาภรณ ผยองศักดิ์
นางปรียาภรณ รื่นรมย
นางปรียาภัทร วาป
นางสาวปฤศนันท สังขทอง
นางปวรพร นกแกว
นางปวริศา เรืองชัยศิวเวท
นางปวัญญา นาคะวงศ
นางปวารณา รอยพิลา
นางสาวปวิชญตรา ยิ้มมี
นางสาวปวิชญา สินนอย
นางปวีณสุดา บุญเกิด
นางสาวปวีณา แกววงษา
นางสาวปวีณา พุมพวง
นางปวีณา เล็กพันธ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปวีลดา พลหาราช
นางปจพร ชัยจีน
นางปญจศีล ลออุทัย
นางปญจา ตรงดี
นางปญญา สุระพร
นางปญญาพร ขันทะมา
นางปญญาพร ภาสอน
นางปฐมา ศรีสวัสดิ์
นางปณณพร ชีวาจร
นางปณณัฐชญา แสนคม
นางสาวปณยวีร บัวใหญ
นางสาวปณสิภัค ดวงสินทร
นางปทมา เจะโวะ
นางปทมา ปนทวังกูร
นางปทมา รุงสวาง
นางปทมา หมีนหวัง
นางสาวปทมา อักษรเดช
นางปทมาพร จันทรฝน
นางสาวปทมาพร นนทะสี
นางปทมาภรณ เงิดกระโทก
นางสาวปทมาภรณ ปอมกระโทก
นางปทมารัตน สุทธิสงค
นางปทมาสน ทองไสล
นางปาจรีย นาระกุล
นางปาณิศา มุจรินทร
นางปาณิสรา ประครองพันธ

เลม ๑๓๐ 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

นางปาณิสรา มงคลสุวภัทร
นางปาตีเมาะ ดือมาลี
นางสาวปาตีเมาะ อีแต
นางสาวปานจิต เนียมนาค
นางปานฤดี วองงามอนันต
นางปารณัท สุนันทา
นางสาวปารยปณิดา ชาติมนตรี
นางปาริฉัตร เกตุภาค
นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์
นางปาริฉัตร ทอนอนันต
นางปาริฉัตร ภาษีภักดี
นางสาวปาริชาต วิเชียร
นางปาริชาติ ชุมโกมนต
นางปาริชาติ ธีรกุล
นางปาริชาติ บุญมาก
นางปาริชาติ ภิรมยทอง
นางปาริชาติ แยมบาล
นางปาริชาติ ศรีชมภู
นางปาริชาติ สีพันธบุญ
นางสาวปาริชาติ สุจริต
นางสาวปาริชาติ อาจสําแดง
นางปาริดา บอเนาะ
นางสาวปารินา แครกระโทก
นางปารีณา แสงฉาย
นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล
นางปาลิดา ขันชัย

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปาวณีย อยูปรางค
นางสาวปนนรา บัวอิ่น
นางสาวปนเพชร ระไวกลาง
นางปนยา สมภูมิ
นางปยนันท ตรีตรง
นางปยนาฏ บุญศรี
นางปยนาถ ศรบุญลา
นางปยนารถ สาระวงศ
นางปยนารถ สุภาพโรจน
นางปยนุช คงคาย
นางสาวปยมน ศรีชุมพล
นางปยมาศ พาประจง
นางปยมาศ วิชาเงิน
นางปยมาศ สีหานาม
นางปยมิตร จันทราช
นางปยรัฐ คลีมานะกิจ
นางปยรัตน ไทยธานี
นางสาวปยรัตน พุทธิเสน
นางปยรัตน วงศเติง
นางสาวปยลักษณ โพธิวรรณ
นางปยวดี สิงหทองไชย
นางสาวปยวรรณ กองใบศิลป
นางปยวรรณ คุมทรัพย
นางปยวรรณ เตไชยกูล
นางสาวปยวรรณ ปยธนภัทร
นางปยวรรณ ยอดเพชร

เลม ๑๓๐ 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

นางปยะฉัตร จันทรออน
นางปยะตา ทองประสิทธิ์
นางปยะนัส บํารุง
นางปยะนาถ ฉุนหอม
นางปยะนุช พูลลาภ
นางปยะนุช ยอดมณี
นางปยะพรรณ พูนทรัพย
นางปยะมาศ จันทรจิตร
นางสาวปยะมาศ ใจดี
นางปยะมาศ หิตะรัตน
นางปยะรัตน โตมาดี
นางสาวปยะรัตน มนัญชัย
นางปยาพร ปนตา
นางปยาภรณ รังผึ้ง
นางสาวปยาภรณ สรอยระยา
นางสาวปยาภัสร ใยโนนตาด
นางสาวปยามรรัตน เศรษฐดาวิทย
นางสาวปติมน บุญชู
นางปุญชรัสมิ์ ประวันรัมย
นางปุญญวรีย รุจิภัทรธาดา
นางปุญญิศา เบญจศิลป
นางปุณญาพร ปนสอน
นางปุณณดา ปราบริปู
นางปุณนัฏฐา มีพูล
นางปุณยนุช ศิริศุภกรกุล
นางปุณยวีร เจริญสวัสดิ์

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปุณริศา หิรัญชาติ
นางปุณิกา ประดิษฐ
นางสาวปุรณานุช ทองดี
นางสาวเปรมกมล มาศขาว
นางสาวเปรมทิพย ลิ้มทวีสง
นางเปรมฤดี ปนะสา
นางสาวเปรมาศ บัวพันธ
นางผกา พลโยธา
นางผกากรอง สําราญล้ํา
นางผกาพร บุญศักดิ์
นางผกามาศ กอนทองดี
นางผกามาศ แกวเหล็ก
นางผกามาศ เที่ยงธรรม
นางสาวผกามาศ ยอดถา
นางผกามาศ หนูแดง
นางผกามาส กลวยเครือ
นางผการัตน สุริยะมณี
นางผกาวรรณ คงสมบูรณ
นางผดุงศรี โยคิน
นางผลารักษ เดี่ยวไธสง
นางผอูน วงศปริยากร
นางผุสดี จินดามณี
นางผุสดี มีแกว
นางผุสดี ระโหฐาน
นางผุสดี สุตตะคาร
นางไฝคํา เผือดผุด

เลม ๑๓๐ 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

นางพงคผกา มีสวัสดิ์
นางพงศผกา นิลแกว
นางพงศสมร ยืนยาว
นางพงษพิศ เชื้อสาร
นางสาวพจนา จงกลณี
นางพจนา ถามูล
นางพจนา ศรีโกมล
นางพจนาถ มาสินทพันธุ
นางสาวพจนารถ เจียมจิตร
นางพจนีย จันทรชวย
นางพจนีย พรมวัฒน
นางพจมาลย มิ่งสงฆ
นางพชร ฦาชา
นางพชรภรณ ประชัน
นางพณิษนันท งามสม
นางพนมพร สําลี
นางสาวพนัสดา กั่วเจริญ
นางสาวพนารัตน รอดภัย
นางพนาวรรณ เรืองมา
นางพนิดา จันทกาญจน
นางสาวพนิดา แซลิ้ม
นางพนิดา เทพคนดี
นางสาวพนิดา สําเร็จ
นางพนิดา เสียงล้ํา
นางพนิดา อินทรเพชร
นางพนิดา อินทะสีดา

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพนิตตา ตั้นซวน
นางสาวพนิตนันท เกศีนิลพรรณ
นางสาวพนิตนาฏ ลายสังข
นางสาวพบจันทร ศรีสลุง
นางสาวพยอม ยิ่งยงค
นางพยอม วรพิมพรัตน
นางพเยาว ขันธทอง
นางพเยาว สิงสุขุม
นางพเยาว สุขทอง
นางพรจิตร จันทสุวรรณ
นางพรชนก ชุมตา
นางพรชนก รัตนโกศล
นางพรณภา ตาวใจ
นางสาวพรทิพย กลิ่นนอย
นางพรทิพย โคตรศรี
นางสาวพรทิพย จรรยาศิริ
นางพรทิพย จันชารี
นางพรทิพย ชัยสุวรรณ
นางพรทิพย เทศาราช
นางพรทิพย ธรรมลังกา
นางสาวพรทิพย บัวทอง
นางพรทิพย ปูนรัมย
นางพรทิพย พวงมาลัย
นางพรทิพย วันยุมา
นางพรทิพย วุตติหาสะ
นางพรทิพย สอนสิทธิ์

เลม ๑๓๐ 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

นางพรทิพย สุขเต็มดี
นางพรทิพย เอี่ยมมาลา
นางพรทิพา พันธจันทรดี
นางสาวพรธพรรษ แกวปานกัน
นางพรนภัส คงสีพันธ
นางพรนภัส พันธเกียรติ
นางพรนภา อดุลยดิศร
นางสาวพรนิภา ใครบุตร
นางสาวพรนิภา จันทรมนตรี
นางสาวพรนิมิต โลนพรม
นางสาวพรประเสริฐ สุขวัน
นางพรพนา ไชยวงค
นางพรพรรณ นนทรักษ
นางพรพรรณ ปสังคานนท
นางพรพรรณ วิไลมงคลดี
นางพรพรรณ อาภรณพงษ
นางพรพรรณ ขุมเงิน
นางสาวพรพิมล กุณรักษ
นางพรพิมล โกสันเทียะ
นางพรพิมล คุมวงษ
นางพรพิมล บุญลาภ
นางพรพิมล ประหา
นางสาวพรพิมล ยาปน
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
นางพรพิมล ไวยกุล
นางพรพิมล สักขะกิจ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพรพิไล เดชภักดี
นางพรเพ็ญ ชนะพันธ
นางพรภัทรา ศรีจันทรอินทร
นางพรมณี พันธสวัสดิ์
นางสาวพรรณทิพย บัวชุม
นางพรรณทิพา ภูแขงหมอก
นางพรรณทิพา สมบูรณ
นางพรรณทิพา สุตาสุข
นางพรรณธิภา เจริญศิริ
นางพรรณนิภา แกวลังกา
นางพรรณพร เสริมศรี
นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห
นางพรรณพิมล ศิริอนันตทรัพย
นางพรรณวดี เดชปองหา
นางพรรณวดี เพ็งสาย
นางพรรณศิริ วิชัย
นางสาวพรรณิภา พลขาง
นางสาวพรรณิภา มาวิ่ง
นางสาวพรรณี พันเทศ
นางพรรณี ภูสดแสง
นางสาวพรรณี สายยศ
นางพรรณี สินธนานนท
นางพรรณี สุดนอย
นางพรรณี เสี่ยงบุญ
นางพรรณี แสงสุข
นางสาวพรรษชล บุญมี

เลม ๑๓๐ 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

นางพรฤทัย รสฉ่ํา
นางพรลักษณ ทิพยอักษร
นางพรวิภา ศรีเวียง
นางพรวิไล ไชยสงค
นางพรวีนัส วัชรกาวิน
นางพรศิลป เหวันต
นางพรสวรรค เตชะสกุลมาศ
นางพรสวรรค บุญญานุภาพ
นางพรสวรรค สุราช
นางสาวพรอนงค ศรีบุญเรือง
นางพรอุษา กาเทียม
นางพราวภร จันทรของชุม
นางพวงแกว พนสมุทร
นางพวงผกา แกวจันทร
นางพวงผกา ปญโญธีรกุล
นางพวงผกา เวียงคํา
นางพวงผกา ศรีโบราณ
นางพวงเพชร เกตุวีระพงศ
นางพวงเพชร นัดดาศรี
นางสาวพวงเพชร มหาชัย
นางสาวพวงเพชร สดศรี
นางพวงเพ็ชร อินโพ
นางพะเยาว อุไรพันธุ
นางพักตรวิภา ตะเพียนทอง
นางพักตรวิภา อุนผาง
นางสาวพัชนี โคตรมนตรี

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพัชนี พลแสน
นางสาวพัชยา ชํานาญฤทธิ์
นางพัชรนันท แพงยา
นางพัชรนันท ศรีธนชาติพงศ
นางพัชรมณ แชมชื่น
นางพัชรมณี คําวงศ
นางสาวพัชรา จันทรทิพย
นางพัชราพร ตั้นวัฒนา
นางพัชราภรณ ขจรเกตุ
นางพัชราภรณ เครือเนตร
นางพัชราภรณ จังจิตตวัฒนกุล
นางพัชราภรณ พิมพโคตร
นางสาวพัชราภรณ มาสุวัตร
นางพัชราภรณ ไวพจน
นางพัชราภรณ สงขํา
นางสาวพัชราภรณ เสมอพิทักษ
นางพัชราภา นาคคลาย
นางพัชราวลัย โพธิขํา
นางพัชริน ศุภกิจโกศล
นางสาวพัชรินทร สิริหิรัญญะวงศ
นางพัชรินทร เก็จมยูร
นางพัชรินทร แกวมาลา
นางพัชรินทร ไกรยะสิทธิ์
นางสาวพัชรินทร คํานอย
นางพัชรินทร จอยอินทร
นางสาวพัชรินทร จําเริญเจือ

เลม ๑๓๐ 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

นางพัชรินทร บุญธรรม
นางพัชรินทร บุญยืน
นางพัชรินทร บุญหวาน
นางพัชรินทร ลีลาน
นางพัชรินทร วรรณทอง
นางพัชรินทร วรรณอําไพ
นางพัชรินทร สามะณี
นางพัชรี แกวใส
นางพัชรี ไชยชะนะ
นางพัชรี ทวมอน
นางพัชรี บุตรกูล
นางพัชรี ประจญ
นางพัชรี ปจจัยโคนัง
นางสาวพัชรี พึ่งบุญ
นางพัชรี เพ็ชรฉ่ํา
นางพัชรี เพียรชนะ
นางพัชรี มณีออน
นางพัชรี ยงดี
นางสาวพัชรี เล็กรัตน
นางพัชรี สีมารักษ
นางพัชรี หอมหวล
นางพัชรีภรณ เข็มทอง
นางพัชรีย บัวราษฎร
นางพัชรีย ลันดา
นางพัชรียา เสนีย
นางพัฒนนรี จันทรผล

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพัฒนนรี ศิริวารินทร
นางพัฒนา ศรีลาวรรณ
นางพัฒนา สาสนาม
นางพัณณชิตา ปญญาเอก
นางพัตวรรณ มูลเอก
นางพัทธณรักษ สิงหแกว
นางพัทธติกานต มัศยาวิกรม
นางพัทธนันท ชนะสิทธิ์
นางพัทธนันท มาณะสม
นางพัทธนันท โสพน
นางพัทธมน ภักดีพุดซา
นางพัทยา ตั้งพงศกิจเจริญ
นางพัทยา ปงมะจักร
นางพันทิพา ใจจริม
นางพันทิพา สาระไกร
นางพันธนา สุระเทพ
นางพันธิภา ประภาตะนันท
นางพันธิภา เวียนเตียง
นางสาวพัลลภา โยธินกําจรชัย
นางพัษราภรณ นวลสีขาว
นางพัสตรณัฐฐา รื่นณรงค
นางพัสมน แกนคํา
นางพาโชค สงคศิริ
นางพาซียะ บาฮะคีรี
นางสาวพาณี ทองนิล
นางสาวพาตีตะ เลาะสุหลง

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวพาตีเมาะ อิสสะมะแอ
นางพานทอง ไกรทอง
นางพานี แกวหมุน
นางพาอีซะห ดอแว
นางพาอีสะ มะเกะ
นางสาวพิกุล จันทะสีหา
นางพิกุล เจี้ยมดี
นางพิกุล บงแกว
นางพิกุล สมดี
นางพิกุล โสภา
นางสาวพิกุลแกว แสวงสุข
นางพิชชาภา ชุมศรี
นางสาวพิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์
นางสาวพิชญา จันทรบุญรอด
นางพิชญา มาลา
นางสาวพิชญาดา คําชมภู
นางพิชญานิน ยี่รัมย
นางพิชญาพร บุญเกิด
นางพิชญาภา จันทรโภคทรัพย
นางพิชญาภา พิไรแสงจันทร
นางพิชญาวรรณี พันธุวัฒน
นางพิชยา สุดแดน
นางสาวพิชาภรณ อิ่มกระจาง
นางสาวพิชามญชุ คําแกว
นางสาวพิชามญชุ วงษสุรภินันท
นางพิฌาณิกา ไทยจินดา

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพิณภา บุงทอง
นางพิทธยาภรณ มาตา
นางพิทยา นิลคง
นางสาวพิทยา พันธะไชย
นางสาวพิม สาธุพันธ
นางพิมชญา พุฒซอน
นางพิมทอง จันฟุน
นางพิมประภา พันธุพิพัฒน
นางพิมประภา ศรีสมบัติ
นางสาวพิมพ นิลศรี
นางสาวพิมพใจ เชาวนุกูล
นางพิมพใจ พนมอุปถัมภ
นางสาวพิมพชนก สุวรรณโชติ
นางพิมพญาดา ลาภยิ่งยง
นางพิมพณัฐชยา กวาวสิบสอง
นางพิมพนารา นุปง
นางพิมพนิภา จงเกษการณ
นางพิมพนิภา ประยงคแยม
นางพิมพประไพ คํารังษี
นางพิมพผกา อนุสรณประดิษฐ
นางสาวพิมพพร ชาวแสน
นางพิมพพรรณ คําภิระยศ
นางพิมพพรรณ สมทรา
นางพิมพพิชชา แกนดี
นางพิมพลดา มั่งคั่ง
นางพิมพลภัสส กรสันเทียะ

เลม ๑๓๐ 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

นางพิมพวรา จิตติอมรกิตติ์
นางสาวพิมพสวาสดิ์ ผกากรอง
นางพิมพา ผิวพันธมิตร
นางพิมพา สารเร็ว
นางพิมพิตา โทบุดดี
นางพิมลกานต เชื้อเพ็ชร
นางพิมลพรรณ ดีมาก
นางพิมลภัส จัตุรัสตระกูล
นางพิมลรัช เกงขุนทด
นางสาวพิมลวัลย สิทธิวิรัชธรรม
นางสาวพิมลสิริ ฝงชลจิตต
นางพิราวรรณ แกวมาก
นางพิลัยรัตน จอมสวาง
นางพิไลพร กันไชยตะ
นางสาวพิไลพร เสารเพชร
นางพิไลวรรณ ซึ่งเสน
นางสาวพิไลวรรณ บัวเงิน
นางพิไลวรรณ สรอยสิงห
นางพิศมัย ขายม
นางพิศมัย คนเพียร
นางพิศมัย วุฒวัณณะ
นางพิศมัย ศรีนาม
นางพิศวาท กุลมา
นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ
นางสาวพิสมัย ขวัญมา
นางพิสมัย ไชยเชียงพิณ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพิสมัย บวร
นางสาวพิสมัย พิลารัตน
นางพิสมัย เพชรขาวชวย
นางพิสะชา มิตรอุดม
นางพิสุทธา อินทรพงษ
นางพีรยา บําเหน็จพันธ
นางพีรยา โปรงจิต
นางพีระญา นังตะลา
นางพีระพรรณ สายสะอิด
นางสาวพีรียา จันทบูรณ
นางสาวพุดดี ยอดดี
นางพุทธธิดา ไชยยงค
นางสาวพุทธรักษา ถิระโคตร
นางพุทธา มาตรเมืองคุณ
นางพุทธินันท โคตรภูเขียว
นางสาวพุธศรี เกรียงศรี
นางพูนทรัพย ประดับศรี
นางพูนทรัพย ประยงคหอม
นางสาวพูนพิริญาณ กิตติกุสุรีย
นางพูนพิศ พณิชีพ
นางพูลทรัพย โพธิ์สุ
นางสาวพูลทรัพย เสนไสย
นางสาวเพชรนารินทร ศรีโพธิ์ออน
นางเพชรรัตน แดนดี
นางเพ็ชรรัตน ศรีสุข
นางเพชรรุง ทองอิ่ม

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพชรลดา ศรีรัตนพร
นางสาวเพ็ญจันทร จันตะกูล
นางเพ็ญจิต นพรัตน
นางเพ็ญจิตร สุจินพลัม
นางเพ็ญทัย เงินคง
นางเพ็ญทิพย คงชาติ
นางเพ็ญนภา เต็มกันทา
นางเพ็ญนภา ทองดี
นางเพ็ญนภา ปุริโส
นางเพ็ญนภา พลบุตร
นางเพ็ญนภา ศรีเกื้อกูล
นางเพ็ญนภา โสติยา
นางเพ็ญนิภา สํารองพันธ
นางเพ็ญประภา บุญศรี
นางเพ็ญประภา พรหมทา
นางเพ็ญผกา วอยพิมพ
นางเพ็ญพร ดุสอน
นางสาวเพ็ญพักตร สุราฤทธิ์
นางเพ็ญพิมล ฉ่ําฉิ้ม
นางสาวเพ็ญพิมล ศิริกุล
นางสาวเพ็ญภักดิ์ มูสิกรักษ
นางเพ็ญรุง ไรลือคํา
นางเพ็ญลักษณ พรหมสกุลปญญา
นางเพ็ญศรี ขันคํา
นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด
นางเพ็ญศรี เณรานนท

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเพ็ญศรี นุนเกลี้ยง
นางเพ็ญศรี เนาวศิลป
นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
นางเพ็ญศรี พุฒยืน
นางเพ็ญศรี ยศปญญา
นางสาวเพ็ญศรี รักษพงศ
นางเพ็ญศรี วจีเจริญทรัพย
นางเพ็ญศรี สองออง
นางสาวเพ็ญศรี อรรคศรีวร
นางเพ็ญศรี อุปสัย
นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา
นางเพ็ญสินี ชัชวาลย
นางสาวเพ็ญอําไพ พินิจพล
นางสาวเพลินจิตร ภูดี
นางเพลินทิพย หินเทา
นางเพลินพิศ ชารีรักษ
นางเพลินพิศ ทวีพัฒน
นางเพิ่มศิริ งามยิ่ง
นางสาวเพียงพิศ พั่วพันธ
นางเพียรจิต ขุราษี
นางสาวเพียรผกา พันธุปรีชา
นางเพียรลัดดา นิลผาย
นางสาวแพใบ เทือกตาทอง
นางแพรวนภา เมฆตานี
นางแพรวพรรณ แกวยม
นางแพรวพรรณ จันทรแปน

เลม ๑๓๐ 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

นางแพรวพรรณ สุนันตะ
นางแพรวพรรณ สุพรมพิทักษ
นางแพรวา วัฒนสุข
นางสาวแพรไหม จุมปูปอ
นางแพวิพา ภูสงัด
นางไพจิตร พานจํานงค
นางไพจิตร สิมสิงห
นางไพจิตรา นันติอูป
นางไพจิตรี วงศธรพิทักษ
นางไพฑูรย หวะสุวรรณ
นางไพบูลย พรหมศิริ
นางไพยวรรณ ลุนลา
นางไพรจิตร บานเหลา
นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ
นางไพรวัล จันทรัตนา
นางไพรวัลย แสงก่ํา
นางไพรัช ทองเหลือง
นางไพรัช อางศิลป
นางสาวไพรินทร แกวเอียด
นางไพรินทร จันทโสภณ
นางสาวไพรินทร หนอสีหา
นางไพรินทร ออดทรัพย
นางไพรินน แกวบุตตา
นางสาวไพเราะ ยนตประเสริฐ
นางไพลิน ชิตพิทักษ
นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางไพวัลย สิมมาเคน
นางไพวัลย อุทาทิพย
นางฟารีดะห มะเกะ
นางฟารีดา บิลยะหีม
นางฟารีดา ปรีชากร
นางสาวฟารีดาห สาแม
นางสาวเฟย ฤดีใจ
นางภคพร สันธิ
นางภคมณ สุระสุข
นางภควรรณ เหลาแหลม
นางภมรศรี จงสุข
นางภรณชนก คงสวาง
นางภัคจิรา วงศเจริญ
นางสาวภัคมน แกนงาม
นางภัฐรดา ปญญาเอก
นางภัททิยา ทองลาภ
นางสาวภัททิยา ภัทรธรรมพิบูล
นางภัททิยา เมานอย
นางภัททิรา ยุรยาตร
นางภัททิรา สุวัตถิกุล
นางภัทรพร พรสวรรค
นางภัทรพร พันธุวาป
นางภัทรภรณ แสงเวณี
นางภัทรวดี จงปรีเปรม
นางสาวภัทรวดี พรรณบัตร
นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด

เลม ๑๓๐ 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

นางภัทรวดี โพธินาแค
นางภัทรวดี มณีสวาท
นางภัทรวดี มีอํานาจ
นางภัทรวรรณ ชูชื่น
นางภัทรวาณี จันทะนาม
นางภัทรวี นะราศรี
นางภัทรานันท วรรณา
นางภัทรานิษฐ จิระธนพรชัย
นางภัทราพร บุตรสืบสาย
นางภัทราพร ผาสุข
นางสาวภัทราวดี เทียนไสย
นางภัทราวดี ศรีสารคาม
นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ
นางสาวภัทรียา ไชยดวง
นางสาวภัทรียา ผาจันดา
นางภัทรียา พินิจ
นางภัทษร คําแหง
นางสาวภัสฑิรา แขนอก
นางภัสรา ชูลาภ
นางภัสราภรณ บุญแกว
นางสาวภัสสศา บุญมี
นางภาพิมล ทองแกว
นางสาวภารดี คําโคตร
นางภาวดี ชูแกว
นางสาวภาวดี มั่นหมาย
นางภาวนา เพชรสมบัติ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางภาวนา เหลาสักสาม
นางภาวะดี โพธิ์ขาว
นางสาวภาวิดา ประภาสโนบล
นางภาวินี สุภารัตน
นางสาวภาสวรรณ คลธา
นางภิญญดา ตันสมรส
นางภิญญธิดา เล็กประเสริฐ
นางภิญญา ขันลา
นางสาวภิญญาพัชญ เชื้อจันทรยอด
นางภินันตรา กุลมี
นางภีรพร แพงคํา
นางสาวมณฐิญา จอมสมสระ
นางสาวมณฑาทิพย ดวงพรม
นางมณฑิรา บุตโยธี
นางมณฑิรา หลักคํา
นางมณฑีรา โพธิ์ออน
นางมณี มหันตรัตน
นางมณีพร ทองแทง
นางมณีพร หนิ้วบุรุษ
นางมณีรักษ คําดํา
นางสาวมณีรักษ เอ็นเมืองเหล็ก
นางมณีรัตน เชื่อมกลาง
นางมณีรัตน ทะระมา
นางมณีรัตน ยืนชีวิต
นางสาวมณีรัตน รูปประดิษฐ
นางมณีรัตน ศรีจันทร

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวมณีรัตน สิทธิโชค
นางมณีรัตน หนูยิ้มซาย
นางมณีวรรณ พุดหลา
นางมณีวรรณ วิภาวิน
นางมณีวรรณ สามูล
นางสาวมธุรส เขาแกว
นางมธุละดา วีระพันธ
นางมนชยา อธิกรม
นางมนทชาติ สีลาโคตร
นางมนทิรา ณะใจ
นางสาวมนทิรา วุฒิสาร
นางสาวมนภรณ ลีลานอย
นางมนฤดี พนันชัย
นางสาวมนสิการ แดขุนทด
นางมนันยา กกนอก
นางมนันยา เสียงวังเวง
นางมนัสนันท เนตรสวางวิชา
นางมนัสนันท พลเดชา
นางมนัสนันท ภัทรศรัทธาผล
นางมนัสนันท วรรณพงษ
นางสาวมนัสนันท อภิชัย
นางมนัสวาท ไชยดารา
นางมนัสวี ยาทองไชย
นางสาวมนาภรณ อุนบาน
นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุย
นางสาวมยุรา คลองแคลว

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางมยุรา จันทรดวง
นางมยุรา เพชรกาญจนมาลา
นางสาวมยุรา มหิวรรณ
นางสาวมยุรา มะราช
นางสาวมยุรา เมืองฮาม
นางสาวมยุรา แสงออน
นางสาวมยุรี กันทะหลั่น
นางมยุรี ฆารโสภณ
นางมยุรี บุญเริ่ม
นางมยุรี พานชัย
นางสาวมยุรี ยลสุข
นางมยุรี แยมจันทรฉาย
นางสาวมยุรี วงศสิงห
นางสาวมยุรี ศรีจันทร
นางมยุรี สุรชาติเมธินทร
นางสาวมยุรี หวยจันทร
นางมยุรีย มะหมูดีย
นางมริษา ยุบลพันธ
นางมลฑา ภัทรางกูน
สิบเอกหญิง มลรัก ทุมแสง
นางมลฤดี บุญเกาะ
นางมลฤดี มนัส
นางมลิวรรณ เวชศาสตร
นางมลิวัลย ขาวทอง
นางมลิวัลย แซฮอ
นางมลิวัลย เภาพาน

เลม ๑๓๐ 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

นางมลิวัลย อัครจิตตานนท
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร
นางสาวมะลิ แกวขาว
นางสาวมะลิ นาคสงา
นางสาวมะลิ เพ็ญเกาะ
นางสาวมะลิวรรณ ภูแชมโชติ
นางมะลิวัลย ทองอิน
นางสาวมะลิวัลย ธรรมแท
นางมะลิวัลย บุรัตน
นางมะลิวัลย ปานใจนาม
นางมะลิวัลย เปนสมรักษ
นางสาวมะลิษา พรหมทอง
นางมัจฉา อินทรีย
นางมัชฌิมา ดวงศรี
นางมัชฌิมา นาจะหมื่น
นางสาวมัชฌิมา เรือนสอน
นางมัชณิมา เหลาเวียง
นางมัญชุพร ปงปญญายืน
นางสาวมัณฑนา บุบผา
นางมัณฑนา สาระไทย
นางมัณฑนา อุทโธ
นางมัณฑยา เสพศิริ
นางมัตณา พุมเลง
นางมัตติกา กนกหงส
นางมัทนที พนมสวย
นางสาวมัทนา ศิโรดม

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวมัทนา อุนตะ
นางมัลฑลิกา นีระพันธ
นางสาวมัลลิกา ผาจันทา
นางมัลลิกา วรรณชรา
นางมัลลิกา สีมั่น
นางสาวมัลลิกา สุสานนท
นางมัสตูรอ สาและ
นางมัสยา นามเหลา
นางมากะลือซง มามุ
นางมาณี ศรีชัยอินทร
นางสาวมายีดะห เงาะเหาะติ
นางมายือนะ หามะ
นางมารศรี นิลวัฒนชัย
นางมาริน ปจฉิม
นางมารินทร มีประไพ
นางมาริษา จันทรเทียม
นางมาริสา คําซองเมือง
นางมาริสา ทัดเที่ยง
นางสาวมาริสา แสนสุข
นางมารีแย เจะแล
นางมารีแย ซือรี
นางมารีวัล สันหมาน
นางมาลัย เพงจินดา
นางมาลา พุทธา
นางมาลินี ดอเลาะ
นางมาลิสา เครือเนตร

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวมาลี เกาสังข
นางมาลี แจงมงคล
นางสาวมาลี วุฒิ
นางมาศกร ทองแทง
นางมิ่งขวัญ ประสาท
นางมิ่งขวัญ มานา
นางมิ่งขวัญ เสาโร
นางมิ่งมณี ยังสุขเกษม
นางมิณฑกาญจน แสนศรี
นางมิตรา สุรภีร
นางมีนา ประวัง
นางมีนารัตน วงศเสนห
นางมือละ เจะเตะ
นางมุกดา ศรีธาตุ
นางมุขดา ยุโส
นางมุนินทร ทะนารี
นางมูรนีย สะบูดิง
นางเมขลิณ วิจิตพจน
นางเมตตา กันทา
นางเมตตา คงสุข
นางเมตตา สิงหงาม
นางเมธวรางค อินตะวิกุล
นางสาวเมธิยา นามวงค
นางเมธิวรรณ ถวยอิ่ม
นางไมตรี คะษาวงค
นางสาวยลนภา พลชัย

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางยสุตมา ประทุมชาติ
นางยอดขวัญ ถามั่งมี
นางยอดขวัญ แสนอุบล
นางยัวรียะ มะมิงซี
นางสาวยาใจ สุวรรณรัตน
นางยาณี สรรพคุณ
นางยามีละ หลง
นางยามีละห ฮายีอาซัน
นางสาวยามีลาห กรียอ
นางยารียะ ลูดิง
นางยารีหยะ รูมิง
นางยาลีนา มานีอาเหล็ม
นางยิ่งลักษณ เกตุพิชิตกุล
นางยุคลธร บรรณารักษาสัตย
นางยุติ ชะรุงรัมย
นางยุพดี คลาดนาน
นางยุพดี คาขาย
นางยุพดี ดารารัตน
นางยุพเรศ คอทอง
นางยุพวรรณ ตรีรัตนวิชชา
นางยุพา จงอางจิตร
นางยุพา เชื้อคําจันทร
นางยุพา ทิตยวัลลี
นางยุพา ลิภา
นางสาวยุพา วรสาร
นางสาวยุพา สิงหนอย

เลม ๑๓๐ 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

นางยุพาพร ศรีสิทธิ์
นางสาวยุพาพรรณ ระลึก
นางยุพาพันธ คุณวิจิตร
นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ
นางยุพาพิน แสงจันทร
นางสาวยุพาภรณ บุญไพโรจน
นางยุพาลักษณ ใจถวิล
นางยุพาวรรณ จันทรลุทิน
นางยุพิณ ยอดภิรมย
นางยุพิน เกิดแพร
นางยุพิน แกวไตรรัตน
นางยุพิน เทพา
นางยุพิน นนตะบุตร
นางยุพิน นนทะโคตร
นางยุพิน นาลา
นางยุพิน พลเรือง
นางยุพิน พวงจันทร
นางยุพิน ภูมิชวง
นางยุพิน ลีนิน
นางยุพิน สังเกตุ
นางสาวยุพิน สายยศ
นางยุพิน สีมาก
นางยุภา จันทะบุตร
นางยุภา แซลิ่ม
นางยุภา เพียรสกุล
นางยุภาพร ดวงโตด

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางยุภาพร มะโนชาติ
นางยุภาพร แสงสวาง
นางยุภาพรรณ ศรีบุระ
นางยุภามาศ ทองเจริญ
นางสาวยุราพร จรแกว
นางยุรี จินวิเศษ
นางสาวยุรี สุโภภาค
นางยุวชน ปากหวาน
นางยุวดี กะสินรัมย
นางยุวดี ขุนหาญ
นางยุวดี บุญประกอบพร
นางสาวยุวดี ประสานสุข
นางยุวารี สะมาแอ
นางยูรียะ บิสนุม
นางยูวารียะ แวหามะ
นางยูวาหรี รังสรรค
นางสาวเย็นจิต ทองคํามี
นางสาวเย็นจิตร รัตนาแพง
นางเยาวดี อยูดี
นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนน
นางเยาวนิต อุปละกูล
นางสาวเยาวนิตย สังวิบุตร
นางเยาวพา โสสระเกษ
นางเยาวภา กลาขยัน
นางสาวเยาวภา คําสม
นางเยาวรัตน เกษวิยะการ

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวเรศ คําชมภู
นางเยาวเรศ จันทํา
นางเยาวลักษณ จิระอรัญกานนท
นางเยาวลักษณ ชมสวน
นางสาวเยาวลักษณ บุญเรืองผล
นางเยาวลักษณ ภูเฉลิม
นางเยาวลักษณ ภูสงา
นางเยาวลักษณ ลักขษร
นางเยาวลักษณ ศิริรักษ
นางเยาวลักษณ สุวรรณดวง
นางโยธกา ปาละนันท
นางโยพิน ศรีบูรณ
นางรจนา คําผุย
นางสาวรจนา จิระเดชประไพ
นางสาวรจนา นิตยพะเนาว
นางรจนา บัวทอง
นางรจนา ศรีนารินทร
นางรจนา ใหญปางแกว
นางรจนา อังกุลดี
นางรจเรจ เขมาภิรมย
นางรชานันท ชาญชัย
นางรติกร เนื่องภักดี
นางรติกร อินานันท
นางรติพร ปวงแกว
นางสาวรติมา ธงงาม
นางสาวรพีพร ธรรมรัตนวัฒนา

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์
นางรพีพรรณ เพ็ชรสีทอง
นางรมฉัตร หงษอุดร
นางสาวรมณภัทร มัติโก
นางรมณีย จันทรสุข
นางสาวรมิดา ตายเกิด
นางรมิตา อินหันต
นางรวงทอง เชื้อลี
นางสาวรวิพร ไชยคํา
นางสาวรวิวรรณ ฉ่ําตุย
นางรวีวรรณ เกษแกว
นางสาวรศิตา รัตนโชติมาศ
นางสาวรสซีมา วาโระ
นางรสนี ผองฉวี
นางรสรินทร กิตติกาจ
นางรสสุคนธ พูนกลาง
นางรอซีดะ ดาบู
นางสาวรอปอะห
บินหะยีอับดุลวาฮับ
นางรอพีอะ โรหิโตปการ
นางรอสีดาห ดาโอะ
นางรอฮายา แวโซะ
นางรอฮีมะห มะเส็ง
นางสาวระฑิยา อังคุระษี
นางระนาด ทองทาย
นางสาวระพีวรรณ ประสงคสิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๖๕
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

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวระวิ ขอมอบกลาง
นางระวิวรรณ บุญสม
นางรักคณา มุงคุณ
นางรักนา รัตนพันธ
นางรักมณี สุระเสียง
นางรักษณาลี ศรีสะอาด
นางสาวรักษิณา แกวพงษา
นางสาวรังรอง วภักดิ์เพชร
นางสาวรังษินี คําพุกกะ
นางรังษิยา โคตรภูธร
นางรังษิยา สากุล
นางรัจจนา พงษขยัน
นางสาวรัจดา ศรีคําแซง
นางรัชฎากรณ ตรีสินสกุลชัย
นางสาวรัชฎาพร กุลจิตตินารา
นางสาวรัชฎาภรณ ดวงศรีจันทร
นางรัชฎาภรณ หิรัญโรจน
นางรัชณัน ตุพิภาค
นางสาวรัชณีวัลย ธรรมรัตตานนท
นางรัชดา กุลนันทิวรรธน
นางรัชดา แดงโกเมน
นางรัชดา นิลฉวี
นางรัชดา สินจีน
นางรัชดาภรณ สุจารี
นางรัชนก พันธงาม
นางรัชนก วาภพ

๔๔๙๑
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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรัชนิดา เมียดประโคน
นางรัชนี กมล
นางรัชนี กิจสอ
นางรัชนี กิณเสน
นางรัชนี จันทรเหลือง
นางรัชนี ใจหาญ
นางรัชนี ชาวทอง
นางรัชนี ชุณหปราณ
นางรัชนี นวลศิริ
นางรัชนี บอกประโคน
นางรัชนี ผันอากาศ
นางสาวรัชนี พรหมมา
นางรัชนี ศรีจันทร
นางรัชนี สิงหโท
นางสาวรัชนี แสนพินิจ
นางรัชนี หวานแท
นางรัชนีกร โทหารวงษ
นางรัชนีกร นาดี
นางสาวรัชนีกร ประสาร
นางสาวรัชนีกร ปญโญ
นางรัชนีกร โพธิ์ทรัพย
นางรัชนีกร วรรณทะเสน
นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ
นางรัชนีกรณ ศรีคลาย
นางสาวรัชนีพร ตุลสุข
นางรัชนีภรณ วรรณวุธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๑๗
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

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนีย รายณะสุข
นางรัชนีวรรณ นามกันยา
นางรัชนีวรรณ พิสาดรัมย
นางรัชนีวรรณ พุทธศรี
นางรัชรินทร มิ่งคํา
นางรัชรินทร สองสง
นางรัญจวน กิมาวะหา
นางสาวรัญจวน แจมจันทร
นางรัญจวน นิลสุข
นางรัญญาภัทร กุลจิราภัทรฐากูร
นางรัดดาวรรณ จันทรแกว
นางสาวรัตดาวัณ บุพล
นางรัตติยา แกวหนู
นางรัตติยา วงศวุฒิ
นางรัตติยา อาจวาริน
นางรัตนดา ทองมี
นางรัตนดา ทานกระโทก
นางสาวรัตนพร เหลาคนกลา
นางรัตนมณี มวงอ่ํา
นางสาวรัตนา กลาศักดา
นางสาวรัตนา คงชูดวง
นางรัตนา งานทวีเลิศสิน
นางสาวรัตนา ไชยเลิศ
นางรัตนา ซื่อสัตย
นางรัตนา ทองผุด
นางรัตนา ทองมั่น

๔๕๔๓
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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรัตนา ทุมชะ
นางรัตนา บุณโยประการ
นางรัตนา ปานเกิด
นางรัตนา เย็นประโคน
นางรัตนา รัตนคุณ
นางสาวรัตนา วิหกเหิร
นางรัตนา อูอรุณ
นางรัตนากร พงษสุธีถาวร
นางรัตนากรณ คฤหานนท
นางสาวรัตนาพร เชื้อคําจันทร
นางรัตนาพร อรทัย
นางสาวรัตนาภรณ กลางมะณี
นางสาวรัตนาภรณ เตียวิเศษ
นางรัตนาภรณ ปนเปง
นางสาวรัตนาภรณ มีรักษา
นางรัตนาภรณ ศรีสุข
นางรัตนาวดี อดทน
นางรัตมณี ไชยหาญ
นางรัตมณี สุทธิอาจ
นางสาวรัติยา ธรรมมา
นางรันติยา คาเว็ง
นางสาวรัศนี วิบุลยกุล
นางสาวรัศมี จิรวิวัฒนภัทร
นางสาวรัศมี เจริญรัตน
นางรัศมี ถนัดทาง
นางรัศมี ทาลา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔

นางรัศมี ธารเอี่ยม
นางรัศมี บุตรงาม
นางรัศมี สรสิทธิ์
นางรัศมี สอนแกว
นางสาวรัศมี โฮมแพน
นางรัศมีจันทร บุษดี
นางรัสรินทร ฮงพานิชตระกูล
นางราณี สายแกวเทศ
นางราตรี แกนวงศ
นางราตรี จันทรคลาย
นางราตรี จันทะคุณ
นางราตรี จําปาแดง
นางราตรี ทิพยมหาอินทร
นางราตรี แทนคํา
นางราตรี ฝอยทอง
นางสาวราตรี พลตรี
นางราตรี ศรีสุวรรณ
นางราตรี โสภากุล
นางราวัลย ฑีฆาวงศ
นางรําแพน ปญญา
นางรินทรดา บานเย็น
นางรินทรทอง จันทรใบ
นางรินลดา ไกรแกว
นางริมสิน พนมอุปการ
นางรื่นฤดี ผุยมาตย
นางรุง นอนา

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรุงตะวัน กองแกว
นางรุงทิพย ขันคํา
นางรุงทิพย ขันธวงค
นางรุงทิพย จําปาทอง
นางรุงทิพย นามมีฤทธิ์
นางสาวรุงทิพย นิโรจน
นางรุงทิพย วงคภูมี
นางรุงทิพย ศิรินทรวงศ
นางรุงทิพย สอพอง
นางรุงทิพย อยูคะเชนทร
นางรุงทิวา คิดดี
นางรุงทิวา ศรีวรขาน
นางสาวรุงทิวา สิงหัดชัย
นางรุงทิวา หนองเสนา
นางรุงนภา กันทะศร
นางรุงนภา เครือคําหลอ
นางรุงนภา นักกลา
นางรุงนภา เผือกทิม
นางรุงนภา พิมพเดช
นางรุงนภา แสนแกว
นางสาวรุงนภา อาศัยสุข
นางสาวรุงระพิน วงศอินตา
นางรุงรัตน ตนสารี
นางรุงราวรรณ นอยอิ๋ว
นางรุงฤดี มโนใจ
นางสาวรุงลดา ผินสู

เลม ๑๓๐ 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

นางรุงลักษณ จัดโสภา
นางสาวรุงลาพร โคตะนนท
นางรุงลาวัลย พรหมมาน
นางรุงลาวัลย วิทักษาบุตร
นางรุงศรี โมระดา
นางรุงสุริยา ทองนอย
นางรุงอรุณ นนทะโคตร
นางรุงอรุณ เปรมอน
นางสาวรุจรัก สุขเกษม
นางรุจิรัตน บุตรโคษา
นางรุจิรา ผลรุง
นางรุจิรา ลายเมฆ
นางรุจิรา แสนยศบุญเรือง
นางรุสนา เหระเบ็ญหมาด
นางรุสหละ ยีตอหะ
นางเรณุ เกิดแสงสุริยงค
นางเรณู แกวการไร
นางสาวเรณู เข็มพันธ
นางเรณู คงคาสวัสดิ์
นางเรณู เครือวงค
นางเรณู ชูสังข
นางเรณู บัตริยะ
นางเรณู ศรีวันทนาสกุล
นางเรณู หนูอุไร
นางสาวเรไร ผิวหอม
นางเรไร สุวรรณเทพ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวเรวดี เกษตรเจริญ
นางเรวดี บุตรดีวีระวงค
นางเรืองรัตน นุกูลสุวรรณ
นางสาวเรือนแพ ดวงไข
นางโรจนา มะเย็ง
นางโรสไอนีย บินอาลี
นางไรตง มามะ
นางสาวลดามาลย วงศพรหม
นางลมัย สุขจิตร
นางลมุล ปนละออ
นางลออ ใหลสุข
นางละมอม อดกลั้น
นางละมัย เรืองสุวรรณ
นางละมัย หลาปาวงศ
นางสาวละมุน สุทคาน
นางละมุล พรมประเสริฐ
นางสาวละมูล พิพิธทอง
นางละเมาะ สมศรีแสง
นางละออง หาญยากรณ
นางละอองดาว เพ็งสา
นางละอองทิพย พลทะรักษา
นางสาวละอองศรี ทองศรี
นางละเอียด ชูค้ํา
นางละเอียด ทาวี
นางละเอียด เมิดจันทึก
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล

เลม ๑๓๐ 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

นางลักขณา กิจเทาว
นางลักขณา ขวัญยืน
นางลักขณา จิตจักร
นางลักขณา บํารุงเอื้อ
นางลักขณา มณีสุคนธ
นางลักขณา ศีลาสาร
นางลักขณา สุขอวน
นางลักขณา อาศัยนา
นางลักนภา กลอนโพธิ์
นางลักษณา เทศารินทร
นางลักษณาวรรณ สุวรรณวิศลกิจ
นางลักษมณ ไชยานุพงศ
นางสาวลักษิกา ฉิมพลี
นางลัคนา คณากรณ
นางลัคนา มั่นธรณ
นางลัคนา อมรึก
นางสาวลัญฉกร ภูธา
นางลัดดา คําเสมอ
นางลัดดา ธีรจินดาขจร
นางสาวลัดดา พร่ํายี่
นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต
นางลัดดา อารีย
นางลัดดาพร นวลพลับ
นางลัดดาวรรณ หวันลาโสะ
นางลัดดาวัลย แทนรินทร
นางลัดดาวัลย พลอาจ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางลัดดาวัลย มิตรกูล
นางลัดดาวัลย สายจันทร
นางลาวัณย เนื้อแกว
นางลาวัลย นนทะสี
นางลาวัลย วงศแกว
นางสาวลาวัลย สุโรพันธ
นางลาวัลย หมีนเหม
นางลําดวน ปาพรม
นางลําดวน ไพรสณฑ
นางลําดวน ฟองธิวงค
นางลําดวน มารศรี
นางลําดวล เพ็ชรรอด
นางลําพึง พุมเพชร
นางลําพูน หมายสุข
นางลําแพน จันทรเพ็ญ
นางลําไพ บุญราช
นางสาวลําไพ พิลาพอง
นางลําภู แกวโนนตุน
นางลําใย ตันวัฒนะ
นางลําใย ปกกะสัง
นางสาวลิขิต ศิริบูรณ
นางลุนา ศรีกุตา
นางเลิศลักษณ สุวรรณนอย
นางวงเดือน คชกฤษ
นางวงเดือน เคนบุปผา
นางวงเดือน ทองมา

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวงเดือน แทนสุโพธิ์
นางวงเดือน วัฒนา
นางวงเพ็ญ ตนพุฒ
นางวงศรัก เจริญทัศน
นางวชิรภรณ เทียบเพชร
นางสาววชิรา สุขชาติ
นางวชิรา เสือรัมย
นางสาววชิราพรรณ อันสมสี
นางวชิราภรณ จตุรพรสวัสดิ์
นางสาววชิราภรณ สืบพงศตระกูล
นางสาววณัชยา โชติขันธ
นางวณิกานดา รัตนายน
นางวณิชยา ธุระอบ
นางวทันยา ปนตามูล
นางวนิดา กุลเกษ
นางวนิดา ขยันกิจ
นางวนิดา คณะพล
นางวนิดา จิตรอาษา
นางสาววนิดา ไชยฮะนิจ
นางสาววนิดา ดิลกธนกุล
นางวนิดา เที่ยงสงค
นางวนิดา นุรักษ
นางสาววนิดา บานที
นางวนิดา ปนเกิด
นางวนิดา เมืองแกว
นางวนิดา ยอดเสาร

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
นางวนิดา วงศคําจันทร
นางวนิดา แวดลอม
นางวนิดา หอทอง
นางสาววนิดา เอกศิริ
นางสาววนิดา เอมบัว
นางวยุรี งูนิ่ม
นางวรกมล ชิ้นออน
นางวรกมล ปตตาเนย
นางวรกมล ยางกลาง
นางวรณัน ทุมทอง
นางสาววรณิศา มอบกระโทก
นางวรนุช มะธิปไข
นางสาววรนุช ลอบกระโทก
นางวรพนิตต ภัทราพิชัยพงศ
นางสาววรรณจนา รุนสีงาม
นางวรรณตรี หลาลุน
นางสาววรรณธนา วงศพิทักษ
นางสาววรรณธิดา วงษสาจันทร
นางวรรณนิภา แกวพันยู
นางสาววรรณพร จันทรไทย
นางสาววรรณพร บุญทัน
นางสาววรรณพร พูลรอด
นางสาววรรณพร โยธานารถ
นางวรรณเพ็ญ จันทรแดง
นางวรรณภา โคตรโสภา

เลม ๑๓๐ 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

นางวรรณภา ชนะบํารุง
นางวรรณภา ชื่นนอก
นางวรรณภา ตะผัด
นางวรรณภา พรหมคุณ
นางวรรณภา มานักฆอง
นางสาววรรณภา รุนแรก
นางวรรณภา วังคะฮาต
นางสาววรรณภา สมสาย
นางวรรณภา สัตยนาโค
นางวรรณลี ศรีชัย
นางวรรณวดี ไชยศร
นางสาววรรณวิภา จันทโกสิน
นางวรรณวิมล กินะรี
นางสาววรรณวิมล ไปเจอะ
นางสาววรรณา ดวนรูที่
นางวรรณา ทองแบน
นางวรรณา มั่นคง
นางวรรณา ลีแวง
นางวรรณา วัฒนกุล
นางวรรณา ศรีชู
นางวรรณา ศรีธีระวิโรจน
นางวรรณา สิทธิโยธา
นางวรรณา หมุนขํา
นางวรรณาภรณ สกุลซง
นางวรรณี ทองนาค
นางวรรณี ศรีสุวรรณ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววรรณี อาญา
นางวรรณีย สมสุข
นางวรรดี พรมแสน
นางวรรธนีย ทองนรินทร
นางวรรเพ็ญ สีแกวก่ํา
นางวรรษมนต กําเนิดสูง
นางวรลักษณ จันทรเนตร
นางวรลักษณ ปทมเบญจกุล
นางวรวดี สมสิน
นางสาววรวรรณ อินตอม
นางวรัญญา คิอินธิ
นางวรัญญา เถื่อนชาง
นางวรัญญา มุนิน
นางวราคณา เจริญภักดี
นางสาววรางคจนา เนตรธิยา
นางวรางคณา แกวสําอางค
นางสาววรางคณา แสนกลา
นางสาววราพร เกตุเลขา
นางวราพร จาภา
นางสาววราพร ดาราศาสตร
นางวราพร บําเพ็ญ
นางสาววราพร บุญเสริม
นางวราพร พันธแนน
นางวราพร ลูกไทย
นางสาววราพร เลขะวัฒนะ
นางสาววราพร ศรีบัว

เลม ๑๓๐ 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

นางวราพร อุปญญ
นางวราพรรณ ปนคํา
นางวราภรณ แกววรรณา
นางวราภรณ จันโดน
นางวราภรณ ชนะพันธุ
นางวราภรณ ชัยพร
นางวราภรณ ชางถม
นางวราภรณ เชื้อนอย
นางสาววราภรณ ซุยลา
นางวราภรณ ตรีไพศาลภักดี
นางวราภรณ ตันจริยภรณ
นางวราภรณ ถนอมผล
นางวราภรณ ทองจํารูญ
นางสาววราภรณ ทองเจริญ
นางวราภรณ นากแกว
นางวราภรณ นาคแสง
นางวราภรณ บุญเกตุ
นางสาววราภรณ บุญเจียม
นางสาววราภรณ บุตรพรหม
นางวราภรณ พึ่งพรม
นางวราภรณ แพงทรัพย
นางวราภรณ มีสะอาด
นางวราภรณ ยศธสาร
นางวราภรณ รวมชัย
นางสาววราภรณ โลกลินไลน
นางสาววราภรณ ศรเกตุ

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวราภรณ สลีสองสม
นางสาววราภรณ สินศิริ
นางวราภรณ สุขเมือง
นางสาววราภรณ สุราวุธ
นางสาววราภรณ แสงเจริญ
นางสาววราภรณ แสงลี
นางวราภรณ โสภักดี
นางวรารัตน เมิมขุนทด
นางสาววรารัตน วัฒนาภิรักษสกุล
นางสาววราลักษณ จังอินทร
นางวราลักษณ พลศักดิ์ซาย
นางสาววรินดา บริบาล
นางวรินทร นรินทรรัมย
นางวรินทร สุขทวี
นางวริศรา ตอโชติ
นางสาววริศรา รัชวัฒน
นางวริศา เหลากลม
นางวรี สุขรักษา
นางวรุณี แกวสุข
นางสาววรุณี ทองแลง
นางสาววลัญชญา แสนสุข
นางสาววลัยกรณ คํามา
นางสาววลัยพร ศรีหะชัย
นางวลัยพร สอนสระคู
นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนบดี
นางสาววลัยภรณ สําราญจิต

เลม ๑๓๐ 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

นางวลัยรัตน กานศรี
นางวลัยรัตน แกวกัณหา
นางวลัยลักษณ โจมไตร
นางวลัยลักษณ อินนอก
นางวลาภรณ ฤาไกรศรี
นางวลิดา บุญประเสริฐ
นางวลีพร ภาคภูมิ
นางสาววลีรัตน จันทรเลาะ
นางวลีรัตน สืบเคน
นางวศินี สิงหทอง
นางวัจนา ชัยรักษา
นางวัชรา ญาณปญญา
นางวัชราพร ยลถนอม
นางวัชราภรณ แคนเภาว
นางวัชราภรณ พัฒนเกรียงไกร
นางสาววัชราภรณ วิเศษ
นางวัชราภรณ ศูนยจันทร
นางวัชรินทร ทาวคํา
นางวัชรินทร นาสา
นางสาววัชรินทร รัตนนิลอมร
นางสาววัชรี แกวสาระ
นางวัชรี ทองดีเลิศ
นางวัชรี สมคิด
นางวัชรี สิทธิวงศ
นางวัชรีย มหาวงศ
นางสาววัชรียา พรมทา

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นางวัฒชรา คําภู
นางสาววัฒนกมล มีคุณ
นางวัฒนา ครองแกว
นางวัฒนา จันทรเพ็ญ
นางวัฒนา วงศเรียน
นางวัฒนา เวียงพล
นางวัฒนา หนูชู
นางวัฒนาภรณ ผาลา
นางวัณณี หารไชย
นางวันซาวีรา เบ็ญลาเตะ
นางวันดี จิตรไพวรรณ
นางวันดี จิตรเอก
นางวันดี นิลพิมาย
นางสาววันดี รวยเงิน
นางวันดี ละศรีจันทร
นางวันดี เลิศคํา
นางวันดี หลาวิเศษ
นางสาววันทนา ศรีทอง
นางวันทนา สงาเนตร
นางวันทนี ใสสวาง
นางสาววันทนี เอื้อรักษโอฬาร
นางวันทอง วงละคร
นางวันทิวา มูลสาร
นางวันนา บุดดา
นางวันปยะ สุขสําราญ

เลม ๑๓๐ 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

นางวันเพ็ญ กลาขวานอย
นางวันเพ็ญ กุศลสุข
นางสาววันเพ็ญ จันทรทรง
นางวันเพ็ญ ดาราวงศ
นางวันเพ็ญ พลชัย
นางวันเพ็ญ มาทัพ
นางวันเพ็ญ รังผึ้ง
นางวันเพ็ญ รัตนะ
นางวันเพ็ญ สุธนไพบูลย
นางวันเพ็ญ โสมมา
นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ
นางวันเพียน ศรีดา
นางวันยู ทาปลัด
นางสาววันวิภา ประสิว
นางวันวิสา ขวัญตา
นางวันวิสา ขันติวงษ
นางวันวิสา ภูมิประเสริฐ
นางสาววันวิสาข วงษจอน
นางวัลนิภา สุวรรณสอาด
นางวัลภา สุทธิอาจ
นางวัลลภา คําจร
นางสาววัลลภาภรณ โสภารักษ
นางวัลลิภา เจะโซะ
นางวัลลียา คําพล
นางวาณี ฝนทั่ง
นางวาทินี ทองอาสน

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววานิช จารุภาค
นางวายุรี มั่นยืน
นางสาววาริน ไทยศิริ
นางวาริน นะริน
นางวารินดา จูหอง
นางวาริสาร พันธุโพธิ์
นางสาววารี กมลมาลย
นางวารี ยั่งยืน
นางวารี เหล็งไทย
นางสาววารี องอาจ
นางวารุณี กันธิยะ
นางวารุณี แกวสังข
นางวารุณี จุลเจริญ
นางวารุณี เทียนนาวา
นางวารุณี บุญทัน
นางวารุณี บุตรโคตร
นางวารุณี พรมฝาย
นางวารุณีย พงศอภิวัฒน
นางวาสนา คํานาค
นางสาววาสนา ใจคํา
นางวาสนา เทพธรรม
นางวาสนา ประพฤติตรง
นางสาววาสนา เพลัย
นางวาสนา มะโนรัตน
นางวาสนา มะลิลา
นางสาววาสนา มุขออน

เลม ๑๓๐ 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

นางสาววาสนา วงศประจิตร
นางวาสนา ศรัทธา
นางวาสนา ศรีพา
นางวาสนา ศรีเมืองแกว
นางสาววาสนา สิงหโชติ
นางวาสนา ออนแกว
นางวาสนา อุดชุมนารี
นางวาสนา อุทัยชัย
นางวาสิณี เลี่ยมสุวรรณ
นางวิจิตตรา จันทรศิริ
นางวิจิตธรรม วงศรักศักดิ์
นางสาววิจิตรา ชูสงค
นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล
นางวิจิตรา ทัพซาย
นางวิจิตรา ธานี
นางวิจิตรา ปนศิริ
นางวิจิตรา เพิ่มขึ้น
นางวิชชุดา ดําปก
นางวิชชุตา แกวมณี
นางสาววิชชุตา มิระสิงห
นางวิชชุลาภา แดงสีดา
นางวิชยา ประภากรณ
นางสาววิชุดา โชคคําสีลา
นางสาววิฎานุต บรรลือ
นางวินัฎฐา สิงหเทพ
นางวินิจ สังขแกว

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววินิจฉัย ไชยขันธ
นางวินิตตรา เหลือจันทร
นางวินิตตา ลันวงษสา
นางวินิพร แซฮ่ํา
นางสาววิบูลยศรี มีเสน
นางสาววิประสิทธิ์ ไชยคํามิ่ง
นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาด
นางวิภรัตน ขุนภักดี
นางวิภา จันทรวัฒน
นางสาววิภา นุชใหม
นางวิภา สายรัตน
นางวิภา อินสุธา
นางสาววิภาดา บุพชาติ
นางวิภานุช แสงอรุณ
นางวิภาพร แกนจันทร
นางวิภาพร เบียดกลาง
นางวิภาภรณ จันจําปา
นางวิภาภรณ สวยรูป
นางวิภารักษ สะตะ
นางวิภารัตน พันจิตร
นางวิภารัตน ฤทธิแผลง
นางวิภารัตน เหลาชุมพล
นางวิภาวดี กันขุนทด
นางวิภาวรรณ กูนา
นางวิภาวรรณ ทะนะแกว
นางสาววิภาวรรณ เพชลีฬหะ

เลม ๑๓๐ 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

นางวิภาวรรณ สายยศ
นางวิภาวรรณ สุระพันธ
นางวิภาวี กรีแสง
นางวิภาวี รถมณี
นางวิมล ถึงประชา
นางสาววิมลพร พุมไสว
นางสาววิมลรัตน แกวสาระ
นางวิมลรัตน บุพศิริ
นางวิมลรัตน พระหันธงไชย
นางวิมลรัตน วงศเวช
นางวิมลรัตน วาริยาตร
นางสาววิมลลักษณ ชีววิจิตรกุล
นางวิมลวรรณ คําภาบุตร
นางวิมลวรรณ เปยมจาด
นางวิมลศรี พงษสิทธิศักดิ์
นางวิมลศิริ สายบุตร
นางสาววิมลศิลป มูลการณ
นางวิมาดา มงคลพิศ
นางวิยดา ครองยุติ
นางวิยะดา ดอกจันกลาง
นางวิยะดา ศิลปปญญา
นางวิยะดา สุขสามัคคี
นางวิยะดา สุยคง
นางวิยาภรณ จันทรคุม
นางสาววิรังรอง ทองวิเศษ
นางวิรัญรัตน พวงแกว

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวิรัลฐิตา บุณยนันทสิริ
นางวิรากร กงซุย
นางวิราวรรณ หอมวงษ
นางสาววิริยา แสงมณี
นางวิริยาภรณ มูลรัตน
นางสาววิลัยวรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ
นางวิลาพร จักษุมา
นางสาววิลาพร จันทาพูน
นางวิลาวรรณ เขียวฉออน
นางสาววิลาวรรณ คงสิบ
นางสาววิลาวรรณ บุญมา
นางวิลาวรรณ ผิวเรือง
นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง
นางวิลาวรรณ เกื้อหนุน
นางสาววิลาวัณย บุญชุม
นางสาววิลาวัณย อินตะเขื่อน
นางวิลาวัลย แจงสวาง
นางวิลาวัลย ปกกาเวสา
นางสาววิลาวัลย ยานัน
นางวิลาวัลย สอดโคกสูง
นางสาววิลาวัลย อุดชาชน
นางวิไล พงศอนันตปญญา
นางวิไล พันชนกกุล
นางวิไล มะโนสันต
นางวิไล สารรัตน

เลม ๑๓๐ 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

นางวิไล เอ็บมูล
นางวิไลทอง จุมพลา
นางวิไลพร จิตตมั่นการ
นางวิไลพร แจงถิ่นปา
นางวิไลพร ทองดี
นางวิไลพร บุญล้ํา
นางวิไลพร หงษทอง
นางวิไลพรรณ ยิ่งตระกูล
นางวิไลรัตน คงวร
นางวิไลรัตน มณีนิล
นางวิไลลักษณ ธนสีลังกูร
นางวิไลลักษณ ผองศรี
นางวิไลลักษณ ยงยืน
นางวิไลลักษณ เสียงเพราะ
นางสาววิไลลักษณ อิ่มหมี
นางวิไลวรรณ กิ่งสกุล
นางสาววิไลวรรณ เกลียวเพียร
นางวิไลวรรณ คํามั่น
นางวิไลวรรณ เจียวกก
นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ
นางสาววิไลวรรณ ปราบวิชิตร
นางวิไลวรรณ มาแสนจันทร
นางสาววิไลวรรณ เมืองละออง
นางวิไลวรรณ ศุภนิจวัฒนา
นางวิไลวรรณ เศรษฐรุงเรือง
นางสาววิไลวรรณ สงสาร

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวิไลวรรณ สําราญสุข
นางวิไลวรรณ เสิกภูเขียว
นางวิไลวรรณ ออนชื่นจิตร
นางวิไลวรรณ อะโคจันทร
นางวิไลวรรณ ฮานต่ํา
นางวิไลวรรณ จิตมณี
นางวิไลวัลย รอดวินิจ
นางวิวรรธนี เฉลิมทอง
นางวิสาข บุญตานนท
นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์
นางวิฬาวัลย สีสุข
นางสาววีซานา อับดุลเลาะ
นางวีณา อนันต
นางวีนัสนี ศรีกันยา
นางวีนัสรินทร การุญ
นางวีรญา สีหอําไพ
นางวีรยา บุญมาพิทักษกุล
นางวีรยา ยะมอนแกว
นางวีรยา ลี้พงษกุล
นางสาววีรวรรณ คงปาน
นางสาววีรวรรณ บุญฤทธิ์
นางวีรวรรณ เรืองออง
นางวีระวรรณ นาควัน
นางสาววีระอร ไชยรา
นางสาววุฒิพร แกวกองทรัพย
นางเวชะณิการ อินตะนัย

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวเวียงคํา วงศคูณ
นางเวียงชัย นาลาดทา
นางแวซง กามอ
นางแวซารลีฮา นิเด
นางสาวแววดาว แกวสวาง
นางแววดาว ชัยมณี
นางแววดาว ไทยธานี
นางสาวแววตา ไชยขันธ
นางสาวแววตา วิเศษสิงห
นางใวยกุล ยะขาว
นางศมนวรรณ ทองสง
นางสาวศรกมล ระโหฐาน
นางสาวศรสุดา ชูพันธ
นางศรัญญา เจริญรัมย
นางศรัญญา วงคหมอ
นางศรัญญาภรณ เฝาทรัพย
นางศรัญยรัศต เสนามงคล
นางสาวศรัณยพร ฟุงธานีรัตน
นางสาวศรัณยภรณ พัวพันธ
นางศราวดี เอี่ยมขํา
นางศริญ เชยคําแหง
นางศริญญา สุทธารัตน
นางศริณทิพย นาคสังวัจฉระ
นางศรินยา นอยดี
นางศรีฉัตรมงคล เชื้อนัก
นางศรีชา คําพา

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศรีนวล ศรีอ่ํา
นางศรีพรรณ กระจายทรัพยากร
นางศรีพรรณ กอนสมบัติ
นางศรีพันธ สีสงา
นางสาวศรีพันธ สุขสวัสดิ์
นางสาวศรีเพ็ญ สมเขื่อน
นางศรีวรรณ ปญญานิล
นางศรีวรรณ หงษทอง
นางศรีวิไล แกวปรีชากร
นางศรีเวียง ทองเกตุ
นางสาวศรีเวียง โนนสันเทียะ
นางศรีสุดา จิตรพิลัย
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง
นางศรีสุดา ดําคลาย
นางศรีสุดา ทองคําหอ
นางศรีสุดา เทียมโคกกรวด
นางศรีออน พันธจูม
นางศโรณี มั่นศรัทธา
นางสาวศลักษมณคุณ แสนเมืองใจ
นางศวรรยา นอลา
นางศศิกาญจน กัณนอก
นางศศิฉาย โนนแวง
นางสาวศศิชา มีกูล
นางสาวศศิณา สยามล
นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ
นางสาวศศิธร เกษจอย

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศศิธร คงวัน
นางสาวศศิธร เงินคง
นางศศิธร จันทวี
นางศศิธร จูดคง
นางสาวศศิธร เจียมโคกสูง
นางศศิธร เดชไทย
นางสาวศศิธร เดชานนท
นางสาวศศิธร เตชาวัฒน
นางศศิธร บุตรเมือง
นางสาวศศิธร มากสร
นางศศิธร แรทอง
นางศศิธร สุขสวาท
นางศศิธร สุภศร
นางศศิธร สุวรรณพัฒน
นางสาวศศิธร เสารแกว
นางศศิธร อินตะปญญา
นางศศิประภา อินริราย
นางศศิภา วงศใหญ
นางสาวศศิมา ทุยอน
นางสาวศศิยา เจะยะ
นางสาวศศิวิมล สินสมรส
นางศศิวิมล เสนาฤทธิ์
นางสาวศันศนีย เพชรเปยมแสงงาม
นางศันสนีย กองพันธ
นางสาวศันสนีย พวงทอง
นางศันสนีย พันธุออน

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวศันสนีย ภูบุญเต็ม
นางศิญาภรณ ไคขุนทด
นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
นางศิรกานต ศรลัมภ
นางศิรภัสสร พิณวานิช
นางศิราพร อนันตทรัพยยิ่ง
นางสาวศิริ อองพิมาย
นางศิริกาญจน จันทรเล็ก
นางศิริกาญจน ศรีรุงเรือง
นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ
นางศิริการณ ตาปราบ
นางศิริขวัญ เตจะ
นางศิริจันทร เกตุชาติ
นางศิริญญาพร จิ๋วภู
นางศิริญา มะเจี่ยว
นางสาวศิริเดียว วงศา
นางศิริทร เทศสาลี
นางศิรินันท เกษศรี
นางศิรินันท คําลือ
นางศิรินาถ เชื้อแกว
นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแกว
นางศิรินุช ชูกุศล
นางศิริพงศ มะละสาร
นางศิริพร เกตุรุน
นางศิริพร เกิดประสพ
นางสาวศิริพร คลองจิตต

เลม ๑๓๐ 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

นางสาวศิริพร เจริญทรัพย
นางสาวศิริพร ใจทิม
นางสาวศิริพร ชื่นแชม
นางสาวศิริพร ไชยเชษฐ
นางศิริพร ปาปะไพ
นางสาวศิริพร พวงประเสริฐกุล
นางศิริพร พาลี
นางศิริพร ภักดีจอหอ
นางศิริพร มาตรกําจร
นางศิริพร วิริกุล
นางสาวศิริพร วุฒิตา
นางศิริพร สิงคบุรี
นางสาวศิริพร สุริยา
นางสาวศิริพร สุวรรณการณ
นางศิริพร สุวรรณไตรย
นางศิริพร อุทโท
นางศิริพรรณ มะนู
นางศิริพรรณ ศิริศรี
นางศิริเพ็ญ แกวสีงาม
นางศิริเพ็ญ จันพุทซา
นางสาวศิริเพ็ญ ศรีลาศักดิ์
นางศิริภัสสร แสงศิลป
นางศิริรัตน ถมยา
นางศิริรัตน ทองที่
นางสาวศิริรัตน แนบทางดี
นางศิริรัตน พิมณาคุณ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศิริรัตน พิมานสกุลวัฒน
นางศิริรัตน ยาบุษดี
นางสาวศิริรัตน สุคันธพฤกษ
นางสาวศิริรัตน โสภณ
นางศิริรัตน หาญเวช
นางสาวศิริรัตน อุปถัมภเกื้อกูล
นางสาวศิริลักษณ กะการัมย
นางสาวศิริลักษณ ชื่นมอญ
นางศิริลักษณ ปลั่งวิจิตร
นางศิริลักษณ พิมพแกว
นางสาวศิริลักษณ ราชสุวรรณ
นางศิริลักษณ เลขะวัฒนะ
นางสาวศิริลักษณ ศรีสุพรรณ
นางศิริลักษณ สายสินธุ
นางศิริลักษณ สุทธิพงศธร
นางศิริลักษณ โสมะณี
นางศิริลักษณ อาแวจู
นางสาวศิริลักษณ อิศรางกูร
นางศิริวรรณ กรุณามิตร
นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
นางศิริวรรณ คลังทอง
นางสาวศิริวรรณ คําแสนพันธ
นางศิริวรรณ ซอนพุดซา
นางศิริวรรณ นาคเสน
นางสาวศิริวรรณ บัวภา
นางศิริวรรณ ประสพบุญ

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริวรรณ มงคลนํา
นางสาวศิริวรรณ รักษาสระนอย
นางศิริวรรณ อุสารัมย
นางศิริวัน มั่นยืน
นางศิริสุดา มะสิมาปะโข
นางศิริอร ไชยสิทธิ์
นางศิโรรัตน ทองคําดี
นางศิลามล เทียนสมบัติ
นางศิวพร สองศรี
นางศิวพร สุขปน
นางศิวภรณ เกตหนองโพธิ์
นางศิวภา บัวสุวรรณ
นางศิวิมล นักสอน
นางศุกภักตรา บุศเนตร
นางศุจินันท ไตรคุมมะดัน
นางศุทธมน หงษหนึ่ง
นางศุภกัญญารัตน บุญรัตน
นางสาวศุภนิช เพิ่มพูล
นางศุภมาศ หอยสกุล
นางศุภรัตน คําชมภู
นางศุภลักษณ ดีรักษา
นางศุภลักษณ ตาคํา
นางศุภลักษณ ศรีผาวงศ
นางศุภลักษณ ศรีสันติธรณ
นางศุภวรรณ งามแสง
นางศุภวรรณ ชาตรี

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศุภวรรณ หมั่นเขตกิจ
นางศุภวัลย อุปมาณ
นางศุภวารี วีระนันท
นางศุภัทร สุขยา
นางสาวศุภากร จันทรสุข
นางสาวศุภากร แสนสุข
นางศุภางค ภูสทาน
นางศุภานัน เสนคราม
นางสาวศุภาพิชญ จันทรแกว
นางศุภาพิชญ ศรภักดี
นางศุภาวรรณ กันยามิน
นางศุภิสร ฮวบขํา
นางศุภิสรา ชาจันทึก
นางสกลรัตน มุกดา
นางสการินทร เศรษฐากา
นางสกาวเดือน แกวแท
นางสกาวรัตน ไกรมาก
นางสาวสกาวรัตน มอญใหม
นางสกุณา กันคุม
นางสงกรานต จันทะนาม
นางสงบ ตาดไธสง
นางสาวสงวน พันลําภู
นางสงวน หีบแกว
นางสงวนศรี ปกกระโทก
นางสาวสถาพร ดวงเงิน
นางสถาพร นาสารีย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔

นางสถาพร โยธานันท
นางสถิตยา กูลเกื้อ
นางสนธยา คํานนท
นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
นางสนา นายดิง
นางสมกมล ณ เชียงใหม
นางสมคิด บานเย็น
นางสมคิด ยีหวังกอง
นางสมคิด สอนโกษา
นางสมคิด เหลาพิไล
นางสมจิต นาสอน
นางสมจิตร ขุนอําไพ
นางสาวสมจิตร คงพิรุณ
นางสาวสมจิตร สุขสิงห
นางสาวสมจิตร ดวงดารา
นางสมจิตร นิรมิตรนุรักษ
นางสาวสมเจตน เรืองฉาย
นางสมใจ จิตสิริไพบูรณ
นางสมใจ ชูหนู
นางสมใจ พูลเทพ
นางสาวสมใจ เล็บเหล็ก
นางสมใจ สุขเกษม
นางสมถวิล สระแกว
นางสมถวิล แหงธรรม
นางสมทรง ไชยเทพ
นางสมทรง ภิรมยรส

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสมทรง สวัสดี
นางสาวสมทรัพย เรืองไพศาล
นางสาวสมนา กาละนันท
นางสมบัติ นิลพัฒน
นางสมบัติ บดีรัฐ
นางสมบัติ รัศมีวงศ
นางสาวสมประสงค เงินเมือง
นางสมปรารถนา จันทรประทัด
นางสมปอง สีดํา
นางสาวสมพร ตุมกูล
นางสมพร นวลรักษา
นางสมพร ปลอดประโคน
นางสมพร รุจิเลิศ
นางสาวสมพร ศรีวราสาสน
นางสมพร สระแกว
นางสมพร หุนทนทาน
นางสมพร เฮงขวัญ
นางสมพินิชญ วัฒนกิจ
นางสาวสมพิศ ทาปลัด
นางสาวสมพิศ ปนแกว
นางสมพิศ สิงหรา ณ อยุธยา
นางสมมัก เชียงเครือ
นางสมมาศ หาสูง
นางสาวสมยง พวงมาลัย
นางสมร มะเระ
นางสมร แสงชํานิ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖

นางสาวสมรักษ ทิวงศษา
นางสมรักษ พนภัย
นางสมฤทัย ชูทิพย
นางสมฤทัย สมจิตต
นางสมลักษณ ฆังคะประทุม
นางสมลักษณ สุวรรณเพ็ง
นางสาวสมศรี เจริญสุข
นางสมศรี แพทยอําพร
นางสาวสมศิลป สุวรรณวงศ
นางสมสมร พยัคฆทอง
นางสมสวย เจียรนัย
นางสมสอาด อินสุข
นางสาวสมหญิง วงคคําจันทร
นางสาวสมหมาย บัวมณี
นางสาวสมหมาย เพชรขวัญ
นางสมหมาย ศิริบุญรอด
นางสมหราย วันเย็น
นางสมัชญา พิพัฒฐาดร
นางสมัย เขียนศรีออน
นางสมาพร ทุมมากรณ
นางสมาพร สมหวัง
นางสรญา มนตรีโพธิ์
นางสรอยทิพย ไทยนอย
นางสรอยเพชร โคตรประทุม
นางสรอยเพชร เพิ่มดี
นางสาวสรอยสน นพภารัมย

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสรัญญา จําปาทอง
นางสรัญญา ทองสงา
นางสรารัตน หมั่นศึกษา
นางสาวสราลี สุขประเสริฐ
นางสาวสราลีย ศรีปญญา
นางสริญญา สุวรรณกูฏ
นางสริตา พิสิฐแกวภากร
นางสาวสรินนา เกษงาม
นางสรินยา พงษสวัสดิ์
นางสาวสรีนา ฤทธิ์โต
นางสาวสโรชรัตน นันโท
นางสลักจิตต สิงขุดร
นางสลักฤทัย พรมศาลาเมฆ
นางสาวสลิตตา วงศษาพาน
นางสวนีย หะยะมิน
นางสวภา ศิริ
นางสวรรยา สุภาพ
นางสาวสวรส ประดับศรี
นางสวรส เพ็งเภา
นางสาวสวางจิตร ปดทุม
นางสวาท พิมพแพทย
นางสวิชญา เจียมธนานุรักษ
นางสสิยาภรณ เพลียซาย
นางสาวสอฝยะ ติ้งหวัง
นางสอาด พรมนอก
นางสาวสะนา สะแอเตะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘

นางสะลิฝะ ใบเต
นางสะอาด ดาบแกว
นางสะอาด พลซื่อ
นางสังวาลย สมณะ
นางสัจจา กิจขยัน
นางสันทนา โชติรัตนพงศธร
นางสัมพันธ จันทะรัง
นางสาคร ประกอบกิจ
นางสาคร เอกเกิด
นางสาธินี วันชัย
นางสามินี ขันธุปทม
นางสายใจ เข็มทอง
นางสาวสายใจ ฉิมมณี
นางสาวสายใจ เปงปา
นางสาวสายใจ พรมปาวงศ
นางสายใจ พลสิงห
นางสายใจ ศรียาน
นางสาวสายใจ ศรีสังข
นางสายใจ แสนภักดี
นางสายชล ไชยยันต
นางสายชล เพชรพัด
นางสายชล เพชรศรี
นางสายชล สงแสง
นางสายทอง ตะปญญา
นางสายทอง มณีเชษฐา
นางสายธาร เนมขุนทด

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสายน้ําผึ้ง ประสานสงค
นางสายบัว พิมพมหา
นางสาวสายฝน เกิดสวัสดิ์
นางสายฝน แกวมณี
นางสายฝน ศิวายพราหมณ
นางสาวสายพิณ คะนันชาติ
นางสาวสายพิณ คําวงศษา
นางสายพิณ ตลอดพงษ
นางสาวสายพิน กองกระโทก
นางสายพิน คงพระบาท
นางสาวสายรุง ทองวิชิต
นางสายรุง ศรีพยอม
นางสายรุง โหนขุนทด
นางสาวสายรุง อุดเงิน
นางสาวสายลม พิลึก
นางสายสมร เสนทอง
นางสายสวาท อองหวาง
นางสายสุณี กิตติประพันธ
นางสาวสายสุณี ทองสวย
นางสาวสายสุณี สีหวงษ
นางสายสุณีย แกวนิมิตร
นางสายสุณีย ไพบูลยกสิกรรม
นางสาวสายสุณีย แสงก่ํา
นางสายหยาด จันทรคูเมือง
นางสาวสาริศา ศิริบูรณ
นางสาวสาริศา สุขสมสิริ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐

นางสาลินี ผิวศิริ
นางสาลินี พละเลิศ
นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่
นางสาวิตรี กาฬหวา
นางสาวสาวิตรี ตุมมี
นางสาวสาวิตรี แหนผัน
นางสาวสําเนียง เขียวชอุม
นางสําเนียง คงสมัย
นางสําเนียง ตรีวุธ
นางสําเนียง สุริยาประภา
นางสาวสําเภา แลดี
นางสํารวย ลาวเพ็ชร
นางสํารวย สุขพอคา
นางสาวสํารอง เสนงาม
นางสําราญ เพชรศรี
นางสําเร็จ กอนฝาย
นางสาวสําเร็จ สุทธิ
นางสําฤทธิ์ ศิลาแกว
นางสําอาง ชาญพนา
นางสําอางค แสงอรุณ
นางสิตาวีร สุขแสน
นางสิทธิณี กะทู
นางสินใจ เลิศสงคราม
นางสินใจ อาษาศรี
นางสาวสินีนาฎ นิลสนธิ
นางสินียภัทร วงศารัตนะ

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสิรยา เลิศไกร
นางสาวสิริกร บุญเที่ยง
นางสิริกัญญา สุวรรณ
นางสาวสิริกาญจน ขุนทอง
นางสิริกาญจน ดวงสุข
นางสาวสิริขวัญ พาพันธ
นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง
นางสิรินดา ธิกุลวงษ
นางสาวสิรินภา อยูสถิตย
นางสาวสิรินันท แซผุง
นางสิรินาถ เห็มสุข
นางสิริพร กิมทอง
นางสิริพร คงอิ้ว
นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด
นางสิริพร อนุสรพรพงศ
นางสิริพร อินทรกําแหง
นางสิริพรรษ คลายสุบรรณ
นางสิริภัทร สุขกําเนิด
นางสิริภา เพชรดําดี
นางสิริมา มวงงาม
นางสิริมา สอนคําหาญ
นางสิริมา หมวดคง
นางสิริมาลี ไชยมงคล
นางสิริยากร ฉายสุริยะ
นางสิริรักษ ชัยเมืองยอง
นางสาวสิริรัตน งามสาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริรัตน ตรีทศ
นางสาวสิริรัตน ทวีทรัพย
นางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย
นางสิริลักษณ ชาแทน
นางสิริลักษณ ผลาเลิศ
นางสาวสิริวรรณ ออนหนองหวา
นางสิริวิมล เสนบุญมี
นางสิริสรบ กอนสุรินทร
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล
นางสิษฎธิณี เกื้อรอด
นางสีนวล โกสินทร
นางสีนวล ฝามงคล
นางสาวสุกรี รัตนพันธ
นางสุกฤตา ศรีลิ้ม
นางสุกัญญา เกษดา
นางสุกัญญา แกวหมื่นไว
นางสุกัญญา จํารูญอิสระกุล
นางสุกัญญา ชัยธีระสุเวท
นางสาวสุกัญญา ชูอินทร
นางสาวสุกัญญา โชติรัตน
นางสุกัญญา ดีหามแห
นางสุกัญญา เดชเอี่ยม
นางสุกัญญา ตนภู
นางสุกัญญา โตะเส็น
นางสุกัญญา แนบเนียด
นางสุกัญญา บัวลอย

๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุกัญญา บึงบาง
นางสาวสุกัญญา บุญธรรม
นางสุกัญญา บุญหยาด
นางสาวสุกัญญา ประจักกัตตา
นางสาวสุกัญญา ไผจิตร
นางสาวสุกัญญา เพชรล้ํา
นางสุกัญญา มุงตอบัว
นางสุกัญญา ลุนผา
นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร
นางสุกัญญา สังขแกว
นางสุกัญญา สุวรรณรัตน
นางสุกัญญา หลวงวงษ
นางสาวสุกัณญวภัค บัวเรียน
นางสุกัณณิกา แถวไธสง
นางสุกันยา เกตุหอม
นางสาวสุกันยา ขวัญออน
นางสาวสุกัลยา ขาทิพยพาที
นางสุกาญฎา แกวบุปผา
นางสุกิจกาญจน เพชรแกว
นางสาวสุขจิราภรณ ทิพยอุตร
นางสาวสุขณภา สําเนียงสูง
นางสุขวิเลิศ คําอุนสาร
นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค
นางสุคนธ ผาสุข
นางสาวสุคนธทิพย ใจออน
นางสุคนธมาศ บุปผาชาติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔

นางสาวสุคนธรัตน ชํานาญนาค
นางสุคนธา โคตรโสภา
นางสุคนธา บุญเกษ
นางสุคนธา สาระขันธุ
นางสาวสุคล ปราบณรงค
นางสุคันธรี แสงตะวัน
นางสาวสุจิตตรา นิจรมย
นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ
นางสุจิตตา แกนการ
นางสาวสุจิตรฐา เบกไธสง
นางสุจิตรา กองทอง
นางสาวสุจิตรา จิรังกรณ
นางสาวสุจิตรา เจริญตา
นางสุจิตรา ชอบสระนอย
นางสุจิตรา โซพิมาย
นางสุจิตรา เดชสองชั้น
นางสาวสุจิตรา ธรรมเจริญ
นางสุจิตรา ธรรมเนียม
นางสุจิตรา พรมเทพ
นางสาวสุจิตรา วงศรัตน
นางสุจิตรา สามารถ
นางสุจิตรา สุขชวย
นางสุจิตรา อับดุลลาห
นางสุจิตราภรณ มาตยวังแสง
นางสุจินดา งอยปดพันธ
นางสุชัญญา ชัยมงคล

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุชาดา เกียรติอมรเวช
นางสุชาดา คํามะนารถ
นางสุชาดา จารงค
นางสุชาดา ชยางคานนท
นางสาวสุชาดา ชุมแสง
นางสุชาดา รีเวียง
นางสุชาดา สุนทองหาว
นางสาวสุชาดา เสวกสูตร
นางสุชาติ โมสูงเนิน
นางสุชามนตร จินดาไทย
นางสุชิน กรมเวท
นางสาวสุชีรา บัวแยม
นางสุณี คุณสุทธิ์
นางสุณี สุรทิน
นางสุณีย มัดถาปะโท
นางสุณีย เสียวสูงเนิน
นางสาวสุณีรัตน แพทยหลวง
นางสุดจิตต หนูเกื้อ
นางสุดเฉลียว ไทยกรรณ
นางสุดรัก ราชประสิทธิ์
นางสุดาทิพย นนตระอุดร
นางสาวสุดาพร ใจเที่ยง
นางสุดาพร ศรีจันตะ
นางสุดาพร สิงหสุข
นางสุดารัตน ไตรยวงค
นางสุดารัตน นิระปะกะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖

นางสาวสุดารัตน ภูมิคอนสาร
นางสาวสุดารัตน วรรณโก
นางสุดารัตน ศรพรหม
นางสุดารัตน สีสด
นางสุดาลักษณ ไวแสน
นางสุดาวรรณ ไชยแสน
นางสาวสุทธดา ทองกอบสม
นางสุทธภา โพธิ์ศรี
นางสาวสุทธิกานต คําหลา
นางสุทธิดา เขานอย
นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจันทร
นางสุทธินี โฆษิตานนท
นางสุทธินี วัดศรีพะเนา
นางสุทธิมา นอยจันทร
นางสุทธิรา ถิ่นชาญ
นางสุทธิลักษณ มีแหยม
นางสุทธิวรรณ สมศรี
นางสาวสุทธิวรรณ อายฝอย
นางสุทธิวา คําออนดี
นางสุทัศน จําปาศักดิ์
นางสุทัศน โชระเวก
นางสุทัศน พิศณุ
นางสุทิตสา ชุมภูแสง
นางสุทิศา จารุเดชา
นางสุทิศา ชัยดวง
นางสุทิศา วงษประเสริฐ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุธนารีย ศรีเมือง
นางสุธรรมมา ชาปู
นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช
นางสุธัญญา เทพเกื้อ
นางสุธัญญา นวลแสง
นางสุธาทิพย ทุนทวีศีลศักดิ์
นางสาวสุธาทิพย เหวขุนทด
นางสุธาพร แกวมณี
นางสุธารักษ จิตรโสภาภรณ
นางสุธาวิณี หลงเก
นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุม
นางสาวสุธิดา แกวจาเครือ
นางสุธิดา ตาทิพย
นางสาวสุธิดา พาดิ
นางสุธิตา ไชยสุข
นางสุธิตา สีสิงห
นางสาวสุธิภรณ ขนอม
นางสุธีรา โอชา
นางสาวสุนทร นามใหม
นางสุนทรา สําเภา
นางสาวสุนทราลักษณ พุกยม
นางสุนทรี ชุมยางสิม
นางสาวสุนทรี ณ นคร
นางสาวสุนทรี ศุทธิวรรณรักษ
นางสุนทรีภรณ ฝุนมะนาว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘

นางสุนภา ทองเอี่ยม
นางสุนันฑา หนูเรือง
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
นางสุนันทา ครองยุทธ
นางสุนันทา ชมภู
นางสุนันทา ถือคุณ
นางสุนันทา ทองพันชั่ง
นางสุนันทา รัตตมณี
นางสุนันทา สงาเนตร
นางสาวสุนันทา สุขสําราญ
นางสุนันพร มาลัยทอง
นางสุนัยนราห เพียงกิจ
นางสาวสุนา ณ สุโหลง
นางสาวสุนิดา อนุรุด
นางสุนิตา คงวิจิตร
นางสาวสุนิษา แกวขุนทอง
นางสาวสุนิษา บัวดง
นางสุนิษา ศรีภิรมย
นางสาวสุนิสา งามเมือง
นางสุนิสา เฉลิมพลโยธิน
นางสุนิสา พรหมแกว
นางสุนิสา ศรีสุวรรณ
นางสุนีนาถ พันธสําโรง
นางสุนีย เดชครอง
นางสุนีย สีลาแสง
นางสาวสุนีย อาแว

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุนียรัตน มีแสง
นางสุนีรัตน โกฎหอม
นางสุนีรัตน ถวิลถึง
นางสาวสุนีรัตน บดสันเทียะ
นางสุนีรัตน พลดงนอก
นางสุนีรัตน เมฆลอย
นางสุนีรัตน สอนบาล
นางสุนีรัตน สุทธิวรรณ
นางสุเนตร ขวัญดํา
นางสาวสุเนตร บุตรชานนท
นางสุเนตร เสารเงิน
นางสาวสุเนตรา สายเชื้อ
นางสาวสุบรรณ ฉัตรสุวรรณ
นางสาวสุประภา การเพียร
นางสุประวีณ จันทะเรือง
นางสุปราณี งดงาม
นางสาวสุปราณี บทศรี
นางสุปราณี ปรมสกุล
นางสุปราณี ปองวงษ
นางสาวสุปราณี พิมพิการ
นางสาวสุปราณี โพธิ์บุตรดี
นางสุปราณี ศรีตะกูลวงค
นางสาวสุปราณี สุขนาน
นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข
นางสุปราณี อางหิรัญ
นางสุปราณี อินตะวงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐

นางสุพร ดวงเกลี้ยง
นางสุพรพิศ ผลรักษา
นางสุพรรณ วงศหาญ
นางสุพรรณพร สิทธิแตสกุล
นางสาวสุพรรณพิศ โฉมมณี
นางสุพรรณา สุเวชเวทิน
นางสุพรรณี งอสอน
นางสุพรรณี นาคแนวดี
นางสุพรรณี นามทอง
นางสาวสุพรรณี ประสงคสุข
นางสุพรรณี ยวนจิตปยะ
นางสุพรรณี ศรีทอง
นางสุพรรณี สารสําเร็จ
นางสาวสุพรรณี สาลีงาม
นางสุพรรณี อาวรณ
นางสุพรรษา สังวาระ
นางสุพรรษา หนองทองทา
นางสาวสุพักตร ทองแสง
นางสุพัชนี เอียบฉุน
นางสุพัฒตา ภูสอดสี
นางสุพัตร ปญญาสิทธิ์
นางสาวสุพัตร เพ็ชรรัตน
นางสุพัตรา กุลบุตร
นางสาวสุพัตรา แกวเกิดมี
นางสาวสุพตั รา จอยเจริญ
นางสุพัตรา จั่นจีน

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
นางสุพัตรา ไชยจันหอม
นางสาวสุพัตรา ไชยตะมาตย
นางสุพัตรา ไชยยศ
นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
นางสุพัตรา พนมมาศ
นางสาวสุพัตรา แพงมา
นางสาวสุพัตรา ไพจิตรผลกวี
นางสุพัตรา ไพศาลธรรม
นางสุพัตรา ศรีศิริ
นางสุพัตรา สรางนานอก
นางสุพัตรา สุวรรณบุตร
นางสุพาพร อินทา
นางสุพาภรณ วิไลประสงค
นางสุพิชชา พันธุมี
นางสุพิชชา วรรณพันธ
นางสาวสุพิชฌาย ทองเลิศ
นางสุพิชฌาย เสาระโส
นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง
นางสุพิศ บุญศิริ
นางสุพิศ เบ็ญมาศ
นางสาวสุพิศ ปานรังษี
นางสาวสุพิศ ศรีบัว
นางสุพิษร พิทักษ
นางสุเพ็ญพัฒน ศรีดี
นางสุภรศรี ศรีสุรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒

นางสาวสุภรัตน แกวพวง
นางสุภลักษณ ทวีรส
นางสาวสุภัค วงคใหม
นางสาวสุภัค เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวสุภัคชญา จินารัตน
นางสุภัคร ภูจิตร
นางสุภัคร สุขกฤต
นางสุภัชญา แสงกงพลี
นางสาวสุภัชศร วงศคํา
นางสุภัตรา จิตโสภา
นางสุภัตรา ภาสองชั้น
นางสาวสุภัตรา วงมาเกษ
นางสุภัทรจิตรา ศักดิ์จันทร
นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท
นางสุภัทรา ไชยสัตย
นางสุภัทรา ทุมมารักษ
นางสุภัทรา สภาพอัตถ
นางสุภัทรา อภิบาลบํารุง
นางสาวสุภา คิดนุนาม
นางสุภา จันโทภาส
นางสุภา จันบัว
นางสาวสุภา โชยรัมย
นางสาวสุภา นามะสนธิ
นางสุภา แสงสุวรรณ
นางสุภากร สกุลเดช
นางสุภาณี สุคม

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุภานันท นันทกุล
นางสาวสุภาพ นวลประเสริฐ
นางสาวสุภาพ พุฒดํา
นางสุภาพ รัตตสนธิกุล
นางสุภาพ สุดหอม
นางสุภาพ อามาตยภักดี
นางสาวสุภาพร กอนเทียน
นางสุภาพร ขันแกว
นางสาวสุภาพร โขงรัตน
นางสุภาพร คํามะยอม
นางสุภาพร เชิงรบ
นางสุภาพร เชื่อมขุนทด
นางสุภาพร นอยฤทธิ์
นางสาวสุภาพร บินทจร
นางสุภาพร บุญแสน
นางสุภาพร เบาหินลาด
นางสุภาพร ประเสริฐสังข
นางสุภาพร ปติ
นางสาวสุภาพร ผงทอง
นางสุภาพร ผาบุญ
นางสุภาพร เผือกเดช
นางสุภาพร พรมวงค
นางสุภาพร มอญขาม
นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง
นางสุภาพร ลามะให
นางสุภาพร วงศคํามา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔

นางสุภาพร ศรีคํา
นางสุภาพร ศรีศักดิ์นอก
นางสุภาพร เศรษฐไตรรัตน
นางสาวสุภาพร สุพนัส
นางสุภาพร แสนผาบ
นางสาวสุภาพร หลักคํา
นางสุภาพรรณ ศรีบุญเรือง
นางสุภาพันธ มงคลประดิษฐ
นางสุภาภรณ คมขํา
นางสุภาภรณ ปญญานวล
นางสุภาภรณ ปนละมัย
นางสาวสุภาภรณ พันธชัย
นางสุภาภรณ รอดเที่ยง
นางสาวสุภาภรณ เหิมขุนทด
นางสุภาภรณ อรปญญา
นางสุภามิตร หาญประสพ
นางสุภาระดา ปลัดอิ่มพะเนาว
นางสุภาลักษณ โปรยไธสง
นางสุภาวดี กิจเกิด
นางสุภาวดี แกววิศาสตร
นางสุภาวดี ขันบุญ
นางสุภาวดี คงคํา
นางสุภาวดี ดีกุดตุม
นางสุภาวดี เทียนนอย
นางสุภาวดี บุญญาพิจิตร
นางสุภาวดี วุฒิยาสาร

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุภาวดี ศรีนุกูล
นางสาวสุภาวดี ศิริมา
นางสาวสุภาวดี สังคพร
นางสุภาวดี สุระกําแหง
นางสาวสุภาวดี เสนาพรม
นางสาวสุภาวดี อารีการ
นางสุภาวดี อินปาน
นางสุภาวรรณ หาญรินทร
นางสาวสุภาวรรณ ประกิจ
นางสุภาวัลย บุญใส
นางสุภาสินี สอนแกว
นางสุภิญญา กระจายศรี
นางสุภิญญา ประกอบศิลป
นางสุภิญญา ราศรี
นางสุภี บัวหอม
นางสุภี เมืองโสม
นางสาวสุมณฑา มีสุข
นางสุมณฑา อินทกาญจน
นางสุมณี วุฒิฐานะวิวัฒน
นางสุมาพร ทองใบใหญ
นางสาวสุมาลิน ดอกไม
นางสุมาลิน หาญโสดา
นางสาวสุมาลี จุลลาศรี
นางสาวสุมาลี เซ็ม
นางสุมาลี ดอกพวง
นางสุมาลี ดํารงจิตติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖

นางสุมาลี ทองแกว
นางสุมาลี นาคกระโทก
นางสุมาลี นาควิโรจน
นางสุมาลี พงษพนภัย
นางสุมาลี รวมธรรม
นางสุมาลี ระงับทุกข
นางสุมาลี ศรีพุทธ
นางสุมาลี สมแกว
นางสุมาลี แสนสีลา
นางสุมาลี อินทรศักดิ์
นางสุมิตรา คล้ํางาม
นางสุมิตรา ใจกลา
นางสุมิตรา ประชัน
นางสาวสุเมธตา งามชัด
นางสุรกิจ พันธุเทศ
นางสุรพรรณ ฉิมงาม
นางสุรภี อุปโท
นางสุรัชนา โพธินาแค
นางสุรัสวดี เภารัศมี
นางสุรางค ตันกูล
นางสุรางค นกสี
นางสุรางครัตน ยมศรีเคน
นางสุรางครัตน ศูนยจันทร
นางสุริจันทร มวงขวัญ
นางสุรินทร ตันสกุล
นางสุรินทร อวมเจริญ

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุริยาภรณ จันทศ
นางสุริวิภา วงศอํามาตย
นางสุรีทรัพย บุญโยดม
นางสุรีธร ขันติโคตร
นางสาวสุรีพร ทรัพยศรี
นางสุรีพร ศรีบู
นางสุรีภรณ มาลาสาย
นางสุรีย คํานวน
นางสุรีย วงศนวล
นางสุรีย ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรียพร อุดปน
นางสาวสุรียรัตน สัชฌุกร
นางสุรียรัตน สุนันตา
นางสุรียรัตน หอมจะบก
นางสุรีรัตน ศรีบุตร
นางสุรีลักษณ วันทานี
นางสาวสุลัดดา จูกระโทก
นางสาวสุลาวัลย วิชัยระหัด
นางสุลินดา ศรีดามา
นางสุวดี สารแสน
นางสาวสุวนัญ สุวรรณลิวงค
นางสุวภัทร ดอกบัวแกว
นางสาวสุวรรณ คํามูล
นางสุวรรณภา งามดี
นางสุวรรณา เขียวดี
นางสุวรรณา เจิมจรุง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘

นางสาวสุวรรณา แถมพยัคฆ
นางสุวรรณา สะอาด
นางสุวรรณา สุขเจริญ
นางสุวรรณี ทองนวลจันทร
นางสุวรรณี สุนสาย
นางสุวรรณีย ทองเกตุ
นางสาวสุวรรณีย อินทรแกว
นางสาวสุวารี ฤาชา
นางสุวิมล แขงขัน
นางสาวสุวิมล ลือยศ
นางสาวสุวิมล สังขเมือง
นางสาวสุวิมล สุกันธา
นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
นางสุวิมล แสนลัง
นางสุวิรัตน วงศตรี
นางสุวีณา ฉิมพลี
นางสุวีณา สุขะ
นางสุไหวดะ หลังเกต
นางสุฬานันท เหลาคุณ
นางสุอาภา รัตตนิทัศน
นางสาวสูภายูรา มือโดรอแม
นางสาวเสงี่ยม คําศรี
นางสาวเสงี่ยม นวนรักษา
นางเสริมสุข ประดิษฐขํา
นางเสวิกร เรืองกิตติคุณ
นางเสวียน สิงหาคร

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเสาวคนธ ประมูลจักรโก
นางเสาวคนธ สมาน
นางเสาวณิต กองเงิน
นางเสาวณิต ทัพโยธา
นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
นางเสาวณีย แกวพิบูลย
นางเสาวนิตย มาปะเม
นางเสาวนีย โคตรชมภู
นางเสาวนีย ใจยา
นางเสาวนีย นันสมบัติ
นางเสาวนีย ภาณุสุวัฒน
นางเสาวนีย สัตยะคํา
นางเสาวพันธ วุฒิเกษตรกิจ
นางเสาวภา ไปยะพรหม
นางเสาวภา ภูประภาดิลก
นางสาวเสาวภา วิเศษ
นางเสาวภา สมพูล
นางเสาวรภย ญาณสุธี
นางเสาวรส บุตรวาป
นางสาวเสาวรสธ พลโคตร
นางสาวเสาวลักษ ประทุมศิริ
นางเสาวลักษณ สรอยสนวน
นางเสาวลี ขันนาเลา
นางเสียงขิม อุนพิกุล
นางสาวแสงจันทร ไชโย
นางแสงจันทร สิงหทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐

นางสาวแสงดาว แกวดวงสี
นางแสงเดือน เกตานนท
นางแสงเดือน คงพลปาน
นางแสงเดือน เชียรกิจสุนทร
นางสาวแสงเดือน เถนนิยม
นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ
นางสาวแสงเดือน พลมาก
นางแสงเดือน มณทนม
นางแสงเดือน เมืองโคตร
นางแสงเดือน ยิ่งยง
นางสาวแสงเดือน วัชระจิติพงศ
นางแสงเดือน อินตะงาม
นางแสงเทียน อินตะแสน
นางแสงมณี โอรสไตรรัตน
นางแสงระวี มีโสภา
นางแสงสุรีย ฤาเดช
นางแสงหลา เปงเมือง
นางแสงอรุณ เจริญตา
นางโสพิน ไชยะ
นางโสภา ไกรมุย
นางโสภา ขันเขียว
นางสาวโสภา ขําเจริญ
นางโสภา คํามะเนิน
นางสาวโสภา คูสุวรรณ
นางโสภา ชัยสารี
นางสาวโสภา บัวพรม

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางโสภา ยัสสระ
นางสาวโสภา สกุลสันติธรรม
นางโสภา สมยอม
นางโสภาพรรณ ทองคํา
นางโสภารวดี นาดี
นางโสภาวัน คําบุญเกิด
นางโสภิต จุฑาศรี
นางโสภิตา ไมเศรา
นางสาวโสรยา กําไลแกว
นางโสฬส เมืองแมน
นางหงษา คนหมั่น
นางหทัย ศรีชมภู
นางหทัยกาญจญ โคแกว
นางหทัยกาญจน จันทป
นางสาวหทัยกาณร บัวชุม
นางหทัยขวัญ ประยูรสุข
นางหทัยทิพย โพธิมาศ
นางหทัยภัทร โถวรุงเรือง
นางหทัยภัทร ศรีขลา
นางหทัยภัทร โสภาวนัส
นางสาวหทัยรัตน กันทะเลิศ
นางหทัยรัตน เกษรจันทร
นางสาวหทัยรัตน ดอกสันเทียะ
นางสาวหทัยรัตน เผานอย
นางหทัยศาสตร โพธิปรากฎ
นางสาวหนูจีน ปจจัยโคถา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางหนูทิพย จันทรจิตร
นางหนูทิล รุงเรือง
นางหยาดทิพย ซีซอง
นางหรรษา ศรีกระจาง
นางหฤทัย คําบุญเกิด
นางสาวหฤทัย สิมมะลา
นางหฤทัย อุนจะนํา
นางสาวหอมจันทร เจริญอินทร
นางสาวหอมหวน แสนเวียงจันทร
นางสาวหัทยา ขยัน
นางหัทยา ผือโย
นางสาวหัสณี ศาลางาม
นางหาซีหมะ หะยีเลาะแม
นางหิรัญญา มีสุข
นางหิรัญรัตน อบอุน
นางแหมะโสม เกษมสัน
นางสาวอกนิษฐ อวนแกว
นางอชิรญา ชูเทน
นางอชิรญา ปอเฮือน
นางอชิรญา ไพพงศ
นางสาวอณุภา สุวรรณกรณ
นางอธิกา หมื่นบํารุง
นางอธิภรณ แววสงา
นางอนงค จันทภาโส
นางสาวอนงค จันทรหอม
นางอนงค นุนเอียด

๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอนงค พันธศรี
นางอนงค พิชญศิริ
นางอนงค วาดถนน
นางอนงคคาร ทวาเรศ
นางอนงคนาฎ ดวงเศษวงษ
นางอนงคนาฏ พรมดี
นางอนงคนาฏ มั่งคั่ง
นางอนงคนารถ กองโคตร
นางอนงนาฎ โทสิทธิ์
นางอนงรัตน เชื้อกุดรู
นางสาวอนงลักษณ แสงกุลัง
นางอนัญญา คาดีวี
นางอนัญญา ไชยชมภู
นางสาวอนัญญา ดวงสุวรรณ
นางอนัญญา บุญแสนไชย
นางอนัญญา พิสุทธเมธา
นางอนิสา มงคลสุคนธรัก
นางอนุชิดา กาญจนะ
นางอนุธิดา อามาตหิน
นางอนุรักษ สีหารัตน
นางอโนทัย ทองสองแกว
นางอโนมา เชิดฉัน
นางอโนมา เย็นใจ
นางอภันตรี กมลวิบูรณ
นางอภัสสร อัศวมนตรี
นางอภิญญา ขุนวงษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔

นางสาวอภิญญา จุงเลียก
นางอภิญญา ชวงชัยชนะ
นางอภิญญา ประวัตรวโรดม
นางอภิญญา เมืองแสน
นางอภิญญา ศิริรังษี
นางสาวอภิญญา สนใจ
นางอภิญญา สุริยะศรี
นางอภิญญา หรับจัน
นางอภินทรพร แกวชุมภู
นางสาวอภิลักษณ พัฒนากุล
นางอภิศรณ แชมชู
นางอภิสรา รุงเจริญ
นางอมรมาศ เยียวรัมย
นางอมรรัตน เกตุมณี
นางสาวอมรรัตน จงอยูสุข
นางอมรรัตน ตุนมี
นางสาวอมรรัตน ถวิล
นางอมรรัตน นามสอน
นางอมรรัตน นุมปาน
นางสาวอมรรัตน บุญแกววรรณ
นางอมรรัตน บุญเปง
นางอมรรัตน มินออน
นางอมรรัตน แรกรุน
นางอมรรัตน สุภา
นางอมรรัตน หงษา
นางสาวอมรรัตน ฮองชวน

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอมรวดี ศรีโยธา
นางอมราภรณ ยศประสงค
นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร
นางสาวอรกัญญา บุญชุมวงศ
นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน
นางอรกานต เพ็งขันธ
นางสาวอรชพร มีพัฒน
นางสาวอรชยา อุนศิลป
นางอรชร กันภูมิ
นางอรชร เศรษฐบุปผา
นางอรชา เขียวมณี
นางอรชินันท มานะสุวรรณ
นางอรณี จิตรแกว
นางอรดี อินทะจักร
นางอรทัย คนขยัน
นางอรทัย คําแพง
นางอรทัย ณัฏฐากร
นางอรทัย ดาษดา
นางอรทัย ธงภักดิ์
นางอรทัย พรมวัง
นางสาวอรทัย ภูมิสิงห
นางสาวอรทัย เรืองบุญ
นางอรทัย ลีลา
นางอรทัย เศรษฐนันท
นางอรทัย สิงหชา
นางสาวอรทัย เสนาธรรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖

นางสาวอรทัย หาระโคตร
นางอรธิดา สันรัมย
นางสาวอรนภา คําเกษ
นางอรนลิน ทาบุญเมือง
นางอรนันท เชาวพานิช
นางอรนิตร โจระสา
นางอรนุช คําสิงห
นางอรนุช ชาติพันจัน
นางอรนุช เชื้อในเขา
นางสาวอรนุช ดมหอม
นางสาวอรนุช วงคสวัสดิ์โสต
นางอรพิน จันทรเกตุ
นางสาวอรพิน ชัยวงศ
นางอรพิน เมืองมูล
นางสาวอรพิน แสงคํา
นางอรพินท คงทอง
นางอรพินท ยี่สิบแสน
นางอรพินธ ไชยสมทิพย
นางสาวอรภรณ วิเวกอรุณ
นางอรฤทัย สุมาลุย
นางอรวรรณ กองเพียร
นางอรวรรณ กิจหงวน
นางสาวอรวรรณ เจาะประโคน
นางสาวอรวรรณ ธนาคุณ
นางสาวอรวรรณ บุษดี
นางสาวอรวรรณ ปลองไหม

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอรวรรณ ปวนแดง
นางอรวรรณ ผุดผอง
นางอรวรรณ มูลดี
นางอรวรรณ ศิริรัตน
นางสาวอรวรรณ สายคํา
นางอรวรรณ เลิศสําโรง
นางสาวอรวินท ชําระ
นางอรวิภา พิมพพระพรหม
นางอรศิมา ศรีสําราญ
นางสาวอรษา นิรันดรโสภณ
นางอรสา จันทวงศ
นางอรสา พงศเรืองศรี
นางสาวอรสา พันธสุ
นางอรสา สิงหสถิตย
นางอรสิริ หมื่นโฮง
นางอรอนงค กอนสําโรง
นางอรอนงค ดุมนิล
นางสาวอรอนงค ยามาเจริญ
นางอรอนงค สมภิพงษ
นางสาวอรอนงค สุขสงวน
นางอรอุมา จารเครือ
นางอรอุมา พลวงศษา
นางอรอุมา เลี้ยงวงษ
นางอรอุมา วงศบุตร
นางอรอุมา ศิริมาลาตัง
นางอรอุมา สมรฤทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘

นางสาวอรอุมา อัยวรรณ
นางสาวอรัญญา คงแกว
นางสาวอรัญญา ดวงนุย
นางอรัญญา นันอุมาลี
นางอรัญญา บานเย็น
นางอรัญญา พิกุลหอม
นางอรัญญา พิมพภา
นางอรัญญา โพชสาลี
นางอรัญญา สารีโพธิ์
นางอราม ใจแนน
นางอราม ปดทุม
นางอริยา มีไธสง
นางอริยาภรณ อภิสิทธิ์ยศกุล
นางสาวอริสา เรืองชา
นางสาวอรุณณี พรพงศ
นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
นางอรุณลักษณ คํามณี
นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ
นางอรุณศรี เมืองครุธ
นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร
นางอรุณี ชํานาญพล
นางอรุณี ทองปญจา
นางอรุณี ทุมดี
จาสิบเอกหญิง อรุณี พวงนาง
นางอรุณี เพ็งพินิจ
นางอรุณี รัตนชาญชัย

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอรุณี ศรีวงษชัย
นางอรุณี ศักดิ์พิสิษฐ
นางอรุนรัตน ชํานาญนา
นางสาวอรุนีย วันไชย
นางอลิศรา พลชลี
นางอวยพร เกื้อสกุล
นางสาวอวยพร ศรีจันบาล
นางอวยพร สีหาอาจ
นางสาวออมใจ วงศชาญศรี
นางออยใจ วิชัยศิริ
นางสาวออยใจ หมุนลี
นางออยทิพย สินนอก
นางอะฑิฆัมพร ปองโลห
นางอักษรนันท มโนรมย
นางสาวอัคครินทร แสงโยจารย
นางอัคนา พรหมจารีย
นางอัคลีมา มะยูนุ
นางอังคณา จันสนิท
นางสาวอังคณา นาสารี
นางสาวอังคณา แบบอยาง
นางสาวอังคณา มีเย็น
นางอังคณา สอดแกว
นางอังคณารักษ บุตรสุวรรณ
นางอังคนา แกวทรัพยเศรษฐ
นางอังคนา ยานะจิตร
นางอัจจิมา แกงขุนทด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐

นางสาวอัจฉรา ชวยนุม
นางสาวอัจฉรา ตั้งใจ
นางอัจฉรา ถีติปริวัตร
นางอัจฉรา นิตยวัน
นางอัจฉรา พาลา
นางสาวอัจฉรา รัชชูวงศ
นางอัจฉรา รัตนภู
นางสาวอัจฉรา วันฤกษ
นางอัจฉรา วิโรจนศิริ
นางอัจฉรา ศรีวิไล
นางอัจฉรา อีแต
นางอัจฉราภรณ ยางไพบูลย
นางอัจฉราภรณ สุริยะพรหม
นางอัจฉราวรรณ พุดหอม
นางอัจฉรีย รมวาป
นางสาวอัจฉรียา แปนจันทร
นางอัชรายุ ชูชะกา
นางอัญชนา พงษจะโปะ
นางอัญชลี กัณหา
นางสาวอัญชลี คงฤทธิ์
นางอัญชลี คงสุข
นางอัญชลี คนหมั่น
นางอัญชลี จันแดง
นางสาวอัญชลี ชาวเหนือ
นางสาวอัญชลี ไชยวงค
นางอัญชลี ไชยศึก

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอัญชลี นิลสนธิ
นางอัญชลี บุญมาตา
นางอัญชลี พรมมา
นางอัญชลี พลสิทธิ์
นางสาวอัญชลี พันธุแวงมนต
นางสาวอัญชลี มวงแจม
นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย
นางอัญชลี วงศหลง
นางสาวอัญชลี วิโย
นางสาวอัญชลี เวียงนาค
นางอัญชลี สุรินทร
นางสาวอัญชัญ ทรัพยประเสริฐ
นางอัญชัญ พูนศรี
นางอัญชิสา เล็บครุฑ
นางอัญญมณี ศิริเพ็ญ
นางสาวอัญญาณี สายสั้น
นางอัญธิวรังค ชลชี
นางสาวอัญรินทร ฉัตรโชติวรกิตติ์
นางสาวอัมพร คชคีรี
นางสาวอัมพร คนึงเพียร
นางอัมพร เฉียบแหลม
นางอัมพร ชัยฤทธิ์
นางอัมพร เหลาวงษา
นางอัมพรรัตน ปจจะโร
นางอัมพวา คงภักดี
นางสาวอัมไพ บุญสรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒

นางอัมไพ องอาจไพบูลย
นางอัมรินทร คําทวี
นางอัศริญา โดสามะ
นางอัษฎาพร แนวคําดี
นางอัสนี อาแว
นางสาวอัสราพร ทองเจริญ
นางอาคม สุขกลับ
นางอาซีซะ สะดง
นางอาซีซะห บริบูรณสุข
นางอาซียะ โซะมะดะ
นางสาวอาซียะห เจะเลาะ
นางอาซีเราะ สะแม
นางสาวอาณารัฐ กกกนทา
นางอาดีละ มาจํา
นางสาวอาทิตยา กางสี
นางอาทิตยา กาดนอก
นางอาทิตยา พันธสุวรรณ
นางสาวอาบีบะ ตาเปาะโตะ
นางอาภรณ จันทรไชย
นางอาภรณ จิตรจังดวง
นางสาวอาภรณ นรสิงห
นางสาวอาภรณ นาลงพรม
นางอาภรณ พรมวิจิตร
นางอาภรณ พรรณวงศ
นางอาภรณ สันติวรกุล
นางสาวอาภาพร ทองคํา

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอาภาภรณ สงศรี
นางสาวอาภารัตน นอยแสง
นางอาภาวดี จิตผดุงวิทย
นางสาวอาภาศรี ชุมชื่น
นางอารณีย ชัยเจริญ
นางอารดา พลอาษา
นางสาวอารมณ ศรีนิล
นางอารมณ เอกาบูรณ
นางอารมย เพ็ชรกิ่ง
นางอารยา กัณหา
นางอารยา ชออังชัญ
นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ
นางอารยา ยิ่งสม
นางอารยา เล็กอุทัย
นางสาวอารยา สงคราม
นางอารยา สาระจันทร
นางอารวรรณ คํานันท
นางสาวอาระยา อินนอย
นางอาริยา โชติพานิช
นางอาริศรา มาศรี
นางอารี สุขแดง
นางอารีพันธุ จุลโลบล
นางอารีย ชัยวงษวัน
นางอารีย ไชยสาร
นางอารีย นาสะอาน
นางอารีย ฝอยทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔

นางอารีย ใสดํา
นางอารียวรรณ รัศมี
นางอารียะ ไสยาตรี
นางอารียา จะรา
นางอารีรัตน ขอรม
นางอารีรัตน เงินคํา
นางอารีรัตน พันธแกน
นางอารีรัตน ศรีกรุงพลี
นางอารีรัตน สิงพร
นางสาวอารีละ ยูมะโซะ
นางอาลีญา เทศอาเส็น
นางอาสานะ สุวรรณกระวี
นางอาสียะ มะลา
นางอาหวา มะรียอ
นางอํานวยพร ดวงใจ
นางอําพร คาคลอง
นางอําพร ไชยนรินทร
นางอําพร วังเอก
นางอําพร ออนวัน
นางอําพรรณ แกวเรือง
นางอําพัน คาดคําฟู
นางอําพันธ มีผล
นางอําไพ นาคขุนทด
นางอําไพ วัฒนเหลืองอรุณ
นางอําไพ ศรีมีชัย
นางสาวอําภรณพักษ บุพศิริ

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอิงกมล บุญลือ
นางสาวอิงอร แกนเกษ
นางอินทิรา พาพลงาม
นางอินทิรา สมชาติ
นางอิ่มอนงค ทาขาม
นางสาวอิศริยา เสียมไหม
นางอิษณาพร คุมตะบุตร
นางสาวอิสราภรณ ธรรมยโกศิษฐ
นางอิสลามียะ คาน
นางอิสสรียา วังธรรมเจริญ
นางอิสหมะ สุขเสนีย
นางอุฑารัตน โชติกะ
นางอุดมรัตน วงศณรัตน
นางสาวอุดมลักษณ วานิชชัง
นางอุดมลักษณ สุริยะสกุลพงษ
นางอุตมาวดี พลคชา
นางอุทัย คงไพฑูรย
นางอุทัยวรรณ บรรจงจิตร
นางสาวอุทุมพร พรมสอน
นางอุบล ชูทอง
นางอุบล ศรีมหาพรม
นางอุบลภา กาญจนบูรพา
สิบเอกหญิง อุบลรัฐ บัวกลาง
นางอุบลรัตน คําฟู
นางสาวอุบลรัตน จักรแกว
นางอุบลรัตน ใจดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖

นางอุบลรัตน บัวจําปา
นางสาวอุบลรัตน หยีปอง
นางอุภาพร เหลาคนคา
นางสาวอุมาพร กองแกว
นางอุมาพร บูรณเจริญ
นางอุมาพร ลําเพย
นางอุมาภรณ เชื้อนัก
นางสาวอุมาวิชนีย อาจพรม
นางสาวอุราพร แกวฉาง
นางอุราพร อินทรแกว
นางอุไร คงเมือง
นางอุไร จงกลาง
นางสาวอุไร ภักดีพิบูลย
นางอุไร ภาคกุหลาบ
นางสาวอุไร ยอดพิจิตร
นางอุไร รักษาชนม
นางอุไร อิ่มรักษา
นางอุไรรัก พันโกฏิ
นางสาวอุไรรักษ สมสีไสย
นางสาวอุไรรัตน ธุระสุข
นางสาวอุไรรัตน ออนพรม
นางอุไรวรรณ ชินวงษ
นางอุไรวรรณ สระกระวี
นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค
นางอุไรวรรณ แสงผล
นางสาวอุไรวรรณ หินทอง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอุไรวรรณ จันทา
นางอุไรวรรณ บัณฑิตภิรมย
นางอุลัยวรรณ สังขเมือง
นางอุลัยวรรณ สุวรไตร
นางอุษณี รัตนโภคภัณฑ
นางอุษณีย เจะมาริกัน
นางสาวอุษณีย เดชวิทยาวุฒิ
นางสาวอุษณีย ถาวร
นางอุษา นารถไพรินทร
นางอุษา นิ่มตรง
นางสาวอุษา ปานดํา
นางสาวอุษา โพธิ์ทองสุข
นางอุษา หอมสุดใจ
นางสาวอุสนีย บูรพา
นางอุสา สุขศิริ
นางเอมอร ไกรศร
นางสาวเอมอร งามสงา
นางเอมอร บูรณศักดิ์
นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติ
นางเอ็มอร คําชัย
นางเอ็มอร บําขุนทด
นางเอริสา สงชวย
นางเอื้องคํา หริ่มแกว
นางเอื้องพร สุภา
นางสาวเอื้อมพร ตรีภาพนาถ
นางเอื้อมพร พองพรหม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางเอื้อมพร สุคนธมัท
นางเอื้อมพร เสริฐกระโทก
นางเอื้อมพร หัสรินทร
นางเอื้อมพรรณ ขวัญแกว
นางแอนนา วัฒโน
นางสาวแอเสาะ มาแย
นางสาวโอ เอี่ยมวิไลย
นางไอลดา สิงหนสาย

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางไอลัดดา ปามุทา
นางฮัสมะห สะอีด
นางฮาซือนะ สะมะแอ
นางฮาบีบะห ดาโอะ
นางสาวฮามิดะ ปูตีลา
นางสาวฮาลิมะ เสมาทอง
นางฮาลีเมาะ เฮงมะนีลอ
นางฮาสีมะห มูดอ

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑,๕๓๑ ราย)
นายกมล แสงบุดดี
๑๗ นายกิตติกรณ ไชยสาร
สิบเอก กรวัฒน ตันเจริญ
๑๘ นายกิตติคุณ รัตนเดชกําจาย
นายกรัณยพล กรปรียาการย
๑๙ นายกิตติวัฒน จันทรศิริ
นายกริชชัย บุญกอง
๒๐ นายกิติพงษ จันทรเทศ
นายกฤตธนกร รอดอุปการ
๒๑ นายเกรียงไกร ไชยโคตร
นายกฤตยชญ ไพรสณฑ
๒๒ นายเกรียงศักดิ์ บุญสุข
นายกฤษฎา รุนเจริญ
๒๓ นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน
นายกฤษฎาุตม ประพรหมมา
๒๔ นายเกียรติศักดิ์ ญาณะวงษา
วาที่รอยตรี กฤษฎาพันธ จันทรปญญา
๒๕ นายเกียรติศักดิ์ ปาละสิทธิ์
นายกฤษณะ พงษนิล
๒๖ นายโกวิทย กรรชนะกาญจน
นายกฤษดา คํามาบุตร
๒๗ นายโกศล ชวยแกว
นายกองเกียรติ แจมสิริจริยาวัตร
๒๘ นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน
นายกองสุริยา สารพิมพ
๒๙ นายขรรคชัย ศีลอาภรณ
สิบตํารวจตรี กัมปนาท เกษแกว
๓๐ นายขัตติวรรธน ทวีถิ่น
นายกัมพล ลูลา
๓๑ นายคมกฤษณ ตระกูลบุตรศรี
นายกําจัด สุขประเสริฐ
๓๒ นายครรชิต แปนหมึก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายครรชิต พลไชย
นายครรชิต วงศเหิม
นายคําพันธ เวียงนนท
นายโฆสิต ประพันธ
นายจตุรงค คงจตุพร
นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน
นายจักรกฤษณ สนอวม
นายจักรพงศ คําเพราะ
นายจักรพรรดิ์ สวัสดี
นายจักรา ปญญาวรรณรักษ
นายจํานงค สิทธิศักดิ์
นายจิรวัฒน สุเมธวรรณ
นายจิรศักดิ์ คําวอน
นายจิรายุวัฒน คัทจันทร
นายเจษฎา โพธิ์ผา
นายเจษฎา เวียงพล
นายเจษฎา สุทธิสา
นายฉลอง โตสวัสดิ์
นายเฉลิม บูคะธรรม
นายเฉลิมชัย พันโนลิด
นายชนะชัย เรืองโรจน
นายชอบ บัวสําลี
นายชัชวาล การเพียร
นายชัชวาล มั่นคง
นายชัฎฌนาลัย สีแกว
นายชัยณรงค ลอยประโคน

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชัยภูมิ สมกูล
นายชัยยนต นนทมาตย
นายชัยรัตน เพ็งเหมือน
นายชัยรัตน อินทะแสง
นายชัยวัฒน พิมพบุญเสริม
นายชัยสิทธิ์ ลือโขง
นายชาญชัย ภูพานเพชร
นายชาญฤทธิ์ เบ็ญจจินดา
นายชาตรี ระลึก
นายชาตรี วรรณโย
นายชุมพร เพงเล็งดี
นายชูชาติ พรหมอุน
นายชูศักดิ์ ปชัยภูมิ
นายเชาวฤทธิ์ ปุงโพธิ์
นายเชาวลิต ทองเสมอ
นายโชติพัฒน จันทรโกมลวัฒน
นายไชยจิตร ศรีมุล
นายฐนภัทร บุญชวย
นายฐานุสรณ หนูสมจิตต
นายณรงค ขุนไชย
นายณรงค จามจุรี
นายณรงค นอมระวี
นายณรงคศักดิ์ ขาวสุริยจันทร
นายณวัฒน จันทเขต
นายณัชรัณ ภูระหงษ
นายณัฏฐวี สุขแสวง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นายณัฐกฤษ จันทรคณา
นายณัฐดนัย ดวงใจ
นายณัฐนันท หินออน
นายณัฐพงศ ฉลาดแยม
นายณัฐพนธ สงแสง
นายณัฐพล คุมวงศ
นายณัฐพล เงินใส
นายณัฐพล มาแกว
นายณัฐวรรธน สาวิกันย
นายณัฐวิญญ สิรเดชธราทิพย
นายณัฐวุฒิ ทองพัฒน
นายดนูวัส ทิพยนอย
นายดํารงค ประเสิรฐสังข
นายเดชา ชายสวัสดิ์
นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ
นายเตชสิทธิ์ ศรีสุเมธารัสมิ์
นายทนอง ผาเพียว
นายทยุต เทวบุตร
นายทวนชัย เรืองบุญ
นายทวี เขตขัณฑ
นายทวีศักดิ์ สุธรรม
นายทองคํา อําไพ
นายทองหลอ พาขึ้นพรอม
นายทอน วิลา
นายทัศวิน โขรัมย
นายทินกร กัลยาวงษ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายทิวากร ดวงเกตุ
นายเทพประทาน ศิโล
นายเทวา ศิริวิไลซ
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
นายไทพนา ปอมหิน
นายธงชัย ทํานา
นายธนกร ขุนจันทรดี
นายธนชัย อุนอวน
นายธนพล ยืนยง
จาเอก ธนวิทย เฟองฟู
นายธนันชัย พรมภูงา
นายธนา กองทุม
นายธนากร เปรมพลอย
นายธนากฤช ครุเจนธรรม
นายธนาพล วงษไทย
นายธนายุต จันทราเขต
นายธนิต เสาวพันธุ
นายธนิตย ทองทาย
นายธเนตร เล็กวารี
วาที่รอยเอก ธรรพณธรณ ศีลาสาร
นายธรรมนูญ เนาวสุวรรณ
นายธรรมรัตน บาลี
นายธราพงษ พูลประเสริฐ
นายธวัชชัย มูลตรีภักดี
นายธวัชชัย ยวงคํา
นายธวัฒนชัย แกวเมืองปก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

วาที่รอยโท ธาตรี คําเมืองแพน
นายธาตรี ยีปนจอ
นายธีรพงษ สําเร
นายธีระ ธุศรีวรรณ
นายธีระวัฒน กองเงิน
นายธีระวุธ พันธัง
นายเธวิญ เย็นใจ
นายนคร สาชํานาญ
นายนคินทร ภูริพงษ
นายนนทชนนปภพ ปาลินทร
นายนพดล แกมเพชร
นายนพพรณ คลายหางหวา
นายนพพล สุขภิรมย
นายนริทธิ์ ไกรเทพ
นายนรินทร กะฐินสี
นายนวัตกร หอมสิน
นายนัฐกร สีใส
นายนันทวัฒน อมตะไพบูลย
นายนาวา มาตราช
นายนิคม ชนะอินทร
นายนิตยาคม มาลําปาง
วาที่รอยตรี นิติ ทองมนต
นายนิติพัฒน เวทยตลับเงิน
นายนิติศักดิ์ ศรีสินธ
นายนิธิวัฒน บุญประคม
นายนิพนธ การเพียร

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายนิยม สุขทอง
นายนิรันดร โอทอง
นายนิรุตต โบราญประสิทธิ์
นายนิรุตน อะทะขันธ
นายนิวัฒน บุญสรอย
นายนีสาด แคยิหวา
นายบดินทร ดือราเฮง
นายบดินทร โพธิเวชกุล
นายบพิตร อิสระ
นายบรรจง ยาตรา
นายบริพัตร ไหมขาว
นายบัญชา เกาเอี้ยน
นายบัวพิตร ลาดนอก
นายบุญจันทร สีสันต
นายบุญถิน เหลาคํา
นายบุญนอม จงวิจิตร
นายบุญมี ดีแสน
นายบุญรอด นาคทุงเตา
นายบุญรอด วุฒิยาสาร
นายบุญโฮม วันนา
นายบุรินทร บํารุงรักษ
นายปรเมศ นิวงษา
นายปรเมษฐ บาลเพียร
นายประครอง วงศฉลาด
นายประชา ไกรสร
นายประภาส จันทรโคตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

นายประภาส จันทรา
นายประภาส สุริยะวงค
นายประโยชน คลายลักษณ
นายประวีณ วีรเสนีย
นายประสงค เสิศสมบัติพลอย
นายปรัชญา มีพรหมดี
นายปราโมทย พรหมบุบผา
นายปรีชา กิติพันธ
นายปรีชา จันทรเสนา
นายปรีชา ปนตา
นายปรีชา ลาภมาก
นายปรีชา สายเชื้อ
นายปรีชา สีตะแกะ
นายปญญา นาเมือง
นายปยบุตร เอมโอฐ
นายปยะ ธูปทอง
นายปุรเชษฐ มธุรส
นายพงศกร นนธิราช
นายพงษปญญา ญาณะนันท
นายพงษศักดิ์ เจริญคุณ
นายพนมไพร อาจจันดา
นายพนัชกร ไชยานนท
นายพยุงศักดิ์ ถวนนอก
นายพรชัย เขมนกิจ
นายพรทวี สีเคน
นายพรเทพ เกื้อเมง

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายพรมรินทร ผิวใบคํา
นายพรรคทวี จรีรัตน
นายพรสวรรค เหลาดวงดี
นายพสธร วงคชารี
นายพหลยุทธ สายปญญา
นายพัฒนเดช เสตเตมิย
นายพัฒนพงษ บุตรภักดี
นายพัลลภ สํานึกศักดิ์ศรี
นายพัศรินทรทร มวงศรี
นายพิชัย เหลืองอรุณ
นายพิชิต ตุนติ๊บ
นายพิชิต ทีอุปมา
นายพิเชษฐ จันศรี
นายพิเชษฐ พรหมเหลือง
นายพิเชษฐ ไชยบาล
นายพิทยา ศรีดาพันธ
นายพิทักษ แกววิชิต
นายพิธี ทองแดง
นายพินิจ แทนมาก
นายพิพัฒน เชื้อเมืองพาน
นายพีรพล สิริชัย
นายพีระพัชร มหาวรรณ
นายไพฑูรย เต็มวงษ
นายไพฑูลย ดวงฤทธิ์
นายไพทูลย เถาตะมะ
นายไพรัตน ผอนยา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

นายไพรัตน รัฐเมือง
นายไพโรจน เสียงหวาน
นายไพลวัน เรืองฤทธิ์
นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย
นายภาคภูมิ สิทธิผล
นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
นายภาณุพงศ ศุภอุดร
นายภานุวัฒน เสาวไลย
นายภูริ บานทอง
นายภูวนัย นนธิจันทร
นายภูวนัย พงพนัส
นายมณฑล อินเจือจันทร
นายมนตรี ลุนสมบัติ
นายมนัส เพชรชูชวย
นายมนูญ บุบผาพวง
นายมรุต บุดดีเหมือน
นายมะลาซี หะยีเลาะ
นายมานะ สุขประเสริฐ
นายมานิต เหลืองออน
นายมารุต โพธิปรากฎ
นายมีชัย วงศนครธรรม
นายยุทธจักร ไกรสิงห
นายยุทธชัย ศรบุญลา
วาที่รอยโท ยุทธชาติ ไชยบุตร
นายยุทธนา เจริญดี
นายยุทธนา ผุดผา

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายยุทธนา มาลีพัตร
นายยุทธนา อินทรคุม
นายยุทธศักดิ์ วิชานนท
นายโยธิน พูลกําลัง
นายรณกร กะหมาย
นายรณชิต พฤษกรรม
นายรวย ศรีหรัญ
นายรัชพงศ คนองมาก
นายรัชวุฒิ โนเขื่อน
นายรุงขจร โลเกตุ
นายรุงโรจน โคตรนารา
นายเริงเดช สุทธิอาจ
นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน
นายวงกต จุลรังสี
นายวรการณ บุตรตะ
นายวรนันท ขันแข็ง
นายวรวัฒน ชาญนรา
นายวรวัฒน ธรรมวงศ
นายวรวุฒิ มุลทา
สิบเอก วรวุธ ทัดเที่ยง
นายวรวุธ ภูดวง
นายวรากรณ งามศรีนวสกุล
นายวัชระ โกติรัมย
นายวัชรินทร วิเศษ
นายวัชรินทร สาระไทย
นายวันเฉลิม สติใหม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

นายวิชัย ใจยาสุนา
นายวิชัย โพธิ์ศรี
นายวิชัย รังดี
นายวิชาญ ศรีหะรัญ
นายวิชิต บริบาล
วาที่รอยโท วิญู ศรีบุญเรือง
นายวิทยะวัฒน แกงอินทร
นายวิทยา การสนธิ์
นายวิทยา ภาชื่น
นายวิทูลย ดอนพรทัน
นายวินัย หาญพรม
นายวินิช จิณโรจน
นายวิบูรณ สิงหคราม
นายวิมลชัย สิลารักษ
นายวิรชัช บุญรับ
นายวิรัช ศรีนวล
นายวิรัตน คําเวียง
นายวิรัตน เผือกวิเศษ
นายวิรัตน รวมกิ่ง
นายวีรพันธ จันตะยอด
นายวีรภัทร โปณะทอง
นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ
นายวีระ คงกระจาง
นายวีระชัย บุญอยู
นายวีระชัย พรหมแสง
นายวีระพงศ ศรีอินทร

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวีระพงษ บรรจง
นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ
นายวีระศักดิ์ แสนศรี
นายวุฒิชัย คําสมหมาย
นายวุฒิชัย ดาผา
นายวุฒิชัย ทองผล
นายเวทยยากร สืบสุนทร
นายเวโรจน ทาลุมพุก
นายเวียงชัย แสงทอง
นายแวดาโอะ เจะแวดอเลาะ
นายศรชัย เปยนประโคน
นายศรัณยู นิติศิริ
นายศรัทธา รุงไพบูลยกิจ
นายศราวุธ คนสนิท
นายศรีวรรณ ตุยตา
นายศรีศักดิ์ แสงใส
นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
นายศักดิ์ศรี ดวงมาเกิด
นายศิริชัย หอมดวงศรี
นายศิลปชัย ซื่อตรง
นายศิวพงศ วิโรจนพงศพันธุ
วาที่รอยตรี ศิวภัค พรมญาน
นายศุภชัย รัววิชา
นายศุภชัย แรงกลา
นายศุภเชษฐ ปนประเสริฐ
นายศุภรณ ประทุมทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐

สิบตํารวจตรี ศุภฤกษ จันทวงศ
นายเศก จันทสาร
นายเศรษฐศักดิ์ คุณแกว
นายสงกรานต แกววัน
นายสงคราม มโนการ
นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล
นายสงสิทธิ์ บัญญัติ
นายสมเจตน ไชยนา
นายสมชาติ เทพวงศ
นายสมชาย ดอนพุดซา
นายสมชาย แปนปรุง
นายสมชาย ฤทธิ์บํารุง
นายสมชาย เอี่ยมบางยุง
นายสมบัติ ขวัญแกว
นายสมบัติ เรียนรอบกิจ
นายสมพงค บํารุง
นายสมพงษ สุขประเสริฐ
นายสมพร นกดี
นายสมพร บุตรแกว
นายสมพร เหลาทองสาร
นายสมภพ อําพัน
นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม
นายสรายุทธ อนันตศิริ
นายสราวุฒิ พลตื้อ
นายสราวุธ นเรธรณ
นายสราวุธ สุริยพงศพรรณ

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสฤษยศ พรมนอก
นายสหภพ ศรีบุญลือ
นายสหมณฑล ละอองนวล
นายสัญญา ภูผาผุย
นายสันติ นามสวาง
นายสัมพันธ ลือขจร
นายสัมฤทธิ์ ขันติวงศ
นายสาคร กอนจร
นายสาคร ชูเกียรติ
นายสาธร ทิพยรัตน
นายสายชล ศรีวิเศษ
นายสิงหา สื่อกลาง
นายสิทธินันท วรรณจู
นายสืบศักดิ์ ไกรนรา
นายสุขสันติ์ การสะอาด
นายสุขสิทธิ์ ใจบุญเรือง
นายสุชาติ เพชรแดง
นายสุเชาว ศักดิ์แสง
นายสุทธิพงศ กันวะนา
นายสุทธิสาร หมวกเปยะ
นายสุปรีย สีระโก
นายสุพรรณ สดสา
นายสุพรรณ พลบุรี
นายสุเพียบ นาคคํา
นายสุภาพ อํานวย
นายสุเมท ดิษเจริญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒

นายสุเมธ บรรเทาวงษ
นายสุเมธ เศวตวงศสกุล
นายสุรการณ ผองสนาม
นายสุรชัย ชูค้ํา
นายสุรพงษ ทิพยประไพ
นายสุรพงษ ธรรมจักร
นายสุรพงษ พลนาคู
นายสุรพงษ สุริทะรา
นายสุรวุฒิ ซอกรัมย
นายสุรสิทธิ์ กองสินแกว
นายสุระ ชูพงศ
นายสุริยา สินธุทอง
นายสุวิชิต สมยิ่ง
นายสุวิทย จักรถนอม
นายเสกวิทย รัตนโรจน
นายเสนียราช บุญรอด
นายเสรี วิสุทธยะรัตน
นายหัตถชัย หลาคํามูล
นายหาญณรงค สีลาคุปต
นายอกรณเชษฐ จันทรโสดา
นายอดิศักดิ์ โปรงมณี
สิบตรี อดุลย ติงกูแว
นายอนันต ถมทองทวี
นายอนันต สิงหคง
นายอนันต สิริโม
นายอภิชาติ ชาเรืองเดช

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอภิชาติ อูแกว
นายอภิรัฐ ตะวังทัน
นายอภิสิทธิ์ มีสติ
นายอมตศาสตร แพงแกว
นายอรุณ พรหมมุณี
นายอัคเดช ศรีพรหม
นายอัตพร ศรีคําแซง
นายอับดุลวาฮับ จิเตะ
นายอัศวิน จันทรศร
นายอัษฎาวุธ หงษเวียง
นายอาทิตย แสนสะอาด
นายอาทิป สายใจ
นายอามาน เจะแม
นายอาลี หะยีเจะอาลี
นายอาหมัด สาและมิน
นายอํานาจ เกาเอี้ยน
นายอํานาจ แกนแกว
นายอิซา อัสนีย
นายอุทัย นะธิศรี
นายอุเทน เลิศล้ํา
นายอุลัย แกวอาจ
นายเอก นาเมืองรักษ
นายเอกชัย ศรีมงคล
นายเอนก พลคะชา
นายเอนก ศรีนาค
นางกชกร มีลาภ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

นางกชญาภา พันธภูมิ
นางสาวกชพร สีหะวงษ
นางกนกกร จงกลาง
นางสาวกนกกาญจน อุปราช
นางกนกพร บุญญะบุญญา
นางสาวกนกวรรณ จงเกษกรณ
นางกนกวรรณ บุญโชติวิวัฒน
นางสาวกนกวรรณ วงษสวัสดิ์
นางกนกอร ณิชกุล
นางกนิฏฐา พลอยเล็ก
นางกมลวรรณ กานุมาน
นางสาวกมลวรรณ ธาราเวลา
นางกมลวรรณ อูวิเชียร
นางสาวกรทิพย ยาวรัมย
นางกรรชรีย กิตติพงษวัฒนา
นางสาวกรรณิกา สิทธิวัง
นางกรรณิการ บางโรย
นางกรรณิการ หลาธรรม
นางกรวิภา ทองแดง
นางสาวกริ่งแกว นวลศรี
นางสาวกฤติมา แกวประเสริฐ
นางสาวกฤษณา จองมน
นางกฤษณา ศรีบัวระบาล
นางกฤษณา สุวรรณลพ
นางกฤษณี ธารสวิง
นางกฤษดา ไชยบุตร

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวกวิตา อินธิสาร
นางกอกานต เจริญศาสตร
นางกัญญา กัลยา
นางกัญญา แปนนอย
นางสาวกัญญาณัฐ กกแกว
นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ
นางกัญญานาถ เหมาะดีหวัง
นางสาวกัญญาพร แกวรักษา
นางกัญญาพัชร แสงสุข
นางกัญลดา แสงมณี
นางสาวกันยากร ชื่นชม
นางสาวกันยารัตน เรืองศิลปประเสริฐ
นางกัลยา ทองพุม
นางกัลยา เทพโส
นางกัลยา โทปุรินทร
นางสาวกัลยา ลานเที่ยง
นางสาวกัลยา วิทยาศิริกุล
นางสาวกาญจนา คลองแคลว
นางกาญจนา จันทรปลาด
นางกาญจนา ปุงโพธิ์
นางกาญจนา พรหมคีรี
นางกาญจนา ยอดชัย
นางสาวกาญจนา สมคิด
นางกาญจนา สอนคง
นางกาญจนา สุขจันทรา
นางกานดา ทิศนาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖

นางกานดา ลวนงาม
นางกานตรวี จันธิมา
นางสาวกานตรวี ศรียาบ
นางกาลัญู นฤปยะกุล
นางกาฬิตา สืบศรี
นางสาวกิ่งกาญจน กาวรรณ
นางสาวกิตติยากร ไพพา
นางสาวกิรณา บุญรักษา
นางกิลัย วงศกลุม
นางกุลติยา หมาดสา
นางกุลธารินท หนูแกว
นางกุลธิดา มาตยวังแสง
นางสาวเกรียงจิตร ฝายกระโทก
นางสาวเกวลิน แววสงา
นางสาวเกศินี จันทรเกษร
นางเกษแกว ชื่นรุง
นางสาวเกษราพร คูวาเทพ
นางเกษราภรณ มั่นมี
นางแกวมณี สุขจิต
นางโกลัญญา ออนหวาน
นางสาวไกลรุง เสียงไพเราะ
นางสาวขจีพรรณ จันทระ
นางสาวขนิษฐา คะเนนอก
นางขนิษฐา นกแกว
นางขนิษฐา นุชถนอม
นางขนิษฐา มูสา

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวขนิษฐา ฤทธิธาดา
นางขวัญใจ สุทธิกาญจน
นางขวัญตา ขุนทอง
นางขวัญตา มากมูล
นางสาวขวัญตา วิพลชัย
นางขวัญยุพา สมแกว
นางขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย
นางขวัญหทัย จินะราช
นางสาวขอลีเปาะ ลอแม
นางขัตติยาภรณ บาระมี
นางเขมณัฏฐ ธนสิริอนันต
นางเขมสรณ ดวงมาลี
นางสาวคอดีเยาะ เจะและ
นางคันธรส คําพิพจน
นางสาวคีรีบูรณ สีทา
นางจตุพร บรรจงแกว
นางจตุพร สาระภาพ
นางจตุพร สิงหทราเมศน
นางจรรญาบุตร ออนจันแกว
นางจรรยา ทองนาค
นางจริญญา ไพศาล
นางสาวจริยา เถื่อนเภา
นางสาวจริยา มุลเมืองแสน
นางสาวจริยาภรณ ณัฐกิตติ์กุล
นางสาวจริยาภรณ บุญเฉลียว
นางจัฏรพร มหาสาโร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันจิรา จุลรังสี
นางจันทนา จิตพิมพ อุทโย
นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญ
นางจันทนา เส็นติระ
นางจันทรจิรา แกนจันทร
นางจันทรณาวา แจมจํารัส
นางสาวจันทรเพ็ญ พรมรัตน
นางจันทรสุดา มัจฉา
นางจันทรัสม ขาวศรี
นางจันทรา ตะสูงเนิน
นางสาวจันทรา ปกการะโถ
นางจารุณี การรัมย
นางสาวจารุณี ภูอาศัย
นางสาวจารุณี สอนใจ
นางสาวจารุพร คําแกว
นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน
นางสาวจารุวรรณ ประชุม
นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช
นางจําเนียร พลพิมพ
นางจิตติมา กลัดสําเนียง
นางสาวจิตติมา ดมหอม
นางจิตรลดา ประเสริฐนู
นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง
นางจิตรลดา อินตะรัตน
นางจิตรา กุมพันธ
นางจิตรา พันธุกรรม

๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจิตรา เมืองโอด
นางสาวจิตสัมพันธ วรรณโสภา
นางจินดา เชื้อเมืองพาน
นางสาวจินตนา วงศแกว
นางจินตนา สุวรรณทา
นางจินหจุฑา มิ่งมิตรวิบูลย
นางจิรภัทร คําภาจันทร
นางสาวจิรวรรณ บางปา
นางจิรวรรณ โสภา
นางสาวจิรัตติกาญจน สุรีวรานนท
นางจิรันธนิน คงจีน
นางสาวจิราพร นวลชาย
นางสาวจิราภรณ แกวบริสุทธิ์
นางสาวจิราภรณ แผวพันธชู
นางจิราภรณ เรืองรักษ
นางสาวจิราภา นาศรี
นางสาวจุฑามณี นิลผาย
นางสาวจุฑามณี เสาระโส
นางสาวจุฑามาศ แกวพยศ
นางจุฑามาศ จันทรศร
นางสาวจุฑามาศ มูสิเกิด
นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยน
นางจุฑามาส ทวีบุตร
นางจุฑารัตน อารมณ
นางสาวจุรีรัตน นาคสมบัติ
นางจุรีรัตน รักขพันธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐

นางสาวจุไรรัตน จันทรกระจาง
นางสาวจุฬารัตน เบาทองจันทร
นางจุฬาลักษณ สุกัน
นางเจียมจิตร พิรัมย
นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญ
นางสาวฉวีวรรณ อันทริน
นางฉวีวรรณ อาศัยญาติ
นางสาวเฉลียวรัตน สมพรอม
นางชญานินทร อินทอง
นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริ
นางชฎาพร สูงปานเขา
นางชนกชนม ตะพรมมา
นางชนกวรรณ ไชยศร
นางสาวชนิดาภา แกวจําปา
นางสาวชนิตา ดําปน
นางชนินทร พันธุหลา
นางชนินทรพร พัฒนะธีรนันท
นางชนิสร กมลวรรณเลิศ
นางสาวชมฟา จันทวิเศษ
นางชมัยภรณ บัวระบัดทอง
นางชมัยภรณ เพชรเทียนชัย
นางชริกา อุรารื่น
นางชลธิชา เงินมูล
นางชลธิชา ไชยคํา
นางชลิดา ไชยพันธกุล
นางชลิตา ตวนบุตร

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางชวนคิด โพธิ์แหบ
นางสาวชวารินทร แกวบุตตา
นางสาวชัชชญา แซลิ่ม
นางชัชฎาพร ปะตะเน
นางชาติรส เลิศรัตนปญโญ
วาที่รอยตรีหญิง ชารี เติมแตม
นางชาลี เทศนอก
นางชุฎาพร บุญฉลาด
นางชุติกาญจน ประทุมเมฆ
นางชุตินาถ ปนมุณี
นางชุติมณฑน หุมแพร
นางสาวชุติมา ไกรทอง
นางชุติมา จันทรเทพ
นางชุติมา สุขพรม
นางชุลี ซุนสุวรรณ
นางสาวชูขวัญ มงคลสุข
นางซอนกลิ่น สีสังข
นางซูรียา หะยีสาและ
นางไซหนับ เตะบาซอ
นางสาวญาใจ ใจสุข
นางสาวญาณวดี เนืองศรี
นางสาวญาณิชศา ยวงแกว
นางสาวญาดา มาอวน
นางญาธิตา อักษรพิบูลย
นางสาวญานิสา สะภา
นางฐานิตา อินปาน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒

นางฐานิติ จันทรหยวก
นางฐิติชญา จินโจ
นางฐิตินันท ทันพรม
นางฐิติพร เรืองนุน
นางฐิติมา แกวกลา
นางสาวฐิติมา ผองแผว
นางสาวณฐิตา ปุดปา
นางณภัสสรณ พวงทอง
นางสาวณหทัย ใจบุญ
นางณัฏฐพิชา โคตรดก
นางณัฐกฤตา วลีประทานพร
นางณัฐกานต ชุมใจ
นางสาวณัฐกานต สุจิตะพันธ
นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ
นางณัฐธยาน โพธากาญ
นางสาวณัฐภรณ แสงสวาง
นางสาวณัฐภรณ อังศิริ
นางณัฐภัสสร กลีบใบ
นางสาวณัฐภัสสร โสภา
นางณัฐรดา ฤาชัย
นางณัฐรียา แบบอยาง
นางณัฐิยา อาษา
นางณัตจีรา ธุมา
นางสาวณัทนรีภัทร คงทอง
นางณาตยา คํากิ่ง
นางณิชาภัทร ขันติเจริญ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางณิชาภา หนูสมจิตต
นางณิศารัตน ฉ่ําตระกูลพิพัฒน
นางดนิตา ศรีวรานนท
นางสาวดรุณี ศรีพรหม
นางดวงจันทร อาจศัตรู
นางดวงเดน หาญประโคน
นางดวงเดือน แกวหานาม
นางดวงเดือน ทุริสุทธิ์
นางดวงธิดา วองไว
นางสาวดั่งฤทัย ทองดา
นางดารณี ใจอยู
นางสาวดาราณี หวยจันทร
นางดาวนภา ฤทธิแกว
นางดาวศิริ เสาปา
นางเดือนเพ็ญ อินทรหนอ
นางแตงออน เทพโส
นางสาวถนอมนวล ศรีแดง
นางสาวถาวร ทะเรรัมย
นางถาวร นาคสุด
นางทองพูน ศรีเตชะ
นางสาวทองอินทร นางวงค
นางสาวทักษิณา ชวยบํารุง
นางสาวทัณฑิมา เศวตกานต
นางทัศดี ลาภหลาย
นางทัศนาภา สินศุข
นางสาวทัศนีย เครือแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔

นางสาวทัศนีย เงินชาลี
นางสาวทัศนีย จันทรเพ็ง
นางสาวทัศนีย ทองศรี
นางสาวทัศนีย บุญโย
นางทัศนีย หามะ
นางทัศนีย อุนสากล
นางสาวทิพมาศ กลทิพย
นางสาวทิพยกมล สนสมบัติ
นางสาวทิพยเกษร อาคาสุวรรณ
นางสาวทิพยวัลยา มิทะนนท
นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภาร
นางสาวทิพวรรณ รังไสย
นางทิพวรรณ เรืองจันทึก
นางเทพศิริ สบาย
นางเทวทินนา ทวมกมล
นางสาวธณิตชากร ปตาระโพธิ์
นางธนพร กองทอง
นางสาวธนพร มาใหม
นางธนวรรณ โสดาศรี
นางสาวธนสร ดีศรี
นางสาวธนัชพร บุญปน
นางธนัญญา ธรรมชาติ
นางธนัญญา บุตรศรีภูมิ
นางธนาจิตต พัฒยา
นางสาวธนิชชา แกวสัง
นางสาวธนิตา อุปสิทธิ์

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางธมลวรรณ แพงศรี
นางธัญชนก ศรีสุนันทา
นางสาวธัญญรัตน แกวศรีงาม
นางสาวธัญญรัศม จอกสถิตย
นางธัญญลักษณ สุวีระพันธ
นางธัณภัทร กอบคํา
นางธันยพร มีเนียม
นางธิติกานต ไชยวงศ
นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นางธิภาภรณ ชาญเชี่ยว
นางสาวธีมานันท ลีประโคน
นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญ
นางนงคนุช แคแดง
นางนงคนุช ศรีโพธิ์
นางนงครักษ เจริญ
นางสาวนงคลักษณ รอยเชียงจันทร
นางสาวนงนุช แดงเย็น
นางนงเยาว เรืองบุญสง
นางนงรักษ โพธิ์ศรี
นางสาวนงลักษณ ทองเพ็ง
นางสาวนงลักษณ ปตานุวัฒน
นางนงลักษณ พลคะชา
นางนงลักษณ วงศไชย
นางสาวนงไว ชวนคิด
นางนทีกานต สระทองออน
นางนนทนา แกวจุลลา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖

นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก
นางนภสร รัตนรินทร
นางนภสร สิงหหัดชัย
นางนภัสสร เทียมไธสง
นางนภาพร ริทัศนโส
นางนภาไล ศรีสวรรณ
นางสาวนริญญา จันลา
นางสาวนริณี หมาดเหยด
นางสาวนรินธร สีหจักร
นางนริศรา นวลนอม
นางสาวนริศรา ภูถมทอง
นางนฤชล พิมพสวาง
นางสาวนฤทัย เทศเจริญ
นางนฤนันท เพชรสุวรรณ
นางนฤมล ไกรพงษ
นางนฤมล อุยประโค
นางสาวนลัชนันท พรมโสภา
นางนวรัตน เพ็งกระจาง
นางนวลจันทร ทองอุดม
นางนวลนันท ภูมิสุวรรณ
นางนัตยฉา มณีจันทร
นางนัทธวนัญ ประดิษฐรัตน
นางสาวนันทกา เสประโคน
นางสาวนันทนภัส พรมโสภา
นางสาวนันทนภัสศ ทองอาจ
นางนันทนา บุญโสภา

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนันทนา สืบเพ็ง
นางสาวนันทิดา บุตรน้ําเพชร
นางนัยนา ยะตา
นางสาวนารีรัตน คูนาคํา
นางนารีรัตน บูรณทอง
นางนารีรัตน เสือไว
นางสาวน้ําตก เพียซาย
นางน้ําฝน อําขํา
นางนํามวรรณ สลางสิงห
นางสาวน้ําออย แกวเชื่อม
นางสาวนิจวลี แกวหนูนวล
นางนิชานันท วงศเอี๊ยดเจริญ
นางนิดทิญา พิมพตรา
นางสาวนิดา พันธไชย
นางสาวนิดานุช ปนโปธา
นางนิตยา คัชเขียว
นางนิตยา คําโยค
นางสาวนิตยา แซอึ้ง
นางสาวนิตยา นอยนันท
นางนิตยา สิทธิศร
นางสาวนิตยา หลาพรม
นางนิตยาพร กินบุญ
นางนิตยาพร ศิริสุรักษ
นางนิตยาภรณ คันศร
นางสาวนิพันธ พงษประเสริฐ
นางนิภาพร กาญจนะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิภาพร ทองงา
นางนิภาพร บั๊คตัน
นางนิภาพร อาจอารี
นางนิภาพรรณ โอภาปญญโชติ
นางสาวนิ่มนวล เศษคึมบง
นางนิรมล ทองวนอย
นางนิรัตน หอมทิพย
นางนิโรจน คําสงค
นางนิลวรรณ พรมเสนา
นางนิหามีเดาะ อัลอาตัส
นางนีรนุช ชางคิด
นางนุช สงคราม
นางนุชจรี เพลินไพศาล
นางนุชนาท สุริรัมย
นางนุชรินทร วิญูธรรม
นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตยธนกิจ
นางสาวนุชสรา อินทรมา
นางสาวนุสรา แสดงฤทธิ์
นางนูรอัยณี เจะเด็ง
นางนูรียะห หะยีแยนา
นางเนตรชนก บาลนคร
นางเนตรนภา บุญยัง
นางเนตรนภา มหาพานต
นางแนงนอย ทนันชัย
นางโนรี ศิลาทิพย
นางบังอร ชูแกว

๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางบังอร พรมมาป
นางบังอร รองวัง
นางบังอร แสงวงศ
นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวิน
นางบัณฑิตา ปนหอม
นางบานเย็น คําหมื่น
นางบุญญรัตน มุทุกันต
นางบุญรัตน มานะสุวรรณ
นางบุญเรือง โมคศิริ
นางสาวบุญเรือง อังกระโทก
นางบุญลวน ชินวงษ
นางบุญลาภ ลุนไชย
นางสาวบุปผา สาลีทอง
นางบุรณี สุวรรณโชติ
นางสาวบุษบา ใจคํา
นางบุษบา อภิวัฒนสกุล
นางบุษยา ใจบุญทา
นางสาวเบญจพร สาคเรศ
นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวกก
นางเบญจวรรณ ธีรัชสกุล
นางปณิตา ภูงามทอง
นางสาวปติญา ศิลาแลง
นางปทิตตา ขัณฑชลา
นางสาวปนัดดา ดวงนาค
นางสาวปนัดดา ปานรงค
นางปภาดา จิตตสักคุณา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐

นางประจวบ บุญพอก
นางประดิษฐา ธนรุงเรืองทวี
นางสาวประติภา วงคชมภู
นางสาวประถมพร โคตา
นางสาวประทานพร พุทธิวาส
นางประไพ ภิรมยา
นางประไพรัตน โชติพรม
นางประภัสสร สุวรรณที
นางประภาพร กิตติ์สมบูรณ
นางประภาพร เทพไพฑูรย
นางสาวประภาพร ศรีคง
นางประมวล ลูลา
นางประวีณา ชมพูราช
นางประวีณา ไพรทอง
นางปราณิสา สวัสดี
นางสาวปราณีต ชึรัมย
นางปราณีต ประสานสุข
นางสาวปราณีต รามหนู
นางสาวปรินดา เสลา
นางปริภัทร บํารุงรักษ
นางปริยากร บุญโชติหิรัญ
นางสาวปริศนา พิมพชวย
นางปรีญา ไหมหรือ
นางสาวปรีดา สังขชาติ
นางสาวปรียาภรณ ธนิกกุล
นางปวรวรรณ ทองหลอ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปวีณกร บัวเพชร
นางปญจา คาระวงค
นางปญจีรา สุวะนาม
นางปฐมาภรณ อุทัยอมฤตวารี
นางปทมา คงกระจาง
นางปทมาพร ปงหาญ
นางปทมาวดี นุยพวง
นางสาวปาณิตา อาจวงษ
นางปาตีหมะ ซีนา
นางปาริชาต แกวศุภร
นางสาวปาริชาต จิตตกําแหง
นางสาวปาริชาติ นรจีน
นางปาริชาติ สาลี
นางปาริชาติ อักษรภักดี
นางสาวปาลิกา คําวรรณ
นางปาลิตา พันบุดดี
นางปยธิดา คนเกง
นางสาวปยนุช ฉาไธสง
นางปยนุช มามาก
นางปยนุช วงษไทย
นางปยภาณี อุสมา
นางปยวรรณ บุญรักษ
นางปยะดา รัชนิพนธ
นางสาวปยะนันท เส็งประชา
นางสาวปยะนันท เหลากุดบอด
นางปยะพร เจียมจํานรรจา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒

นางสาวปยานันต บุญธิมา
นางปุญยนุช เอกศิริ
นางสาวปุณณภา บุดดาวงษ
นางเปรมปรีดิ์ จิตพิทักษกุล
นางไปรยา พลศารทูล
นางสาวผกาทิพย รันสูงเนิน
นางผองนภา เครือกนก
นางผองพรรณ เมืองประทุม
นางไผลอม ฝายพลแสน
นางสาวพจนีย มีเจริญ
นางพจมาศ จันทรโท
นางพชรชล ทาดทา
นางพชรนันท แสงปาก
นางสาวพนารัตน ทนุโวหาร
นางพนาวรรณ กิตติวรรธโนทัย
นางพนาวรรณ สุวรรณทิพย
นางพนิดา ปยะรัตน
นางพนิดา สุขพงษ
นางพนิตยาพร คงลําพูน
นางสาวพเนตร แกลวกลา
นางสาวพเยาว ทองสวนแกว
นางพรชนก วรรณพงษ
นางพรทิพย ชิตร
นางพรทิพย สุวรรณสิงห
นางพรธิภา เรือนคําฟู
นางพรนิภา นาเมือง

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพรพิมล กุศลสุข
นางพรพิมล เขตขัณฑ
นางพรพิมล เวลาเกิด
นางพรพิมาล แกวธรรม
นางพรพิศ สิริพัฒน
นางสาวพรรณงาม รอดฟา
นางสาวพรรณชนก มโนรัตน
นางสาวพรรณทิพา โภควัต
นางสาวพรรณิกา สุวรรณอําไพ
นางพรศรี อุชี
นางสาวพรสุภา อิ่มเนย
นางสาวพวงทิพย พุทธสงฆ
นางพวงพันธ บุญใบ
นางพวงพันธ โพธิ์ศรี
นางสาวพวงเพชร ศรีทอง
นางพัชนี กิติพันธ
นางสาวพัชรนันท ลิ้มประเสริฐ
นางพัชราพรรณ วัฒนกิจจานนท
นางสาวพัชราภรณ ครองชื่น
นางสาวพัชราภรณ ไชยภักดี
นางพัชรินต พลวาป
นางพัชรินทร ขําเถื่อน
นางพัชรินทร วงคติ๊บ
นางพัชรินทร สุขจันโท
นางสาวพัชรี วิบูลยกุล
นางสาวพัชลี เกษโร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓

นางพัฒนาทอง บุญประเสริฐ
นางพันธวิรา สามารถ
นางสาวพาขวัญ ปญญา
นางพาณิภัค เกตุคง
นางพาตีเมาะ นือเร็ง
นางพานทอง พรรณศิลป
นางพิกุล แกวกาหลง
นางพิกุล ศรีสารคาม
นางสาวพิชชาพร นันทตา
นางสาวพิชญาพร พลนาคู
นางพิชยา พรหมปญญา
นางสาวพิชยาศิริ พิมพทราย
นางพิณทอง ปารดิษฐ
นางสาวพิทยฐาพร แยมมูล
นางพิมพณัฐชยา ไชยอุดม
นางสาวพิมพพิศา เรืองรัมย
นางพิมพลดา นนทะภา
นางพิมล หายทุกข
นางพิรญาณ ทีโม
นางพิรานันท พรหมขัติแกว
นางพิราภรณ บุญเกิด
นางพิรุณมาศ ประเสริฐโส
นางพิรุณรัตน ศรีคํา
นางสาวพิลึก นิลศิริ
สิบตํารวจหญิง พิไลลักษณ
สุขสมบูรณ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพิไลวรรณ สิทธิมณีวรรณ
นางพุทธชาติ ยอดคํา
นางพูนสุข เผือกเดช
นางเพ็ญมณี ถันทอง
นางเพ็ญวลัยภรณ นาธานซอน
นางเพ็ญศรี เจริญสุข
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร
นางเพ็ญศรี สืบสม
นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร
นางเพลินศิริ จันทมาศ
นางเพียงอัปสร กีรติติ์พรรณราย
นางเพื่อนจิต สิงหแผน
นางไพรงาม ไกรนรา
นางไพรรินทร เจียมรัมย
นางไพรินทร พุฒตาล
นางสาวไพลินรัตน ทองสุ
นางสาวไพวัล ถาวร
นางสาวไพวัลย จําปามูล
นางภควรรณ นาคสิงห
นางภทรพร สุธาพจน
นางภรณณิการ ปนทวัง
นางสาวภัคนันท ออนฮุย
นางภัทรมาส ไชยชาญ
นางภัทรา ไปลโสภณ
นางสาวภัทรานี ไชยสุวรรณ
นางภานิชา พันธวงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕

นางสาวภานิชา ศรีภิรมย
นางภานุเกต มนตทอง
นางภารดี สิทธิศาสตร
นางภาวดี สมาน
นางภาวนา ปวนชมภู
นางภิญญมาศ พรมพล
นางภิรมย ทองเสนอ
นางสาวภูษณิศา หงษโต
นางมณฑา ริช
นางสาวมณัชยา คําเขียว
นางสาวมณีรัตน แกวพา
นางมณีรัตน ศรีวะสุทธิ์
นางมณีวรรณ ทราบรัมย
นางมธุสร บุญแรง
นางมนฤดี ธรรมสอน
นางมนสิชา พงอุดทา
นางมนัสนันท ทองสูบ
นางมนิตย แชมชอย
นางมยุรฉัตร วงศนครธรรม
นางสาวมยุรี แกวภู
นางสาวมยุรี แซฉี่
นางมยุรี เพียแกน
นางสาวมยุรี มิตสานนท
นางสาวมลนภา มะสุใส
นางมะลิวรรณ บุตรดีขันธ
นางสาวมัลลิกา ดําละเอียด

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวมาซง บากา
นางมาซียะ วาเลาะ
นางมานฟา ศาลานอย
นางสาวมาริสา กฤชกานเหลือง
นางมาวินี ทองแกมแกว
นางมิ่งขวัญ สุกใส
นางมินตรา โดเวอร
นางมินะ นิยมเดชา
นางมุกดา ยะหริ่ง
นางสาวมุจลินท สารีปา
นางมุทิตา พูนวิเชียร
นางเมธาพร ศรีนวล
นางยามิลละ สงดํา
นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
นางยุพา ศรีบัวคํา
นางยุพิน เอมเจริญ
นางสาวยุภา ชูหนู
นางยุภาพร ภูสีโสม
นางยุวดี นันบุรมย
นางยุวธิดา บัวศรี
นางยุวธิดา มุทา
นางสาวยุวนุช จงคลาดกลาง
นางเยาวภา วิชัย
นางเยาวลักษณ บัวศรีใส
นางสาวโยทะกา ไหมทอง
นางรจนา ขันทะชา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗

นางรจนา มาลอย
นางรชยา แพงศรี
นางรติยา สีใสสุข
นางรพิรัตน สมอนา
นางรพีพร ภาษาสุข
นางรพีพรรณ พลหนามแทง
นางรวิพร จันทะดวง
นางรวีวรรณ สุขสาร
นางสาวรสสุคนธ เพชรศร
นางสาวรสสุคนธุ สาวาโย
นางสาวรอปอะ หลีสุหลง
นางรอยพิมพ รัตนานิคม
นางสาวรอหิมะ ตาเละ
นางรอฮานี มาแจ
นางระพีพรรณ มีสมศักดิ์
นางสาวรักชนก ประสารกก
นางรังสิยา สีจันทา
นางสาวรัชฎา ริ้วทอง
นางรัชณี เพ็ชรศรีงาม
นางรัชดา ขุนไกร
นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุม
นางรัชนก นิลทจิตร
นางรัชนิฎา ศรีคลังไพร
นางรัชนี จําปาดี
นางรัชนี นพพิบูลย
นางสาวรัชนี เพิ่มพูลบุญ

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรัชนีกร หาริชัย
นางรัชนีเพ็ญ ไทยแท
นางรัตติกาล สมนอย
นางสาวรัตติยา แซโคว
นางสาวรัตนติญาภรณ บัววัฒนะ
นางรัตนพันธุ บุญไชโย
นางรัตนภา เบญมาตย
นางรัตนา กันสุข
นางรัศมี ทองสาย
นางสาวรัศมี บุสุวะ
นางสาวรัศมี เรือนเจริญ
นางราณี สิมมา
นางราตรี โตจั่น
นางราตรี พาหา
นางราตรี แสนฤทธิ์
นางรําพรวน กันเจิม
นางรําเพยภรณ หนองเส
นางรําไพ กัณหา
นางสาวริญญาภัทร กิจพงศชยะกุล
นางรื่นนิรา ศรีขาว
นางรุงทิพย พันธาธิก
นางรุงนภา แกวปญญา
นางสาวรุงนภา จันทา
นางรุงฤดี แซจึง
นางรุงอรุณ ดวงมณี
นางรุจาภา สถิรพร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุจิมาศ แจงศรี
นางรุจิรัตน เอกเผาพันธุ
นางสาวรุจิรา พรหมมาเสริฐ
นางเรณู คงทอง
นางเรืองรอง ไชยศรี
นางละมัย จันทรโท
นางละมุล ไชยมงค
นางสาวลักขณา พันธุบานแหลม
นางลักขณา ไพรพาลี
นางลักษณาวดี บุญพบ
นางสาวลัดดา สุวรรณโฉม
นางสาวลัดดาวัลย เอี่ยมสูงเนิน
นางสาวลาแพน หลาคํามี
นางลําพูล ไชยโชติ
นางลําพูล หีดนุย
นางลํายอง เดชมณีรัตน
นางสาวลินดา บุญรอด
นางเลขา ศรัณยธรรมกุล
นางเลียม มาศบํารุง
นางวงเดือน เจียมสกุล
นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง
นางสาววทัญชลี สอนกอง
นางสาววนิดา จันทรพานิชย
นางสาววนิดา ศรีเจริญ
นางสาววนิดา อัมพันธ
นางสาววรญา ศรชัยญาติ

๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวรพีรานันท ฐานะปญญากุล
นางวรรณนิภา บุญเรือน
นางสาววรรณภา เสนจันทรฒิไชย
นางสาววรรณวิภางค ซื้อตระกูล
นางสาววรรณา ทองมณี
นางวรรณา อินทรัมพรรย
นางวรรณิภา เคนมี
นางสาววรรณี เริงศักดิ์
นางวรรณี วรรณา
นางวรวรรณ ยินดี
วาที่รอยตรีหญิง วรัญญา พิทักษา
นางวรานันท เรืองพิจิตร
นางวราภรณ ฝนตะ
นางวราภรณ ลิมปะพันธุ
นางวราภรณ แสนกลา
นางสาววรารัตน ศรสุราษฎร
นางวราลี สีดา
นางสาววราอินทร ปุผาลา
นางสาววรินทรทิพย หมี้แสน
นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ
นางวลัยลักษณ พวงคํา
นางสาววไลพร สุขชิต
นางสาววสิฐา เที่ยงธรรม
นางวังภูไพร หวังภูกลาง
นางวัชราภรณ บุตรอินทร
นางสาววัชรินทร ทรงมะลิ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑

นางสาววัชรี หนูพันธ
นางวัฒนา เฉลาฉายแสง
นางวัทรา แทนสละ
นางวันนิดา สังขศรีฤทธิไกร
นางสาววันเพ็ญ นุยสุข
นางสาววันเพ็ญ สะสม
นางวันวิสา ศรีชวง
นางสาววัลยา ประพงษ
นางวัลลดาย แกวรากมุข
นางสาววาณี คมขํา
นางวารี พชนะโชติ
นางวารุณี ลําดวน
นางสาววารุณี ศรีงาม
นางวาสนา ไชฉิม
นางวาสนา ดวงรอด
นางวาสนา ทองศรี
นางวาสนา นิลสุวรรณ
นางวาสนา บุญคง
นางวาสนา ปราบวิชิต
นางวาสนา พรหมจรรย
นางวาสนา วงคชารี
นางวาสนา แสบงบาล
นางวิจิตรรัตน นายวม
นางวิชชุตา บุญสีลาภ
นางวิชญาภรณ รัตนศรี
นางวิชุดา โชคภูเขียว

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววิภา อุทยานุกูล
นางวิภาพร แกวกําเหนิด
นางวิภาภรณ คําตันบุญ
นางวิภาภรณ ทิพอุต
นางวิภาภรณ วิเศษวงษา
นางสาววิภารัตน ทัพพระจันทร
นางสาววิภารัตน ปาธิสัตย
นางวิภาวรรณ เวชพัฒน
นางวิภาวรรณ สามสี
นางวิภาวี ศรีชัย
นางวิมล ดามูนะ
นางวิมลนันท ไวแสน
นางวิมลพร โพธิขํา
นางสาววิรมณ ปนงาม
นางวิรัตดา สินสวัสดิ์
นางสาววิลาวัล แสนชนะ
นางวิลาวัลย พรหมรินทร
นางวิลาวัลย พันโสดา
นางวิลาสินี พูนวรรณกุล
นางวิไล กระบวนศรี
นางวิไลลักษณ เล็กขํา
นางสาววีรญา เมฆกระจาย
นางแวอาซีซะห หวังแอ
นางศยามล กาพยมณี
นางศรัญญา การะเกตุ
นางสาวศรัญญา วงษพฤกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓

นางศรัญญา อัมพุธ
นางศรีประไพ เส็งหลวง
นางสาวศรีมาลา ยศงาม
นางศรีรักษ ธรรมวิชญะวงศ
นางสาวศรีวิไล ทองเพ็ชร
นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร
นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย
นางศรีสุดา แกวทอง
นางศรีสุพัตร วัฒนกุล
นางสาวศศิชา ทรัพยลน
นางศศิธร กสินธุรัมย
นางศศิธร คตสุข
นางสาวศศิธร ตุงไธสง
นางศศิธร ผองอําไพ
นางศศิธร โพธินิยม
นางศศิธร เมืองแสน
นางศศิธร ลิ้มตระกูล
นางสาวศศิธร สิตะหิรัญ
นางสาวศศินันท จรรยา
นางสาวศศิประภา ชมถิ่น
นางสาวศศิรภร เกาะแกว
นางสาวศศิวิมล จุลศิลป
นางสาวศศิวิมล ศรีชวง
นางศิรดา แขกระจาง
นางศิรประภา สามิตร
นางศิริกัญญา ปญญาวิเศษ

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวศิริพร เทพบุญ
นางศิริเพ็ญ กวดนอก
นางสาวศิริภรณ เพชรแกว
นางศิริมาส ชางเผือก
นางศิริรัตน จันนันทะ
นางสาวศิริลักษณ ทรายคํา
นางสาวศิริลักษณ ธรรมสุจริต
นางศิริลักษณ พิบูลรัตนสังข
นางสาวศิริลักษณ ยังศิริ
นางศิริลักษณ ศรียศ
นางสาวศิริลักษณ ศรีรุงเรือง
นางสาวศิริลักษณ สารขันธ
นางสาวศิริลักษณา คําวัง
นางศิริวรรณ คําแผลง
นางศิริวรรณ คํามา
นางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย
นางสาวศิริวรรณ ฮอสิทธิสมบูรณ
นางศิริอร สมคิด
นางศุภนิตย สุวรรณรัตน
นางศุภรา แกวลา
นางศุภลักษณ สมบูรณ
นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ
นางสาวศุภานิช หงษทอง
นางสาวศุภาพิชญ ประนามะกา
นางสาวสงกรานต พลเทพ
นางสาวสงกรานต อนุสุเรนทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕

นางสาวสงบ สุขสําราญ
นางสาวสงวนศิลป สังขพันธ
นางสาวสตรีรัตน พรหมคุณ
นางสบูรัตน จันทรา
นางสาวสมถวิล วงศประณุท
นางสมถวิล หมื่นภักดี
นางสมปอง โพธิสาร
นางสมพร ชันกลาง
นางสมพร พลศรี
นางสมร นามโคตร
นางสมวาส ศรีหาบุญทัน
นางสมศรี หอทรัพย
นางสมหมาย มั่นคง
นางสมหวัง หุมอาจ
นางสมาภรณ ดวงฤทธิ์
นางสรอยนภา หอมเจริญ
นางสริยา เริงเขตรกรณ
นางสาวสวริณทร หอมดวง
นางสาวสัณหฤทัย โลนุช
นางสากิยา ศิริวงษ
นางสาคร ออนนอมดี
นางสาฝเยาะ หวังเก็ม
นางสายชล ดวงบุปผา
นางสาวสายฝน จุปะมัดตัง
นางสาวสายพิน สีทาสังข
นางสาวสายรุง แสนกลา

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสายสุรีย จันปุม
นางสาวสารฤทธิ์ โพธิราช
นางสารินี บุญยะทิม
นางสารีฟาห โตะลู
นางสาวิตรี ไมตรีแพน
นางสําเนียง พวกดอยเค็ง
นางสาวสําราญ ประทุมพันธ
นางสาวสิตานัน ชัยเดช
นางสาวสิตานัน พิมรินทร
นางสิตานันท คีรี
นางสิปภา หมั่นสนาม
นางสาวสิริกร ประจันทร
นางสิรินารถ กังแฮ
นางสาวสิริลภาภัทร รัตนนุมนอย
นางสิริลักษณ ขาวกุญชร
นางสิริลักษณ อุทธา
นางสิวินีย เททะสังข
นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา
นางสาวสุกัญญา คอนสาร
นางสุกัญญา บางพาน
นางสาวสุกัลยา ดวงนิล
นางสุกานดา ฟูเกียรติกุล
นางสาวสุคนธ ชูนอย
นางสุจิตตรา จันเอียด
นางสาวสุชาดา บุตรศรีผา
นางสาวสุญาดา ศิริบูรพงศา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗

นางสุดา สุขวงศ
นางสุดาดวง วงศราษี
นางสาวสุดาพร สนิทยา
นางสุดารัตน ซายอ
นางสาวสุดารัตน พุยมอม
นางสาวสุดาวดี พิลาภ
นางสุดาวรรณ ทองมนต
นางสาวสุทธาสินี ใจคํา
นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษวณิชย
นางสุทิสา จันทะคุณ
นางสุธารัตน อุทัยแสง
นางสุธาวัลย ฝางคํา
นางสุธาสินี ชัยคําหลา
นางสาวสุธินันท พุฒิมา
นางสาวสุธิรา เต็มเปยม
นางสาวสุนทรี วิเศษ
นางสุนทรี เหมฬา
นางสาวสุนนท พลดงนอก
นางสุนัน แปนแหลม
นางสุนันทา ขาวแกว
นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญ
นางสุนิษา แสนโคตร
นางสุนิสา ภูฤทธิ์
นางสาวสุนีย ดวงมาก
นางสุบรรณ จวงพลงาม
นางสาวสุปราณี จุยจําลอง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุปราณี ภูทะศิริ
นางสาวสุปราณี โสภาคํา
นางสาวสุปรียา วงษจักษุ
นางสุปรียา หงษคํามี
นางสุพรพิศ สิทธิขันแกว
นางสุพรรณา จันทรดี
นางสุพรรณี เข็มทอง
นางสุพรรณี สนหอม
นางสุพัฒตรา หีบแกว
นางสาวสุพัตรา แสนนิทา
นางสุพาภร วุฒิเศรษฐ
นางสุภรณ สนพนาวรรณ
นางสุภัค หงษคะ
นางสาวสุภัชรา อวบอวน
นางสุภัทร เชียงหนุน
นางสาวสุภัสสรณ ติคํา
นางสุภาณี โพธิ์แกว
นางสุภาพร เจือจันทร
นางสุภาพร นามแดง
นางสุภาพร ปุกหมื่นไวย
นางสาวสุภาพร ศรีโท
นางสุภาพร สารีโท
นางสุภาภรณ อุตรศรี
นางสาวสุภารัตน ตั๋นแกว
นางสุภาลี วัฒนศรีทานัง
นางสุภาวดี แกวเนื้อออน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาวดี คงแกว
นางสุภาวดี เดิมสลุง
นางสุภาวดี ปยวรางกูร
นางสาวสุภาวดี อินทรสุข
นางสาวสุภาวรัตน สมานพันธสกุล
นางสุภาวิณี บุญเพ็ง
นางสาวสุมณฑา ลาภมูล
นางสุมนา สิงหาทอง
นางสุมาลี เกษทองมา
นางสาวสุมาลี ความสุข
นางสุมาลี แววจะบก
นางสุมาลี โสภาศรี
นางสุมิตตรา อินทรพรหม
นางสุมิตรา กําแทง
นางสาวสุรรักษ ยังคลัง
นางสุรัตน ระบกเวีย
นางสุรี ไฝไทย
นางสาวสุรีย แสงเพ็ชร
นางสุรียพร ศรีเมือง
นางสาวสุรียพร เฮงฮะ
นางสาวสุวรรณ หอมจันทร
นางสาวสุวรรณนี สวยรูป
นางสาวสุวรรณรัช นัตถิปญญา
นางสาวสุวรรณา ชุมภูแกว
นางสุวรรณา วงษา
นางสุวรรณี เขตมนตรี

๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุวรรณี ทุมแหว
นางสุวรรณี พิมลี
นางสาวสุวรี เจริญรัมย
นางสาวสุวิมล สุขจิตร
นางสุไวยะ เส็นบัตร
นางสาวเสทียน วึกประโคน
นางเสวียน แววเพ็ชร
นางเสาวณีย อนันตโสภณ
นางเสาวนีย สํารวมจิต
นางเสาวรส เพ็งจันทร
นางเสาวรักษ บุญทรง
นางเสาวลักษณ เพชรพรรณ
นางแสงจันทร ผุสิงห
นางแสงจันทร มาลัยวรรณ
นางแสงจันทร วรรณพันธ
นางแสงจันทร สรารัมย
นางแสงเดือน คําปน
นางแสงเดือน พิศไหว
นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข
นางแสงเพชร ประสารแสง
นางโสภา จําปาโอก
นางโสภิตา กองทุม
นางสาวโสมวรรณ พันธุสกุล
นางหทัยชนก วิสัย
นางหัสยา ภักดี
นางอติกานต ศรีพิชิต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑

นางอนงครัตน พรหมชาติ
นางอนัญญา แสวงสุข
นางอนัญญาพร ทองคําเสก
นางสาวอนิตตา บัวสาย
นางอนุชิตา ภาระเวช
นางสาวอนุย บุญญะรัง
นางอโนชา สวรรคโลก
นางอภัสนันท นิธิพัฒนชูโชติ
นางสาวอภิชดา รอดทราย
นางสาวอภิญญา บุตรฉุย
นางสาวอภิญญา ปาหลวง
นางอภิญญา ลอมรื่น
นางอมรรัตน แกวเสนหา
นางสาวอมรรัตน เชิญรัมย
นางสาวอมรรัตน มาเจริญ
นางสาวอมรรัตน วงโพธิสาร
นางสาวอมรรัตน สุนทรินทร
นางอมรรัตน หมื่นแกว
นางสาวอมลณัฐ อุบลรัตน
นางอรทัย แกววิชิต
นางสาวอรทัย บุพโชติ
นางอรทัย หอมเนียม
นางอรธิลา บุญอาจ
นางอรนีย ศิโล
นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์
นางอรพินท เสมอใจ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอรไพลิน รังสรรคลิขิต
นางอรวรรณ เชาวบวร
นางอรวรรณ สอนเผือก
นางอรศิริ ภูบาลชื่น
นางอรสกุล จันทะรัง
นางอรสา อิ่มใจ
นางอรอนงค สกุลกลา
นางสาวอรอนงค สุขรัตน
นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย
นางสาวอรอุมา กองฝาย
นางอรอุมา นิตยวิมล
นางอรอุมา อินทเอิบ
นางอรอุษา พินิจมนตรี
นางอริศรา วรรณราศรี
นางอรีรัตน วจีขจรไพศาล
นางอรุณรัตน อิ่มรัง
นางอรุณศรี ศรีชัย
นางอรุณี ทองรัง
นางอรุณี อินตะขัติย
นางสาวอวยพร สมศรี
นางสาวออน เชื่อมรัมย
นางออมใจ เหมสนิท
นางสาวอังคณา ยีหมาด
นางสาวอังคนา จันทาบุตร
นางอัจฉญา จูเจริญ
นางอัจฉรา กุลวงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัจฉรา ดวงทา
นางสาวอัจฉรา เผาจินดา
นางสาวอัจฉรา รัตนสุวรรณ
นางสาวอัจฉรา แสนอินตา
นางอัจฉราวรรณ แสนจันทร
นางอัจฉรียา สิงหแกว
นางอัมพร จันทรางกูล
นางอาซาซะห การีนา
นางอาทิตยา กิมาคม
นางอาทิตยา เจะเตะ
นางอารมณ นากอนทอง
นางอารมย มวงอําพล
นางอารี แสงขํา
นางอารีย จันทรทอง
นางอารีย อินทรลือ
นางสาวอารีรัตน ทองดา
นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค
นางอาอีฉะ เตาวะโต
นางอําพร สุเรรัมย
นางอําไพ ศรีประเสริฐ
นางสาวอิสรีพัชร ศิริญานินทรภา
นางอิสรีย ศรีพิมานวัฒน

๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอุดมลักษณ จุฑาเกตุ
นางอุบลพร ทองสตา
นางอุบลรัตน แกวแสงออน
นางสาวอุบลรัตน ชูศรี
นางอุมาพร สุวรรณโมลี
นางอุมาภรณ ชายทวีป
นางอุราภรณ พรมฮาด
นางอุไร ถิตยพงษ
นางอุไร นาคสงา
นางอุษณีย อันทะปญญา
นางสาวอุษา จวนสูงเนิน
นางสาวอุษา สารพันธ
นางอุษา สุวรรณสังข
นางเอ็มไพร วิเศษพงษ
นางเอมอร ปทมสีแกว
นางเอื้องผึ้ง สุคําภีร
นางสาวเอื้อมพร ลาโยธี
นางสาวเอื้อมพร วอนยิน
นางสาวแอนนา เสนาะเสียง
นางแอเสาะ สาและ
นางสาวฮามีนะ นิ้วหลี
นางฮาลีเมาะห สุหลง

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕,๐๔๑ ราย)
๑ นายกนกภัณฑ สุวรรณ
๓ นายกรเทพ จันทนะผะลิน
๒ นายกนิกนันต ดอกบัว
๔ นายกรรมสิทธิ์ อุทธารนิช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายกรวิชญ จันทรเปรียง
นายกรเอก เจริญชินวุฒิ
นายกรานต พันธไม
นายกริชรัตน รักประกิจ
นายกฤช วิยาภรณ
นายกฤตเมธ ศรีนาม
นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี
นายกฤตศิลป สังขนิธิ
นายกฤษกร แสงปญญา
นายกฤษฎา ไชยสี
นายกฤษฎากร สงพูล
นายกฤษณตฤณ เหลาอัจฉริยะพร
นายกฤษณะ ศรีชัย
นายกฤษณะพงศ จํารัส
นายกฤษดาวุธ บุญบําเรอ
นายกวี เชื้อชมสุข
นายกอเกียรติ เกินอาษา
นายกองเกียรติ กวยทองเปลว
นายกัญกนิษฐ ทวาผักแวน
นายกันตพงษ หมั่นดี
นายกันตินันท หนูแกว
นายกัมปนาท ดวงสงค
นายกัมปนาท พวงบุญ
นายกัมปนาท ละอองนวล
นายกัมพล หวันหมะ
วาที่รอยตรี กานต จันทรแดง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายกามารูดิง แวดามะ
นายกําชัย ศิริอาริยะกุลผลมา
นายกิจจา กิจหงวน
นายกิตติ ชิณวงค
นายกิตตินันท แกวอุดร
นายกิตตินันท ทองเอียดใหญ
นายกิตติพนธ เพื่อนงามพงศ
นายกิตติพันธุ ปวงคํา
นายกิตติภพ คัทธมารศรี
นายกิตติศักดิ์ แสงลุน
นายกิตติศักดิ์ หาญกลา
นายกิติกัญจน นนงาม
นายกิตินันท นาเสถียร
นายกิรพลัฏฐ สิงหทองไชย
นายกิระ สุธรรมมา
นายกีรติ ทะเย็น
นายกีรติกานต คําอุดม
นายกุมเรศ วัชโรสินธุ
นายกุลธวัช อินนา
นายเกชา หงษเวียงจันทร
นายเกตพง ไชยเกตุ
นายเกตุสรินทร บุญหนัก
นายเกริกศักดิ์ ศรีตัดสูง
นายเกรียงไกร จํานงชอบ
นายเกรียงไกร ไทยเลี้ยง
นายเกรียงไกร ประเสริฐเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นายเกรียงวุฒิ แกวคําฟู
นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ
นายเกรียงศักดิ์ ชายสืบสกุล
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ
นายเกศกฤช ทองบุญเอียด
นายเกษม ชนูนันท
นายเกษม สุทธิสาร
นายเกษมศักดิ์ หนูชุม
นายเกษมสันต แพงมา
นายเกษมสันต ยศเดช
นายเกียรติธนพัฒน หอมนวล
นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ สงแสง
นายเกียรติศักดิ์ อินทชาติ
นายโกญจนาท แสงกระจาง
นายโกมินทร เถาชาลี
นายโกสินทร สวัสดิ์ชัย
นายไกรยุสิทธิ์ ดอนศรี
นายไกรวิชญ ออนแกว
นายไกรวุฒิ พรรสิงศร
นายไกรวุฒิ สุทธกุล
นายไกรศิลป ใจยา
นายไกรสร ทองรมย
นายไกรสร บริสุทธิ์
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
นายขยัน บุตรนามรักษ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายขวัญชัย เรืองกระโทก
นายขวัญชัย สุขอยู
นายขวัญชัย หนอคําหลา
นายคงคา โลหทอง
นายคณนันท พฤทธสาโรช
นายคณาวุฒิ วิวัตรชัย
นายคทายุทธิ์ เกษศิริ
นายคนึง เทิ่งขุนทด
นายคมกริช บัวเขียว
นายคมกริช ภูคงกิ่ง
นายคมกฤษ จันทรตื้อ
นายคมกฤษ สังขวงศ
นายคมศิลป ขันลุย
นายคมสันต ไชยศรี
นายครรชิต สิงหนอก
นายคอยรุดดีน รอสือลี
นายคําพัน โอตาคาร
นายโครงการ ออนจันทร
นายจงรัก สุวโจ
นายจตุพงศ สายอรุณ
นายจตุพร ภูมิพิงค
นายจตุพล ทองเฟอง
นายจตุพล ยุระศรี
นายจตุพล แสนสุข
นายจรัญ สุขงาม
นายจรัญ สุวรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

นายจรัล ตะกรุดแกว
นายจรินทร ปานแกว
นายจรินทร ขวัญนุย
นายจรูญ สารสิงห
นายจักกฤษณ สุขรอด
นายจักร เต็มรัก
นายจักรกฤษณ พัดปุย
นายจักรกฤษณ ภูพงษพัฒน
นายจักรกฤษณ อุปจักร
นายจักรพงษ แชมเมืองปก
นายจักรพงษ เมฆเจริญทรัพย
นายจักรพรรณ จันทบุตร
นายจักรพรรดิ เพชรเสนา
นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
นายจักรฤกษ สมสิทธิ์
นายจักรินทร ชินณะ
นายจักรี ประธรรมสาร
นายจํานงค ซายหุย
นายจําเนียร หงษคํามี
นายจํารัส วีระวงค
นายจําลอง แสนแกว
นายจิตกร อารียวงศสถิตย
นายจิตติ ยาวรัมย
นายจิตรกร หมีนสัน
จาสิบตรี จิรกร บุญศรีภูมิ
นายจิรพงค มงคลเพชร

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายจิรพงษ อิ้งชัยภูมิ
นายจิรยุทธ กุลมุล
นายจิรวัฒน จันทรลาภ
นายจิรวัฒน บรรจงรังสิพร
นายจิรวัฒน เอี่ยมรัมย
นายจิรวุฒิ จักรณรงค
นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียร
นายจิระพงศ ศุภศรี
นายจิระพงษ สุริยา
นายจิระศักดิ์ ผองแผว
นายจิรัฎฐ สุขใจเหลือ
นายจิรัฎฐ หัสสา
นายจิรายุ สุนทรมัจฉะ
นายจีรพล อุดคํามี
นายจีรวัสส ชูแกว
นายจีรศักดิ์ ยาโน
นายจีระ ซอนกลิ่น
นายจีระ เทียนทอง
นายจีระ ศรีชัย
นายจีระ ศรีสุขใส
นายจีระพงษ คําแสน
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
นายจีระศักดิ์ อบอาย
นายจุมพล ครองศิลป
นายจุฬพงษ ประสงคทรัพย
นายเจติยะ รัชอินทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

นายเจ็มจิตร ธะนะปตร
นายเจริญ ราคาแกว
นายเจริญพร เพ็งคํา
นายเจษฎา ชนะชัย
นายเจษฎา ตันธนะ
นายเจษฎา บัณฑิตรักการคา
นายเจษฎา โสเก
นายใจเพชร จันทรสาขา
นายฉลอง ภักดี
นายฉลาด พนาสิทธิ์
นายฉัตรชัย กันดิษฐ
นายฉัตรชัย เกตุนวม
นายฉัตรชัย ประแกว
นายฉัตรมงคล พลภูงา
นายฉัตราภรณ วงศดุษฏีกาล
นายเฉลิม เงินสม
นายเฉลิม ระบอบ
นายเฉลิมชนม ดูสอน
นายเฉลิมพล แกวประโคน
นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข
นายเฉลิมพล สุขเจริญ
นายเฉลิมวุฒิ สืบสม
นายชนกันต กิจรักษ
นายชนินทร เกษจอย
นายชนินทร วงศแกว
นายชยพล พรมมาป

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชยพล เพชรแกว
นายชยศัพท กระแสรสาร
นายชลนที อักษรประดิษฐ
นายชลวิทย ชื่นใจ
นายชลาฎล บุญศรี
นายชวน ตันแกว
นายชัชชัย พระราช
นายชัชชัย ฤทธิ์อุดม
นายชัชวาล มูลมณี
นายชัชวาลย โยธานัน
นายชัยกร สุขนิรันดร
นายชัยชาญ ศรีประยูร
นายชัยพิชิต คนหาญ
นายชัยยนต ศรีเชียงหา
วาที่รอยตรี ชัยยันต ใจมุง
นายชัยยันต สุรินพา
นายชัยยุทธ ศศิธร
นายชัยโย นอมระวี
นายชัยรัส เวียงคํา
นายชัยวัฒน จันทรออน
นายชัยวัฒน ไชยทอง
นายชัยวัฒน ภักดีเจริญกุล
นายชัยวัฒน สุบัติคํา
นายชัยวิรัช ธราภรณ
นายชัยศักดิ์ นาดี
นายชาญชัย พิงขุนทด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

นายชาญชัย วลัยศรี
นายชาญชัย เศิกศิริ
นายชาญณรงค บุตรคาน
นายชาญณรงค บุตรเวียงพันธุ
นายชาญณรงค สมบัติใหม
นายชาญณรงค สุภา
นายชาญวิทย เกิดชุมทอง
นายชาตรี โคตะวัน
นายชาตรี ตรีผลา
นายชาตรี ศรีเมือง
นายชาตรี หลําใจซื่อ
นายชาติชาย กัญญาสาย
นายชาติชาย ทนะขวาง
นายชานล นนทกุลพงศ
นายชาลี วงษรักษ
นายชํานาญ จูมจันทร
นายชํานาญ แจมจํารัส
นายชินดนัย รักษาแดน
นายชินวัฒน ณ พัทลุง
นายชิษณุชา ภูมิเอี่ยม
นายชิษณุพงศ จันทรัตน
นายชุติเดช ดวงหนองบัว
นายชุมพล นิยมวรรณ
นายชุมพล ประกอบดี
นายชุมพล พันธุภักดี
นายชุมแพ แกวใส

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชูชาญ จันที
นายชูชาติ กุดเปง
นายชูชาติ สกุณาคีรี
นายชูศักดิ์ ชิวปรีชา
วาที่รอยตรี เชษฐพงศ มีศิลป
นายเชษฐา ธีสา
นายเชาวลิต พันธุพฤกษา
นายเชิงชาย สรอยเพชร
นายเชิดศิริวัฒน สุขุมพันธพิพัฒนา
นายไชยยันต ชางทอง
นายไชยยันต ชูวงค
นายไชยันต ศรีสุวะ
นายไชยากฤษฎ กําลังดี
นายซอบรี มะยูนา
นายซันเดรามาน อุเซ็ง
นายซัมรี หะยีมือลี
นายซัยดีย สามะอาลี
นายซาอูดี ยูโซะ
นายซํารี เจะอาลี
นายฌานุตม อินทสุวรรณ
นายญาณวุฒิ รัศมี
นายฐานันดร แยมนิล
นายฐานิศวร ผลเจริญ
นายฐิติพจน โพธิ์ชื่น
นายณกรณ สาวิยะ
นายณฐกร ทาคําสุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

นายณฐกร ผิวพันธมิตร
นายณฐภณ บุตรวัน
นายณธร อรุณเวสสะเศรษฐ
นายณรงค กํามา
นายณรงค คากระบือ
นายณรงค ชุมเสนา
นายณรงค พัดแดง
นายณรงคกร เยี่ยมไธสง
นายณรงคฤทธิ์ ปจจะโร
นายณรงคฤทธิ์ สมนึก
นายณรงคศักดิ์ คงสังขแกว
นายณรงคศักดิ์ ปนเกตุ
นายณรงคศักดิ์ สุปรัยธร
นายณรงคศักดิ์ หมั่นสอน
นายณอนรรฆ สุขรี
นายณัชธพงศ ทองคําเสก
นายณัฏฐ วรรณบุตร
นายณัฏฐเอก กระจาง
นายณัฐกิจ ภูเฮืองแกว
นายณัฐจักษ บัวกีบ
นายณัฐชภัทร สุราช
นายณัฐฑภัทร ศรีจันทร
นายณัฐดนัย วัฒนสุข
นายณัฐนันท กองกังวาลไกล
นายณัฐพงศ เขียวน้ําชุม
นายณัฐพงศ ไชยสิทธิ์

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายณัฐพงศ แตงเพ็ชร
นายณัฐพงษ อิ่มหิรัญ
นายณัฐพล ณรงคเดชา
นายณัฐพล บุญซิ่ววงษ
นายณัฐพล พรมลี
นายณัฐพล สิฏฐกุล
นายณัฐพล แสงทวี
นายณัฐภูมิ แกวพูล
นายณัฐวุฒิ ขนานใต
นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ
นายณัฐเวศม สุทธิพิทักษ
นายดนุพล จันทรสน
วาที่รอยตรี ดนุวัศ ไชยสงค
นายดาราศักดิ์ นพสถิตย
นายดํารงค สุดหา
นายดํารงคเดช วงศละมอม
นายดํารงพล เชียโว
นายดํารงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
นายดํารงศักดิ์ มีวรรณ
นายดิเรก แบนประชา
นายดุลยวิทย ภูมิมา
นายเดชรินทร อินพรม
นายเดนชัย บุญทองโท
นายเดนศักดิ์ แสงเพ็ชร
นายตรัยมิตร รูปใส
นายตฤณ ทีงาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

นายตวนตารมีซีย นิจิ
นายตองตา สนิทไทย
นายตอตระกูล บุญปลูก
นายตอพงศ ทับมณี
นายตุลารัตน มุยเผือก
นายเติมพงษ บุราณรักษ
นายถวัลย โกมลนาถสิริ
นายถวิล สารภีสุวรรณศร
นายถานนท แสงก่ํา
นายถิรพัฒน วิเชียรรัตน
นายถิรวัฒน ถัมพาพงษ
วาที่รอยตรี ถิระพงศ จันทบุตร
นายเถลิงรัฐ มุกดาเวช
นายทธ ทองภามี
นายทนงศักดิ์ ตั้งประดิษฐานุกิจ
นายทนงศักดิ์ สารสมบัติ
นายทรงกรฎ ดีที่สุด
นายทรงกลด หิรัญเกิด
นายทรงโชค กลาแข็ง
นายทรงพล ทรัพยเจริญ
นายทรงพล เปาริก
นายทรงรัตน ภารสถิตย
นายทรงวุฒิ สายรัตน
นายทรงศักดิ์ จันทะเรือง
นายทรงศักดิ์ ชางปด
นายทรงศักดิ์ ปุริมา

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม
นายทวนชัย สวางใจธรรม
นายทวีชัย เชื้อจีน
นายทวีป แซฉิน
นายทวีป นิรันดรพุฒ
นายทวีป มุขแกว
นายทวีพงษ จั่นขุนทด
นายทวีวัฒน เบญจมาศ
นายทวีศักดิ์ ทองดอนนอย
นายทวีศักดิ์ เหล็กกลา
นายทวีศักดิ์ ออกชอ
นายทศพร คําภีระ
นายทศพร ศรีสกุล
นายทศพร สระแกว
นายทศพล ขุนนาถ
นายทศพล โรจนสุกิจ
วาที่รอยตรี ทศพล อํามะพะ
นายทศวัฒน หอมแกนจันทร
นายทอง คํามี
นายทองดี ทองทา
นายทองดี สิทธิดา
นายทอน ไชยสิทธิ์
นายทักษิณ จันทรรัตนบุปผา
นายทักสันต จุลศิริ
นายทํานุ ชาภักดี
นายทํานุ สองเจริญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔

นายทิ่น ไกรดํา
นายทินกร เขยสุข
นายทินกร ครุยทอง
นายทินกร สิงหศรี
นายทิพยอาสน บุญชวย
นายทิวาชาติ เชื้อศรี
นายทิวาทัศกรณ อันพิมพ
นายทิวานนท สูบผอม
นายทีปกร แสงอินทร
นายเทพรัตน กิ่งแกว
นายเทพฤทธิ์ บุญผาง
นายเทวรรณ พิลาดี
นายเทวฤทธิ์ ไชยเสริฐ
นายเทวัญ สุคนธสราญ
นายเทวิน ธรรมลังกา
นายเทอดศักดิ์ ยนตยงค
นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
นายเทียนชัย เกษสร
นายเทียนชัย แกนการ
นายธงชัย แกงศิริ
นายธงชัย เจนโกศล
นายธงชัย บุญพัก
นายธงชัย เมืองทอง
นายธงชัย สีหลา
นายธงชัย อุปรี
นายธงชาติ ชาญตะบะ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธงศักดิ์ มาศรี
นายธนกฤต สุกเขียว
นายธนชาต อาจหาญ
นายธนญ มารัตน
นายธนญชัย มุกพลอย
นายธนดล พลเยี่ยม
นายธนบดีพิพัฒน ดํานิล
นายธนบวร ภูมิสายดร
นายธนพงษ เพลงสา
นายธนพล แสงแกว
นายธนวัฒน คําเบาเมือง
นายธนวัฒน ชมชื่นพฤกษา
นายธนวัฒน เธียรอําไพพรรณ
นายธนวัฒน บัวรอด
นายธนศักดิ์ พินธุโท
นายธนศักดิ์ สมศรี
นายธนากร วัฒนพรเดชา
นายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ
นายธนายุส พิจยานนท
นายธนาวัฒน ผกามาลย
นายธนิต ธรรมาวิรุฬห
นายธรรมนูญ แกวคํา
นายธรรมรัตน จิตรประเสริฐ
พันจาเอก ธรรมศักดิ์ สายบุงคลา
นายธรรศพงษ นานวล
นายธราดล บุญยาพงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖

นายธฤตวัน ใจคําปน
นายธฤติ พิจยานนท
นายธวัช วงศทองเจริญ
นายธวัชชัย จุติประภาค
นายธวัชชัย ถาวรกาย
นายธวัชชัย เปนพนัสสัก
นายธวัชชัย ฝายพลแสน
นายธวัชชัย ศิริคําวงศ
นายธวัชชัย สุวรรณวงศ
นายธวัชชัย หมื่นไธสง
นายธวัฒนธิเดช เดชอรัญ
นายธัญญวริทธิ์ คําผง
นายธานตโรตม พูลชัย
นายธานินทร สุหราย
นายธานินทร อุพร
นายธานี เพิกเฉย
นายธานี ศรีวงศ
นายธินวัฒน ไทรสังขกมล
นายธิรนันท ชมวนา
นายธีมาภัทร ปนทอง
นายธีรพงศ มูลผง
นายธีรพงษ บัวลอยลม
นายธีรพงษ วงษหนองหอย
นายธีรพงษ อนันตวิทยวงศ
นายธีรพล รวมธรรม
นายธีรพล ใสบริสุทธิ์

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธีรภัทร อินทรศวร
นายธีรยุทธ บาลี
นายธีรยุทธ สีเสน
นายธีรยุทธ อุบลชลเขต
นายธีรวัฒน การุญ
นายธีรวัฒน ตะแกว
นายธีรวัฒน ประสาทเขตตการ
นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
นายธีรศักดิ์ นรดี
นายธีรศักดิ์ ไพสิฐศิริกุล
นายธีรศักดิ์ อาษา
นายธีระ สิทธิชัย
นายธีระ เหลาหมวด
นายธีระพงษ วงคไชย
นายธีระพงษ ศิลปภิรมยสุข
นายธีระพันธ ปงกาวงศ
นายธีระยุท ประทุมกุล
นายธีระศักดิ์ มะลิวงค
นายธีราณัทท อินทรทองนอย
วาที่รอยตรี เธียรชัย นอยประสาน
นายนคมน คงดี
นายนคร ศิลปชาติ
นายนครินทร ผิวออน
นายนที แกวมะ
นายนพดล เครือปละ
นายนพดล ดีพาส

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘

นายนพดล ตันติศิริสมบูรณ
นายนพดล รักชาติไทย
นายนพดล รุงประนมกร
นายนพดล วันศุกร
นายนพดล ศรประสิทธิ์
นายนพดล หลักกําแพง
นายนพพร ศรปญญา
นายนพพร สุวิกันทา
นายนพพล อินตั๋น
นายนพรัตน บุญหลา
นายนภาพงษ ออนละมุล
นายนรกานต นรเศรษฐกานต
นายนรา สุยะเพี้ยง
นายนราวิชญ สีสุราช
นายนรินทร ผองอําไพ
นายนรินทร เกษสวาง
นายนรินทร คําออน
นายนรินทร เชื้อหมอ
นายนริศ พูลยอด
นายนเรนทร กัลยาแกว
นายนเรศ ปูบุตรชา
นายนฤพนธ พิเคราะห
นายนวมินทร วงคไชย
นายนัฐธวรรษ นามรักษา
นายนันทวิทย ธานมาศ
นายนันทวุธ เลี่ยมแกว

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายนันทิพงศ จันทรเขียว
นายนาฎธิชัย ศรีทัด
นายนาวาวี ยามา
นายนิกร เชยชมศรี
นายนิกร ซุนพุม
นายนิกร เซงเถียร
นายนิคม ทิศแกว
นายนิคม บุญเรืองศรี
นายนิคม พลอาษา
นายนิจสันต จันธิดา
นายนิติชัย แสนสกุล
นายนิตินัย บุดดีจีน
นายนิติวุฒิ เสริมทรง
นายนิติศาสตร พรมแสงใส
นายนิธิกร พานทอง
นายนิธิพัฒน แกวไกรไทย
นายนิธิพัส พงศพรพสุ
นายนิพนธ ทุนศิริ
นายนิพนธ หมวกแกว
นายนิพล ชัยวงษวัน
นายนิรัญ ผิวผา
นายนิรันดร แทนทอง
นายนิรุจน กัณหา
นายนิรุช เสาประโคน
นายนิรุตต แสวงนาม
นายนิรุตติ์ ศรีอุดม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐

นายนิวัฒน หัสพันธ
นายนิเวศ กัลปะ
นายนิสิต กําภูพงษ
นายนิสิต สินทรา
นายนิอัมราน แวหะมะ
นายเนตร ธรรมมี
นายบดินทร สําเร็จดี
นายบรรจง ขอดแกว
นายบรรจง ชูเชิดมงคลกุล
นายบรรจง เพนเทศ
วาที่รอยตรี บรรจง อินทุภูติ
นายบรรจบ ธรรมลัย
นายบรรจบ อรุณฤกษ
นายบรรชา บุญสิงห
นายบรรยง อายคํา
นายบรรยงค หนูเซง
นายบรรลือศักดิ์ จันทรดี
นายบริรักษ ทิพกนก
นายบัญชา พรหมโสฬส
นายบัญชา แสงอรุณ
นายบัญชาพล เหิมฉลาด
นายบัณฑิต กันธิวัง
นายบัณฑิต จันทะมุด
นายบัณฑิต ดอกเข็ม
นายบัณฑิต มวงพัฒนา
นายบัณฑิต แสนไชย

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายบันทึก คงพิรุณ
นายบํารุง บุญสาร
นายบือราฮาน สาอะ
นายบุญค้ํา จุลเจือ
นายบุญจันทร กานอินทร
นายบุญชัย ธรรมขันธ
นายบุญญรัตน ตั้งประเสริฐ
นายบุญนูญ โชจรูญเดช
นายบุญประเสริฐ หมื่นชล
นายบุญมาก บุญศรี
นายบุญโฮม สุขลวน
นายบุณยฤทธิ์ สกุลธรรม
นายบุรินทร พินิจมนตรี
นายบุรินทร รัตนศักดิ์ชัยชาญ
นายบูรพา เรืองตังญาน
นายปกรกิตติ์ หลักมั่น
นายปกรณ เฟองจันทร
นายปกรณกฤช กันทะเลิศ
นายปฏิพัทธ กออวยชัย
นายปฏิภาณ ปะติเก
นายปฐมพงษ ทะแสง
นายปธานิน วรรณตรง
นายปรเมนทร คืนดี
นายปรเมศวร หูมดา
นายประกอบ คําขาว
นายประกาศิต พฤกษาสิทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

นายประกิจ ถิ่นนา
นายประจวบ เลิศไธสง
นายประจักร เอี้ยงเถื่อน
นายประจักษ ฝกบัว
นายประจักษ พันธจันทร
นายประเจิด อูอะรุญ
นายประชัน เภรี
นายประชา จันทรสมโภช
นายประชาเวช ศรีนามเอ็ม
นายประดิษฐ ธิศรี
นายประดิษฐ มาลาแสง
นายประเด็น สุขผดุง
นายประเดิมชัย โสพุฒออน
นายประทีป ขันกสิกรรม
นายประทีป ธนะ
นายประทีป ศรีรุงเรือง
นายประธาน กชทองรัศมี
นายประพจน ยืนยั่ง
นายประพัฒน ขอสกุลไพศาล
นายประพันธ ปนยะ
นายประพุทธ ยอดสุวรรณ
นายประภาษ สมยาภักดี
นายประมวล กะกันดี
นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส
นายประยุทธ ไทรยอยสกุลเลิศ
นายประยุทธ อธิศิริกุล

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายประยูร ยีสมัน
นายประยูร สอนเจริญ
นายประยูร อยูสุภาพ
นายประวิทย เศวตสุตร
นายประสงค ตอนศรี
นายประสงค อิงชัยภูมิ
นายประสงค อินทสาร
นายประสิทธิ์ แกวยม
นายประสิทธิ์ เขียวแกว
นายประสิทธิ์ จันทรภิรมย
นายประสิทธิ์ จําปาหาญ
นายประสิทธิ์ ทองคํา
นายประสิทธิ์ พลโสภา
นายประสิทธิ์ ภูทอง
นายประสิทธิ์ สิทธิชัย
นายประเสริฐ แกวหาญ
นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
จาสิบเอก ประเสริฐ ทองงิ้ว
นายประเสริฐ บุตรวาป
นายประหยัด พลพวก
นายประหยัด ศรีอวน
นายปราโมช เครื่องตน
นายปราโมทย จันทรัตน
นายปริญญ พันธดี
นายปริญญา แกวหาญ
นายปริญญา ขาวประภา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔

นายปริญญา จุยทอง
นายปริญญา ประเสริฐ
นายปริญญา สุขศรีใส
นายปริญญาวุฒิ ผุดผอง
นายปรีชา กาวิใจ
นายปรีชา ใจอดทน
นายปรีชา ชวยดวง
นายปรีชา ไชยเพชร
นายปรีชา ราชพลแสน
นายปรีชา เส็นฤทธิ์
นายปรีชา แสงทอง
นายปรีดา ตรีธวัช
นายปลายฟา อมรรัตตกุล
นายปญญา สอลี
นายปณณวิช ไพรวรรณ
นายปานูซี สาแม
นายปยณัฐ สุขสมพืช
นายปยพัทธ เอกลักษณธรรม
นายปยพัทธดนย พันธสุวรรณ
นายปยะ กอนธรรม
นายปยะ อินตะคํา
นายปยะวัฒน แสนบริสุทธิ์
นายปุณยวีร ยอดทอง
นายเปาทรี ปะดอโซะ
นายผดุงศักดิ์ แกวสังข
นายผดุงศักดิ์ ปญญารัมย

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายผไทภูเบศ บุญครัน
นายผาสุข นาโควงค
นายเผด็จ ฉิมพันธ
นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน
นายพงศศักดิ์ ผสารพจน
นายพงศศิริ ออนคํา
นายพงศอมร ทาวี
นายพงษเทพ พลันสังเกตุ
นายพงษเทพ สุระสมบัติพัฒนา
นายพงษเทพ อุนอก
นายพงษเทพ อูหนู
นายพงษพันธ จันทรเพ็ง
นายพงษพันธ ปจดี
นายพงษพันธ พุดสีเสน
นายพงษพันธ มาลาออน
นายพงษศักดิ์ พรมสอน
นายพงษศักดิ์ รัตนสุภา
นายพจนปกรณ ประยูรพรหม
นายพจนาถ แดงพิบูลย
นายพชรธร หนันอาย
นายพณศวรรธน สุขศรีเพ็ง
นายพนมพร พีระพิทยมงคล
นายพนมรัตน ชาติสิงหทอง
นายพนาดร แสนใจ
นายพนาไพร มาโยธา
นายพยุงค ประกอบเลิศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖

นายพยุงศักดิ์ แกวดํา
นายพรชัย มะลิทองไพศาล
นายพรชัย เรืองหิรัญ
นายพรทวี สุมาลี
นายพรพนม สานุสันต
นายพรภิรมย แกวมหา
นายพรรภิพงษ ชนะสงคราม
นายพรสวัสดิ์ นนทอามาทย
นายพฤหัส ยอดศรีเมือง
นายพลกฤต หัสสะโร
นายพลกฤษณ บุญศรี
วาที่รอยโท พลากร ประสงค
นายพลายชุมพล เหลืองาม
นายพสุ ขุนหาญ
นายพสุธา เอระนอย
นายพัชระ วงคเจริญ
นายพัฒนชัย บุญขันธ
นายพัฒนะ พรหมโคตร
นายพัธวุฒิ ลังกาพินธ
นายพันธทัย ใจมนต
นายพันธวิศ พันธุมาศ
นายพาคีนัย อาจสาลี
นายพานุวัฒน มณียารัตน
นายพิชญพงศ ชาตะกูล
นายพิชญภวิศ ภูมิมณี
นายพิชุตม คงทอง

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายพิชิต มะติยาภักดิ์
นายพิชิตพล สุวรรณพันธ
นายพิเชฎ บุญญา
นายพิเชษฐ ธิโนชัย
นายพิเชษฐ สุวรรณโสภา
นายพิเชษฐ โพนสิม
นายพิเชษฐ ฤทธิ์ศิริ
นายพิเชียร ชมภูศรี
นายพิทยา ปฏิโค
นายพิทักษ ดาทอง
นายพิทักษ ปอมลอม
นายพิทักษพงษ วิชิต
นายพินิจ นุชสวาท
นายพิพัฒน ดําเนิน
นายพิพัฒน ผาสุขขี
นายพิพัฒน โสรัตน
นายพิพัฒนพงศ อุตสาหะ
นายพิภพ นาทองลาย
นายพิมล พักตะไชย
นายพิรัชวิชช อุคต
นายพิศิษฐพงศ ดีวรัตน
นายพิษณุพงศ อุราพร
นายพิสิฐ แกวมาก
นายพีรพงศ โพธาชัย
นายพีรพล สุรจันทรกุล
นายพีรภัทร หินแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘

นายพีรวัฒน อุดอาด
นายพีรวิชญ เสือเผือก
วาที่รอยตรี พีระพงษ จันพอตา
นายพุฒิพงศ สังขสวัสดิ์
นายพุฒิสรรค ศรีรัตนประชากูล
นายพุธทวี ชะชินรัมย
นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ
นายพูลศักดิ์ เขียวคลาย
นายเพชร ชมภูรัตน
นายเพียรไพร เคารพ
นายไพฑูรย ใจออน
นายไพฑูรย ถิ่นมาบแค
นายไพฑูรย นอยหนองหวา
นายไพฑูรย ประดิษฐพงษ
นายไพบูลย ธีรเมธากร
นายไพบูลย ปทมวิภาต
นายไพบูลย วงษปาน
นายไพบูลย ศรีจันทร
นายไพรพิพัฒน เขียวสิงห
นายไพรวัลย พิมพโสดา
นายไพโรจน เชื้อหนองปรง
นายไพโรจน ตันวาพิทักษ
นายไพโรจน พงษบุผา
นายไพโรจน ศรีสวาง
นายไพโรจน สิงหโต
นายไพโรจน สุวรรณดี

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายไพศิษฐ ทองบรรเทิง
นายภรภัทร ลาโพธิ์
นายภราดร แสงโทน
นายภักดี รัตนบุรี
นายภัควัฒน สุปนโน
นายภัทรโชติ ภูหาด
นายภัทรพงศ บุญหอ
นายภาคินัย ชัยดี
นายภาณุวัฒน บุดดาลี
นายภานรินทร แผนศิลา
นายภานุพันธุ ภาคาผล
นายภานุวัฒน คลังสิน
นายภานุวัฒน เตชนันท
นายภานุวัฒน สมนึก
นายภานุวัฒน สิงหหาญ
นายภาวัต กันตศรี
นายภาวัต โทพันธ
นายภาสกร บัวครอง
นายภิญญา รัตนวรชาติ
นายภิรพัชญ ปทมาชัยวิวัฒน
นายภิษชวิศักดิ์ แกวมณี
นายภิสิทธิ์ ศิลาทอง
นายภุชพงษ ศรีโฉม
นายภุชิสสะ รุงวัฒนชัย
นายภูชิต ธีรเมธโยธิน
นายภูเบศร ชื่นชม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐

นายภูมิชาย สาลีโภชน
นายภูมิพัฒน สมพงษรัตนกุล
นายภูมิศักดิ์ คันธะชุมภู
นายภูริ กลัดลอม
นายภูรินท บูรณพล
นายภูรินทร รัตนศรี
นายภูริภัทร เขียวขํา
นายภูวไนย อางบุญตา
นายภูวิทิต อํานักมณี
นายภูษิต มงคลธนทรัพย
นายภูษิต วิเชียรรัตน
นายมงคล ชํานิกลา
นายมงคล แดงฟู
นายมงคล ตนงอ
นายมงคล แทนนา
นายมงคล มลใสกุล
นายมงคล ลุนไธสง
นายมงคลชัย ไตรแดง
สิบตํารวจตรี มณฑรส สุวรรณ
นายมณเฑียร เรียบเรียง
นายมนตรี กุลหนองแดง
นายมนตรี เกตุแกวเกลี้ยง
นายมนตรี เจียงวิเศษ
นายมนตรี แดงลอม
นายมนตรี นันตา
นายมนตรี บุตรโท

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายมนตรี ประทุมวงศ
นายมนตรี พรหมแกว
นายมนตรี รัตนพจน
นายมนอบ คงเพชร
นายมนัส ลุนนากัน
นายมนัส สายแกว
นายมนูญ นันติอูป
นายมนูญ แสนสิงห
นายมโนห ตางสี
นายมะนาอิง เจะอาแซ
นายมะพาริ มะเระ
นายมาตย ใจจริม
นายมานพ นาคชาตรี
นายมานพ ยอดเกตุ
นายมานะ จันทรรักษา
นายมานะ ชาติเสนา
นายมานะ ศรีผอง
นายมานะ อินทรสวาง
นายมานิตย ทองชัย
นายมามะนาเส เจะอาแว
นายมิตรชัย ชัยสาร
นายมูหามะสือลาม ตาเละ
นายมูฮามัดดรากี โตะลง
นายเมธี เจริญวิเศษ
นายไมตรี ศิริบุญรอด
นายยงยศ แกวขาว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒

นายยงยุทธ จันทรสวาง
นายยชอนันต อุนสกล
นายยม ดํารงเชื้อ
นายยวนหลี โถนารัตน
นายยศนิธิ มะธิปไข
นายยศพงศ ทรงเพียรธรรม
นายยอดชาย เพชรนอย
นายยอดรัก บุรวัฒน
นายยาลาลูเด็น มูสาลี
นายยาฮีมัน มะเซ็งบางี
นายยุทธจักร ผาแสนเถิน
นายยุทธนา ชมเชย
นายยุทธพงษ คุณานันท
นายยุสรี บาซอ
นายยูสบ ดีนทอง
นายรณกฤต โสภิกุล
นายรณยุทธ แกววงศวาน
นายระวิสิทธิ์ สุระเสน
นายรักชาติ ภูชะอุม
นายรังสรรค ทองหอ
นายรังสรรค วัฒนภูมิชัย
นายรังสรรค สายมี
นายรัฐพงค ทองยิ้ม
นายรัฐพงษ พงศาปาน
นายรัฐวิชญ สารเทพ
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษพร

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายราชวัลลภ ลําพูน
นายรุง จิตสนธิ
นายรุงนิรัตน ศรีนาม
นายรุงโรจน คุณนาม
นายรุสลัน แวหามะ
นายเรวัต แสนพรมมา
นายเรวัตร ทวยจันทร
นายเริงชัย ปรังเจะ
สิบตํารวจเอก โรมรักษ หริ่งระรี่
นายลภัส กองแสวง
นายลัคพงษ โกษาแสง
นายลําพูน เกษี
นายลิขิต กิจขุนทด
นายลิขิต สิงจานุสงค
นายเลิศอนันต ไพรพนากุล
นายวงกฎ เหงาชัย
นายวงศชีวพันธ พันธแกว
นายวงศธนา อินทุวงศ
นายวชิรวิทย นิติพันธ
นายวณิชชา จันทรพลงาม
นายวรกาญจน มูลลี
นายวรติกรณ วรรณลี
นายวรพจน กระจงกลาง
นายวรรณชัย มงคลศรี
นายวรริทธิ์ กันชาติ
นายวรวิช นพนรินทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔

นายวรวิทย พรมรัตน
นายวรวิทย ยืนยง
นายวรวิทย สังขเอียด
นายวรวิทย อินตะแกว
นายวรวุฒิ รักษากุล
นายวรวุธ เดชอุดมวรกุล
นายวรเศรษฐ อรรถรวีวัฒน
นายวรากรณ เลหกล
นายวรากานต สมศิริ
นายวรากุล ตุนเครือ
นายวราวุฒิ พันธุประทุมวงศ
นายวรุตม วรจินต
นายวรุทร วรรณสุข
นายวศิน สินธุปน
นายวสรรค ยังมี
นายวสันต แสนตา
นายวะสินต ดอกยี่สุน
นายวัชรพงศ ละอองรัตน
นายวัชรพงษ วันดี
นายวัชรพล ผือโย
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
นายวัชรพันธ มีศร
นายวัชระ พิสาดรัมย
นายวัชระ ศรีผง
นายวัชระ ศิริสุรักษ
นายวัชรา เจริญวิภารัตน

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวัชรินทร บุรัสการ
นายวัชรินทร ประเสริฐสังข
นายวัชรินทร มณีนิล
นายวัญรพ ฉิมพาลี
นายวัฒนพงค ขันทองดี
นายวัฒนา กาญจนบูรพา
นายวัฒนา ทองมนต
นายวัทธิกร บางบอ
นายวัน โยคะวัตร
นายวันชนะ บัวบังขัง
นายวันดี กุมภาพันธ
นายวันอับดุลเราะฮมาน วาโด
นายวัลลภ สมอยู
นายวาทสิน ลิ้มศักดา
นายวิโกศล จิบจันทร
นายวิจารณ สมานทรัพย
นายวิจิตร บุตรสุรินทร
นายวิชชา ไชยเพ็ชร
นายวิชญพงศ สุขบัติ
นายวิชญวิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
นายวิชัย ขามเรือง
นายวิชัย ชิณพันธ
นายวิชัย รวมทรัพย
นายวิชัย สุริพล
นายวิชา ผกามาศ
นายวิชาชาย เรืองฉาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖

นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน
นายวิชิต หวังประสพกลาง
นายวิเชียร แจมใส
นายวิเชียร บุญชวยสุข
นายวิเชียร ผูกจันอัด
นายวิเชียร โพธิ์จันทร
นายวิญู รุจิระปรีชากุล
นายวิฑูรย ลาสิงห
นายวิทยา เขียวไกร
นายวิทยา ทากัน
นายวิทยา ปนโน
นายวิทยา มุณีจันทร
นายวิทยา สมพมิตร
นายวิทยา อินทรกําเหนิด
นายวินัย ชลการ
นายวินัย หมาดสกุล
นายวินัย เหมือนแกว
นายวินัย ออมวิหาร
นายวินิจ กลิ่นละมัย
นายวิรยุทธ ชัยดินี
นายวิระ แกวอําพร
นายวิระพงษ จันทีนอก
นายวิรัตน สุทัศน
นายวิราช หมั่นการ
นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
นายวิรุฬห บงแกว

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวิโรจน วงศศรีแกว
นายวิวัฒน การมงคล
นายวิวัฒน ถนัดคา
นายวิวัฒน แสนคํานาค
นายวิศิษฎ มูลสาร
นายวิศิษฐ แซวุน
นายวิศุทธิ์เกษม แสงหงษ
นายวิเศษ สายแกวดี
นายวิษณุ ปะตังเวสา
นายวิสุทธิ์ อยูญาติมาก
นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
วาที่รอยตรี วีรชน เทนอิสสระ
นายวีรพงษ เหงาทอง
นายวีรพล ศิลปเจริญวงศ
นายวีรวัฒน เลิศประสาน
นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
นายวีรศักดิ์ รักสุทธี
นายวีรศักดิ์ อิ่นอาย
นายวีระ จันทรดาวรรณ
นายวีระ แปนแกว
นายวีระชัย เฟองฟู
นายวีระพงษ ดวงอินทร
นายวีระพงษ หลักทอง
วาที่รอยตรี วีระพล มูลลา
นายวีระพันธ ชูสุวรรณ
นายวีระพันธ ไชยบุตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘

นายวุฒิไกร ไกรสน
นายวุฒิชัย เฉนียง
นายวุฒิชัย ดวงเนตรงาม
นายวุฒิพงษ การุญ
นายวุฒิพล พลเดชา
นายวุฒิพล รัตนพร
นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา
นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี
นายวุฒิศาสตร แสนโคตร
นายเวชยันต ภิญโญภาพ
นายไวพจน เขมแข็ง
นายไวพจน เสมียนพิมพ
นายไวยวิทย มูลทรัพย
นายศตพร เผื่อนงูเหลือม
นายศรชัย พุทธชัย
นายศรเพชร ศฤงธร
นายศรัญู สุจา
นายศรัณญ จอมแปง
นายศรัณย แขไข
นายศรัณยพงศ ภัสสพรณ
นายศรายุทธ เวฬุธนราชิน
นายศรายุทธ เวียงวิเศษ
นายศราวุฒิ ขันคําหมื่น
นายศราวุฒิ ชิณะโคตรพงษ
นายศราวุฒิ บุญศิริกร
นายศราวุฒิ สนใจ

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายศราวุธ คามวัลย
นายศราวุธ จันทรตา
นายศราวุธ เสาเกลียว
นายศศิพงค อินทรศรี
นายศักดา ใจตรง
นายศักดา สํารวล
นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
นายศักดิ์ดา ปาสานํา
นายศักดิ์เลิศ รักจริง
นายศักราช ชาติชํานาญ
นายศักรินทร คงเจริญ
นายศาสตรา แสงชาติ
นายศิรวิชช พุดพรม
นายศิระศักดิ์ ภาสุพิพัฒนกุล
นายศิรานนท พันธงามตา
นายศิริ ระฆังทอง
นายศิริชัย วิชาพล
นายศิริชัย ศิริ
นายศิริพงษ เชื้อดี
นายศิโรตม อาวอรามรัศมิ์
นายศิลธรรม ทองไข
นายศิวกร เกรงขาม
นายศิวเนตร เจริญสุข
นายศิวพงษ จันทรละคร
นายศิวัช สวัสดี
นายศิษฏฐิกานต โพธิ์ชา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐

นายศุกรสิทธิ์ ภูผิวเหลือง
นายศุภกร ปาละโรจนกุล
นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์
นายศุภกิจ สีโมคา
นายศุภชัย กัญญาเขียว
นายศุภชัย โคตรชมภู
วาที่รอยตรี ศุภชัย โคสมบูรณ
นายศุภชัย ปดแกว
นายศุภชัย หมื่นจง
นายศุภโชค แสงทอง
นายศุภณัฎฐ ศักดิ์ชัยกรณ
นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์
นายศุภฤกษ ขวัญเกษม
นายศุภฤกษ จันทรโอ
นายศุภวัฒน ณ ลําพูน
นายศุภวัทน อิหม่ําเหม
นายศุภวิชญ ปลูกปญญาดี
นายเศกสรร เพียสา
นายเศรษฐพงษ แหลงสทาน
นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี
นายเศวต ใจมูล
นายสกุล บุญนิรันดร
นายสงกรานต คําภู
นายสงกรานต ธรรมเส็น
นายสงา วิชา
นายสดุดี ตอวัฒนกิจกุล

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสถิตย เฮียงราช
นายสนธยา แกวโรจน
นายสนั่น บุดดีคํา
นายสนั่น ลํายอง
นายสม เชื้อโพนจาน
นายสมกิจ แสนพันธ
นายสมเกียรติ ดอกพิกุล
นายสมเกียรติ พิรมรัมย
นายสมเกียรติ มะโนชาติ
นายสมเกียรติ วงษคํานอย
นายสมเกียรติ สําเภารอด
นายสมเกียรติ์ แกวปนตา
นายสมคะเน ดาษดา
นายสมคิด พาวงศ
นายสมคิด รุงมณี
นายสมคิด ศรีประดิษฐ
นายสมคิด สิงหจารย
นายสมจิตร บุบผาเต
นายสมชาย จันทิมา
นายสมชาย ไชยดิษฐ
นายสมชาย ทุมอาริยะ
นายสมชาย นอนา
นายสมชาย มีกําลัง
นายสมชาย สัพโส
นายสมชาย สิมานุรักษ
นายสมชาย ออนคํา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมนึก ทิตา
นายสมนึก ศรีวิเชียร
นายสมบรูณ สุรินทรจันทร
นายสมบัติ ทุงพรวน
นายสมบัติ ไพฑูรย
นายสมบัติ เหลาพงศไพศาล
นายสมบูรณ มาลา
นายสมประสงค คงสีแกว
นายสมพงษ คูณทรัพย
นายสมพงษ จูแนบ
นายสมพร มะเกิ๋น
วาที่รอยเอก สมพร สุวรรณรังค
นายสมพร อินทพุฒ
นายสมพล มีพฤกษ
นายสมพล เมืองแพน
นายสมพิศ แกวใจดี
นายสมภพ ดวงชอุม
นายสมภพ ผองราษี
นายสมภาร เชื้อออน
นายสมโภชน สุวรรณ
นายสมมาฒย อังศุภมงคล
นายสมมาต โพธิ์ทอง
นายสมยง จุปะมัตตัง
นายสมศักดิ์ บัวเขียว
นายสมศักดิ์ พันธุมกร
นายสมศักดิ์ ศรีนุช

๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสมศักดิ์ เสนาใหญ
นายสมศักดิ์ อั้นภักดี
นายสมหมาย โพธิสาร
นายสมหวัง ดวงปน
นายสมัคร จันตาเงิน
นายสมัย ทะจันทร
นายสมาน บิลละเตะ
นายสมาน พุทธวงค
นายสมาน สุระสร
นายสยาม คําชนะ
นายสยาม ศรีทอง
นายสยาม สารมะโน
นายสยุมพร โพธิ์ปดชา
นายสรคม คํามี
นายสรจักร จันนันทะ
นายสรยุทธ สนธิ
นายสรรพสิทธิ์ โกศล
นายสรวิศ ทนุการ
นายสราวุฒิ จันทรถาวร
นายสราวุธ ขันแกว
นายสราวุธ แรกรุน
นายสราวุธ วงษจู
นายสราวุธ หอมนาน
นายสฤษดิ์ เครือบคณโท
นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ
นายสฤษธิ์ หินนาง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔

นายสวัสชัย ขาวดี
นายสวางพงษ พงษสุพรรณ
นายสวาด พรหมชนะ
นายสหรัฐ เต็มวงษ
นายสังคม เทียบผา
นายสังคม พรมมาศ
นายสังวร สุนันท
นายสังวาลย โบราณกุล
นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ
นายสัญญา ชางคํามูล
นายสัญญา ทุมโยมา
นายสัญญา ศรีสุข
นายสัญญา ศรีสุลัย
นายสัตยา จุฑาผาด
นายสันติ การบรรจง
นายสันติ ไตรเสนีย
นายสันติ บุชเบา
นายสันติ พิณรัตน
นายสันติ สกุลหงษ
นายสันติ สีลา
นายสันติพงษ สําอางค
นายสันษร วรรณแกว
นายสัมพันธ ภูโอบ
นายสัมพาศ แวงวรรณ
นายสากล คลองดี
นายสาธิต วรรณพบ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสามารถ จิตณรงค
นายสายชล ศรีคํา
นายสายสมร พุทธไสย
นายสายัณ ไทยทอง
นายสายัณห จาทัน
นายสาริศ สิทธิราช
นายสาโรจน จองสละ
นายสาโรจน ตรีแกว
นายสําราญ อินทรยอด
นายสําเริง กลอนโพธิ์
นายสําเริง ดิษฐวิชัย
นายสําเริง สอนพูด
นายสิงหนาท ศรีณรงค
นายสิงหล กลิ่นนอย
นายสิงหา รุงเจริญ
นายสิทธิกร จําปาออน
นายสิทธิชัย ประคองใจ
นายสิทธินันท พวงจีน
นายสิทธิพงศ กับแกว
นายสิทธิพงษ ไกรลาศ
นายสิทธิพร บุระผากา
นายสิทธิศักดิ์ เกาพิมาย
นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ
นายสิทธิศักดิ์ ทารมย
วาที่รอยตรี สิทธิสิทธิ์ จินดา
นายสินชัย ใจกลา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖

นายสิรวิชญ ขัดเชิง
นายสิริวัฒน โชติกเสถียร
นายสิวกรณ กิจบรรทัด
นายสิษฐทัศน ผิวเกลี้ยง
นายสุขชัย สาเหลวา
นายสุขมัณฑ ซําซี
นายสุขฤกษ ดีโนนโพธิ์
นายสุขสันต ยศธสาร
นายสุขุม อะโนวัน
นายสุครไทย กรมลี
นายสุชน เด็จใจทัด
นายสุชาติ แกนเพชร
นายสุชาติ ธุระพระ
นายสุชาติ สุขพราว
นายสุชาติ สุขสบาย
นายสุเชษฐ ชูคง
นายสุณัฐพงศ โคตรแปร
นายสุดเฉลียว สําคัญยิ่ง
นายสุดตา ศรีอางเงิน
นายสุทธญาณ เพชรวีรานนท
นายสุทธิชัย แกวกุม
นายสุทธิชัย เผาสุริยะ
นายสุทธิผล แสงบุญ
นายสุทธิรักษเขตร สังขสาลี
นายสุทัศน บุญเลิศ
นายสุทัศน สุดประโคน

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุที ฉายแกว
นายสุเทพ ลําดวน
วาที่รอยตรี สุเทพ วิสิทธิเขต
นายสุธีธร รังสิมาหริวงศ
นายสุนทร มูลศาสตร
นายสุนทรหงษ วรนุช
นายสุนทรีย มูสิเกิด
นายสุนัน อินทบุตร
นายสุนันท โกตัน
นายสุนันท คําภูมี
นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ
นายสุบรรณ บาตสุวรรณ
นายสุปรีชา สูงสกุล
นายสุปญญา ทวีทรัพยนวกุล
นายสุพงษ ปดตามะ
นายสุพจน หลาล้ํา
นายสุพล แดงมณี
นายสุพัฒน ชัยเสนา
นายสุพัฒนพงษ ละสุวรรณ
นายสุเพียร บินมะแดแฮ
นายสุภณัฐ ทาศักดิ์
นายสุภักดิ์ พุทธิ
นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร
นายสุมิตร ไชยบุญเรือง
นายสุมิตร สีมาพล
นายสุเมธ ขุนพิชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘

นายสุรกิจ นองขมวด
นายสุรจิต บํารุง
นายสุรชัย สิทธิชุม
นายสุรเชษฐ ฟองอินทร
นายสุรเชษฐ สมานสันติ
นายสุรเดช ศรีวิชา
นายสุรพล จันทรศรี
นายสุรพล ประไกลวรรณ
นายสุรพล วงษธัญการ
นายสุรพันธ ภุมมาบุตร
นายสุรภัณฑ แสนตางใจ
นายสุรศักดิ์ กาษี
นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ
นายสุรศักดิ์ จงจิต
นายสุรศักดิ์ พอโคตร
นายสุรศักดิ์ เล็งหนูดํา
นายสุรศักดิ์ วงศจําปา
นายสุรศักดิ์ สีระสูงเนิน
นายสุรศักดิ์ สุริยะ
นายสุรศักดิ์ อักษร
นายสุรศักดิ์ อัฐนาค
นายสุรสีห บุญศาสตร
นายสุระชัย เอี่ยมสอาด
นายสุระศักดิ์ หามทอง
นายสุราษฎร อุดม
นายสุริชัย จันทรพิทักษ

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุริด วาทีตรง
นายสุรินทร กลับผดุง
นายสุรินทร ดีแกวเกษ
นายสุรินทร นาคมูล
นายสุรินทร ปนนะสุ
นายสุรินทร เมืองงา
นายสุรินทร วรรณสิทธิ์
นายสุริยเทพ ภาเรือง
นายสุริยัน แกวชนะ
นายสุริยัน ทรัพยผล
นายสุริยา กอมขุนทด
นายสุริยา คงนาค
นายสุริยา ตาเดอิน
นายสุริยา พงษดวง
วาที่รอยตรี สุริยา พันธพรหม
นายสุริยา โพธิ์สาชัย
นายสุริยา มาติดตอ
นายสุริยา สารทิพย
นายสุริยา สําราญจิตต
นายสุริยา ออนหนองหวา
นายสุริยาพร เทพา
นายสุฤทธิ์ คําเครือ
นายสุวชัย ศรีบุญเรือง
นายสุวรรณ กันแพงศรี
นายสุวรรณ ตาสา
นายสุวรรณ แสงโลกีย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุวัฒน นุนสง
นายสุวิท มหานิยม
นายสุวิทย กูดอั้ว
นายสุวิทย ฉิมงาม
นายสุวิทย ดาวังปา
นายสุวิทย ยางศิลา
นายสุวิทย สีบาง
นายสุวิทย สุขหมั่น
นายเสกสรร จําปาออน
นายเสกสรรค อุดมทรัพย
นายเสนห ศรีเดช
นายเสนอ เทาเทียม
นายเสริมรัตน พันธุ
นายเสริมศักดิ์ สุพิณ
นายแสงอรุณ ดวงใจ
นายหทัยวุฒิ สายทอง
นายหมีหนา ขํานุรักษ
นายหฤษฎ ศรีพันธไพบูลย
นายหลัก ศรีเครือ
นายหาญ จินดาสวัสดิ์
นายเหมันต วาเละ
นายเหรียญชัย จั่นรัตน
นายใหม พลเพชร
นายองคพันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา
นายองครักษ ณ อุบล
นายองอาจ เดชนอก

๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอดิเทพ วิชิต
นายอดินันท ดาโอะ
วาที่รอยตรี อดินันท สุภาศรี
นายอดิเรก จันทรแทน
นายอดิลัน เพชรนวล
นายอดิศร ไชยเทพ
นายอดิศักดิ์ แกงกลาง
นายอดิศักดิ์ ชํานาญคง
นายอดิศักดิ์ ทิสานน
นายอดิศักดิ์ ปริยาปญจางค
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นายอดิศักดิ์ พรมสิทธิ์
นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ
นายอดุล บุญไทย
นายอดุลเดช กองชาวนา
นายอติพล เจริญชัย
นายอธิณัฎฐ โกษาแสง
นายอธิรัฐ พุมสาขา
นายอธิวัฒน จิตจักร
นายอธิวัฒน อุษณรัสมี
นายอนัติยา เชียงทอง
นายอนัน ขาวงาม
นายอนันต กันทะวงค
นายอนันต จินดา
นายอนันต ปงยศ
นายอนันตชัย รุงโรจน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒

นายอนันตรัตน ชื่นใจ
นายอนิรุทธิ์ แสนเงิน
นายอนุชา สิงหพลทัน
นายอนุชิต จิตตประสงค
นายอนุชิต วันสุข
นายอนุพนธ คําหลา
นายอนุพล อุปนันท
นายอนุรักษ พนารักษ
นายอนุรักษ ระยา
นายอนุรักษ เหลืองวิไล
นายอนุวัฒน เดชไธสง
นายอนุวัฒน สุวรรณราชัย
นายอนุวัตน วิวัตรชัย
นายอนุษร บุตรแกว
นายอนุสรณ เกิดศรี
นายอนุสรณ ชัยสงค
นายอนุสรณ เสระสาตร
นายอนุสิษฐ จันทะกูฏ
นายอภิชัย ชื่นเย็น
นายอภิชัย แสนใหญ
นายอภิชาติ นามวงคษา
นายอภิชาติ ประภาวิชา
นายอภิชาติ พละศักดิ์
นายอภิชาติ มาตะวงศ
นายอภิชาติ รวมธรรม
นายอภิชาติ รักเถาว

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอภิชาติ สุดาชม
นายอภิชาติ เหมฬา
นายอภิเชษฐ จันทะนุภา
นายอภิเชษฐ วรบุตร
นายอภิเชษฐ อยูปูน
นายอภินันด ทองกันทม
นายอภินันท จันทรา
นายอภินันท ชมเชย
นายอภินันท สุขโสม
นายอภิรักษ ไทยเหนือ
นายอภิลักษณ แซหยิ่ง
นายอภิวัฒน สายปญญา
นายอภิศักดิ์ ยุทธอาสา
นายอภิเษก ชิ้นไทย
นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม
นายอภิสิทธิ์ ลุนนารี
นายอมร พรหมมณี
นายอมร สุดแสวง
นายอมรเวช คงทรัพย
นายอมรศักดิ์ กองสิงห
นายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน
นายอมรินทร แกงสันเทียะ
นายอรรฆพล เกษะโกศล
นายอรรณพ โพธิ์ศรี
นายอรรณพ ใหมเทวินทร
นายอรรถกร ภูพวก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔

นายอรรถพร อักษรนํา
นายอรรถพล ดีไพร
นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรหม
นายอรรถสิทธิ์ ศรีแกว
นายอริยวัตณ จันแดง
นายอลงกรณ ทองฟก
นายอัครเดช โพธิ์ญาณ
นายอัครพล มั่นดี
นายอัครวัฒน รัววิชา
นายอัครา ทนันไชยชมภู
นายอัฐพงศ จารุทรัพยสดใส
นายอัณณพ เสมียนหราย
นายอับดลรอศักดิ์ มณีโสะ
นายอับดุลเราะมัน บูละ
นายอับดุลเราะฮมาน ดือราซอ
นายอับดุลเลาะ มะเย็ง
นายอัมพันธ บรรหนองทุม
นายอัมรัน เจะแต
นายอัมรินทร กอนแพง
นายอัลอามีน ซียง
นายอัศนัย จันทรประเสริฐ
นายอัศวิน กลับมา
นายอัษฎาวุธ คามนา
นายอัษฎาวุธ ชอยชด
นายอัสรี เหมเด็น
นายอาคม แกวมณี

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอาคม ทองจัง
นายอาคม ราชภักดี
นายอาชวิน บุญกระจาย
นายอาซีซัน ทองสีสัน
นายอาณัต สายโสภา
นายอาเดอนัน ยามาดอหะ
นายอาทิตย กันทะยวง
นายอาทิตย คาระวงค
นายอาทิตย ไชยจันทร
นายอาทิตย ทองออน
วาที่รอยตรี อาทิตย ศรีแสงเมือง
นายอาธร หนูหมาด
นายอานนท กันรัมย
นายอานนท รุงโรจนสารทิศ
นายอานัส มะแอเคียน
นายอานุ ชางกลาง
นายอานุ พลทะรักษา
นายอาบูบากาศ ผอมเขียว
นายอาภากร ดาโม
นายอารี บุญธรรมโม
นายอาลาวี สะมะแอ
นายอาลี วัฒนะ
นายอาแว ดือลามะ
นายอาสาฬห งอยผาลา
นายอาฮามะ จิหมิ๊
นายอํานาจ กานจักร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖

นายอํานาจ ขันทกาญจน
นายอํานาจ ไชยสงค
นายอํานาจ ตัลพัฒน
นายอํานาจ ธิโนชัย
นายอํานาจ ปุงโพธิ์
นายอํานาจ พูลสวัสดิ์
นายอํานาจ ศรีจําปา
นายอิทธิพล จิตรแมน
นายอิทธิพล ชัยเดโช
นายอิทธิพล เปลี่ยนทอง
นายอินดี บาตูลางิ
นายอิสมาแอ ตาเยบ
นายอิสระ ถิ่นใหญ
นายอิสรินทร ทาสวย
นายอีซัน มะมิง
นายอีซา ดิเส็ม
นายอุเซ็ง อิสแม
วาที่รอยโท อุดม บริสุทธิ์
นายอุดม รั่งกระโทก
นายอุดม สมพรอม
นายอุดม หงษมัง
นายอุดมทรัพย เหล็กกลา
นายอุดมพร ถาโคตร
นายอุดมศักดิ์ วงษแกว
นายอุดร ดีใหญ
นายอุตดิษ กาฬหวา

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สิบเอก อุทัย ภักดีประยูรวงศ
นายอุทิศ เชื้อบัณฑิต
นายอุทิศ สีแล
นายอุเทน สมบัติศรี
นายอุสมาน แคยิหวา
นายอุสมาน บินอูเซ็ง
นายอุเส็น นิสัน
นายเอกชัย งามรูป
นายเอกชัย จันมนตรี
นายเอกชัย ญาณประภาส
นายเอกชัย ไพโรจน
นายเอกชัย ศรีดา
นายเอกชัย หมอแพทย
นายเอกชัย อุตมะ
นายเอกดนัย ธัญญวิศิษฐ
นายเอกบุรุษ รูปสวย
นายเอกพงษ ใจชาญสุขกิจ
นายเอกพงษ อวดมูล
นายเอกพัฒน เอกวงษา
นายเอกภักดิ์ ทองหาว
นายเอกวิทย ขวัญวงษ
นายเอกศักดิ์ ปรีติประสงค
นายเอกสิทธิ์ พิราราช
นายเอนก ชํานาญ
นายไอหยุ หมัดชูดชู
นายฮัมดัน มาหามะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายฮัมดาน ออนหวาน
นางสาวกชกร ตันตรานุกูล
นางกชกร แทนรัตน
นางสาวกชกร โรจนจันทัน
นางสาวกชพร เบิกบานดี
นางกชพร วัฒนพรเดชา
นางสาวกชพรรณ สุทธิสนธ
นางสาวกณิการ ปญญาอิ่นแกว
นางกนกกาญจน มังขุนทด
นางกนกกาญจน วิเศษคํา
นางสาวกนกกาญจน สมบัติวงค
นางกนกทิพย วงศคะสุม
นางสาวกนกธร พรเสถียรพงศ
นางสาวกนกพร ชัยทิมประทุม
นางสาวกนกพร นิลวรรณ
นางสาวกนกพร เพิ่มพูน
นางกนกพร ศรีสุวรรณ
นางสาวกนกพร สุขเกษม
นางกนกพร อ่ํากลาง
นางกนกพรรณ วรรณคํา
นางสาวกนกรัตน จําเนียรสุข
นางสาวกนกวรรณ แจงชะไว
นางกนกวรรณ ทับเนียมนาค
นางกนกวรรณ เนียมสุวรรณ
นางกนกวรรณ ปญญาหลวง
นางสาวกนกวรรณ วงควัชระบุตร

๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวกนกวรรณ สุขใจ
นางกนกวรรณ หวงไธสง
นางสาวกนกวรรณ จันทรแสงกุล
นางสาวกนกอร ชาติชนะ
นางสาวกนิษฐา ชื่นตา
นางสาวกนิษฐา โนนสูง
นางสาวกนิษฐา พิมพันธ
นางสาวกมลชนก สุริยา
นางสาวกมลทิพย อาจหาญ
นางกมลพร สุวาส
นางสาวกมลพร อันทปญญา
นางกมลรส แสนสามารถ
นางสาวกมลรัตน สีดาคุณ
นางกมลลักษณ บุญรินทร
นางสาวกมลวรรณ คะเรรัมย
นางกมลวรรณ เครือวัลย
นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
นางสาวกมลวรรณ มีมั่น
นางกมลวรรธน เพชรประโคน
นางกรกช ถือดียิ่ง
นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย
นางสาวกรนิกา คุมสา
นางกรนิภา คงอน
นางสาวกรรณิกา กอธวัช
นางสาวกรรณิกา ชูศรี
นางกรรณิกา ภาเข็ม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรรณิกา ลีอุดม
นางกรรณิกา สมบัติวงศ
นางกรรณิการ กิติศรีวรพันธุ
นางสาวกรรณิการ คงสวาง
นางสาวกรรณิการ จักรกรด
นางสาวกรรณิการ ดวงมาลา
นางกรรณิการ เนียมงาม
นางกรรณิการ พิมพขันธ
นางสาวกรรณิการ มะโนเรือง
นางกรรณิการ ศรีกุดตา
นางสาวกรรณิการ ศรีอินทร
นางสาวกรรธดา เงินราษฎร
นางกรวรรณ วงคศรี
นางสาวกรวลัย ถนอมรอด
นางสาวกรวีร เกษบรรจง
นางสาวกรองกาญจน จินาพันธ
นางสาวกรองกาญจน วงคเครือวัลย
นางกรุณา แกวประทีป
นางกรุณา เสนาชู
นางกฤตติกา มาทอง
นางสาวกฤติกา จันทวงษ
นางสาวกฤติมา สืบเสาะเสมอ
นางสาวกฤติยา นาราช
นางสาวกฤติยา อนุรักษ
นางสาวกฤติยาณี ดวงแกว
นางสาวกฤษฎา สนิท

๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวกฤษณา ขันตา
นางกฤษณา ปญญา
นางสาวกฤษณา พันธุแสน
นางกฤษณา เพ็ชรมรกฏ
นางกฤษณา ภูนาโพธิ์
นางกฤษณา หอกคํา
นางกลจันทร เหมือนพรรณราย
นางสาวกองกิดาการ นาหัวนิล
นางกอฉัตร วารินสะอาด
นางสาวกอบมะณี ภูคําไพร
นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
นางสาวกัญจา วาจาดี
นางสาวกัญชนก กามะพร
นางสาวกัญญณภัฎฐ ธวัชวิเชียร
นางสาวกัญญนันทน กิตติ์ชนะภิรมน
นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ
นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิ
นางสาวกัญญา ระสิตานนท
นางกัญญาภรณ ยูงทอง
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแกว
นางสาวกัญญาภัทร เพ็ชรมณี
นางสาวกัญญารัตน แกวคง
นางสาวกัญญารัตน เครืองาม
นางสาวกัญญารัตน นาชัยภูมิ
นางกัญญารัตน หงษแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒

นางกัญญาวีร เกื้อภาระ
นางกัญวรา อุดมรัตน
นางกัณชพร อินตั๋น
นางกัณทิมา รัญจวน
นางสาวกัณยสิณี สุดประเสริฐ
นางสาวกันตินันท เวียงจันทร
นางกันทิมา ครอบเพชร
นางกันยา ราชสวาง
นางสาวกัลตีมี อาซัน
นางสาวกัลธิวา เขียวขํา
นางสาวกัลยรัตน ฉลาดแยม
นางกัลยา จิราพงษ
นางกัลยา ทํากิน
นางสาวกัลยา พรํานัก
นางกัลยา พิลัย
นางกัลยา เพ็ญสิทธิ์
นางกัลยา สุทธศิลป
นางกัลยาณี ศรีเทพ
นางกัลยาณี สรอยเปาะ
นางสาวกัลยารัตน กาศเกษม
นางสาวกัลยาวรรณ มีแสง
นางกัสมีนี สะมะแอ
นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร
นางกาญจนา กอนจอหอ
นางกาญจนา การดี
นางสาวกาญจนา กําเนิดหิน

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวกาญจนา แกวจํารัส
นางสาวกาญจนา จันทรมงคล
นางกาญจนา ชัยแจง
นางกาญจนา ชูเกิด
นางกาญจนา ทิพเสนา
นางกาญจนา ที่รักษ
นางกาญจนา บุญเคน
นางกาญจนา ปทุมดํารงค
นางสาวกาญจนา ปนทอง
นางกาญจนา มูลคํา
นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ
นางสาวกาญจนา ยังคง
นางกาญจนา รัศมี
นางกาญจนา วรชินา
นางกาญจนา สารมะโน
นางกาญจนา สุขเคหา
นางสาวกาญจนา เหิมขุนทด
นางสาวกาญจนา อนันตศรี
นางกาญจนา อินทรแกว
นางกาญจนาพร เทพสุรินทร
นางกาญจนาพร บัวทอง
นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี
นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง
นางสาวกานดา แพงขะ
นางกานตพิชชา กินรา
นางกานตสิรี มาตยวิเศษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔

นางการีมะห ยา
นางการีมะห สากีแล
นางกาหลง แกะทะเล
นางสาวกาเหวา ตาเสือ
นางกําไร วิเศษสมบูรณ
นางสาวกิ่งกาญจน คงจุน
นางสาวกิ่งกาญจน เทศศรีเมือง
นางสาวกิตติกา ชารีกันณ
นางกิตติภา ลังกาพินธ
นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุล
นางกิตติมา อึงชื่น
นางกิตติยา คนล้ํา
นางสาวกิตติยา เจริญศิริ
นางกิตติยาภรณ เหมือนเหลา
นางสาวกิติพร นวพันธุ
นางสาวกิติยา มาเรียน
นางสาวกุณฑิกา โกมุก
นางสาวกุลชาติ สายสุริย
นางกุลธิดา พลเยี่ยม
นางสาวกุลธิดา พุมจันทร
นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญ
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร
นางสาวกุลพรภัสร สีหา
นางสาวกุหลาบ ใจสมุทร
นางกุหลาบ วงศวาน
นางกูมณี สาหลัง

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเก็จรวี สันโต
นางสาวเกตุกาญจน ชนะดวงใจ
นางเกตุสุริยงค คงเจริญ
นางสาวเกวรี แลใจ
นางสาวเกศกนก โลหะวิจารณ
นางเกศศิรินทร เลาอารยะรักษ
นางสาวเกศอุมา นาควารี
นางสาวเกศินี ไพรศรี
นางเกศินี เรียงรุงโรจน
นางเกศินี หาญเชิงชัย
นางเกศินีย ไชยชนะ
นางเกษมณี จันทะโชติ
นางสาวเกษร เพชรเอียด
นางสาวเกษร ศรีทองสุข
นางสาวเกษรา บริสุทธิ์
นางสาวเกษราภรณ แกวของแกว
นางเกษรามาศ ชะลุนรัมย
นางเกษรุง แหยมแกว
นางเกษสุนีย จันทร
นางเกษินี แกวประดิษฐ
นางสาวเกสร พงษแสวง
นางแกวกานต เฉลิมพันธุ
นางสาวแกวใจ เจิมเมือง
นางสาวแกวใจ ออนสีทา
นางสาวแกวตา พึ่งตนเอง
นางโกสุมภ รอดแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖

นางสาวขนิษฐา ดินไทย
นางขนิษฐา บริบูรณ
นางสาวขนิษฐา พามา
นางขนิษฐา รติพีรวาณิชย
นางขนิษฐา สุขทิพย
นางสาวขนิษฐา อยูสุข
นางขวัญจิตร บุญรัตนบัณฑิต
นางสาวขวัญใจ ศรีจันทร
นางขวัญใจ สุวรรณ
นางสาวขวัญดรุณ ทองสุข
นางขวัญดาว สมชัย
นางสาวขวัญตา ตนคลัง
นางขวัญตา บุญศรี
นางขวัญตา อุปพงษ
นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแยม
นางขวัญยืน อธิศิริกุล
นางสาวขวัญฤทัย ปะสาวะกา
นางขวัญฤทัย วันดี
นางขวัญวิไล บุญยอด
นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
นางขอบใจ สิงหศิลารักษ
นางขัตติยา ดวงจันทร
นางสาวขัตติยา ฮองชวน
นางขันทอง มั่งไธสง
นางเข็มทราย สรเลขกิตติ
นางสาวเขมวันต สําเภาทอง

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเขมิสรา กระจางศรี
นางคณากร พรหนองแสน
นางสาวคณิตศาสตร บุญพันธ
นางคณิตา ภูมิมา
นางสาวคนึง แสงกองแกว
นางสาวคนึงนิจ คําขาว
นางสาวคนึงนิตย ชัยวินิจ
นางสาวคลายจันทร จันทรวิวัฒนากูล
นางคอปอเสาะ โตะฮิง
นางคัณฑิกา ตั้งจิต
นางสาวคัทลิยา มณีโรจน
นางคายรียานี บือแน
นางคํานึง สุยฉอง
นางสาวคําปน พุทสะทาน
นางคําไพย กําพรม
นางสาวคํามี ใจกลา
นางสาวเครือนิล สุทธิสาร
นางเครือวรรณ ตุยตา
นางสาวเครือวัล พาหา
นางแคทลียา ชนะจอหอ
นางสาวแคทลียา มหาวงศ
นางสาวฆอบีเราะห ดอฮะ
นางสาวจงกล เชษฐเจริญรัตน
นางสาวจงกลนี ญาติ
นางจงจิต ปรัชญพฤทธิ์
นางสาวจงจิตร เทียมทัด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘

นางจงดี พลพวก
นางจณิศณิชชา แนนอุดร
นางสาวจณิสตา ตุมรสุนทร
นางจตุพร เกิดพันธุ
นางจตุพร พุฒโต
นางสาวจรรยนาถ ชูเสือหึง
นางจรรยา ไกรสน
นางจรรยา ขําภู
นางจรรยา ชัยเสนา
นางสาวจรรยาพร สระทองขาว
นางจรรยารักษ นามบุญลาภ
นางสาวจรรยารัตน เพ็ชรรัตน
นางจรวยพร ชุมชู
นางสาวจรสพร นาคปฐม
นางจรัสศรี เครือแมน
นางจริญญา ยติกร
นางสาวจรินธร ไชโย
นางจรินธรณ ขันโพธิ์นอย
นางจริยพร วงษชู
นางจริยา พรมมา
นางสาวจริยา สุวรรณเขต
นางสาวจรีรัตน กลิ่นเมือง
นางจอมขวัญ หมื่นแกวโอวาท
นางสาวจันจิรา ทองสงา
นางจันจิรา พรมสิงห
นางจันจิรา วงคจุมปู

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวจันทนา เกษนุช
นางจันทนา บุญญถิร
นางจันทรจิรา งามฤทธิ์
นางสาวจันทรจิรา แซโตะ
นางสาวจันทรจิรา รุงศรี
นางจันทรจุรี พลอาษา
นางจันทรฉาย จวงจันทร
นางสาวจันทรนันทน สุโพธิ์นอก
นางจันทรพร เจริญผล
นางจันทรเพ็ญ ชูอ่ํา
นางจันทรเพ็ญ เมืองสง
นางจันทรเพ็ญ เรืองกลา
นางจันทรเพ็ญ สารินจา
นางสาวจันทรแรม บุญตือ
นางสาวจันทรศรี เสายอด
นางสาวจันทรหอม หลักคํา
นางจันทรัตน นามวิจิตร
นางจันทรา พัทยัง
นางสาวจันทรา ศรีมุกดา
นางสาวจันทราพร ไปใกล
นางจันทินี วงษสุวรรณ
นางจันทิพย บัวเรียน
นางสาวจันทิมา เคลาจันทร
นางจันทิมา แจมจํารัส
นางสาวจันทิมา นามโชติ
นางจันทิมา บูทองจันทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐

นางจันทิมา วงชัยเพ็ง
นางจันทิรา รัตนะ
นางจามรี วงศพัฒนชัย
นางสาวจาระไน ศรีสุธรรม
นางสาวจาริณี แดงสมแกว
นางสาวจาริยา เตงชู
นางจารี เส็งหนองแบน
นางสาวจารึก อาระหัง
นางจารุณี กุลศรีวนรัตน
นางสาวจารุณี คงมาก
นางจารุณี งามเหลือ
นางสาวจารุณี จัตตุพงศ
นางสาวจารุณี แซภู
นางจารุณี ทองแซง
นางสาวจารุณี นอยเจริญ
นางสาวจารุณี บัวแยม
นางสาวจารุณี พลพิมพ
นางสาวจารุณี เรือนไชย
นางจารุณี สําโรงแสง
นางจารุณี แสงเบญจา
นางสาวจารุณี หลาบา
นางจารุณี อุทัยรังษี
นางสาวจารุนันท แกวคุณากร
นางสาวจารุลักษณ บัวภาเรือง
นางสาวจารุวรรณ กุศลการณ
นางสาวจารุวรรณ คงวิเชียร

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจารุวรรณ ควนวิไล
นางจารุวรรณ ดวงกลาง
นางสาวจารุวรรณ ตนาวรรณ
นางจารุวรรณ ปกษี
นางสาวจารุวรรณ เยาวจุย
นางสาวจารุวรรณ แสงสุมาส
นางสาวจารุวรรณ อัตศรี
นางจารุวรรณ อินทรชม
นางจารุวรรณ วงศาโรจน
นางสาวจํานงค อรภักดี
นางจํานันท เศษสุข
นางสาวจําเนียร ดวงศรีแกว
นางจํารัส สุทธิ
นางจําเรียง กรชนะ
นางจิณหจุฑา อินทรสุทธิ์
นางสาวจิดาภา วชิรศักดิ์
นางสาวจิดาภา หรรษาวงศ
นางสาวจิตตกานต พรหมประเสริฐ
นางสาวจิตติมา ไชยยศ
นางจิตติมา มุขพริ้ม
นางสาวจิตติมา เอกโชติ
นางจิตรลดา ฐิติพงศตระกูล
นางสาวจิตรลดา บุญเรือง
นางสาวจิตรลดา ศรีจันทรดี
นางสาวจิตรลดา สิทธิปญญา
นางจิตราพัชญ จันทรศิริวรา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิตรี จงจิตร
นางจิตสุชา นราอวิรุทธ ไชยเสน
นางจิตสุดา รัตนะโมรา
นางสาวจินดา ไขตะขบ
นางจินดา บุญคง
นางสาวจินดา ผาลิชัย
นางสาวจินดา พราหมณชู
นางจินดาพร กลิ่นหวล
นางสาวจินดาพร วรรณาการ
นางสาวจินตนา แกวสิงห
นางจินตนา ใจซื่อ
นางสาวจินตนา ชาวงษี
นางจินตนา ถกลพัฒนกุล
นางสาวจินตนา ธนะพันธ
นางจินตนา เพ็งสอน
นางจินตนา มาตรงามเมือง
นางจินตนา เมืองมูล
นางจินตนา สายเทพ
นางสาวจินตนา อินทรักษ
นางจินตเนติ์ อินชัย
นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล
นางจินทนา เหมะรักษ
นางจิรกิติ์ ปลองประกาย
นางจิรบุตร พุดซอนดอก
นางจิรภา จันทรสุขศรี
นางจิรภิญญา พงษภา

๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจิรยุทธ สุวรรณโสภา
นางสาวจิรัชชา จันทรหลวง
นางจิรัชญา เกษรบัว
นางสาวจิรัชญา จิเหลา
นางจิรัชญา บุตรเต
นางจิรัชญา สุขบูรณ
นางจิรัชยา แสวงชอบ
นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง
นางจิรัสยาภา ตุมทอง
นางจิราธร นาดี
นางสาวจิรานนท หงษดี
นางสาวจิราพร พวงไทย
นางสาวจิราพร ลองจํานงค
นางจิราพรรณ คะษาวงค
นางสาวจิราภรณ การะนัด
นางจิราภรณ ไชยวังราษฎร
นางสาวจิราภรณ เตะประโคน
นางสาวจิราภรณ แปนสุข
นางสาวจิราภรณ ผิวหอม
นางจิราภรณ พรหมเช็ก
นางจิราภรณ พลทม
นางจิราภรณ ยืนนาน
นางสาวจิราภรณ รังรื่น
นางสาวจิราภรณ สุทธิ
นางสาวจิราวดี พวงจันทร
นางจิราวดี สินวงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔

นางสาวจิราวรรณ มวงจันทร
นางจิราวรรณ ลอลําเลียง
นางจิราวรรณ วงษสอาด
นางสาวจีรนันท ขาวเชื้อ
นางจีรนันท ภักดี
นางสาวจีรนุช ไชยยาว
นางจีรวรรณ คําประเสริฐ
นางสาวจีรวรรณ เพชรวงศ
นางสาวจีระนันท จับใจ
นางจีระนันท ฝนตางเชื้อ
นางสาวจีระพร อภิวัน
นางสาวจีระวรรณ บุตรสาระ
นางสาวจีราภร เหลียวกลาง
นางจุฑาทิพย แกวประเสริฐ
นางสาวจุฑาทิพย นามสีฐาน
นางสาวจุฑาธิป สิงหะนาจ
นางจุฑาพร สันจิตร
นางสาวจุฑาภร เข็มทอง
นางจุฑาภรณ เอมสรรค
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน
นางสาวจุฑามาศ อนันเตา
นางจุฑารัตน นาควัน
นางจุฑารัตน พวงทอง
นางสาวจุฑารัตน วิลัยปาน
นางจุฑารัตน สมสุข
นางสาวจุฑารัตน สุวรรณขํา

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวจุรารัตน คงนุม
นางจุรีพร จันทรคง
นางสาวจุรีภรณ ปุยะพันธ
นางจุรีมาศ แนวเงินดี
นางสาวจุรีย ไกแกว
นางสาวจุรีย พูลพานิชอุปถัมย
สิบตํารวจตรีหญิง จุรียรัตน จริตงาม
นางจุรีวรรณ นิไทรโยค
นางจุเรลา แมเราะ
นางจุไรรัตน คําลือ
นางสาวจุไรรัตน จันทไทย
นางสาวจุไรรัตน เอมสรรค
นางสาวจุไลพร ธรรมเชียง
นางจุฬาพร อํานวยพร
นางจุฬาพันธ ผาไชย
นางจุฬารัตน โคตรสมบัติ
นางจุฬารัตน พันธุไพร
นางจุฬารัตน เพ็ชรจินดา
นางจุฬาลักษณ หาดชุม
นางจุฬาวรรณ บัวกอ
นางสาวเจตตมน สมคิดสกุล
นางสาวเจติยา ดากระบุตร
นางสาวเจนจิรา จันทรพยัพ
นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย
นางสาวเจนจิรา บิลลาเตะ
นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม
นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา
นางเจะลีเมาะ แวดอเลาะ
นางสาวแจมนภา พุทธมอญ
นางฉวีวรรณ สิงหวิเศษ
นางฉัตรแกว เครกแฮม
นางสาวฉัตรแกว ฤทธิ์ทอง
นางสาวฉัตรทิพย สรอยกุดเรือ
นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญ
นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติ
นางฉันทกาญจน ราชมา
นางฉันทนัทร กองบุญ
นางสาวฉันทนา วิทักษบุตร
นางฉันทนีย จันทรพล
นางฉันทลักษณ ภูเกตุ
นางเฉลิมพร ทองราช
นางสาวเฉลิมศรี เทพสาตรา
นางสาวเฉลิมศรี รอดนุม
นางสาวชญานิศ ไกรสีห
นางสาวชญานิษฐ สุตัน
นางชญานี นาตัน
นางชญาภา พิศุทธิ์เศรษฐศิริ
นางสาวชญาภา อาจณรงค
นางสาวชนกนาฎ จันทรแสง
นางชนธิชา แพงอก
นางสาวชนมชนก เดือนฉาย

๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวชนัญชิดา ขรวนรัมย
นางชนัญชิดา นันทา
นางสาวชนัญชิดา วิชัย
นางสาวชนัญธิดา พรมมา
นางสาวชนัดดา คณะรัตน
นางชนัดดา มงคล
นางชนากาณต เชื้อทอง
นางสาวชนากานต รัตนดา
นางสาวชนางลักษณ ใจกระจาง
นางสาวชนิดาภา อินทรีย
นางสาวชนิศา ธรรมอินทร
นางสาวชบาไพร จันทะคูณ
นางสาวชมชญา แกวกําพรา
นางสาวชมพิชาน รัตนการยพงศ
นางชมพู อินทรเพชร
นางสาวชมพูนุช ฉิมมณี
นางสาวชมพูนุท อนุวงศ
นางสาวชมภูนุช ธีระมณีกุล
นางสาวชยาภา พุมสมบัติ
นางชรินทรทิพย ศรีสมุทร
นางชลณี อยูวัฒนา
นางชลดา ศรีอภัย
นางชลทิชา โชจรูญเดช
นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน
นางสาวชลธารา ศิริวงศ
นางชลธิชา ไชยแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชลธิชา บุญวงษ
นางสาวชลธิยา ออนพันธ
นางชลลดา พิศงาม
นางชลลดา อินทรเนตร
นางสาวชลัญอินทร แสงจันทร
นางชลาลัย ทองดาดาษ
นางชลิดา ตลาดธานี
นางสาวชลิดา โอดบาง
นางชลิศรา ติมินทระ
นางสาวชลีพร อินตะสาร
นางสาวชโลธร ศรีสด
นางชวนชม แสงสวาง
นางสาวชวนพิศ เวียงคํา
นางสาวชอแกว หุนเกา
นางชองมาตร จันทาเทพ
นางชอทิพย เขตจํานงค
นางสาวชอผกา เอี่ยมสุนทร
นางชอพิศ สุวรรณโณ
นางสาวชัชฎาณัฏฐ พรคุณารักษ
นางชัชฎาพร วังเขียว
นางชัชฏาพร นิลทัย
นางชัญญา จินากูล
นางชัญญา เทียบชัย
นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ
นางสาวชานิศรา แสงอินทร
นางชาลินี ฉายารัตน

๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางชาลิสา ทับเขียว
นางชํานาญ เสนาอาจ
นางสาวชิดชญา ไพรตื่น
นางสาวชิดชนก โพชฌงค
นางชิตชนก ชาวนาน
นางสาวชิสา โตเรือง
นางชิสา มีพฤกษ
นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัย
นางสาวชุณารักษ หมื่นศรีจูม
นางชุดา หลอดทอง
นางสาวชุติการณ ราศรี
นางชุติมณฑน วรวงศ
นางชุติมา แกนแกว
นางสาวชุติมา ใจคลาย
นางสาวชุติมา ถาวรแกว
นางสาวชุติมา ถิตยประเสริฐ
นางชุติมา ทิพโม
นางชุติมา พรอมวงศ
นางสาวชุติมา ภูชมศรี
นางชุติวรรณ บุญศรี
นางสาวชุทิวา ถุงทอง
นางสาวชุมพร บุญศรี
นางชุมแพ วีรบรรจง
นางสาวชุลีพร บํารุงเชื้อ
นางสาวชุลีภรณ นวลนุช
นางชุลีวรรณ สําเนียงหวาน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐

นางโชติกา กิจเนตร
นางโชติกา จันเกตุ
นางโชติกา ชัยมงคล
นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์
นางซากียะ จะปะกียา
นางซากียะ แวฮามะ
นางซากียะห แวหะยี
นางซากีเราะ หมาดโหยด
นางสาวซายารอ สือนิ
นางซารีนะ เจะเนาะ
นางสาวซารีนา เจะโด
นางซารีนา บีรู
นางซารีนา สายัน
นางสาวซาวียะห วาหลง
นางซาอีเราะ สะมะแอ
นางซาโฮรา บริบูรณสุข
นางสาวซูลีตา สามะ
นางสาวซูไลดา ตะเยาะ
นางซูใฮนา เจะโซะ
นางซูไฮลา ขวัญคาวิน
นางซูไฮลา เตะ
นางสาวฌานิกา สัจวิโรจน
นางสาวญาณภา อินพรหม
นางสาวญาณิศา บุญตาโลก
นางสาวญาณิศา ปานศรี
นางญาณิศา พิลาศรี

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวญาดา ศิริเจริญ
นางญาติมา เกตุกลิ่น
นางญามีละ อูมา
นางฎัฎฐากาญจน พรหมประโคน
นางสาวฐาณัชชา สินธุศิริ
นางสาวฐานิตา โมฆรัตน
นางสาวฐาปณีย โลพันดุง
นางสาวฐาปนี พูลศิริ
นางสาวฐาปนี สิงหนันท
นางสาวฐิติกร เรือนคํา
นางสาวฐิตินันท ตันทะรา
นางสาวฐิติพร อังคะโส
นางสาวฐิติมา ชูมี
นางฐิติมา ทองเงิน
นางสาวฐิติมา สุนทรศารทูล
นางฐิติมา แสงจันทร
นางสาวฐิติรัตน วงศวาสน
นางฐิติรัตน เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวณขวัญ อินทนุพัฒน
นางณฐพร ชาวลุมบัว
นางสาวณฐมน ชัยสวาง
นางณฐวรรษ ไสว
นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
นางณภาพร ชัยเจริญวิจิตร
นางสาวณภิญรัตน อินทรกุลไชย
นางสาวณรัณนันท มีสัตปญญากร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางณหทัย สุขอุม
นางสาวณัชชา ปญญาเมา
นางสาวณัชชา สรอยศรี
นางสาวณัชชา อินปญญา
นางณัชนันทน โรจนพิพัฒน
นางณัญฑรัตน ทองลาย
นางสาวณัฎฐิกา หลอดแกว
นางสาวณัฎฐิยากรณ การอินทร
นางสาวณัฏฐกฤตา บึงไกร
นางณัฏฐญา คุณพรม
นางสาวณัฏฐพิชญา โกกะพันธ
นางณัฏฐภรณ รัตนโชติปภาพร
นางสาวณัฏฐา พรมมูล
นางณัฏฐากร ดวงมณี
นางณัฏฐินี ชอบมี
นางณัฏยา ปะกายะ
นางณัฐกมล เกษละคร
นางสาวณัฐกฤตาพร ชญาดากร
นางณัฐกานต อิ๋วสกุล
นางณัฐกานต เอียดสุวรรณ
นางณัฐจิรา หลาธิ
นางณัฐชยา ศิริสวัสดิ์
นางสาวณัฐชยา สวางศรี
นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท
นางสาวณัฐญาดา ใจอุน
นางสาวณัฐฏฐากุล วราพันธุมาศ

๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางณัฐณิชา จันทรมาศ
นางณัฐณิชา ดวงปน
นางณัฐณิชา ปนสี
นางณัฐธยาน เพ็งสุวรรณ
นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเปด
นางสาวณัฐธิยาณ ปานสีใหม
นางณัฐนภา แยมสุนทร
นางณัฐนรี ถนอมศิลป
นางสาวณัฐปนีย พิรักษา
นางณัฐปภัสร บุญศิริธนชาติ
นางสาวณัฐปภัสร ฝายคอ
นางสาวณัฐพร ทองตัน
นางสาวณัฐพร ทิมจันทร
นางณัฐภัสสร เพชรธนกุล
นางสาวณัฐยา ดอนเกิด
นางณัฐยา ศรีวงศ
นางณัฐรินทร คําภักดี
นางสาวณัฐวดี วังสินธ
นางณัฐวดี ศุภผล
นางณัฐวรา ศรีวัฒนะ
นางสาวณัฐวลัญช ออนนอม
นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศวรากร
นางณัฐิณี พลอยประดับ
นางณัฐินี เกียรติพิริยะ
นางณาตยา กําลังศรี
นางสาวณิชกมล อุทัยดา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางณิชกานต วงศละมอม
นางสาวณิชฏิยา แขงขัน
นางสาวณิชตชกาญจน อุทุมสกุลรัตน
นางสาวณิชากร ชาวทํานา
นางสาวณิชานันท อาจหาญ
นางณิชาพัชร ทานคํา
นางสาวณิชาภา รุงศิรโชติ
นางณิชารีย เพชรจํารัส
นางณิภาภรณ ไชยชนะ
นางสาวณิรดา จันทรจับ
นางสาวณิรัชยา แกวคําภา
นางดนยา ใจปญญา
นางดรินกรณ รัตนศรี
นางสาวดรุณี จันทรแกว
นางดรุณี จันละมา
นางสาวดรุณี เชื้อดี
นางสาวดรุณี บุญวงค
นางสาวดรุณี รัตนา
นางสาวดรุณี วีระพรรณ
นางดรุณี แสงศิริรักษ
นางดรุณี หยีหลาหนี
นางสาวดรุณี หาญกระโทก
นางสาวดวงแกว ประสานศักดิ์
นางสาวดวงแข แกวละเอียด
นางดวงแข ยอยไชยา
นางดวงจันทร เวชกามา

๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางดวงจันทร สุธรรมมา
นางดวงใจ โคตรวันทา
นางดวงใจ นันตะเสน
นางดวงใจ วิชาเครื่อง
นางสาวดวงใจ สมบูรณ
นางสาวดวงใจ สุวรรณโณ
นางสาวดวงใจ หอมมาลัย
นางสาวดวงเดือน คําผล
นางดวงเดือน คําพินิจ
นางดวงเดือน บุญสุข
นางดวงธิดา กาลวงค
นางสาวดวงนภา แกนคํา
นางดวงนภา แจงมรคา
นางสาวดวงนภา ทองนวม
นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์
นางดวงพร ณ วิเชียร
นางดวงพร ปนแกว
นางดวงพร วัฒนกุล
นางดวงพร หวานเย็น
นางสาวดวงรัตน จุยศิริ
นางสาวดวงรัตน เดชขันธ
นางดวงรัตน พวงสมบัติ
นางสาวดวงฤดี แซจิว
นางดวงฤทัย จันทรวรเชตต
นางดวงสมร ดวงตา
นางดวงสุวรรณ ลาแสดง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖

นางดวงหทัย สมบูรณ
นางสาวดอกไม ชินโคตร
นางดอกไม หันทยุง
นางดอกออ บุญสิงห
นางดอกออ พิมพิสาร
นางดารณี บุญให
นางดาราพร รอดพยันต
นางดารารัตน กาบปนะ
นางสาวดารารัตน รื่นรส
นางสาวดารารัตน เลิศหงิม
นางดารารัตน ศรลัมพ
นางสาวดาริกา พละศักดิ์
นางสาวดาริน ชิณนะพงศ
นางสาวดาริยา นอยถนอม
นางดารุณี เครือคําอาย
นางสาวดารุวรรณ ศรีแกว
นางดาว ยาวีระ
นางดาวรุง กุนอก
นางดาวัลย ประทุมไทย
นางดาอีมะ ปาแซเลาะ
นางสาวดุจดาว ชวยสุข
นางสาวดุสดี บุญสง
นางสาวดุสิตรา สงาแรง
นางเดชา เสียงเพราะ
นางสาวเดนเดือน เจริญวัย
นางเดือนดารา ทองหลอม

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวเดือนเต็ม สุขคํานึง
นางเดือนเพ็ญ แกวคง
นางสาวเดือนเพ็ญ เทพเภา
นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ
นางตติญา เสมาทอง
นางตรีสุคนธ บุญราษฎร
นางสาวตวนฮามีดะห อดุลรัส
นางตอยญีบัส สาเระ
นางตอยเราะห มะแซ
นางสาวตาลทิพย ทองคุปต
นางตีกะ ดํากระบี่
นางตี้มาเหรียม ยาเซ็ง
นางเต็มดวง สังขทอง
นางเต็มศิริ ชุมพล
นางเต็มศิริ นิตยคําหาญ
นางสาวเตือนใจ ชอรักษ
นางเตือนใจ ชุมมิคสา
นางเตือนใจ ดิษฐแกว
นางเตือนใจ ประเสริฐศรี
นางสาวเตือนใจ มีสุข
นางเตือนใจ สมชาติ
นางถิรนันท มณีเขียว
นางทรงพิมล สมนอย
นางทรงสุนีย การรอย
นางสาวทฤฒมน หาญชนะชวดล
นางทฤฒมน อมรไตรภพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางทวารัตน ฤทธิโชติ
นางสาวทศพร สิทธิธนชัย
นางทสมา วงศแพทย
นางสาวทองแดง แซเลา
นางสาวทองพูน มณีพราว
นางทองเรียน ทานิล
นางทองอุไร เขียวแกว
นางทักษอร สายบุงคลา
นางทักษิณา ปททุม
นางสาวทัชชกร วาทีรักษ
นางสาวทัณฑิกา ใจมั่น
นางทัตติยาภรณ อาจวงษา
นางทันทิกามาศ บวบนา
วาที่รอยตรีหญิง ทับทิม บุญเหลือ
นางทัศณียา เจะอาแดร
นางทัศนา ทนงคแผง
นางทัศนี โยธาวงค
นางทัศนี เห็มมะชาติ
นางสาวทัศนีย โคกกรวด
นางสาวทัศนีย เจ็ดจําลอง
นางทัศนีย ไชยคํา
นางทัศนีย ตีระกิจวัฒนา
นางทัศนีย เนื่องแนวนอย
นางสาวทัศนีย เปาะเล็ง
นางทัศนีย ฝนชมภู
นางสาวทัศนีย เย็นไธสง

๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวทัศนีย สนธิกัน
นางทัศนีย แสงตนชัย
นางทัศนียวรรณ เพชรพิพัฒน
นางสาวทัศนียา คําภาพงศ
นางทัสณี ฆองคํา
นางสาวทาริกา กลีบแกว
นางทาริกา บุญกลิ่น
นางสาวทิชานันท จงกลกลาง
นางทิตยาภรณ รักษายศ
นางทิพยพร บุญประคม
นางทิพยพวรรณ อามาตยมนตรี
นางทิพยมณี พูลสวัสดิ์
นางสาวทิพยวรรณ ทาดี
นางทิพยวัลย กรแกว
นางทิพยสุดา อินทะจันทร
นางสาวทิพวรรณ การะเกตุ
นางสาวทิพวรรณ บรรเทา
นางทิพวรรณ สมตัว
นางทิพวรรณ จันทรสุวรรณ
นางสาวทิพวัลย ขลิดรัม
นางสาวทิพสุคนธ กั่นนะ
นางสาวทิพากร นามเดช
นางทิวทอง ออนบาง
นางสาวทิวา อินทรศักดิ์
นางทิวาพร สุวรรณธรรมา
นางทิวาห บุญรอด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐

นางทิศานาถ ขุนนาถ
นางสาวทุงทอง สุดสวย
นางทุติยาภรณ ผิวคล้ํา
นางสาวธณัญญารัตน สมจริง
นางธนกร แนบเนียม
นางสาวธนพร ณุวงศศรี
นางธนพร ไมกลาง
นางสาวธนภรณ ซังธาดา
นางสาวธนภรณ ธะนะ
นางสาวธนภรณ นวลลําภู
นางสาวธนวรรณ สมานสวน
นางสาวธนัชพร บุญแตง
นางสาวธนัญญา แตมรุงเรือง
นางสาวธนัญญา พุทธาสนธิ์
นางธนัญญา ไพทูรย
นางสาวธนันญาณ สุภามูล
นางธนัสถา สมบัติบูรณ
นางธนาทิพย แสงจันทรผอง
นางธนาพร มั่นอาว
นางธนาภรณ โคตรนารา
นางธนาไล พิศนาวงค
นางธนาวดี ตั้งธํารงธนวัฒน
นางธนิกา กรีธาพล
นางสาวธนิษฐา นาสวน
นางสาวธนิสร โภชนุกูล
นางธนีญา พลายงาม

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวธนียา เทียนคําศรี
นางธนุตรา พึ่งสลุด
นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ
นางธราภรณ สียับ
นางธราสิน ฤทธิ์เดช
นางธวัลรัตน สังขแสง
นางธัญชนก คุณยัง
นางสาวธัญชนก นิ่มดํา
นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย
นางธัญญวรัตน รัตนาพรไพศาล
นางสาวธัญญาภรณ สิทธิ
นางธัญญารัตน เจริญศิริ
นางสาวธัญญารัตน เจริญสุข
นางสาวธัญญารัตน ทุมอนันต
นางธัญญารัตน ปงวัง
นางธัญญารัตน พินาศภัย
นางสาวธัญญารัตน ยาเงิน
นางสาวธัญญารัตน ศรีแกว
นางสาวธัญญารัตน แสงสวาง
นางธัญธร ชัยเนตร
นางธัญนันท แกวกุลธร
นางสาวธัญพร เกิดศิริ
นางสาวธัญมน ผลพุฒ
นางสาวธัญมน สายราม
นางสาวธัญรัตน มหันตมรรค
นางธัญสิริ มูนี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางธันยนันท พันธจันทร
นางธันยนันท หลวงไชยา
นางสาวธันยาภรณ ศักดิ์รามินทร
นางธารทิพย สมศักดิ์
นางธาราทิพย ศรีภักดี
นางธารารัตน คงวัฒนา
นางธาริกา นันทอธิจิต
นางสาวธาริณี อุณาพรหม
นางสาวธาริตา สุวรรณนิตย
นางธารีรัตน ยอดสิน
นางสาวธิดา ตออํานาจ
นางสาวธิดา วรรณแจม
นางธิดารัตน ใจสุข
นางสาวธิดารัตน แซจุง
นางสาวธิดารัตน เพิกเฉย
นางธิดารัตน วิเชียรลม
นางสาวธิดารัตน ศรีบุญเรือง
นางสาวธิดารัตน สรอยจักร
นางธิดารัตน โสภา
นางสาวธิดารัตน เหมือนสิงห
นางสาวธิดารัตน อิมัง
นางธิติมา ชิณพันธ
นางสาวธิติมา สงวนเผา
นางสาวธิราพร สมนิยาม
นางธิษญาภรณ กระจางยุทธ
นางสาวธีณรันต สังหร

๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวธีมาพร สลุงสุข
นางสาวธีรชิตา เทียบคุณ
นางสาวธีรนุช เรียงคํา
นางธีระนุช ชาวชอบ
นางสาวธีราพร พอคา
นางนงคนุช แกงศิริ
นางนงนภา สังขศิลชัย
นางนงนุช กลิ่นทับ
นางนงนุช ชัยนันตา
นางนงนุช ผิวขํา
นางนงเยาว โบขุนทด
นางสาวนงเยาว พลายดวง
นางนงเยาว ยศคําลือ
นางสาวนงลักษณ กงแซ
นางสาวนงลักษณ ใจหวัง
นางนงลักษณ ตวนชัย
นางนงลักษณ เพลินสุข
นางนงลักษณ สีหาบุตร
นางนงลักษณ สุกทน
นางสาวนงลักษณ แสนคนึง
นางนปภัช จันทรหอม
นางนพเกลา กําลังเสือ
นางนพพริน ฟูแสง
นางนพมาศ กระตายจันทร
นางนพมาศ พรมทาว
นางนพมาส พาโคกทม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต
นางนพรัตน พันธัง
นางสาวนพรัตน วารูปสีดํา
นางนพวรรณ ตันจอย
นางนพวรรณ มายะลา
นางนภสินธุ พิมพา
นางสาวนภัทร นามสุข
นางนภัส พลจันทร
นางสาวนภัสวรรณ ภัทรากุล
นางนภัสวรรณ อินตะ
นางสาวนภัสสร ลอมกระโทก
นางสาวนภาพร กลาเมืองกลาง
นางนภาพร แกวแสง
นางนภาพร จงกล
นางนภาพร ถาวรกุล
นางสาวนภาพร ทัพชัย
นางนภาพร พุกพันธุยวนจิต
นางนภาพร สอนจรูญ
นางสาวนภาพร อนุสรณประดิษฐ
นางสาวนรวีร รักเถาว
นางนรัฐวัลล กันยา
นางนราทิพย เพานู
นางนราธิป แกวกาญจน
นางสาวนรารัตน ทองบุญเรือง
นางนริศรา ขาลี
นางนริศรา สิมสีแกว

๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนริศรา หงษหนึ่ง
นางนริสา ถิ่นมาบแค
นางนรีนันท มูลพิมพ
นางสาวนฤพัฒน ขําในเมือง
นางสาวนฤมน ฟกเขียว
นางนฤมนต รัตนเสถียร
นางสาวนฤมล คูหาแกว
นางสาวนฤมล ทองบุญเรือง
นางสาวนฤมล พิมพเสนา
นางสาวนฤมล ศรีกุญชร
นางสาวนฤมล สงชัย
นางนฤมล สุนทอง
นางนฤมล อังคณาแสงมณี
นางสาวนลิกานต ตอสกุล
นางนลินี ผาแสนเถิน
นางสาวนลินี พานะรมย
นางนลินี อาสารักไพร
นางนลินี เอกพงษพันธุ
นางสาวนวพร แกววิชัย
นางสาวนวพร เฉียบแหลม
นางสาวนวพร ชลวรทัศน
นางสาวนวพร น้ําดอกไม
นางสาวนวรัตน โยวะบุตร
นางนวรัตน ศรีธวัช ณ อยุธยา
นางสาวนวรัตน ศรีสถาน
นางสาวนวรัตน สารพร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนวรัตน โหงวหลี
นางสาวนวรัตน อนุสรณศรีเจริญ
นางสาวนวลจันทร คําสุข
นางสาวนวลผอง โพธิ์แกว
นางนวลอนงค สุขจันทร
นางสาวนวิสา สารีวงษ
นางนอมจิต ศรียานา
นางสาวนอมจิตร แกวประทีป
นางสาวนัฏกานต ไชยนุรักษ
นางนัฏฐนันท เตจะวงค
นางนัฏฐภรณ แกนสาร
นางสาวนัฐชาภรณ เถาวชาลี
นางนันฐิมา เจือจันทร
นางสาวนันทนา เกษมณี
นางนันทนา สังเกตกิจ
นางสาวนันทนา หนูชวย
นางสาวนันทนิตย สงวนกิจ
นางสาวนันทพร ทิพยพนะ
นางนันทภัค ภิรมยคํา
นางนันทรัตน ประพุสโร
นางนันทรัตน อุนจันทร
นางนันทริน เขื่อนแกว
นางนันทวรรณ ดํามุสิทธิ์
นางสาวนันทวรรณ สุมเมือง
นางสาวนันทวัน จันทรกลิ่น
นางนันทะพร ทวยจันทร

๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนันทัชพร คชสูงเนิน
นางสาวนันทา ตั้นฉวน
นางสาวนันทิกานต ทิพประมวล
นางนันทิดา ชนะดี
นางสาวนันทิดา บูรณเจริญ
นางสาวนันทิยา เครือพาน
นางสาวนันทิยา บัวตรี
นางนันทิยา พรหมทา
นางสาวนันทิยา ยิ้มหนองโพธิ์
นางสาวนันทิวัน พันดุง
นางสาวนันธิดา นิลบุรี
นางนันธิยา พูลเพิ่ม
นางสาวนัยญนา อุสาหดี
นางนัยณา คูทอง
นางนัยนา ชูศรี
นางนัยนา นาคสงา
นางนัยนา สามลฑา
นางนัยนา เสารศิริ
นางนัยนา อนงคชัย
นางนาฎอนงค ปองดอง
นางนาฏญา ศิริกุลชัยวัฒนา
นางนาฏยา สอนประดิษฐ
นางนาตยา บุนนาค
นางสาวนาตยา วงษบัวงาม
นางนาตยา อดิศัยนิกร
นางนาถนภา สารทะวงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘

นางนายีบะห ดาหายี
นางสาวนารี ตรวจมรคา
นางสาวนารี ถึกสถิตย
นางสาวนารี สุกใส
นางสาวนารี อาแวกะจิ
นางสาวนารีรัตน ไชยนะรา
นางนารีรัตน เลิศศรี
นางนารีรัตน อาจสามารถ
นางนารีรัตน อุดมสิทธิพร
นางสาวนารีสา ยาลา
นางน้ําทิพย สมขุนทด
นางสาวน้ําทิพย หนูนันท
นางสาวน้ําผึ้ง กรอบทอง
นางน้ําผึ้ง วงศสุพรรณ
นางน้ําฝน จารยหมื่น
นางสาวน้ําฝน วรพล
นางน้ําฝน วุฒิ
นางสาวน้ําเพชร คงเพชรศักดิ์
นางน้ําหวาน โพธิ์ประเสริฐ
นางสาวน้ําออย ชัยศิรินทร
นางสาวน้ําออย ปานาง
นางสาวน้ําออย วันตา
นางสาวนิกร เข็มทอง
นางสาวนิจวรรณ งามเขียว
นางสาวนิชชาภัสส แสนธิ
นางสาวนิชนันท ฮองซุน

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนิชาพร เพชรพงษ
นางนิชาภัทร ฉ่ําเฉื่อย
นางสาวนิฏฐิตา ยมแกว
นางนิดะห มะกอเซ็ง
นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว
นางนิดาพร สิทธิชุม
นางสาวนิดาภรณ คํารัศมี
นางสาวนิดาวรรณ ชางทอง
นางสาวนิตติการ เจริญลอย
นางนิตยธีรา ภักดี
นางนิตยา กวีชัยสมบุญ
นางนิตยา กันทาสุข
นางนิตยา กุฎเพชร
นางสาวนิตยา คําใจวุฒิ
นางสาวนิตยา เจนเขตรกิจ
นางนิตยา ชาคํารอด
นางนิตยา ชํานาญนา
นางนิตยา เชื้ออภัย
นางนิตยา บัวเกศ
นางสาวนิตยา บัวองค
นางนิตยา ประสงคทรัพย
นางสาวนิตยา พลดงนอก
นางสาวนิตยา พวงจันทร
นางสาวนิตยา พิทักษคชวงค
นางนิตยา พูลแสง
นางนิตยา แพงคําดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิตยา วิจิตร
นางนิตยา ศรีกุล
นางนิตยา ศรีเที่ยง
นางนิตยา ศรีพันธุ
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
นางนิตยา แสนพรม
นางสาวนิตยา อุดทาคํา
นางสาวนิตยาพร อํานวย
นางสาวนิติกาญจน ไกรสิทธิพัฒน
นางสาวนิติมา รุจิเรขาสุวรรณ
นางสาวนิติยา มีแกว
นางสาวนิธาภรณ พันธบุญ
นางนินูรไอนี หะยีนิเลาะ
นางนิพวัลย ตันสกุล
นางสาวนิพัทธรา ฉิมมี
นางนิภา แหวเมือง
นางนิภาพร คงเมือง
นางนิภาพร คําแดง
นางนิภาพร จันทรทรงกรด
นางนิภาพร ไทยหลอ
นางสาวนิภาพร ปนโมรา
นางนิภาพร ปุโรง
นางสาวนิภาพร วันแตง
นางนิภาพร หนูภา
นางสาวนิภาพรรณ แกวสอน
นางนิภาพัต วรสาร

๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนิภาภรณ พาพันธ
นางนิภาภรณ หลวงเทพ
นางนิภาภรณ หลาคํา
นางนิภารัตน ศรีวรรณุ
นางสาวนิภารัตน หมูมาก
นางนิภาวรรณ มีวงศ
นางสาวนิภาวรรณ สุขนอย
นางสาวนิ่มนวล บุญศรีแกว
นางนิยม แสงทอง
นางนิรมล อินจุย
นางสาวนิรัชดา อาสาวะ
นางสาวนิฤมลมาลย คงคากุล
นางนิลเนตร ฉัตรเชาวลัย
นางสาวนิลเนตร นิลประดิษฐ
นางนิลมณี ศรีมวง
นางสาวนิลวรรณ นอยนารถ
นางสาวนิลาวัลย กะสินรัมย
นางนิลุบล ชุมแวงวาป
นางสาวนิลุบล ทาตะชัย
นางนิศารัตน ถิรศิลาเวทย
นางนิศารัตน ศาลางาม
นางสาวนิสา พนมตั้ง
นางนิสา พันธุเสือ
นางนิสา เพชรยอด
นางสาวนิสา วิทยาเกียรติเลิศ
นางนิฮุสนา ซีอูเซ็ง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒

นางสาวนุกูล สถาพร
นางนุช เมืองแกว
นางสาวนุชจพร นารีรักษ
นางสาวนุชจรินทร ปนทอง
นางนุชจรินทร ราชสูงเนิน
นางนุชจิรา บูชากุล
นางนุชนาฎ ตอแสงธรรม
นางสาวนุชนาฎ ทรัพยแกวยอด
นางนุชนาฎ นาแกว
นางนุชนาฎ พูลศิริ
นางนุชนาฎ ภักดีชน
นางนุชนาฎ อิ่มเต็ม
นางสาวนุชนาฏ คุมศาสตรา
นางสาวนุชนาถ แกวเกาะสะบา
นางนุชนาถ เพียกขุนทด
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร
นางนุชนารถ คงชู
นางนุชนารถ เมืองกรุง
นางสาวนุชนารถ สัตบุษ
นางสาวนุชนารถ หอมหุน
นางสาวนุชนี หินจําปา
นางสาวนุชเนตร มีแสง
นางนุชริน คืนดี
นางสาวนุชรินทร นิ่มนวล
นางสาวนุชรินทร มุสลิมีน
นางนุชรี แกนลา

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนุชรี นิยโมสถ
นางนุตประวีณ ภัครวัฒนอังกูร
นางนุรอัยนี อัสมะแอ
นางสาวนุศรา คํานึงเนตร
นางสาวนุศรา เงินมี
นางนุษรา โกจินอก
นางนุษรี โตะกาหลี
นางสาวนุสรา เทียวประสงค
นางนุสรา ฤกษสมโภชน
นางสาวนูรลัยลา คารี
นางสาวนูรไอนี มะนุ
นางสาวนูรีซัน ดือราซอ
นางนูรีดา บุตรสมัน
นางสาวนูรียะ แวบือซา
นางสาวนูรียะ เปาะซา
นางสาวนูรียะ วาโมง
นางสาวนูรียะห สาแม
นางสาวนูรียะห หะแว
นางนูรียะห ฮาแว
นางนูรียัน บือราเฮง
นางนูรุลฮูดา ดือราโอะ
นางเนตรดาว ศรีดี
นางสาวเนตรนภาภรณ ปนจะวรรณ
นางสาวเนตรนภิศ สนับบุญ
นางสาวเนตรยา วรรณทอง
นางเนาวรัตน จันทรประเสริฐ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔

นางเนาวรัตน ชมภูรัตน
นางสาวเนาวรัตน พิทักษวงศ
นางเนาวรัตน สิงหจันทร
นางสาวเนียรนภา ขจรโมทย
นางสาวโนรี เชยลอมขํา
นางโนรี บุญมาเลิศ
นางบงกช สนธิ
นางบงกช หีตนาคราม
นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ
นางสาวบรรจพร แยมละมูล
นางบังอร แกวกองแสง
นางสาวบังอร พรอมสระนอย
นางบังอร สุขสวาง
นางสาวบัณฑิตา กลุมจันทึก
นางสาวบัณฑิตา ชางชัย
นางบัณฑิตา ชูปู
นางบัวแกว เจริญฤทธิ์
นางบัวชุม บุญมาหนองคู
นางบัวบาน วัฒนาศีล
นางบัวผัน สัตตารัมย
นางบัวสัน แกวหนองฮี
นางบาหยัญ นันทา
นางสาวบาหยัน คงชู
นางสาวบําเพ็ญ ใชบางยาง
นางสาวบุญญะรักษ คํานวนชัย
นางบุญญามา พงษสุวรรณ

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว
นางบุญทรัพย สีมาพล
นางบุญทัน กลางประพันธ
นางบุญเพ็ง ประเสริฐเมือง
นางสาวบุญรัตน กัณหาไธสงค
นางบุญเรือน วองวิกยการ
นางบุญเรือน แสงสึก
นางบุญลือ มากหลาย
นางบุญสม อาจจุฬา
นางบุญหมาย ไชยศรีรัมย
นางบุณรดา กิรติธนกิตต
นางสาวบุบผา ละเอียด
นางบุปผา แซฮอ
นางบุปผา วาจาจิตต
นางบุปผา แสงงาม
นางสาวบุศยารัตน ดวงดารา
นางบุศรา ชิดประทุม
นางบุศรา ศิลา
นางบุศรินทร คํามฤทธิ์
นางสาวบุศรินทร เจริญยิ่ง
นางบุศรินทร แพนแกว
นางบุษกร คําสม
นางสาวบุษกร จรเสมอ
นางสาวบุษกร พืชพันธ
นางบุษบา คําแกว
นางสาวบุษบา พรมสังข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษบา เพชรรัตน
นางบุษบา มณีวงศ
นางสาวบุษบา สีเชียงหา
นางบุษปวัน ออนทรวง
นางสาวบุษยา จันทรขจร
นางสาวบุษรา จันทพัฒน
นางบุษรา เรืองซอน
นางสาวบุษรา สํารวยประเสริฐ
นางบุษรา อินตะปญญา
นางเบญจนันท สืบสุยะ
นางเบญจพร ชางตรึก
นางเบ็ญจมาพร แกวมณี
นางสาวเบญจมาภรณ ภูฆัง
นางสาวเบญจมาภรณ ฤทธิ์จอหอ
นางสาวเบญจมาศ กิ่งดี
นางสาวเบญจมาศ ทองศรี
นางเบญจมาศ นนทจุมจัง
นางสาวเบญจมาศ พรประสิทธิ์
นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ
นางสาวเบญจมาศ สามชาลี
นางสาวเบญจมาศ สิงหคํา
นางเบ็ญจมาศ ใบลี
นางสาวเบญจรงค สนธิทิม
นางเบญจวรรณ กลิ่นหอม
นางเบญจวรรณ คําดี
นางสาวเบญจวรรณ เตจะวงศ

๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเบญจวรรณ ทองพวง
นางเบญจวรรณ มุขแกว
นางเบญจวรรณ วรจิตตานันท
นางสาวเบญจวรรณ อินทรทัด
นางสาวเบญจวรรณ อินทศร
นางเบญจวรรณ รวมแสง
นางสาวเบญจวรรณ วาวไธสง
นางสาวเบ็ญจา มะลิทอง
นางสาวเบญญา คํามะเริง
นางเบญญาภา อยูดี
นางสาวเบญสิรยา นิลพงษ
นางสาวปกายดาว แผลงฤทธิ์
นางปฏิญญา คัดทะจันทร
นางปฏิมา นรภัทรพิมล
นางสาวปฐมลักษณ อินพิทักษ
นางสาวปฐมาภรณ อินทรวิชา
นางสาวปณิชา น้ําแกว
นางสาวปณิดาจันทร ใจประเสริฐ
นางปณิษฐา ลอยเลื่อน
นางปทิตตา โตะชาลี
นางสาวปทิตตา เยี่ยมหาร
นางปทุมรัตน ไชยวงค
นางสาวปนัดดา จอสูงเนิน
นางปนัดดา ปจธรรม
นางสาวปนัดดา ยอดทอง
นางปนันตญา ระหาร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปนารีย ทิ้งแสน
นางสาวปนุจสิกฐา ดวงรุง
นางปภัชญา รักษาพล
นางสาวปภาดา ศรีนวล
นางปภาวรินท หัตถสินธุ
นางปรอยฝน ยศเมฆ
นางประกาย ไพเราะ
นางประกายกาญจน แหงชาติ ไชยยา
นางประกายเนตร กาฬภักดี
นางสาวประกายเพชร พรมแสง
นางสาวประกายเพชร เอยวัน
นางประคองขวัญ วันดี
นางประดับพร จันปดชา
นางประทุม คําฟู
นางสาวประนอม แกวงาม
นางสาวประนอม คําพันธ
นางสาวประนอม จะปน
นางสาวประพาพร หงษสุวรรณ
นางประไพ อุนอก
นางประภัสสร แคนมา
นางประภัสสร แจงโพธิ์
นางประภัสสร เชื้อคําจันทร
นางสาวประภา สวางจิตต
นางสาวประภากร บุญเสมอ
นางสาวประภาพร คนซื่อ
นางสาวประภาพร ทองดี

๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางประภาพร ทาทอง
นางสาวประภาพร นุชอําพันธ
นางประภาพร วรรณวงศ
นางสาวประภาพร ศรีสัจจา
นางประภาพร หงสแกว
นางสาวประภาพร อันสงคราม
นางประวิณา ทองวิเศษ
นางประหยัด แกวไกรศรี
นางปรัชญานันท สีลาลึก
นางสาวปรัชญานีย ไทยเกิด
นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
นางปราณี กอบจิตสะอาด
นางสาวปราณี เกิดเชื้อ
นางปราณี คํามณี
นางสาวปราณี เจะหลี
นางปราณี เชิดกลิ่น
นางปราณี เดหมาน
นางสาวปราณี ตะสุ
นางสาวปราณี ทองสุทธา
นางปราณี เที่ยงอินทร
นางปราณี นาวิก
นางปราณี ประจันบาล
นางปราณี มั่นประสงค
นางปราณี ยาวะระ
นางปราณี วงศชัย
นางปราณี วงศสุนทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางปราณี วิเศษ
นางสาวปราณี สุขภาพ
นางสาวปราณีต ธรรมโลกา
นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ
นางสาวปรารถนา ศรัณยชล
นางปราริชาติ นวมอินทร
นางสาวปราหนัน บัววัฒนา
นางสาวปริฉัตร เล็กดวง
นางปริชาติ เอียดมาก
นางสาวปริญชญา เพชรรักษ
นางสาวปริญญา กุลพุทธสาร
นางปริญญา จงหาญ
นางปริญญาภรณ บุษบากร
นางปริยะดา กนกโชติวงษ
นางปริยากร บรรดาล
นางปริยากร สงจันทร
นางปริยากร สิงขรเขต
นางสาวปริยานุช ไกยสิทธิ์
นางสาวปริศนา ชูวงษ
นางสาวปริศนา พามา
นางสาวปริศนา แสนสุข
นางสาวปริศนา อุยอูทิพย
นางสาวปรีดาภรณ อุทากิจ
นางสาวปรียรัตน สงคราม
นางสาวปรียวัลย สูงสันเขตต
นางสาวปรียา วรรณภักดี

๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวปรียาพร อนุรักษ
นางปรียาภรณ จําปาทอง
นางสาวปรียาภรณ เชียงเครือ
นางสาวปรียาภรณ แสงปญญา
นางสาวปรียาลักษณ เมฆขุนทด
นางปรุงจิตร สุคําภา
นางสาวปฤษณา แจมแจง
นางสาวปลายเวช ไพรวงษ
นางปวริศา แกวพิลา
นางปวริศา สุดเขต
นางปวริสา วาป
นางสาวปวีณกานห พันธสุข
นางปวีณวัสสา พันธุหงษ
นางปญจพร มีสมภพ
นางปญจพร หาริชัย
นางสาวปญจลักษณ เมฆเจริญทรัพย
นางปญญดา หวาสกุล
นางปญญพัฒน แพงชาติ
นางสาวปญญรัตน ไทยอุนสมบัติ
นางปญศรี ทิพยพันธุดี
นางสาวปฐติกา ปาริจฉัตต
นางปทมวดี บือราเฮง
นางสาวปทมา บัวมี
นางสาวปทมา พิกุลทอง
นางปทมา ภิรมยกิจ
นางปทมา มามะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒

นางสาวปทมา มีพรหมดี
นางปทมา รอดมา
นางปาจรีย มีลิ
นางปาซือนา รอเหะ
นางสาวปาณิศา ฉายแกว
นางสาวปาณิสรา แกวบัวดี
นางปาณิสรา เภตราใหญ
นางปาณีต บุญเหลือง
นางปาตีเมาะ ชูเดช
นางสาวปาตีเมาะ ดือราแม
นางปานทิพย ไขโพธิ์
นางปานฤทัย พงษพานิช
นางสาวปารดา ปยศิริภัค
นางปาริชาติ จารุพงศชัยแสง
นางปาริชาติ ชูสุวรรณ
นางปาริชาติ ทับสุทธิ
นางปาริชาติ นอยบานปา
นางสาวปาริชาติ ราญมีชัย
นางปาริชาติ สุวรรณพงษ
นางปารีณา กามา
นางสาวปารีณา ทองตื้อ
นางปารีณา แสงแกว
นางสาวปาลิดา หงษโสภา
นางปาหนัน บุงจันทร
นางปญดา กิติบุตร
นางสาวปฐินนท จันทรรัตน

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปนมณี สุภาพ
นางปยกาญจน ทัตเศษ
นางสาวปยฉัตร รมโพธิ์ทอง
นางปยธิดา จิตตรานุเคราะห
นางปยนันท ยิ่งคํานึง
นางปยนันท สงวนศรี
นางสาวปยนุช เที่ยงสงค
นางปยนุช นุชประมูล
นางปยนุช พวงพันธ
นางปยนุช แสนสิงห
นางสาวปยนุช อนุวรรณ
นางปยพร ขํามาลัย
นางสาวปยพร คลศิลป
นางปยพร จันทรนอย
นางปยพร มิ่งเมือง
นางปยมาศ สรอยจิตร
นางสาวปยมาส เตงชู
นางสาวปยรัตน วงษกาญจนรัตน
นางสาวปยวรรณ ตีระกิตติธนา
นางสาวปยวรรณ มีดวง
นางสาวปยะฉัตร นันธิสิงห
นางสาวปยะธิดา ทาเหล็ก
นางสาวปยะนุช นาถมทอง
นางปยะนุช สุวรรณพัฒน
นางปยะพรรณ สุวรรณชาตรี
นางปยะมาศ กองเย็น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยะมาศ สุดพวง
นางสาวปยะมาศ แสงประจักษ
นางสาวปยะวดี ยะแกว
นางปยะวดี สุริฉาย
นางสาวปยะวรรณ เสสังงาม
นางสาวปยาภรณ พุทธิพัฒน
นางสาวปุณณัฎฐา วิชัยเลิศ
นางปุณนภา พรมหาญ
นางสาวปุณยนุช แกวทอง
นางสาวเปรมณัฐชา ลอมจันทรเพ็ญ
นางสาวเปรมฤดี เปรมพงษ
นางเปรมฤดี สอนคําแกว
นางสาวเปรมฤทัย สุกใส
นางสาวเปาซียะห มามะ
นางเปาสีเยาะ เกียรติอนุรักษ
นางสาวผกากรอง โตสติ
นางสาวผาณิต กันแดง
นางสาวผิวผอง ทมานนท
นางผุสดี จงกล
นางสาวฝนงาม พลสีลาด
นางฝาติมะ อาแว
นางพจนา เศรษฐะ
นางพจนา อินหอม
นางสาวพชรฎา คันธิยงค
นางสาวพชรณัฏฐ หิริโกกุล
นางสาวพชิรา บุญปญญา

๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวพนมไพร สมชัย
นางพนารัตน จําศักดิ์
นางพนาวัน จันทพรม
นางสาวพนิดา งามอุสาห
นางพนิดา พินิจ
นางพนิดา รอดสัดถา
นางพนิดา เสาทอง
นางสาวพนิตา เฉลิมชัย
นางสาวพยอม เกิดมงคล
นางสาวพเยาว สาละสาลิน
นางพรกมล นวลจันทร
นางสาวพรกมล มั่นดุลยศิริ
นางพรใจ ดวยตั้งใจ
นางพรชนก เปาริก
นางพรชนก พลแสน
นางสาวพรชื่น อนเชิด
นางพรทรียา มิ่งมาลี
นางสาวพรทิพย นุหนอ
นางพรทิพย บัวทอง
นางสาวพรทิพย พันธุยางนอย
นางพรทิพย มโนเลิศ
นางพรทิพย ฤทธิ์จํารัส
นางสาวพรทิพย สุขเจริญ
นางพรทิพย สุวรรณรัตน
นางสาวพรทิพย หอมขจร
นางสาวพรทิพยพา คลายกมล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพา บุพศิริ
นางสาวพรทิวา บุญโยธา
นางสาวพรทิวา เบญจศีล
นางสาวพรทิวา ปลัดศรีชวย
นางสาวพรนภา บวรศักดิ์
นางสาวพรนภา ประยศ
นางพรนภา มาจาด
นางสาวพรประภา อั๋นดอนกลอย
นางสาวพรปวีณ ตาลจรุง
นางสาวพรปวีณ ทนสูงเนิน
นางสาวพรพณา หันจรัส
นางสาวพรพรรณ ชุมมงคล
นางสาวพรพรรณ บุรีแกว
นางสาวพรพรรณ เพชรทอง
นางสาวพรพรรณ แสนแปงวัง
นางสาวพรพิมล กลนาวา
นางพรพิมล ฤทธิ์เดช
นางพรพิไล ยอดรักษ
นางพรเพชร อาษาไชย
นางสาวพรเพ็ญ ชูทุม
นางสาวพรเพ็ญ บัวทอง
นางพรเพ็ญ เพียจันทึก
นางพรรณนภรณ ยศปยะโชติ
นางสาวพรรณนิดา ทัพธานี
นางสาวพรรณพนัชกร เจนธนวิทย
นางสาวพรรณภัทร บุญปน

๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพรรณรุจี สรอยทอง
นางพรรณิการ เมธีวัฒนกุล
นางพรรณิภา จันทรโสตถิ์
นางพรรณิภา อุสาใจ
นางพรรณี ถาวรจิตร
นางพรรณี พันเดช
นางพรรทิพา วงศจันทร
นางสาวพรรษพร พันธุนอย
นางพรรษา มูลประวัติ
นางพรลภัส ทองชุบ
นางพรศิริ ใจชื่น
นางสาวพรศิริ ชมภูธวัช
นางพรศิริ อินทรแกว
นางพรสวรรค คงประจักษ
นางพรสวรรค โฆษิตจินดา
นางสาวพรสวาท ตรีรัตน
นางพรสุดา สุชาติ
นางสาวพฤศจิ จันทกรณ
นางพลับพลึง รังสินธุ
นางพลับพึง เพ็งสาตร
นางสาวพลินทรา คงแสนคํา
นางสาวพวงทอง พุมพวง
นางพวงทิพย สีตะริสุ
นางสาวพวงผกา ลือยศ
นางพวงผกา อุสาทรัพย
นางพวงเพชร ทุมแสน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพวงเพชร โสภา
นางพวงเพ็ญ อินทรเอี่ยม
นางสาวพะเยาว หอมเกตุ
นางพัชชา คารศรี
นางสาวพัชฎา วะไลใจ
นางพัชณี ฐิติวรการณกูล
นางพัชนีย รวดเร็ว
นางพัชมณ ฟกนิกร
นางพัชมณ สาลี
นางพัชยา ตลับเพชร
นางพัชยาพร อินทรประโคน
นางสาวพัชรพรรณ กิติศรีวรพันธุ
นางพัชรวี อินทรอําคา
นางสาวพัชรา ทองแพง
นางสาวพัชราพร อุดมทรัพย
นางสาวพัชราภรณ กุลบุตร
นางพัชราภรณ ขันศรีมนต
นางสาวพัชราภรณ นานวลคํา
นางสาวพัชราภรณ เหมือนรุง
นางสาวพัชราภรณ อัครเสริญ
นางพัชริญา คําแฝง
นางสาวพัชรินทร กงประโคน
นางพัชรินทร กองสินแกว
นางพัชรินทร คนเกณฑ
นางพัชรินทร ชินรัมย
นางสาวพัชรินทร ชุมเพชร

๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวพัชรินทร ชูกลิ่น
นางสาวพัชรินทร ธรรมขันธ
นางพัชรินทร นุสสะ
นางพัชรินทร บัวออน
นางสาวพัชรินทร พรมโพธิ์
นางสาวพัชรินทร พานอิ่มมะเริง
นางพัชรินทร ราชพลแสน
นางสาวพัชรินทร วงวงศมูล
นางพัชรินทร สวนใต
นางสาวพัชรินทร สินสวัสดิ์
นางพัชรินทร สุทธิผกาพัน
นางพัชรินทร เหลืองทอง
นางสาวพัชรี คุณสิน
นางสาวพัชรี นรินทร
นางพัชรี พูลเพิ่ม
นางพัชรี มูลมิรัตน
นางสาวพัชรี ยิ้มดี
นางพัชรี รวงสงา
นางสาวพัชรี ศานติอาภรณ
นางสาวพัชรี อุตถา
นางสาวพัชรีย กิ่งบรรเทา
นางพัฒตราภรณ แสนโหนง
นางสาวพัฒนนรี มุสิกบุญเลิศ
นางสาวพัฒนีภรณ หวายเค
นางพัณณิตา ใจชมชื่น
วาที่รอยตรีหญิง พัณณิตา หอธรรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐

นางพัทจรี ชูพันธ
นางสาวพัทธธีรา บับพาน
นางพัทธธีรา รักชู
นางสาวพัทธนันท คําแหง
นางพัทธนันท ทานะเวช
นางพัทธนันท ปญญาลือ
นางพัทนรินทร อินตะวิกุล
นางสาวพัทยา สุวรรณชัยรบ
นางพันทิพา ทวีสุข
นางพันทิพา ศรีสุข
นางสาวพันธมณี จันทึก
นางสาวพันธิการ จันทรสวาง
นางพัสตราภรณ เที่ยงราช
นางพาขวัญ ริมวิเชียร
นางสาวพาตีนะ นิแต
นางพานิช เกลียวทอง
นางสาวพารีดะห อีแต
นางสาวพิกุล คํายิ่ง
นางพิกุล ทิตยกุล
นางสาวพิกุล ปกเคธาติ
นางพิกุล ลาลัย
นางพิกุล สุรินทร
นางพิกุลกาญจน เรืองคง
นางพิจักษณา กาวี
นางพิจิตตรา รุงเรืองเดช
นางพิชชากร มูลปานันท

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวพิชชาภา พูนยา
นางสาวพิชญา คําหอม
นางพิชญา ยะสาดายัน
นางพิชญาภัค พุทธวงค
นางพิชญาภัค วงศาสนธิ์
นางสาวพิชานันท รักทรัพย
นางสาวพิณกาน ภัทเศรษฐ
นางพิณวดี บัวแตง
นางสาวพิทยธิดา พิทยสกุล
นางพิพัฒนพร ดวงจันทรโชติ
นางพิพิศพร โอภาศรีโรจน
นางพิมใจ มีธรรมสวนะ
นางพิมใจ สนประเทศ
นางสาวพิมทิพย คงกลาง
นางพิมนิพา โลจายะ
นางพิมพขวัญ งามศิริ
นางสาวพิมพไขศรี พุทธิวรานุวัตร
นางสาวพิมพใจ ตนศิริ
นางสาวพิมพนารา เสาวนิตย
นางพิมพบุญ พรมดา
นางสาวพิมพประไพ พุทธิวาส
นางสาวพิมพพร กอนคํา
นางสาวพิมพพร ณ วรรณติ๊บ
นางสาวพิมพพิศา ชัชชวพันธ
นางสาวพิมพมาดา เนื่องสมศรี
นางสาวพิมพร ใจงาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒

นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
นางพิมพวิภา ปานไกร
นางพิมพสุชา บัวชุม
นางสาวพิมพอภิญญา อรุณรัตน
นางสาวพิมพาภรณ สมบัติทิพย
นางพิมล ภูใบบัง
นางพิมล วงศเจริญทัศน
นางพิมล วงษพระจันทร
นางสาวพิมล สยมภาค
นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย
นางพิมลพรรณ สมบัติพนา
นางพิมลรัตน ผดุงเวียง
นางพิมลรัตน อิ่มแสวง
นางสาวพิมลวรรณ พลสิงห
นางพิมลศรี ทับโต
นางสาวพิรพร แสวงผล
นางสาวพิรานันท ธิติพงศวรทัต
นางสาวพิรานันท ประดู
นางสาวพิราภรณ สุภาโสต
นางพิริยา ทองยอย
นางพิไลพรรณ โฉมเฉลา
นางพิไลวรรณ กลางประพันธ
นางสาวพิศมัย ดาเกษ
นางสาวพิศมัย ภูพาที
นางสาวพิศมัย สมบรรณ
นางพิสมัย เขจรยศ

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพิสมัย อินปน
นางพีรญา กําจัดภัย
นางพึงจิต แพวิเศษ
นางสาวพุฒิภาสิณี ภาฑากุล
นางสาวพุทธชญานันท จันทรโสม
นางสาวพุทธชาด พวงไธสง
นางพุทธชาติ วิสิฏฐพรอักษร
นางพุทธพร ซอนบุญ
นางสาวพุทธพร แพงวงศ
นางพุทธมนต ออนทา
นางพุทธรักษา เนตรวงค
นางสาวพุทธิภา เหล็กคงสันเทียะ
นางพุธชาด ศักดิ์แสง
นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง
นางสาวพูลทรัพย อาจศัตรู
นางสาวเพชรรัตน ละมายแข
นางสาวเพชรรินทร พิลา
นางเพชรา มาลาวัลย
นางเพชรินทร เหล็กมา
นางเพ็ญจิต ทองอ่ํา
นางสาวเพ็ญณี ทําบุญ
นางเพ็ญทอง รุณบุตรา
นางเพ็ญธิดา อินนอก
นางสาวเพ็ญนภา แนวน้ําพอง
นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข
นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔

นางสาวเพ็ญผกา จีนมัชยา
นางเพ็ญพิชชา ขวัญใจ
นางสาวเพ็ญศรี แตมคลอง
นางเพ็ญศรี บุญรอด
นางเพ็ญศรี อรรฆภัทรโฆษิต
นางเพ็ญศิริ ยาสิงหทอง
นางสาวเพ็ญศิริ สุภารัตน
นางเพลิน คําปน
นางเพลินพิศ ปฏิเตนัง
นางเพาซีหยะ บินยูโซะ
นางสาวเพิ่มพูน จันทรเต็ม
นางเพียงกมล กรุงแกว
นางเพียงใจ ศรีธรรมมา
นางเพียงเพ็ญ ลายเจียร
นางสาวแพรวพรรณ รักเมือง
นางสาวไพรลิน พรมโสภา
นางไพรวัลย ชาทิพฮด
นางสาวไพริน มณีศรี
นางไพรินทร งามแสง
นางไพลิน ทีงาม
นางสาวไพลิน สายแกว
นางสาวไพลิน สิงหแกว
นางสาวไพลิน หีบแกว
นางไพวัลย แสนเทพ
นางฟาฎิมาฮ บากา
นางสาวฟารีดา กลองรัมย

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวฟาสียะห อาแด
นางฟาอีซะห นะฮะ
นางสาวเฟองฟา ดวงอาจ
นางสาวภคพร แกวกอง
นางสาวภควรรณ ชินนะภา
นางภคอร แกวสีทอง
นางสาวภณิดา ขวัญใจสกุล
นางสาวภทรภรณ พลขันธ
นางสาวภทรษร พลอยงาม
นางสาวภรณพิมล ศรีเจริญ
นางสาวภรดา ศิริวงคมณี
นางสาวภักพิง พิลาลัย
นางภัคภร ใสแจม
นางภัชราภรณ ออนนอม
นางภัทติยา ออนสี
นางสาวภัทรชนก กะเรียงดี
นางภัทรพิมล ดนเสมอ
นางภัทรภร จันทีนอก
นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร
นางสาวภัทรภิญญา ปกการะนา
นางภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค
นางภัทรวดี หลงมา
นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซอน
นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอ
นางภัทรา คําสีทา
นางสาวภัทรา ตาอุด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทราพร ขัดสี
นางสาวภัทราพร ชางเกวียน
นางสาวภัทราภรณ ผิวกระจาง
นางสาวภัทราภรณ พันธกิ่ง
นางสาวภัทราวดี อุปทุม
นางสาวภัทราวลัย ดวงหมุน
นางภัทรียา กันทาดง
นางภัสรา สนเจริญ
นางภัสสราภา แสนพล
นางภารดี วงษทอง
นางสาวภารดี ศิริรักษ
นางภารดี หินเมืองเกา
นางสาวภาวนา ดําเกาะ
นางภาวนา บุเกตุ
นางภาวนา ใฝมะโนธรรม
นางภาวิณี รัตนศรี
นางภาวิณี สุขใจ
นางสาวภาวิดา นิลเอสงค
นางภาวินี จันทรสาขา
นางสาวภิญญาพัชญ เชิดรัตนะสกุล
นางภิณทราดา สามี
นางสาวภุมมาลิน ปอมคลายแกว
นางภุมรินทร สุขสุด
นางภูติรัชน บูสู
นางสาวภูริศา คําคุณ
นางสาวภูษณิศา ผิวขาว

๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางภูษิตา ขุมทอง
นางเภารัมยภา อาสา
นางสาวมงกุฎเพชร กันนะลา
นางมณฑา จุยเสย
นางมณฑา วิชัยวุฒิ
นางมณฑิรา หมื่นรังษี
นางมณทิพย บุญมณี
นางมณธิดา ปวงคํา
นางมณิชญา ยอดมูลดี
นางมณีพรรณ เจริญจิต
นางสาวมณีรัตน กุลวงษ
นางมณีรัตน พรมสิทธิ์
นางมณีรัตน สุทธิพันธุ
นางมณีรัตน สุพร
นางมธุรส ปานเหงา
นางสาวมธุรสณี กวางทอง
นางสาวมธุระดา จันตอ
นางสาวมนตทิพย คงแกว
นางสาวมนตเทียน สิมโสม
นางมนตรี ควรกลา
นางมนเทียร แกวงาม
นางสาวมนรวี ศรีตุลาการ
นางมนฤดี ภูษา
นางสาวมนฤดี เลิศรัตนปญโญ
นางสาวมนสิชา ภักดิ์จัตุรัส
นางมนัสชนก ถนอมจิตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘

นางสาวมนัสดา ขวัญดํา
นางสาวมนัสนันท เจริญ
นางสาวมนัสนันท เชิดอยู
นางมนัสนันท นาคสงา
นางสาวมนัสนันท เรืองวรกานต
นางสาวมนัสนันท วินิจฉัย
นางมนัสยา พุมพวง
นางมยุรา ทิทา
นางสาวมยุรา บุญมาก
นางสาวมยุรา รอดแกว
นางสาวมยุรา อุดมเลิศปรีชา
นางมยุริญ สวัสดิ์มงคล
นางสาวมยุรี กอดวิเชียร
นางมยุรี แกวศรีมล
นางสาวมยุรี ชูเดช
นางมยุรี นวนกลาง
นางสาวมยุรี ฟองจันสม
นางสาวมยุรี ศรีสุวรรณ
นางมยุรี แสงสวาง
นางสาวมยุรี เหลี่ยมศร
นางมยุรี อุดม
นางสาวมยุรีย บิลเหล็บ
นางมยุรียพร ขันติยู
นางสาวมลฑา แปะหลง
นางมลฤดี เตชะตา
นางมลฤดี รักสม

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางมลฤดี วันศิริ
นางสาวมลิวรรณ ทิพศร
นางสาวมลิวัลย นาคคํา
นางมะลิ ภูคงคา
นางมะลิ ศาลางาม
นางมะลิวรรณ จันทรเปรียง
นางมะลิวรรณ สุริยา
นางมะลิวรรณ อนุวุฒิ
นางมะลิษา บุญจริง
นางมัจฉา โครวัตร
นางมัชฌาณ แสนทวีสุข
นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขํา
นางสาวมัณฑณา สุทธินัย
นางมัณฑนา ไชยสงค
นางมัณฑนา มานันตา
นางมัทณา ชาวบานกราง
นางสาวมัทนา ฉวนพยัคฆ
นางมัทนา ทาวนอย
นางสาวมัทนา สําราญ
นางสาวมัทรี ขนรกุล
นางสาวมันฑนา ไกรลาส
นางสาวมันทนา เบ็ญชา
นางสาวมัลลิกา กันหา
นางมัลลิกา ขันตี
นางมัลลิกา แขงขัน
นางมัลลิกา วงศประสพชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐

นางมัสตูรา ดือเลาะ
นางมัสนา มะลี
นางสาวมัสริน นาราษฎร
นางมัสลียะห กือจิ
นางมาณวิกา สุขสําราญ
นางสาวมานิตา บุญมี
นางสาวมายีดะ หมัดสะเมาะ
นางสาวมารศรี บัวชุม
นางสาวมาริยะ รับไทรทอง
นางมาริษา แจกอหมะ
นางสาวมาริษา บัวทอง
นางมาริสา ศึกศักดิ์
นางมาริหยํา มาลิกัน
นางมารีเยาะ ตาเละ
นางสาวมารีแย อามะ
นางสาวมาลัย พรหมเมือง
นางสาวมาลัยวรรณ ทานา
นางสาวมาลิณี หะยีดอเลาะ
นางมาลินี ฟองจางวาง
นางสาวมาลี โตสิน
นางสาวมาสือเตาะ ฮารีหมะ
นางมิ่งขวัญ แปน
นางสาวมิชดา เหมันต
นางสาวมิตรสินี โมฆรัตน
นางสาวมีนา จูสะ
นางมีนา ทองประดับ

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวมีนา ปาละโค
นางสาวมุกดา เชาวโนทัย
นางมุกดา โสภาเคน
นางสาวมุจรินทร คณะทอง
นางมุรณีย หะยีอาแซ
นางมูยาฮาดะ รอแม
นางสาวเมทิตา อินทรเพ็ง
นางสาวเมทินี เชียงแรง
นางสาวเมธาพร คําหนอย
นางเมธาพร เจริญลาภ
นางสาวเมษายน แกวทุน
นางสาวเมษารัตน ชวยจิ๋ว
นางใมมูน แวมามุ
นางไมตรี เจียมรจนานนท
นางสาวยมนา ทองใบ
นางยลรวี ราตรี
นางสาวยอด ภักตะภา
นางสาวยาจิตร ลาภทวี
นางยามีละฮ เจะนะ
นางยารีละ เจะนิ
นางยาหมินละ กิมเอะ
นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล
นางสาวยุบลวรรณ สาชนะ
นางยุพกานณ นาคยอด
นางยุพดี ทิพยบํารุง
นางสาวยุพเรศ เกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒

นางสาวยุพเรศ นรโภค
นางยุพา ทองปรอน
นางยุพา อินทรเพชร
นางยุพาพร เรือนวงค
นางยุพาพิน ขวัญมา
นางสาวยุพิน แกวกําจรจาย
นางสาวยุพิน ชวยรัมย
นางสาวยุพิน ชินพลทราย
นางยุพิน เหลาศรี
นางสาวยุพินธ สุรินทร
นางยุภาพร จันทรปญญา
นางยุภาพร วงษจรรยาพร
นางยุภาพร สังขวารี
นางยุภาภรณ จันทเขต
นางยุวดี ใจเดี่ยว
นางยุวดี ชุมปญญา
นางสาวยุวดี ดวงเวา
นางสาวยุวดี นอยสงวน
นางยุวดี สาและอาแร
นางยุวดี สุขใจ
นางยุวธิดา โชคบัณฑิต
นางสาวยุวธิดา เพชรคง
นางยุวธิดา สุวรรณเมฆ
นางยุวนิษฐา เจริญผล
นางยุวภา สุขสวัสดิ์ สมใจ
นางยุวมาศ เพ็งคําศรี

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางยูนัยดะห การียา
นางสาวเยาวพา ปทุมมาจิระนันท
นางเยาวภา ชมภูพิทักษ
นางสาวเยาวภา ดวงไชย
นางเยาวรักษ กิจนิกร
นางเยาวรัตน บัวศรี
นางเยาวลักษณ กัทชลี
นางเยาวลักษณ คุมบัว
นางสาวเยาวลักษณ ชนะชัย
นางสาวเยาวลักษณ นามมาตร
นางเยาวลักษณ ปญญาสิทธิ์
นางรจนา คําดี
นางสาวรจนา จําปาไชยศรี
นางสาวรจนา ใจศิริ
นางสาวรจนา ทองธรรมชาติ
นางรจนา เทียงคํา
นางรจนา รักนอย
นางรจนา สิงหเรือง
นางสาวรจนาพร เจี่ยงเพ็ชร
นางสาวรจนาพรณ ติ๊บปน
นางรจเรข เรียงรวบ
นางรชฏนันท พระคง
นางรชฏพร พงษทอง
นางรดาวัลย นอยเสนา
นางรติกร จันทป
นางสาวรติมา บุญเรือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔

นางสาวรติมา สุขานนท
นางรติรัตน บุญนัยนรัตน
นางรพีพรรณ ทวมทองดี
นางสาวรภีพร เมืองวงษ
นางสาวรมณีย จันตายศ
นางรมิดา ภูพิลา
นางสาวรวมจิตร ศรีวงศ
นางสาวรวิวรรณ ดวงใจ
นางรวิสรา สิทธิศร
นางรวีวรรณ แกวกลม
นางสาวรวีวรรณ ลําวิไล
นางสาวรสริน แยมกลิ่น
นางสาวรสริน ศรีริกานนท
นางสาวรสริน สุนันทกรณ
นางรสรินทร ชาประเสริฐ
นางรสสุคนธ ถิ่นทวี
นางสาวรสิตา นิลพัฒน
นางรอกีเยาะ ตาเยะ
นางสาวรอบีหะห เบญยา
นางรอวีดา ดารีสอ
นางรอสนะห การี
นางสาวระพีพรรณ พงษปลื้ม
นางระพีภาร เบาทอง
นางระรื่น งอยจันทรศรี
นางสาวระวิวรรณ สุขรักษา
นางรักใจ อินทะชัย

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรักชนก สิงหคํา
นางสาวรังสิมันตุ โมกขพันธุ
นางรัชฎา ตอวงษ
นางรัชฎา นามวงษ
นางสาวรัชดาภรณ แกวเถื่อน
นางรัชดาภรณ แตะแอ
นางสาวรัชดาภรณ รอไธสง
นางรัชดาวัลย ไหมทอง
นางสาวรัชตา กิจธวัชวรกุล
นางรัชติรถ รัตนมงคล
นางสาวรัชนก แกวจีน
นางสาวรัชนก จินะตา
นางรัชนก บรมสถิตย
นางรัชนก มหาศรี
นางสาวรัชนก ศรีทองสุข
นางสาวรัชนี กาญจนะกันโห
นางสาวรัชนี แข็งสาริกรณ
นางรัชนี ดุสอน
นางสาวรัชนี โตสติ
นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ
นางรัชนี พรพรม
นางสาวรัชนี พรหมรักษ
นางรัชนี มีดวงจันทร
นางสาวรัชนี เลาะเหม
นางสาวรัชนี วันทองสุข
นางรัชนี สุรนารถ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖

นางรัชนี อุทุมพิรัตน
นางรัชนีกร กฎีศรี
นางรัชนีกร ถ้ําหิน
นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ
นางรัชนีย พลเชี่ยว
นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
นางรัชนีวรรณ ชอบผล
นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจ
นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ
นางสาวรัชรินทร พิทยานันท
นางสาวรัชวรรณ เทียมพยุหา
นางสาวรัดดาวรรณ มานัด
นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์
นางรัตดาวรรณ กรมมา
นางรัตติกานต สกุณาคีรี
นางรัตติกาล คิดรวม
นางรัตติกาล ตรีปญญา
นางสาวรัตติกาล บุญอาจ
นางสาวรัตติกาล เสริฐกระโทก
นางสาวรัตติมา โคนถอน
นางสาวรัตติยา นิยมวงษ
นางรัตติยา พิลาวัลย
นางสาวรัตนกายี อัครเสริญ
นางรัตนดา สุขเหลือ
นางสาวรัตนทญา โชติวัฒนาชัย
นางสาวรัตนพร พิมพสวัสดิ์

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวรัตนภา สรอยเกษม
นางรัตนา คงแกว
นางรัตนา คํามาโย
นางรัตนา แซโก
นางรัตนา เมฆพันธ
นางสาวรัตนา วิตะบุตร
นางรัตนา สิทธิราช
นางสาวรัตนา สุวรรณวิเศษภูมิ
นางรัตนา แสนแกว
นางสาวรัตนา หมูโยธา
นางสาวรัตนา อินพญา
นางรัตนาพร รุงเรือง
นางสาวรัตนาพร หะวานนท
นางสาวรัตนาภรณ คงเมือง
นางสาวรัตนาภรณ จงนอก
นางสาวรัตนาภรณ ฉะอุมรัมย
นางรัตนาภรณ ทองดอนนอย
นางรัตนาภรณ บุญเลิศ
นางสาวรัตนาภรณ เรือนคํา
นางสาวรัตนาภรณ สาทองขาว
นางสาวรัตภูมิ แจทอง
นางรัตมะณี หลาสีดา
นางรัตรดา เหลาสิทธิ์
นางสาวรัติกาล จันทรวิวัฒน
นางรัติยวรรณ ครองศิลป
นางรันดร ปากอุตสาห

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘

นางรัยนา ดีแม
นางรัศมี ฐาตุจิรางคกุล
นางสาวรัศมี มงคล
นางสาวรัศมี สีเขียว
นางสาวรัศวี เพ็งคําปง
นางสาวราตรี ชะนะพาล
นางราตรี ชูชื่น
นางราตรี ชูเชิดมงคลกุล
นางราตรี ทิพโชติ
นางสาวราตรี เทพทองคํา
นางราตรี บุญอาจ
นางสาวราตรี พิมพศักดิ์
นางสาวราตรี มะยิด
นางสาวราตรี วันทา
นางราตรี สกุลพงษ
นางราตรี สวางดี
นางราตรี สาสุธรรม
นางสาวราตรี แสนเดช
นางราริน นันทพานิช
นางราศรี พรหนองแสน
นางรําพึง รวมทรัพย
นางรินดา กรุดเนียม
นางรินดา เชาวขุนทด
นางสาวรินดา พงคนะภา
นางสาวรื่นฤดี โตคางพลู
นางสาวรุงกานต กองจริต

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรุงตวัน ฉิมพิมล
นางสาวรุงทิวา ดวงกลา
นางสาวรุงทิวา น้ําเจ็ด
นางสาวรุงธิวา ทองภามี
นางรุงนภา กุลจันทร
นางรุงนภา คงประดิษฐ
นางรุงนภา คําตอ
นางรุง นภา จันทรตรา
นางสาวรุงนภา ถนอมสัตย
นางรุงนภา ธานี
นางรุงนภา เนินหาด
นางสาวรุงนภา เผือกนอย
นางรุงนภา เพียพล
นางสาวรุงนภา มั่งคั่ง
นางรุงนภา ละออกอ
นางสาวรุงนภา เลี่ยมเสง
นางรุงนภา สุขศรีราษฎร
นางรุงนภา ดวงพร
นางสาวรุงรัก นิยม
นางรุงรัตน พันธุเรณู
นางรุงรัตน ศรีวงศ
นางรุงรัศมี ตอยอด
นางรุงราวรรณ พงษเกษม
นางสาวรุงฤทัย จริงจิตต
นางสาวรุงอรุณ จิตรตั้งตรง
นางสาวรุงอรุณ ชาลีพรมมา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐

นางสาวรุงอรุณ พุมนิล
นางสาวรุงอรุณ หงษเวียงจันทร
นางรุจิรดา เวทยนุกูล
นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง
นางรุจิรา คงศรี
นางสาวรุจิอาภา รุจิยาปนนท
นางสาวรุสนานี ดารามัญ
นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง
นางรุสนี ปานามะ
นางรุสมีนา นะโกะ
นางรุสมีนา มะเก
นางรุสลีนา เละเตียงซา
นางสาวรูกอยยะห ลาโฮะยา
นางรูฆายะ มะยีแต
นางสาวรูณี อุมาแม็ง
นางรูสนานี มะติ
นางรูสนี สะโต
นางสาวรูฮานา ลายา
นางสาวรูฮานิง สาเหาะ
นางเรณู ราชวงษ
นางเรณู สุคนธชาติ
นางเรณู สุวรรณนึก
นางเรวดี เพ็ชรโกมล
นางสาวเรวดี เสนาะสลุง
นางเรวา ชมัฒพงษ
นางสาวเราะเมาะ ซา

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวเรียม สุขกล่ํา
นางโรสนี ซายอ
นางลฎาภา พรมพิมพ
นางสาวลฎาภา พะนงรัมย
นางสาวลดาวรรณ สาระกูล
นางลดาวรรณ ภาโอภาส
นางสาวลดาวัลย ปรารถนา
นางสาวลภัส ลองนาวา
นางสาวลภัส ศะศิธร
นางลภัสรดา มะลิกา
นางลมัยพร ดาวเรือง
นางสาวลลิดา อุดมประสิทธิ์กุล
นางสาวลลิตา เรืองรัมย
นางสาวลลิลนา อาเกะ
นางละมัย แกวศรีบุตร
นางสาวละมัย ดอนตะไนย
นางสาวละมัย ผมอินทร
นางละมัย เรืองทองเมือง
นางละเมียด ออนเบา
นางละลิตรา ศิริสกุล
นางละออง พรหมเพศ
นางละออง สุปะทัง
นางละอองดาว พรมจวง
นางลักขณา จันทรวรพิพัฒน
นางลักขณา ไตตาม
นางสาวลักขณา ปญญาพูนตระกูล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒

นางสาวลักขณา พรมมาทาว
นางสาวลักขณา เหงาละคร
นางสาวลัคนา กะแจะจันทร
นางสาวลัดดา การะภาพ
นางลัดดา คํารังษี
นางลัดดา ไชยสวัสดิ์
นางสาวลัดดา ดือรามอ
นางสาวลัดดา ตระกูลรัมย
นางลัดดา บุษภาค
นางลัดดา ปกสังคะเนย
นางสาวลัดดา แมนชล
นางลัดดา โสพิมพา
นางลัดดา หนอแกว
นางสาวลัดดาวรรณ กอนวิมล
นางสาวลัดดาวรรณ สิงมิ่ง
นางสาวลัดดาวัลย คลังธารณ
นางลัดดาวัลย โคสมบูรณ
นางลัดดาวัลย ประพงษ
นางสาวลัดดาวัลย พิพิธกุล
นางลัดดาวัลย ยอดสุวรรณ
นางสาวลัดดาวัลย ลาวัลย
นางลัดดาวัลย สิมลี
นางลั่น เลิศชาญ
นางลาตีพะห สงบใจเพชร
นางสาวลานีญา หนอสีหา
นางลาวัลย แสงขํา

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวลําดวน ทามูล
นางสาวลําดวน บุญไชย
นางสาวลําปาง เกตวัตร
นางลําพึง วารีรัตน
นางสาวลําพูน บาลี
นางสาวลําภู บุญธรรม
นางลิชากร คําไหว
นางลินจง เจริญธรรม
นางสาวลินดา ธนูทอง
นางลินดา วรรณบูลย
นางสาวลินดา วิเชียร
วาที่รอยตรีหญิง ลูกน้ํา แมลงภู
นางเลขา ชูแกว
นางสาวเลอฉวี ยอดรัก
นางสาวไลลา อัตนิ
นางสาวว.อิสรา จําปา
นางสาววงคเดือน ชัยทอง
นางสาววงเดือน จันทรเทศ
นางวงเดือน จิตตปรัชญากุล
นางสาววงเดือน สายเนตร
นางวงวาส ภูคําศักดิ์
นางวงษตะวัน หลาล้ํา
นางสาววจีพร แกวหลา
นางสาววชิรา วัชรินทรรัตน
นางสาววชิราพร มณีรัตน
นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔

นางวชิราภรณ แกลวทนงค
นางวชิราภรณ มั่นคง
นางสาววชิราภรณ สันตวงษ
นางวชิราภรณ สิงหวงค
นางวณิชชา เหลาพร
นางวณิชยา สีหามาตย
นางวณิสา ถิ่นทัพไทย
นางวทันยา ตุนแจ
นางสาววธัญญา วาป
นางสาววนัชพร ประดิษฐจา
นางสาววนาวัน เมืองมงคล
นางวนิชา ประยูรพันธุ
นางสาววนิชา สนามยุท
นางวนิดา ชลสินธุ
นางวนิดา บุญกวาง
นางวนิดา ปนแกว
นางวนิดา พิลาบุตร
นางวนิดา พูลพันธชู
นางสาววนิดา มะ
นางสาววนิดา มาขุนทด
นางวนิดา รัศมี
นางวนิดา เสลานอก
นางวนิดา ออนประสงค
นางสาววรกันยา ปรากฎมาก
นางสาววรชพร ศรีไทย
นางวรนุช ชาวอุทัย

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววรนุช ตระกูลดี
นางสาววรมน ยาดี
นางสาววรรณงาม มาระครอง
นางสาววรรณดี ชูชวย
นางสาววรรณนิสา จําปาแดง
นางสาววรรณนีย บุญนอย
นางสาววรรณพร ทองสมนึก
นางสาววรรณพร พรหมอินทร
นางสาววรรณพร มีสติ
นางวรรณพร อยูมา
นางสาววรรณพิมพ หนูมงกุฏ
นางวรรณเพ็ญ กอนทอง
นางสาววรรณภรณ ทิพยสอน
นางสาววรรณภา ชัยลิ้นฟา
นางวรรณภา ธัญญเจริญ
นางสาววรรณภา เย็นมนัส
นางวรรณภา เริ่มศิลป
นางสาววรรณภา วีระพงศ
นางสาววรรณลดา เกตุแสง
นางวรรณวนัช ดือราแม
นางสาววรรณวิภา เกตุแกว
นางสาววรรณวิษา ขวัญเสนห
นางวรรณวิสาข ทองคําแกว
นางสาววรรณศิริ หลงรัก
นางวรรณสุดา ยุทธวิชัย
นางสาววรรณา ขันทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖

นางสาววรรณา เดชอําพร
นางวรรณา ธนาวุฒิ
นางสาววรรณา พรมผักแวน
นางสาววรรณิดา ผาคํา
นางสาววรรณี จันทรแกว
นางวรรณี ไชยชาติ
นางวรรณี แซมะแซ
นางวรรณี ปรางศรี
นางสาววรรณี หวันสู
นางวรรษภรณ นิตยกุลเศรษฐ
นางวรลักษณ ทองเปาด
นางสาววรวรรณ วัฒนวงค
นางวรวิกา เรืองพงษสาร
นางสาววรัฉรีย เกตุขํา
นางวรัชญา แกวปนตา
นางสาววรัญญา เปงปง
นางวรัญญา พงษสูงเนิน
นางวรัญญา มุทธเสน
นางวรัญญา เมืองเจียง
นางวรัญญา สุรกุล
นางวรัญภัสสร ศรีวฤทธิเวคิน
นางวรัญยา ปยะพันธ
นางวรากร รอดวงษ
นางวรางคณา สังขโชติ
นางสาววราทิพย ชุมกลิ่น
นางวราพรรณ แซเซง

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววราภรณ กันประชุม
นางสาววราภรณ คอนกําลัง
นางสาววราภรณ คําแทง
นางสาววราภรณ โคตรตา
นางสาววราภรณ จันรองคํา
นางสาววราภรณ จําใจ
นางสาววราภรณ ดอกรักษ
นางวราภรณ ทองนอย
นางวราภรณ นาคเขียว
นางวราภรณ เปลี่ยมไธสง
นางสาววราภรณ เพชรมณี
นางสาววราภรณ มะแกว
นางสาววราภรณ มิ่งเมือง
นางสาววราภรณ เรืองนอย
นางวราภรณ ลังกาพินธ
นางวราภรณ สุกัณศีล
นางวราภรณ สุรําไพ
นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง
นางสาววรารัตน กาหลง
นางวรารัตน โคตรสมบัติ
นางสาววราลี ศรีหิรัญ
นางสาววราวรรณ จึงทองสุข
นางวราวรรณ ศรีธนะชาติ
นางวรินยา สอนเวียง
นางสาววริษฐา เมฆตรง
นางสาววลักษวรรณ ไพรแสน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวลัยพร เรือง
นางสาววลัยพร วชิรดุสิต
นางวลัยพรรณ จารุทรัพยสดใส
นางวลัยลักษณ เลิศสกุล
นางวลัยลักษณ อุลลา
นางวไลลักษณ ดีทองออน
นางสาววศอร ศรีลาจันทร
นางสาววศาภรณ สันสน
นางวัชราพร ในชัยภูมิ
นางวัชราพร วงศชนกนันท
นางสาววัชราภรณ เนติภัทรรักษ
นางสาววัชราภรณ ปาชัย
นางสาววัชราภรณ เพ็งสุข
นางสาววัชราภรณ อินมา
นางวัชราลักษณ ปราณีตพลารักษ
นางวัชราวไลย วงศใหญ
นางสาววัชรินทร พินิจรัมย
นางวัชรินทร โพธิ์ศรี
นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ
นางสาววัชรี อาภรณพงษ
นางวัฒนา ปุรณะวิทย
นางสาววัฒนา ลาน้ําเที่ยง
นางสาววัฒนิกา กลมกลาง
นางสาววันชนะ ธรรมประทีป
นางสาววันชื่น ทองอยู
นางสาววันดี แผนสมบูรณ

๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวันดี โพธิ์พึ่ง
นางวันดี สุขสวัสดิ์
นางสาววันทนา แกวเบี่ยง
นางสาววันทนา นุชอิ่ม
นางสาววันทนีย สรอยนาก
นางวันเพ็ญ คงสุขดี
นางสาววันเพ็ญ ชูเทพ
นางวันเพ็ญ ธนูปกรณ
นางสาววันเพ็ญ ธูปอินทร
นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร
นางสาววันเพ็ญ นิ่มอนงค
นางวันเพ็ญ เปงเขียว
นางสาววันเพ็ญ ลอศิริกุล
นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ
นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ
นางวันเพ็ญ อุนรัมย
นางวันวนัช สิริสิทธินันท
นางวันวิสา ทินบุตร
นางสาววันวิสาข กุลาศรี
นางสาววันวิสาข ชิดเชื้อ
นางสาววันวิสาข พุทธรักขิต
นางสาววัลยา ลาภวิไล
นางวัลยา แสงพันธ
นางสาววัลลภา แขกพงษ
นางวาณี สุนทรสนิท
นางสาววาป ลี้พล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐

นางวารินทรัตน จันทรอุดร
นางสาววารี วันอุทา
นางสาววารี วิมลพันธ
นางสาววารุณี แกนทน
นางสาววารุณี ชูศรี
นางวารุณี ตอกอ
นางวารุณี ถาวรรัตน
นางวารุณี เพาะนาไร
นางวารุณี สอนแสง
นางสาววาสนา กิ่มเทิ้ง
นางวาสนา เกษี
นางสาววาสนา แกวสวาง
นางสาววาสนา คําหวยหาญ
นางสาววาสนา โงวสกุล
นางสาววาสนา จันทรทอง
นางวาสนา จันทวาศ
นางสาววาสนา จําปานาน
นางวาสนา เฉลิมกิจ
นางสาววาสนา เชื้อบัณฑิต
นางสาววาสนา ทองดี
นางวาสนา ทิมแพร
นางวาสนา บุญสม
นางวาสนา ปนทอง
นางวาสนา พุตติ
นางสาววาสนา แยมเสาธง
นางวาสนา รัตนบุรี

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวาสนา ลานนท
นางสาววาสนา ศรีงาม
นางสาววาสนา สายทอง
นางสาววาสนา สีลุน
นางวาสนา แสงขาว
นางวาสนา โสะสุบ
นางสาววาสิฏฐี ศรีผอง
นางวิกาญจนดา จันทรพิรักษ
นางวิจารุณี ขันทองคํา
นางวิจิตรา นุทกุล
นางสาววิจิตรา มุกดามวง
นางสาววิจิตรา มุขแกว
นางสาววิจิตราภรณ กมลเลิศ
นางวิชชนี มีปะทัง
นางวิชชุดา ศรีกุดเลาะ
นางสาววิชชุตา จงรักษ
นางวิชิรตา หมวกเหล็ก
นางสาววิชุดา คําดี
นางวิชุดา พลเวียง
นางวิชุดา ภักดิ์ภูมินทร
นางวิญู คําภักดี
นางสาววิธิตา คมใส
นางวิพาวดี สุวรรณเพชร
นางวิภา วีระพันธ
นางวิภาดา กอนสวรรค
นางวิภาดา กันตพฤกษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิภาดา นพการ
นางวิภาดา บุตรมาศ
นางสาววิภาภรณ ดอนภิรมย
นางสาววิภาภรณ ยะปะนันท
นางวิภารัตน กันทะมา
นางสาววิภารัตน เกตุนอก
นางสาววิภารัตน ไชยา
นางสาววิภารัตน ทานาม
นางวิภารัตน พงครัตน
นางสาววิภารัตน พุฒดํา
นางสาววิภารัตน สมรัตน
นางวิภาลักษณ คําดี
นางวิภาวดี ศรีเกื้อกลิ่น
วาที่รอยตรีหญิง วิภาวดี สุวรรณรัตน
นางสาววิภาวัล บัวผันสระนอย
นางวิภาวัลย รอดริน
นางวิภาวี วองวารี
นางสาววิภาวี วิชัยวงษ
นางวิมล ชวนเปลงสกุล
นางวิมลรัตน วิเชียรรัตน
นางสาววิมลรัตน หิรัญรัตน
นางวิมลศิริ ฉิมครบุรี
นางวิยดา คงทองคํา
นางวิยดา จันทรพงศ
นางวิยะดา ทองรักษา
นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม

๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวิโยภา ไชยมงคล
นางสาววิรัชดา ทานิล
นางวิรัชยา บุตรสาร
นางวิเรืองรัตน แกวกอง
นางวิลัยกร จําปาเรือง
นางวิลัยรัตน เหลาโสด
นางวิลาวัณย จิบจันทร
นางวิลาวัณย หอมแกนจันทร
นางสาววิลาวัลย จริตนอม
นางสาววิลาวัลย เต็มหิรัญ
นางวิลาวัลย นวนเจริญ
นางวิลาวัลย นิลมาย
นางวิลาวัลย พงศศรีโรจน
นางสาววิลาวัลย พรมชินวงค
นางสาววิลาวัลย เลาหะพิจิตรพงศ
นางสาววิลาวัลย อันมาก
นางวิลาสิณี เอี่ยมพักตร
นางวิลาสินี ทะวงค
นางวิไล กระแจะจันทร
นางสาววิไล คําสุรันทร
นางสาววิไล ปาโน
นางสาววิไล โพธิศัย
นางสาววิไล มาลาหอม
นางวิไลพร จิตรเนียม
นางสาววิไลพร บรรเทา
นางวิไลพร ปานเพ็ชร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔

นางสาววิไลพร พรมเสนา
นางสาววิไลพร พิจอมบุตร
นางวิไลพร สุมา
นางสาววิไลรัตน นาคสิงห
นางสาววิไลลักษณ โตโส
นางวิไลลักษณ นวนจันทร
นางวิไลลักษณ ฤทัยงามยิ่ง
นางวิไลลักษณ ศรีจุมพล
นางสาววิไลวรรณ ชาวงษ
นางสาววิไลวรรณ ทิศพรม
นางสาววิไลวรรณ ภัยรี
นางวิไลวรรณ เสนฤทธิ์
นางสาววิไลวรรณ นธีนาม
นางวิไลวัลย ซาอุ
นางสาววิวรรณ แซจิว
นางวิวรรัตน สีมา
นางวิสาขะ แจมประจักษ
นางสาววีณา ภูผาสุข
นางวีณา อินทรัตน
นางสาววีนัส เปนสุข
นางวีระวรรณ กอบัว
นางสาววีราภรณ สุวรรณเมือง
นางแวตีเมาะ เฮมเบีย
นางสาวแวรอนี เหล็มนุย
นางแววดาว เมืองใจ
นางสาวแวววรรณ จันทรชูกลิ่น

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางแวสะนะ บิดี
นางแวไฮนี เจะเลาะ
นางสาวศตภิญญา แพงพนม
นางศนิสา ศรีสวาง
นางศยานนท บุญยัง
นางศยามล บุญสาร
นางศรวษา ลาดนอก
นางศรัญญา ทับนอย
นางศรัญญา มาปอง
นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร
นางสาวศรัญญา แวงชิน
นางสาวศรัณยา วงศชัย
นางสาวศรันยา ทัพเหลือ
นางสาวศราญลักษณ บุตรรัตน
นางศรารัตน ยศวงค
นางสาวศริญญา ชาธิโย
นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐ
นางศรีชล ลับโกษา
นางศรีนวล ทองธรรมชาติ
นางศรีประภา นนทพละ
นางศรีประภา พิกุล
นางศรีภัทรา อางแกว
นางศรีรัตน เนาวสุวรรณ
นางศรีสมร วงศไชย
นางสาวศรีสุคนธ พุทธรักษา
นางศรีสุดา จันทะคัด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖

นางศรีสุดา เดชภูมี
นางสาวศรีสุดา ศรีสุขใส
นางศรีสุดา ฮอพิมาย
นางสาวศลิดดา จุติเวช
นางสาวศลิษา ศูนยกลาง
นางศวิตา คําพูล
นางสาวศศมล สุริพล
นางศศิ ทองทวี
นางศศิกัญญา วงศแสน
นางสาวศศิกานต พงษพัฒน
นางสาวศศิกานต พวงแกว
นางสาวศศิชา ไกรยูรเสน
นางศศิชา โปธา
นางสาวศศิณัฏฐ จันทรเสือ
นางศศิธร กลีบเมฆ
นางสาวศศิธร ตนสวรรค
นางศศิธร ธรรมมา
นางสาวศศิธร พงษโภคา
นางศศิธร พาบุ
นางสาวศศิธร โพลงเงิน
นางสาวศศิธร มะโนรส
นางศศิธร วรนาม
นางศศิธร อินนุพัฒน
นางสาวศศิประภา ภักมี
นางสาวศศิภัค ธรรมชูโชติ
นางศศิภัทร ปรักมานนท

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์
นางสาวศศิวิมล ทวีกาญจน
นางสาวศศิวิมล ระภาเพศ
นางศศิวิมล สุริยะ
นางสาวศันสนีย ถิตยอําไพ
นางศิโนรัตน ฤกษดี
นางศิรกาญจน จงสิริวัฒน
นางศิรประภา พานิคม
นางศิราภรณ ภิรมยไกรภักดิ์
นางสาวศิริกัญญา บุญชวย
นางสาวศิริกาญจน บรมสุข
นางสาวศิริกุล ตระกูลศิลป
นางสาวศิริกุล บุญญะกรรจ
นางสาวศิริกุล บุญฑล
นางสาวศิริกุล แปลหาดี
นางศิริกุล วงษศรีมี
นางศิริกุล ออนอุทัย
นางศิริขวัญ วงคชุมพันธ
นางสาวศิริขวัญ สังขเมือง
นางสาวศิริจรรยา ทองเมือง
นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
นางสาวศิริญา เดชะคําภู
นางสาวศิริญาณี พบขุนทด
นางสาวศิรินภา ไชยคํา
นางศิรินภา ศิริราช
นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘

นางสาวศิริประภา ฤกษงาม
นางสาวศิริพร คาตู
นางสาวศิริพร คํามะรี
นางสาวศิริพร ตะไลกลาง
นางศิริพร เตชะพงศ
นางสาวศิริพร แทนทด
นางศิริพร นาคเกลี้ยง
นางสาวศิริพร นามแกว
นางสาวศิริพร โปแล
นางสาวศิริพร สนองบุญ
นางสาวศิริพร สระทองหน
นางศิริพร สุภาพงษ
นางศิริพรรณ สิทธิพรหม
นางสาวศิริเพ็ญ กอนเมฆ
นางศิริเพ็ญ บัวระบัติ
นางศิริมาศ สืบศรี
นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
นางศิริรักษ ใครครวญ
นางสาวศิริรัตน กัลยาณ
นางสาวศิริรัตน แตงนิ่ม
นางสาวศิริรัตน ประชุมวัด
นางสาวศิริรัตน ศิริธร
นางสาวศิริลักษณ กุมารสิทธิ์
นางสาวศิริลักษณ นะพุทธะ
นางสาวศิริลักษณ เพ็งโอภาส
นางสาวศิริลักษณ วังหนองหวา

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวศิริลักษณ ศรทอง
นางสาวศิริลาวัณย บุรมรา
นางศิริวรรณ งามทอง
นางสาวศิริวรรณ ประภัสสรกุล
นางสาวศิริวรรณ รุงระวี
นางศิริวรรณ วรโพด
นางศิริวรรณ แสงหาด
นางศิริวรรณ ผูกพันธ
นางศิริอร ชัยภูมิ
นางศิโรรัตน กกศรี
นางสาวศิลาพร สวัสดิ์คํา
นางศิวพร คลายเจก
นางศิวพร เสารประโคน
นางศิวพร เหวขุนทด
นางสาวศิวิไล ใจหาญ
นางศุทธินี ศรีณวัฒน
นางสาวศุภจิตตรา เรือนเพ็ชร
นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์
นางศุภธิดา แสนสวัสดิ์
นางสาวศุภมาส บุรมย
นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ
นางสาวศุภรัตน วงศสวัสดิ์
นางศุภรางค บุญยิ่ง
นางศุภลักษณ เกิดดี
นางศุภลักษณ ขวัญแสน
นางสาวศุภลักษณ วิลาศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐

นางศุภลักษณ ศรีจินดา
นางสาวศุภลักษมี เภาพานต
นางสาวศุภวดี มนตเนรมิตร
นางสาวศุภวรรณ จันทรแกว
นางศุภวรรณ ลิ้มมั่น
นางศุภษร ตรีศูนย
นางสาวศุภางค ปนแกว
นางสาวศุภาพิชญ โพธิ์หมุด
นางสาวศุลีพร อยูประสิทธิ์
นางสาวโศภิดา เทพวัลย
นางสาวษิณีชา แสงสวาง
นางสการะ สภา
นางสาวสกุลทิพย อยูสวัสดิ์
นางสกุลรัตน พิลึก
นางสาวสงกรานต มีเจตนา
นางสาวสไบทิพย ปุลาโมค
นางสภาวดี ลิ้มฉุน
นางสมควร จันทศร
นางสาวสมคิด น้ําจันทร
นางสมคิด พงษดี
นางสมคิด สุวรรณรัฐ
นางสมจิต ไชยเชษฐ
นางสมจิตต มนตรี
นางสมจิตร มะซอ
นางสมจิตร วรรณชัย
นางสาวสมจิตร มีคุณ

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสมใจ โพธิ
นางสมใจ ศาระสาลิน
นางสมใจ โอเว็น
นางสาวสมถวิล บัวพันธ
นางสาวสมถวิล ศรีออน
นางสาวสมบูรณ คุณสุทธิ์
นางสมปอง บุญเพ็ง
นางสมพร แกวสุวรรณ
นางสาวสมพร คํามูล
นางสมพร ชุมแพ
นางสาวสมพร ทองแมน
นางสมพร โรหิตาภิรมย
นางสมพร ศรีสนไชย
นางสาวสมพร สมพงษ
นางสมพร แสงชัย
นางสาวสมพร หิรัญลักษณสุต
นางสาวสมพิศ แหยมสรอยทอง
นางสาวสมเพียร เจาจาลึก
นางสาวสมร ชองงาม
นางสมร ดวงรัตน
นางสมร ศรัทธาผล
นางสมร สระทองหลาง
นางสมรักษ ศรีนาค
นางสมฤดี ธนโชติกฤตชัย
นางสมฤดี พุมมรินทร
นางสาวสมฤดี โพธิ์งาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒

นางสมฤทัย คงประเสริฐ
นางสมฤทัย คันธี
นางสมฤทัย ลาภทวี
นางสมลักษณ รักอู
นางสาวสมสมร ลายพิกุน
นางสมสมัย คงประดิษฐ
นางสาวสมหญิง คายเลิศ
นางสาวสมหญิง ผิวทองงาม
นางสาวสมหทัย โปรงอากาศ
นางสมหมาย ไชยวิศาล
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
นางสาวสมหมาย บุญแสง
นางสาวสมหมาย ปอกระโทก
นางสมหวัง จูมศรีสิงห
นางสมัย สาลีศรี
นางสาวสยุมพร สุขสาคร
นางสรศรี คงมี
นางสรอยสุดา ภูวดล
นางสาวสรอยสุริยา มวงมนตรี
นางสาวสรัญญา เกิดแกว
นางสาวสรัลนุช นอมเศียร
นางสาวสราญจิต แสนแกว
นางสรินที จันทรคง
นางสรียา นามสนธิ์
นางสาวสวนีย อินธิปวง
นางสสินา ปบกลาง

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสอฝยะ มะเย็ง
นางสะไบแพร เศษสุวรรณ
นางสะเรียม นันทะวิจิตร
นางสาวสังเวียน บุญล่ํา
นางสาวสัจจพร สินค้ํา
นางสัญลักษณ สกุลสังขะพิพัฒน
นางสันติยา ทองนอย
นางสันทนา กาพยกลอน
นางสากีนา ดอเลาะ
นางสากีนา หะยะ
นางสาคร กอนนาค
นางสาวสาคร เพชรเอียด
นางสาคร สายยศ
นางสาธร จันทรโท
นางสาธิดา เฟองฟูกิจการ
นางสาธิตา บุญตอ
นางสานิตา บรรเทิงใจ
นางสาปูเราะห อาแว
นางสายแกว ภักดี
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร
นางสาวสายใจ ทองคํา
นางสาวสายใจ สิทธิหาญ
นางสายทอง คาดสนิท
นางสาวสายทอง สุดแท
นางสายทิพย เกรียงวงค
นางสายทิพย คีรีพิสมัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔

นางสาวสายนภา รักษาพล
นางสาวสายฝน ไชยสิทธิ์
นางสายฝน ทวมเทียบ
นางสายพิณ บรรจงรอด
นางสาวสายพินทิพย บุญมาตร
นางสาวสายรัตน เสาประโคน
นางสาวสายสุนีย สิงหทอง
นางสาวสายัณห พลแพน
นางสายัณห โพธิ์ศรีทอง
นางสารภี วงศจันทร
นางสาริกา อุยานันท
นางสาริญา ชูเก็น
นางสาริศา บุญแจม
นางสาวสาริศา พรมวงศ
นางสารีนะ อีแตมะเกะ
นางสารีปะ สะแลมัน
นางสาวสารีพัส แกตอง
นางสารีหมะ แยแล
นางสาโรจน เมฆสุนทร
นางสาลิกา โถชารี
นางสาวสาลินี บินมูซอ
นางสาลินี วรรณโกมล
นางสาลีหะห มูฮํามัด
นางสาวสาลูมา อุมา
นางสาวสาวิตรี ฉวีรัมย
นางสาวสาวิตรี ตะวันอําไพ

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสาวิตรี ทองจํารัส
นางสาวิตรี ประไพเพชร
นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ
นางสาวิตรี ผกามาศ
นางสาวิตรี พระไวย
นางสาวิตรี อรรคฮาด
นางสาวิตรี อวมประเสริฐ
นางสาวิตรี เองฉวน
นางสําเนียง กิจขุนทด
นางสาวสําเนียง รวบทองหลาง
นางสํารวย ใจตรง
นางสาวสํารวย ทองดอนเกรื่อง
นางสําอางค มลินิล
นางสาวสิตา มูลละออง
นางสาวสินีนาฎ สมยาภักดี
นางสินีนาฏ บุญบุตร
นางสินีนาถ ยาฝาด
นางสาวสินีรัชต สุทธิแพทย
นางสาวสิรัชชา วงคคม
นางสาวสิริกร ประสพสุข
นางสาวสิริกร เพ็ชรสุม
นางสาวสิริกร ภูผา
นางสิริกาญจน ชอบรส
นางสาวสิริกานต เรืองจิต
นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง
นางสิริขวัญ อนุศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖

นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร
นางสาวสิริญา พันนัทธี
นางสิรินาถ ธารา
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
นางสิริพร คงเขียว
นางสาวสิริพร ดอกบัว
นางสาวสิริพร พรหมประสาท
นางสาวสิริพร ละอองสม
นางสิริพร สาวิสิทธิ์
นางสิริพร สุริยา
นางสาวสิริพร ออมสิน
นางสิริภรณ แสงบุญเรือง
นางสิริมนต แดงเพ็ง
นางสิริมาศ สายแกว
นางสาวสิริยุพา บุญเพิ่ม
นางสาวสิริรัตน แกวสมบัตร
นางสาวสิริรัตน ไชยดิษฐ
นางสิริรัตน นิคม
นางสิริลักษณ เรืองไพศาล
นางสาวสิริลักษณ สิทธิสังข
นางสาวสิวพร นาแฉลม
นางสาวสิวินีย ประจําถิ่น
นางสาวสิหตรีหรา ชูแกว
นางสาวสีตีคอลีเยาะ มะยูโซะ
นางสาวสุกัญญา กลางประพันธ
นางสุกัญญา การมงคล

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุกัญญา เกษมศรี
นางสุกัญญา ขันกสิกรรม
นางสุกัญญา จันทรศิริ
นางสุกัญญา ธรรมนิยม
นางสุกัญญา นาคํา
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐศรี
นางสาวสุกัญญา วงคชัย
นางสาวสุกัญญา สําเภา
นางสาวสุกัญญา อินทนะนก
นางสุกัลยา จิระสวัสดิพงศ
นางสุกัลยา โพธิญาณ
นางสาวสุกัลยา อุบลรัตน
นางสุกาญดา ผิวงาม
นางสุกานดา กองเพชร
นางสาวสุกาลดา วงศภักดี
นางสุกุล ศิริรักษ
นางสาวสุขโสม มวงศรี
นางสุขุมาล บุญมาก
นางสาวสุคนธ กําเหนิดดี
นางสุจรรยา สิมมา
นางสุจิตตรา กตัญที
นางสาวสุจิตรา กลิ่นสวาง
นางสาวสุจิตรา ชาเคน
นางสุจิตรา วันดี
นางสาวสุจิตรา ศักดิ์ประชาวุฒิ
นางสาวสุจิตรา สุริยนต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘

นางสาวสุจิตรา โสดาจันทร
นางสุจิตรา อุนเวียง
นางสุจินดา คําอู
นางสาวสุจินดา ศรีไทย
นางสาวสุจินดา สีแกว
นางสาวสุจินดา หมัดเหยด
นางสาวสุจินดา อินวอ
นางสาวสุจิรา ยะโกบ
นางสาวสุชญา พระปรง
นางสาวสุชะดา หอทรัพย
นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร
นางสุชัญญา เตียวพานิชยกิจ
นางสุชาดา ขวัญทองยิ้ม
นางสาวสุชาดา ชัยรัตน
นางสาวสุชาดา ยิ่งยงยุทธ
นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ
นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
นางสุชิน สาระบุตร
นางสาวสุชีวัน อยูคง
นางสุญาณี ปญญา
นางสาวสุฑารัตน ออดแกว
นางสุฑาสิณี เมืองจันทร
นางสุณิตา บุริมาศ
นางสุณิสา ทองเหลือ
นางสาวสุณีย สีสี
นางสุดใจ ตั้งคีรี

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุดา คงจันทร
นางสุดา จิตตหลัง
นางสุดา ปญญารัมย
นางสุดา สติมั่น
นางสุดา หมื่นจง
นางสุดาทิพย สารเหลาโพธิ์
นางสุดาพร ชูชื่น
นางสุดาพร มาลาวงษ
นางสุดารัตน มะยีเตะ
นางสุดารัตน ศรีอุดม
นางสุดารัตน สุขบงกช
นางสุดารัตน ไสยเลิศ
นางสาวสุดาวรรณ เต็มเปยม
นางสุติมา อินธนู
นางสุทธินี แรนาค
นางสุทธิรัก มหาเมฆ
นางสุทธิรัตน พองพรหม
นางสาวสุทธิรัตน เพชรทิม
นางสุทธิรัตน ศรีวงษ
นางสาวสุทธิลักษณ กุตระแสง
นางสุทธิษา หอมไสย
นางสาวสุทิตา ชมเชย
นางสาวสุธภา กลมนุกูล
นางสาวสุธาชินี สารปรัง
นางสาวสุธาทิพย ญาติมาก
นางสาวสุธาทิพย ปานนก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐

นางสาวสุธาทิพย สังขสิงห
นางสาวสุธาวัลย สมานหมู
นางสาวสุธาสินี กระจางรัตน
นางสุธาสินี ถีอาสนา
นางสาวสุธาสินี พรมแตง
นางสุธิดา ทองยา
นางสาวสุธิดา พันธุทัด
นางสาวสุธิตา ธุระกิจ
นางสาวสุธีรา วรรณชัย
นางสุเธียร คําออน
นางสาวสุนทร นุงกระโทก
นางสุนทราภรณ จันทรแจมภพ
นางสุนทรี จําปาแกว
นางสาวสุนทรี แสวงมี
นางสาวสุนทรีย อวมปราณี
นางสุนัตตา ศรีสม
นางสุนันท สมบูรณ
นางสาวสุนันท ออนนอม
นางสุนันทา กาญจนภิญพงศ
นางสาวสุนันทา รมยนุกูล
นางสาวสุนันทา ระเมียดดี
นางสาวสุนันทา สนองหมอ
นางสาวสุนันทินี พรหมทา
นางสุนารีย พันธุเมฆ
นางสาวสุนิษา แกวเล็ก
นางสาวสุนิษา คงแกว

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุนิษา ชิดชัยภูมิ
นางสาวสุนิษา นิติภัทร
นางสาวสุนิสา แซเฮง
นางสุนิสา ศรีอินทร
นางสาวสุนีย สุวรรณประทีป
นางสุใบดะ มะยูโซะ
นางสาวสุปราณี จวงการ
นางสุปราณี แปนนอก
นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
นางสุปราณี สุขประเสริฐ
นางสาวสุปรียา ทองมาก
นางสาวสุพร พลขันธ
นางสุพรรณ บานนางแยม
นางสุพรรณวดี ประสงค
นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงิน
นางสาวสุพรรณษา อินทพงค
นางสาวสุพรรณา จันทรแยม
นางสุพรรณิกา เครือพรมมินทร
นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
นางสุพรรณี กลางมณี
นางสุพรรณี กอบุญ
นางสุพรรณี เกษสม
นางสาวสุพรรณี รุงกระจาง
นางสุพรรณี วิเศษ
นางสุพรรณี สีลาคุปต
นางสาวสุพรรษา ครึกครืน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒

นางสาวสุพรรษา ปาเมโต
นางสาวสุพรรษา มุขนาค
นางสาวสุพักตรษา มุกดามวง
นางสุพัฒจนาธรรม จีนจรรยา
นางสุพฒ
ั รา กัลยาประสิทธิ์
นางสาวสุพัฒษา สารสาริน
นางสุพัดชนี พลหนองแวง
นางสาวสุพัตตรา สมประสงค
นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์
นางสุพัตรา คชสาร
นางสาวสุพัตรา คําหงษา
นางสาวสุพัตรา จันทเมือง
นางสุพัตรา ไชยจงมี
นางสาวสุพัตรา แซซิ้ม
นางสาวสุพัตรา ดวงดี
นางสุพัตรา ทับทิมไสย
นางสุพัตรา พรมที
นางสุพัตรา พละศักดิ์
นางสุพัตรา เพ็ชรดี
นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ
นางสาวสุพัตรา วงศแสนภู
นางสุพัตรา วาศวิท
นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย
นางสุพัตรา สิงหสถิตย
นางสาวสุพัตรา แสนประสิทธิ์

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุพัตรา ออนแกว
นางสุพาภรณ ศรีสะอาด
นางสุพารัตน คําเพชร
นางสุพิชชา ถุงคํา
นางสุพิน เทพคุม
นางสุพิน พรหนองแสน
นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ
นางสุภกัญญา ศรีสาร
นางสาวสุภัคสิริ นิลวงค
นางสุภัตรา ชัยเต็ม
นางสุภัตรา ทศานนท
นางสาวสุภัตรา นามใครนุน
นางสุภัทรา เกียววานิชย
นางสาวสุภัทรา สิริรุงเรือง
นางสาวสุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ
นางสาวสุภาณีย ตุมคง
นางสาวสุภาพ ไขรัมย
นางสุภาพ จันทรแดง
นางสุภาพ เจริญวิทวัส
นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง
นางสาวสุภาพ สุวรรณโณ
นางสุภาพร กล่ําจีน
นางสุภาพร คลายขํา
นางสาวสุภาพร โคตรวิทย
นางสาวสุภาพร โตชารี
นางสาวสุภาพร บุญธรรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔

นางสาวสุภาพร บุญรอด
นางสุภาพร ปญญาดี
นางสุภาพร พันธะไชย
นางสุภาพร เรียงเงิน
นางสุภาพร วรรณสุข
นางสุภาพร ศรีสุโน
นางสุภาพรรณ เอมสมบุญ
นางสุภาพรรณ เทียนโพธิ์
นางสาวสุภาภรณ กรณแกว
นางสาวสุภาภรณ คลิ้งทอง
นางสาวสุภาภรณ บัวกลา
นางสุภาภรณ พรหมนา
นางสุภาภรณ ภูพานเพชร
นางสุภาภรณ รัตนังค
นางสาวสุภารัชต จันทรสวาง
นางสุภารัตน คากิซากิ
นางสุภารัตน จันตรี
นางสุภารัตน นอยนาง
นางสาวสุภารัตน บุญนวม
นางสุภารัตน พลเยี่ยม
นางสุภาลักษณ ทิมบํารุง
นางสาวสุภาวดี แกวประสิทธิ์
นางสุภาวดี เจ็กนอก
นางสุภาวดี เชียงทอง
นางสุภาวดี แดงสุวรรณ
นางสาวสุภาวดี มีหมู

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุภาวดี ละมุลมอญ
นางสาวสุภาวดี สังขสถาพร
นางสุภาวรรณ ศรีสุขใส
นางสาวสุภาวรรณ บุญมา
นางสุภาวิณี ดอนทอง
นางสาวสุภาวิณี ศรีสุขใส
นางสาวสุภาวินี ศรีออน
นางสุภาวี บุญภูมิ
นางสาวสุภาศิณี สุขสบาย
นางสุภิญญา กัญญาสาย
นางสุมณฑา โกศลเมธี
นางสุมณฑา ทายุโก
นางสาวสุมณฑา นาวงศ
นางสุมณฑา ศรีสมบุญ
นางสุมล มากจันทร
นางสุมาลี แกวเพชร
นางสาวสุมาลี แชมชอย
นางสุมาลี ซุนสุวรรณ
นางสาวสุมาลี ปองปาน
นางสุมาลี พันธพล
นางสาวสุมาลี โพธิ์โม
นางสุมาลี ภูธงแกว
นางสุมาลี รัชวัตร
นางสุมาลี ฤทธิ์อุดม
นางสาวสุมาลี ลีประโคน
นางสาวสุมาลี สุริยประทานพร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖

นางสุมาลี โสมณวัฒน
นางสุมิตรา พันทอง
นางสุมิตรา พุทธาสมศรี
นางสุมิตรา สวางใหญ
นางสาวสุเมษา จํารูญศิริ
นางสุรพรรค อาจรอด
นางสาวสุรังสี สวัสดิ์รัมย
นางสุรัตน รัตนาวิริยะไพศาล
นางสุรัตนดา บุญการี
นางสาวสุรัตนา เขมสวัสดิ์
นางสาวสุรัสวดี จํานงคศิลป
นางสุรัสสา ทองฉาย
นางสุรางคณา อินทรจันทร
นางสุรารักษ สุรเสนธ
นางสุริตา แกวแสน
นางสุริพร แจงจันทร
นางสาวสุริยา กลมกลิ้ง
นางสุริยาพร ถวิลหวญ
นางสุริวัสสา เมตตการุณจิต
นางสาวสุรีพร ตายไธสง
นางสุรียพร สีทองเหลือง
นางสุรีรัตน คะเณวัน
นางสาวสุรีรัตน จุติกรี
นางสุรีรัตน จุยกระยาง
นางสาวสุรีรัตน ชัยฤทธิ์
นางสาวสุรีรัตน ปงลังกา

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุรีรัตน พวงศิริ
นางสาวสุรีรัตน วงคชาชม
นางสุรีรัตน หมอดี
นางสุรีรัตน อิ่มสุวรรณ
นางสาวสุรีวรรณ ปกกังเว
นางสาวสุลักษณา นกสวน
นางสาวสุลาลัย สินสุพรรณ
นางสาวสุลิตา ชัยกุล
นางสาวสุไลนา คําภีระ
นางสาวสุวพร แตศิริ
นางสาวสุวพิชญ ประจิต
นางสุวภัทร ยอดยิ่ง
นางสุวภัทร แววเสียง
นางสุวภา ภิญโญภาพ
นางสุวรรณษา ทาบุราณ
นางสุวรรณา แกวดี
นางสุวรรณา เจริญคุณ
นางสุวรรณา เพ็ชรจร
นางสุวรรณา ยงยืน
นางสาวสุวรรณา วงชางเงิน
นางสุวรรณา วะชุม
นางสุวรรณา อิมือซา
นางสาวสุวรรณี แกวโสภาค
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ
นางสุวรรณี บุญเพชร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘

นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ
นางสุวัฒนา ทวีสันทนีนุกูล
นางสุวาทิน ปะกิระคัง
นางสุวิมล งามแสง
นางสุวิมล ปานฟอง
นางสุวิมล พรหมมาหลา
นางสุวิมล สถาวร
นางสุวิมล สะนิเลาะ
นางสุวิมล เสระศาสตร
นางสุวิมล อุไรรัตน
นางสุวิมาส ใจเที่ยง
นางสุสดี ศรีแกว
นางสุอัญชุลี ทองนอก
นางสาวสูรียาตี บินยาซิง
นางสาวสูรียานี สือนิ
นางสาวเสาวคนธ บรรดาศักดิ์
นางสาวเสาวณิต แสงสวาง
นางเสาวณีย จินดาวงศ
นางเสาวณีย มูลสระดู
นางเสาวนีย ทองพุฒ
นางเสาวนีย ธนสัมปตติ
นางสาวเสาวนีย บุญแกว
นางเสาวนีย รอดพิเศษ
นางเสาวนีย สีทอง
นางเสาวนีย แสนลํา
นางเสาวภา ดาแลมามะ

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ
นางสาวเสาวภา บาฮา
นางสาวเสาวภา เพียรจริง
นางสาวเสาวภา มณีมูล
นางสาวเสาวภา อุทุม
นางสาวเสาวภาคย กาญจนกุล
นางสาวเสาวภางค มโนภักดี
นางสาวเสาวภาพรรณ บุญชู
นางสาวเสาวริญญ โสดา
นางสาวเสาวลักษ วรัญกามิตร
นางสาวเสาวลักษณ เจริญยิ่ง
นางเสาวลักษณ พรมบุตร
นางสาวเสาวลักษณ พื้นชมภู
นางสาวเสาวลักษณ พุมพวง
นางเสาวลักษณ เลิศฤทธิ์
นางเสาวลักษณ วรครบุรี
นางเสาวลักษณ วรรณคํา
นางสาวเสาวลักษณ สกุลรักษา
นางสาวเสาวลักษณ สนธิวงคเวช
นางแสงแข ชวยนุกูล
นางแสงจันทร โปเปด
นางแสงจันทร มณีวงศ
นางแสงเดือน ธรรมโชติ
นางสาวแสงเดือน บัวเจริญ
นางแสงเดือน ปญญาเลิศ
นางแสงเดือน อะชวยรัมย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐

นางแสงทอง วรรณทา
นางสาวแสงเทียน รับศิริเจริญ
นางแสงสุรี สินธุเดช
นางแสงอรุณ กุมมาลือ
นางสาวแสงอรุณ บุญแยม
นางสาวโสพิศ ตินราช
นางโสภนา ไวเรียบ
นางโสภา จันทิมา
นางสาวโสภา เชื่อมทอง
นางโสภา ปาลพันธุ
นางโสภา ผองราษี
นางโสภาพันธุ ลีลากิจรุงเรือง
นางโสภิฐฌา ทองไชย
นางสาวโสภิดา ชีพรับสุข
นางหงษทอง โคตรโสภา
นางสาวหทัยกาญจน รื่นรมย
นางสาวหทัยกาญจน วงษแกว
นางสาวหทัยชนก ปฏิสนธิ
นางหทัยทิพย ทิพขุนราช
นางหทัยทิพย ยิ้มใหญ
นางหทัยภัค วงษา
นางหทัยรัตน เหมภูมิ
นางสาวหทัยวรรณ สิงหใจ
นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต
นางสาวหนึ่งฤทัย แกวรัศมี
นางหนึ่งฤทัย เพ็งประโคน

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวหนึ่งฤทัย มะลาไวย
นางสาวหนูเดือน พาแกดํา
นางหนูเตือน สอนเพ็ง
นางหนูพิน รุงรามา
นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจ
นางหฤทัย เกิดมีโภชน
นางหอมหวล วันทา
นางหัสณี คงพันธ
นางสาวเหมือนจันทร จันทรสุข
นางสาวแหมม เสือสด
นางสาวแหวนเพชร ใจมนต
นางสาวอจรา เขมา
นางอชิรญาณ ทารมย
นางอติรัตน ศรีสมเกียรติ
นางสาวอทิตา ศรีสวัสดิ์
นางอนงค สวัสดิ์แวงควง
นางอนงค หมุดดี
นางอนงค อินตะยศ
นางอนงคนาฏ ลิ่มพรรณ
นางสาวอนงนาฏ ธรรมใจ
นางอนงลักษณ ดอยลอม
นางสาวอนุรี แซไว
นางอนุลักษ เพ็งชัยภูมิ
นางอโนชา ขุนศรีธรรมรา
นางอโนชา ภูนาสอน
นางอโนมา นางลอย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒

นางอพัฒสร บุญเหลือ
นางอพันตรี คําคุณเมือง
นางอภิญญา ประสาร
นางอภิญญา พัฒนโพธิ์
นางสาวอภิญญา มุขสิงห
นางสาวอภิรดี สีทาแก
นางอภิรมยฤดี อบเชย
นางสาวอภิสมัย เศษแหมง
นางสาวอภิสรา ทองดอนพุม
นางสาวอภิสรา พรหมเผา
นางอมร จิตตชาตรี
นางอมร ชมศรีวรรณ
นางสาวอมร ชูรักษ
นางอมร ไชยเชษฐ
นางสาวอมร นักธรรม
นางอมร เพียซาย
นางอมรภัค ธรรมสุภา
นางสาวอมรรัตน แกวมาลา
นางอมรรัตน ขมสวัสดิ์
นางสาวอมรรัตน ใจมั่น
นางสาวอมรรัตน บุญสิน
นางอมรรัตน โพธิ์ตระการ
นางสาวอมรรัตน โพธิ์ผา
นางสาวอมรรัตน มุงงาม
นางสาวอมรรัตน วรสาร
นางอมรรัตน วัฒนานุกูลกิจ

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอมรรัตน ศรีทอง
นางอมราภรณ คลายพงษ
นางสาวอมรารัตน กิจธิคุณ
นางสาวอมลยา แกวอุบัติ
นางสาวอมลรัตน โพธิสุวรรณ
นางสาวอรกัญญา ปดเต
นางอรจันทร จิตสําราญ
นางสาวอรชร โตสลุง
นางสาวอรชา นิลสนธิ
นางสาวอรชุมา บุตรคําโชติ
นางอรณิชชา มณีนิล
นางอรทัย กินรียศ
นางสาวอรทัย ใจใส
นางอรทัย บุญคงแกว
นางสาวอรทัย ภูยอดตา
นางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน
นางอรทัย ยิ่งดํานุน
นางสาวอรทัย วงศเพ็ชร
นางอรนิตย ภักดีทอง
นางสาวอรนุช ทองศรีเทพ
นางอรนุช บัวรักษ
นางอรนุช ยืนยง
นางสาวอรเนตร บรรลือ
นางอรพธู ระดาฤทธิ์
นางสาวอรพร คนสนิท
นางอรพรรณ นามพูน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔

นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ
นางอรพิน อิ่มรัตน
นางอรพินท คํารศ
นางสาวอรพินท ผาอาง
นางสาวอรพินธ งามนา
นางอรพิมล ปองเรือ
นางอรรณิกา ไทยขํา
นางสาวอรรัมภา คํานูเอนก
นางสาวอรวรรณ คํายอด
นางสาวอรวรรณ จันทรฟู
นางสาวอรวรรณ ชางทอง
นางอรวรรณ ธีรวงษไพบูลย
นางสาวอรวรรณ มั่งคั่ง
นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
นางอรวรรณ วราหะ
นางอรวรรณ ศรีภูแพน
นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาด
นางสาวอรวริญญ อยูไพร
นางอรษา เจะเด็ง
นางสาวอรษา นนทะเสน
นางสาวอรษา เหิกขุนทด
นางสาวอรสา ระหารนอก
นางสาวอรสา สุขแกว
นางสาวอรสุมา ขานทอง
นางอรอนงค เจริญสุข
นางสาวอรอนงค เชาวไวพจน

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอรอนงค เพ็ชรเพ็ง
นางอรอนงค เพชรอุราสินธุ
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
นางสาวอรอุมา คําประกอบ
นางอรอุมา คําภูษา
นางอรอุมา จันทรศรีระมี
นางอรอุมา เจริญพงษศิลป
นางสาวอรอุมา เชาวเลขา
นางสาวอรอุมา ไชยชนะ
นางสาวอรอุมา หนูยัง
นางสาวอริตดา มั่นเหมาะ
นางสาวอริยา วงคษารัตน
นางสาวอริศรา จรากร
นางสาวอริสรา วรยศ
นางสาวอรุณนี วรรณทวี
นางสาวอรุณวรรณ รัตนสรอย
นางอรุณวรรณ โสมชิน
นางอรุณี บํารุงดิลก
นางสาวอรุณี ศิรินันท
นางสาวอรุณี หาญบันจิตร
นางสาวอรุโณทัย ทรัพยวารี
นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทอง
นางสาวอลิสรา ภูพาดทอง
นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐ
นางสาวออมจิตร พรหมมุณี
นางออมจิตร เหลาทองสาร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖

นางสาวออมใจ สินธนา
นางสาวออย การสราง
นางสาวออยใจ เพียรสะอาด
นางอักษรศรี อุทปา
นางอังคณา เครือบุญมา
นางอังคณา นารีนุช
นางอังคณา สาดีน
นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ
นางอังคณา หนูแสง
นางสาวอังคนางค สืบสําราญ
นางสาวอังสนา โพธิ์ยา
นางอัจจิตา หิรัญรัศมี
นางสาวอัจฉรัตน ใจกลา
นางอัจฉรา ไชยทอง
นางสาวอัจฉรา ประกอบกิจ
นางสาวอัจฉรา ปกกุนันท
นางสาวอัจฉรา ภูครองตา
นางอัจฉรา วันดี
นางสาวอัจฉรา ศรีมูล
นางสาวอัจฉรา สอนโห
นางสาวอัจฉรา เสวตามร
นางอัจฉราพร ยารังษี
นางอัจฉราพร สิงหสิทธิ์
นางอัจฉราภรณ จอมปุก
นางสาวอัจฉราภรณ เทียมคลี
นางสาวอัจฉราภรณ พลรักษา

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอัจฉราวดี พงษกระโทก
นางสาวอัจฉราวรรณ บุษบงค
นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ
นางสาวอัชญาพร หิตเมียงสงค
นางสาวอัชรี เอี่ยมแจงพันธุ
นางสาวอัญชณา เกษแกว
นางสาวอัญชนา หะยะมิน
นางอัญชรี จันทัน
นางสาวอัญชรี วิเศษดี
นางสาวอัญชรีย มีแสง
นางอัญชลี แกวยอย
นางสาวอัญชลี โกษะ
นางสาวอัญชลี ทองดี
นางสาวอัญชลี ทองลิ่ม
นางอัญชลี ปรางทอง
นางอัญชลี แฟนประโคน
นางสาวอัญชลี ภูสอน
นางสาวอัญชลี มาลา
นางสาวอัญชลี ศานติกรวาณิชย
นางอัญชลี สิมเสน
นางอัญชลี สุทธพจนารักษ
นางสาวอัญชลี อันทพิษ
นางสาวอัญชลี อินทกาโมทย
นางสาวอัญชลี อินทรเรือง
นางสาวอัญชัน แซเตียว
นางสาวอัญชุลี อุดรกิจ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘

นางสาวอันชรี หาภักดี
นางอัมพร จันทราศรี
นางอัมพร วรรณแกว
นางสาวอัมพวัน ภัทรลิขิต
นางอัมพา ใหญธนายศ
นางอัมพิกา ศรีนิล
นางอัมไพวรรณ พรหมบังเกิด
นางอัมภวรรณ อักษรศักดิ์
นางสาวอัมรา อิ่มศิลป
นางอัมรินทร ฐิตวัฒนานนท
นางอาเซียะห ดาราแม
นางสาวอาทิตยา การัมซอ
นางอาทิตยา พลเพ็ชร
นางอาทิตยา หมายใยกลาง
นางสาวอาทิตยาภรณ พุมขจร
นางอานีตา ตาเละ
นางอานีตา วัฒนพันธ
นางอาพร เกิดแกว
นางสาวอาภรณ ดวงสุข
นางสาวอาภรณ แทนนอก
นางอาภรณ นาถาพันธ
นางสาวอาภรณ พอสีชา
นางอาภรรัตน สมรัก
นางอาภัสรา กัสโป
นางอาภัสรา ทนันชัย
นางอาภาพร ธรรมวัตร

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอาภาพร บุญเติม
นางสาวอาภาพร เปลี่ยนรัมย
นางอาภาพร วรรณสุข
นางสาวอาภาวี มาลีหวล
นางอามร คําเสมอ
นางอามัลล ดาฮาแม
นางอามีเนาะ มะยีดิง
นางสาวอามีเนาะ รอแมยะ
นางอารมณ สุระมาตย
นางอารยา พงษชะอุมดี
นางอารยา ภาระวงค
นางสาวอาริตา แตงดี
นางสาวอารีดา เจะอามิ
นางอารีนา มะนอ
นางสาวอารีนี อาแซ
นางสาวอารีย เหงี่ยมโพธิ์
นางสาวอารียา ทองคําสุด
นางอารียา สอเฮาะ
นางอารียา สาดหลี
นางอารีรัตน ศรีเครือดง
นางสาวอารีรัตน ศิริฟอง
นางอารีรัตน สังขตอง
นางอารีรัตน เสาวรัตนพงษ
นางสาวอารีรัตน แสงหิรัญ
นางอารีลักษณ ปุกนอย
นางสาวอาฬวี ภิญโญดม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาอีเสาะ มูซอ
นางสาวอํานวย จันทะวงษ
นางอํานวย มาลายู
นางอํานวยพร สืบเสนาะ
นางสาวอําพร ขาวงาม
นางอําพร พึ่งสุข
นางสาวอําพร อาจทุมมา
นางสาวอําพันธ พุมประเสริฐ
นางสาวอําไพ แกวกระจาง
นางอําไพ ธนะมูล
นางอําไพ ไพศาล
นางอําภร วิชาเกวียน
นางอําภา บุญคํามา
นางสาวอําภา ออนสําอาง
นางสาวอําภาพันธ พลาดิศัย
นางสาวอิงคกมล อินทรปราณีกูล
นางสาวอินทร สีหะวงษ
นางอินทรา นันตา
นางสาวอินทิรา นาใจคง
นางอิศราภรณ จิตรกําแหง
นางอิศราภรณ ภาพันธ
นางอิศรินทร จันทรศรีรัตน
นางสาวอิสริยา นุยผอม
นางสาวอิสริยา บุตตะกุล
นางอิสรีภรณ แกวใส
นางสาวอุฑาพร สุขวิบูลย

๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอุณโลม แกวกา
นางอุดมศรี ตรีทิพศิริศีล
นางอุตสาห โนราช
นางอุทัยทิพย สินธุไชย
นางสาวอุทัยรัตน รื่นจิตร
นางสาวอุทัยวรรณ นอบนอม
นางอุทัยวรรณ รัตนะ
นางอุทัยวรรณ เชียงบาล
นางอุทิศ หันมา
นางอุทุมพร กาศกอง
นางอุทุมพร รบชนะ
นางสาวอุทุมพร ศรีสุข
นางอุบล รัตนศรีสอางค
นางอุบลรัตน จันทรแกว
นางสาวอุบลรัตน วาดแสง
นางอุบลวรรณ นวลใส
นางสาวอุบลวรรณ เมืองแกว
นางอุบลวัลย ยุติรักษ
นางอุมาพร ชัยปรีชา
นางอุมาพร ยศสงคราม
นางสาวอุมาพร ราชมณี
นางอุมาพร เรืองยศ
นางสาวอุมาพร อินทรกล่ํา
นางสาวอุมาภรณ นนตานอก
นางสาวอุมาภรณ รื่นสําราญ
นางอุมารินทร จํานงชอบ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙

นางสาวอุไร คําภาแกว
นางอุไร มีแพง
นางอุไร วิลัยกูล
นางอุไรพร พลแกว
นางอุไรรักษ ปองสีดา
นางสาวอุไรรัตน รุงโรจน
นางสาวอุไรลักษณ คุณสิงห
นางอุไรวรรณ คําปญญา
นางอุไรวรรณ คําไฮ
นางสาวอุไรวรรณ งาสาร
นางอุไรวรรณ ฉลาดรอบ
นางสาวอุไรวรรณ ทุยแป
นางอุไรวรรณ ธิมา
นางสาวอุไรวรรณ ยาชะรัด
นางอุไรวรรณ เรืองกาญจน
นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุริยาวัฒน
นางสาวอุไรวรรณ สุขสังข
นางอุไรวรรณ สุทธิชาติ
นางอุไรวัลย วินทะไชย
นางสาวอุลัยพร เรืองไชย
นางอุษณีย มัตนาวี
นางอุษณีย ยูวาเตะ
นางอุษา กอบกิจ

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอุษา แกวมณี
นางอุษา ประยูรศุข
นางสาวอุษา ปญโญอาย
นางสาวอุษา เพชรล้ํา
นางอุษา ยอดเมือง
นางสาวอุษา รักษโพธิวงศ
นางสาวอุษา วงษาสม
นางอุษา วิเชียรวรรธนะ
นางสาวอุสรา จินะสุข
นางอูมีกลือซง สะกะแย
นางสาวเอมอร เขียนขยัน
นางสาวเอมอร นันตะปน
นางเอมอร สุริโย
นางเอื้อมพร ขันแกว
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม
นางแอน ศรีทวี
นางสาวแอนนา ปทมารัง
นางสาวไอยเรศ เวชกามา
นางฮานา สอนิ
นางสาวฮานีซะ แวดาหะ
นางฮาลีเมาะ มามุ
นางฮาสานะ ยีปนจอ

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ จาสิบเอก ประทีป แสงศิลา
๒ นางปยะมาศ ปนแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นางสาวกานนิศา สุมาลี
๕
นางฉวีวรรณ เหลาคม
๖
นางสาวนพรัตน อรทัย
๗
นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย
๘

๘ ราย)
นางสาวรุจีรัตน กัญญานอย
นางวชิราพร มูลเจริญ
นางสุคนธา ดิษฐสุนนท
นางอโรชา แกวนอก

๑
๒
๓
๔
๕
๖

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑ ราย)
นายอณัฏฐกรณ ยนตสันเทียะ
๗ นางวัชรี พรมทอง
นายอดิชัย ศรีวะรมย
๘ นางสาวศศิพร ศรีแกว
นางสาวกฤษณา บุญมา
๙ นางสาวสังวาล สมัญญา
นางดวงรัตน ถาวร
๑๐ นางสุนันทา แกวคํา
นางเนตรทิพย คําแกว
๑๑ นางสาวอัญชลี สองสพ
นางสาวเมธาพร บุญเจริญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑ นางสาวสุนิสา ชุมตะคุ
๒๒ นางสาวสุภินทรา นรสิงห
๑ นายพลกฤต ศรีชมภู
๒ นางเพ็ญจันทร จันทรสน

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓ นางหทัยทิพย มณีรัตน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวศษิตา โลกถวิล

๑

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายเฉลิมชนม แนนหนา
๕ นางนันทิชา แจมนุราช
นายสมพงษ ผุยสาธรรม
๖ นางมาลี รุจิระปริญญา
นางโชติกา วรรณบุรี
๗ นางสมพร ยิ้มยอง
นางสาวณัฐวลัญชน รังสิตราพร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
นายปานเทพ ลาภเกษร
๔ นางสาวณุตตรา แทนขํา
นางสาวคัทริยา แจงเดชา
๕ นางสาววิชชุลาวัณย พิทักษผล
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ
๖ นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศกุล
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายจิรวิทย ไทภูวไพบูลย
๒ นายชัชวาล อัชฌากุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๔,๔๘๑ ราย)
นายกงจักร อุทัยวัฒน
๗ นายกมล บุตรพรหม
นายกงใจ จําปาบุรี
๘ นายกมล วรามิตร
๙ นายกมล สมอหอม
นายกตัญู บุญลอย
นายกนิชพงษ ชองเชิญ
๑๐ นายกมล เหลาคํา
นายกมล จอมทอง
๑๑ นายกมลา วันชูเพลา
นายกมล ชื่นทองคํา
๑๒ นายกรกฎ กล่ําบุตร

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓

เลม ๑๓๐ 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

นายกรกฎ พลตรี
นายกรกต คงทน
นายกรชกร ชวติ
นายกรพรต สุมนโชติกุล
นายกรรณสูต แกวธรณิน
นายกรวิชญ ทิพยสุขุม
นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ
นายกฤดิชญภากรณ มนตดี
นายกฤต สุวรรณพรหม
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
นายกฤตชัย สุริยา
นายกฤตวิทย มีบุญ
นายกฤติพัน สีลาลึก
นายกฤษกร พิทักษทา
นายกฤษกร สุขเจริญ
นายกฤษชัย ไปหนี้
นายกฤษฎา แกวประดับ
นายกฤษฎา คําอาจ
นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
นายกฤษฎากร บุญคลอย
นายกฤษฏชนม ภูอราม
วาที่รอยตรี กฤษฏิ์ กุนันตา
นายกฤษฏิพงศ มาตะรักษ
นายกฤษฏิพงษ สิงหโคตร
นายกฤษณ ณ ลําปาง
นายกฤษณสิทธิ์ ทรัพยสิริอุดม

หนา ๙
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายกฤษณะ จาดเนือง
วาที่รอยโท กฤษณะ ทองสี
นายกฤษดา ปยะพันธ
นายกฤษดา ลิมปนะสุวรรณ
นายกฤษดา สวัสดิ์ถาวร
นายกวาง ผลสุข
นายกวีพจน บรรจง
นายกษิณ สุวรรณประทีป
นายกษิดิศ ศรีหมุน
นายกสิณพจน สุอังคะธรรม
นายกอเกียรติ นนทะโคตร
นายกอง มักสัมพันธุ
นายกองภัค กุลสุทธิเสถียร
นายกองสุน ศรีเมือง
นายกอบโชค พอใจ
นายกอบโชค ศิริรันดร
นายกอบพงศ ศรีชุบรวง
นายกอปร ปตพี
นายกอพิสิษฐ วองไว
นายกันตินันท โพธิ์ศรี
นายกัมปนาท วัชรธนาคม
นายกัมพล โพธิ์ระดก
นายกาน สามี
นายกานต แสงศิริ
นายการัณยภาส เพ็งพันธ
นายการัณยภาส แสนคํา

เลม ๑๓๐ 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

นายกาวิน กาญจนบุระ
นายกาวิน ไกสระแกว
นายกาวี โสภาอุทก
นายกําธร จันทรสุวรรณ
นายกําธร บัวหลวง
นายกําพล สายเวช
นายกําพล อิ่มสุทธิ์
นายกิจจา ตรีสาม
นายกิจจา อยูเย็น
นายกิจพงศพัฒน ปญญา
นายกิตติ กรจับ
นายกิตติ คูชัยภูมิ
นายกิตติ จงสงากลาง
นายกิตติ โทบุรี
นายกิตติ มูลธิยะ
นายกิตติ ราษฎรภักดี
นายกิตติ ศรีษะเกตุ
นายกิตติ สังขทองโรจน
นายกิตติ แสนเมือง
นายกิตติ อินจินา
นายกิตติกร กาญจนอุดม
นายกิตติคุณ คําแถลง
นายกิตติธัช จันทรเพียร
นายกิตติพงษ กองเกิด
วาที่รอยตรี กิตติพงษ ทินแยง
นายกิตติพงษ บานฤทัย

หนา ๑๐
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายกิตติพงษ ผลสวาง
นายกิตติพงษ ภูสังวาลย
นายกิตติพงษ โสภา
นายกิตติพจน อันทะชัย
นายกิตติวิทย เครือเพียกุล
นายกิตติศักดิ์ ไกรโสภา
นายกิตติศักดิ์ เขียวทอง
นายกิตติศักดิ์ เทพเสาร
นายกิตติศักดิ์ บุญล้ํา
วาที่รอยตรี กิตติศักดิ์ บุญสาลี
นายกิตติศักดิ์ เลิศล้ํา
นายกิตติศักดิ์ วรรณารักษ
นายกิตติศักดิ์ สาระขันธุ
นายกิตติศักดิ์ สิงหอร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทรเสน
นายกิติพงษ ไชยขันธ
นายกิติพล ลาดนาเลา
นายกิติศักดิ์ วรรณชัย
นายกิมยานนท วังคะฮาต
นายกีรติ กองการณ
นายกีรติ จิณรักษ
นายกีรติ บุญประภาศรี
นายกีรติภัทธ แสงชาลี
นายกีรติวิทย สุวรรณธรรมา
นายกุญชร นําสงค
นายกุณฑณ เดชดี

เลม ๑๓๐ 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

นายกุลชร มุสิแกว
นายกุลเชษฐ แพงสาย
นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม
นายกุศล ทัดโคกกรวด
นายกุศล ศรีสารคาม
นายกุศล ออนสูง
นายกุหลาบ นางาม
นายเกชา สมานไทย
นายเกริกเกียรติ อุนเรือน
วาที่รอยเอก เกริกชัย โคตะสิน
นายเกริกฤทธิ์ เสงมูล
นายเกรียงไกร กะมณี
นายเกรียงไกร กุลวงศ
นายเกรียงไกร คงบุญมี
นายเกรียงไกร บัวเรียน
นายเกรียงไกร บํารุงเวช
นายเกรียงไกร ยิ้มโสภา
นายเกรียงไกร สุนันทศักดิ์
นายเกรียงวิทย ประทุมศาลา
นายเกรียงศักดิ์ จิตตหาญ
นายเกรียงศักดิ์ ปองสุพรรณ
นายเกรียงศักดิ์ เปานาเรียง
นายเกรียงศักดิ์ พละไกร
นายเกรียงศักดิ์ พิมพิสาร
นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่น
นายเกรียงศักดิ์ วองเลศสกุล

หนา ๑๑
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเกรียงศักดิ์ สังวระ
นายเกลา จักทอน
นายเกษม คํามุงคุณ
นายเกษม คําสา
สิบตํารวจตรี เกษม ฉายวิไชย
นายเกษม ฉาวเกียรติคุณ
นายเกษม บุญแข็ง
นายเกษม โปรงจิต
นายเกษม มีตุวงศ
นายเกษม เมาลิทอง
นายเกษม เรืองศรี
นายเกษม สุวรรณเศษ
นายเกษมสันต จิตรสม
นายเกษร สินพูล
นายเกียรติกุล หินทอง
นายเกียรติพงษ พิศวงปราการ
นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจ
นายเกียรติศักดิ์ กองคีรี
นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุม
นายเกียรติศักดิ์ ไชยยศ
นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุล
นายเกียรติศักดิ์ บรรเทิงสุข
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี
นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ
นายเกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม

เลม ๑๓๐ 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

นายเกียรติศักดิ์ วชิรบานกลาง
นายเกียรติศักดิ์ วิเชียรรัตน
นายเกียรติศักดิ์ เสสสุวรรณ
นายเกียรติศักดิ์ อดทน
นายแกว ทองเฉลิม
นายโกมินทร แสงสุวรรณ
นายโกเมน เวชบรรพต
นายโกเมน หารศรีนาถ
นายโกเมศ ศรีสุพรรณ
นายโกวิทย คําบุญ
นายโกวิทย เวชชศาสตร
นายโกวิทย ออนสันต
นายโกศล จันทรโชติ
นายโกศล ชูราษี
นายโกศล ทองเปลว
นายโกษิต ศรีพิบูลย
นายโกสนธิ์ ชวนะศักดิ์
นายโกสีย บุญเรือง
นายไกรรัตน บุญทองแพง
นายไกรโรจน สิงหสถิตย
นายไกรวุฒิ เกรียรัมย
นายไกรศร จองมูลสุข
นายไกรศร ลิ้มศิริ
นายไกรศรี พุทธรักษา
นายไกรศักดิ์ เคี่ยงคําผง
นายไกรศักดิ์ อินทรสิทธิ์

หนา ๑๒
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายไกรสร ถนอมดํารงศักดิ์
นายไกลาส เกตุเพ็ง
นายขจร กาวี
นายขจร สมจิตต
นายขจรเกียรติ ขวัญทอง
นายขจรเกียรติ สยามา
นายขจรศักดิ์ ธุระ
นายขจรศักดิ์ วิเศษกาศ
นายขนบ หมูเก็ม
นายขรรคชัย ศิลางัด
นายขวัญชัย เฮียงราช
นายขุนทอง มูลสาร
นายเขตรัตน จันทะศรี
นายเขมชาติ วัฒนโสภณ
นายเข็มชาติ ไคนุนสิงห
นายเขษมชาติ อารีมิตร
นายคงเดช เนตรพล
นายคงเดช ราชาทุม
นายคงพร คงชาตรี
นายคงฤทธิ์ ศรีอภิชาติ
นายคงวิทย ราษฎรเจริญ
นายคงศักดิ์ บุตรวัง
นายคงศักดิ์ พิทักษสัจธรรม
นายคชาชีพ ริตพวง
นายคณากร พูลเพิ่ม
นายคณารัตน หอจันทร

เลม ๑๓๐ 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

นายคณาวุฒิ บุญพรอม
นายคณิต แซเต็ง
นายคณุวัฒน สมบูรณ
นายคนอง พิมศร
นายคนองเดช เบ็ญขุนทศ
นายคนองฤทธิ์ จันทรละออ
นายคนิม เบญมาตย
นายคมกฤต พึ่งภพ
นายคมกฤษณ คนยัง
นายคมเนตร จันทรคณา
นายคมศักดิ์ ศรทอง
นายคมสัน ชัยจักร
นายคมสันติ ผลาจันทร
นายครรชิต มานะเปรม
นายครรชิต เยาวเรศ
นายคลอง ฤทธิมา
นายควรคิด ศุภกิจ
นายควรคิด สัพโส
นายคะนอง คําสิทธิ์
นายคํา วงคเทพ
นายคํานวน สาลีผล
นายคํานาย ศรีภิรมย
นายคํานึง ทิพยบุญแกว
นายคํานึง ประเสริฐสิทธิ์
นายคํานึง ผอมจีน
นายคํานึง ศิริสาร

หนา ๑๓
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายคําใบ แทนคํา
นายคําปอน ไสยชาติ
นายคําปน จําปาเรือง
นายคําพอง บํารุงภักดี
นายคําพู ไชยโวหาร
นายคํามี โมฆรัตน
นายคํารณ จวนอาจ
นายคํารณ ชาภูคํา
นายคํารณ มีรอด
นายคํารณ ศรีทอง
นายคํารณ อสิพงษ
นายคํารุณ พรหมราช
นายคําเลื่อน จําปาบุรี
นายคําวงษ ดอกนางแยม
นายคุณภัทร ชลาชัย
นายคุณวิทย พิงคําขา
นายคูณ ปานทอง
นายคูณ สําเภา
นายเคนหวัง บุญเพศ
นายจงกล นาสมวงศ
นายจตุภูมิ แจมหมอ
นายจตุรงค กานศรี
นายจรงศักดิ์ ชวยบํารุง
นายจรัญ ใจวงค
นายจรัญ ใจวงศผาบ
นายจรัญ ดวงมุสิก

เลม ๑๓๐ 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

นายจรัญ นกคง
นายจรัญ พึ่งบุญ
นายจรัญ พุมไม
นายจรัญ รัตนสีลา
สิบเอก จรัญ สุธาพจน
นายจรัญ เสนาหลวง
นายจรัญ อูอรุณ
นายจรัล แกวเปง
นายจรัล ชาลีเครือ
นายจรัล รุงเรือง
นายจรัส วงศหลมแกว
นายจรัส ศิริจันทร
นายจริณทร ประชุมชน
นายจริน โยธาศรี
นายจรินทร ชูนาวา
นายจรินทร ทองปสโน
นายจรุง แสงทอง
นายจรูญ แข็งแอ
นายจรูญ เจียมจับเลห
นายจรูญ ภูมิโสม
นายจรูญ มุงทอง
นายจรูญ ศรีเมือง
นายจรูญ อริยะดิบ
นายจรูญโรจน สุนทรนันท
นายจรูญศักดิ์ โรจนจิรนนท
นายจเร แตมครู

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายจเร ราชมณี
นายจอม กรองเห็น
นายจอมพล แกวขวัญ
นายจะเด็ด สิงหสถิตย
วาที่รอยตรี จักกฤษณ นุราช
นายจักรกริช ศรีระชาติ
นายจักรกฤช แกวสุข
นายจักรกฤช จันทรวีระกุล
นายจักรกฤช เจิมปลั่ง
นายจักรกฤต ขําหลุน
นายจักรกฤษณ ศิริวัฒน
นายจักรพงค ดําเพ็ง
นายจักรพงศ ถีราวุฒิ
นายจักรพงศ บุญเลิศ
นายจักรพงศ พรมบุตร
นายจักรพงษ พรรณสิงห
นายจักรพงษ พันสาย
นายจักรพงษ ศรีจํานงค
วาที่รอยตรี จักรพงษ สุรศิลป
นายจักรพงษ แสนทวีสุข
วาที่รอยตรี จักรพันธ ทองเอียด
นายจักรพันธ พลอยบุศย
นายจักรพันธ สิงหลอ
นายจักรวาล สูงหางหวา
นายจักรสินทร หลาบุดดา
นายจักราวุส ขาวดี

เลม ๑๓๐ 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

นายจักรินทร บุญเอนก
นายจักรินทร สุดชนะ
นายจันสอน ทองลอย
นายจาตุรันตร มณี
นายจารวัฒน นอยวัฒนา
วาที่รอยตรี จารึก สมประสงค
นายจารึก สิงจานุสงค
นายจารึก อินทวัฒน
นายจารึก เอี่ยมใบพฤกษ
นายจารุเดช มากชวย
นายจารุพันธ บุญฤทธิ์
นายจารุวัฒน บุญทอง
นายจํานง ยอดหลา
นายจํานง สุขโน
นายจํานง อินทรเคน
นายจํานงค กะมะโน
นายจํานงค เพชรเจริญทอง
นายจํานงค โพนทะนา
นายจํานงค ฟนคุม
นายจํานงค ศรีโมรา
นายจํานงค โสภารัตน
นายจํานงค อุดทา
นายจํานันท นาคินทร
นายจําเนียร งามสงวน
นายจํารัส เตโช
นายจํารัส บัวเกตุ

หนา ๑๕
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายจํารัส ปนศรี
นายจํารัส รัตนทองคง
นายจํารัส สิงหเสนา
นายจํารูญ บํารุงกุล
นายจําเริญ งามเลิศ
นายจําเริญ ดอกพวง
นายจําเริญ ทองศักดิ์
นายจําเริญ อาษากิจ
นายจําลอง คําอุดม
นายจําลอง จันทยุทธ
สิบเอก จําลอง ทองขาว
นายจําลอง พึ่งโพธิ์
นายจําลอง สีตางคํา
นายจําลอง เสียงเพลิน
นายจําลอง แสงสุริยา
นายจิตกร วิจิตรปฐมกุล
นายจิตติพงษ กาติวงศ
นายจิตติราช มั่นคง
นายจิตรกร เทมียะโก
นายจิตรกร ปรีเปรม
นายจินดา คงเรือง
นายจินดา ชะนะบุญ
สิบตํารวจโท จิรโชติ ใจตรง
วาที่รอยเอก จิรภัทร มหาวงค
นายจิรโรจน จันตะ
นายจิรวัฒน พัฒนิบูลย

เลม ๑๓๐ 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

นายจิรวัฒน สวางวงศ
นายจิรศักดิ์ พุมเพชร
นายจิระ โภคสวัสดิ์
นายจิระ มิ่งเมืองมูล
นายจิระพงษ หงษคํา
นายจิระศักดิ์ แกวสุด
นายจิรัฏฐ รัตนพันธ
นายจิรัฐพงศ สุมนะ
นายจิรานุวัฒน มะลิงาม
นายจิรายุส ทองโพธิ์ศรี
นายจิโรจน อณาชัย
นายจีรวัฒน ศรีชัยชนะ
นายจีรศักดิ์ คนสอาด
นายจีรศักดิ์ ลีเลิศ
นายจีรศักดิ์ อาสนสุวรรณ
นายจีระ พระสุพรรณ
นายจีระชาติ บุญฤทธิ์
นายจีระเดช เพชรทูล
นายจีระเดช อินทขัติย
นายจีราวัฒน ภัทรจอมคําสิงห
นายจุฑาวัชร เอกกะยอ
นายจุลพงษ จุลสุคนธ
นายเจฏกาญ เพชราเวช
นายเจตตุพงษ มะโนราห
นายเจน ตั้งคงเจริญชัย
นายเจนพนธ จันทรเชื้อ

หนา ๑๖
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเจนวิทย พวงทับทิม
นายเจริญ เกตุแกว
นายเจริญ จําลองแกว
นายเจริญ พรหมสุข
นายเจริญ ศรีบุตร
นายเจริญ สีนาค
นายเจริญ สุตาศิลป
นายเจริญศักดิ์ คําพุฒ
นายเจริญศักดิ์ โรจนรักษาวงศ
นายเจริญศักดิ์ อาจวิชัย
นายเจษฎา ชิ้นหนึ่ง
นายเจษฎา ถิ่นสอน
นายเจษฎา โถชัยคํา
นายเจษฎา นาจันทอง
นายเจษฎา บุญสอน
นายเจษฎา เสาทอง
นายเจษฏา ชนะบุญ
นายเจะฮามะ อูบี
นายใจ แกวแท
นายฉกาจ เอี่ยมแกว
นายฉลอง คงทรัพย
นายฉลอง ภูกันดาร
นายฉลอง ยุพการณ
นายฉลอง หนางาม
นายฉลอง ออนพุทธา
นายฉลองชัย สุธรรม

เลม ๑๓๐ 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

นายฉลองรัตน รัฐธรรม
นายฉลาด ทุมลา
นายฉลาด บัวรอด
นายฉลาด ศรีจุลฮาด
นายฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุล
นายฉัตรชัย ดวงศรี
นายฉัตรชัย ยี่สารพัฒน
นายฉัตรชัย โสภาชื่น
นายฉัตรชัย อภิวันทสนอง
นายฉัตรชาย ดวงศิริ
นายฉายฌาญ ทองนอย
นายเฉลย ไมเจริญ
นายเฉลิม คําลอย
นายเฉลิม ดงบัง
นายเฉลิม เสนียศรีสกุล
นายเฉลิมชัย สุวรรณัง
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
นายเฉลียว เครือเนตร
นายเฉลียว บุญกวี
นายเฉลียว พิมพรส
นายเฉลียว ศรีวรรณะ
นายเฉลียว สรสิทธิ์
นายไฉน ยังละออ
นายไฉน รัตนมาลี
นายชนวีร สรอยมาลัย
นายชนะ บํารุงพันธุ

หนา ๑๗
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชนะ อนันทกาญจน
นายชนาธิป กาละพันธ
นายชนาธิป พูลมา
นายชนิตย เศษสุวรรณ
นายชนินทร กวีชัยสมบุญ
นายชนินทร คะอังกุ
นายชนินทร คําเหนือ
นายชนินทร ตันพิพัฒน
นายชนินทร ธีระเดชากุล
นายชนินทร วงษคํา
นายชนินทร สุขเฉลิม
นายชม ประทาน
สิบเอก ชยกร พลจันทึก
นายชยพล ดวงดี
นายชยพล ระดมผล
นายชยพล ศรีประดิษฐ
นายชยา ศรีแกว
นายชยากร ศรีเลิศ
นายชรัฐ ฝกวาจา
นายชรินทร ชังอินทร
วาที่รอยตรี ชรุณ สุนทรนนท
นายชลิต นุชสวัสดิ์
นายชลินทร ศิลปสมศักดิ์
นายชโลทร จิตรา
นายชวชน กุลมา
นายชวน โฉมทรัพยเย็น

เลม ๑๓๐ 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

สิบตํารวจโท ชวพล แกวศิริพันธ
นายชวลิต คงคาเนรมิตร
นายชวลิต วรเมธานนทกุล
นายชวลิต หวันละเบะ
นายชวลิต อุปปะ
นายชวัลวิทย จินดา
นายชอบ รักษชูชื่น
นายชอบ เรืองสุวรรณ
นายชะนะ โชคศิริ
นายชะยันต เรือนทองดี
นายชะโลม บุตรแสน
นายชัชชัย โชมขุนทด
นายชัชชัย อุบลกิจ
นายชัชนันท ดรชัย
นายชัชวาล แนวราช
นายชัชวาล เปลี่ยนขํา
นายชัชวาล มณีพันธุ
นายชัชวาล สารกุล
นายชัชวาลชัย แกวเมืองกลาง
นายชัชวาลย โกกะอินทร
นายชัชวาลย โคตรสงคราม
นายชัชวาลย ชมภูศรี
นายชัชวาลย ไทยเที่ยง
นายชัชวาลย มาอยูวัง
นายชัชวาลย ศรีจันทรตรา
นายชัดสกร พิกุลทอง

หนา ๑๘
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชัยขจร บัวชวย
นายชัยชนะ ชุนเกาะ
นายชัยชนะ พรมคํามูล
นายชัยณรงค คีรี
นายชัยณรงค โคตรชุม
นายชัยณรงค ไตรฟน
นายชัยณรงค ธรรมสละ
นายชัยณรงค สิมภาลี
นายชัยณรงค อาจวิชัย
นายชัยณรงศ รัตนวงศ
นายชัยทอง กาญจนศิริรัตน
นายชัยนรินทร นาทันรีบ
นายชัยนันท รัตนคร
นายชัยนาท ผานสุวรรณ
นายชัยบัญชา ชินลาภา
นายชัยพร คงทอง
นายชัยพร ตันมา
นายชัยพร หนูเพชร
นายชัยเพ็ชร มาลา
วาที่รอยตรี ชัยภูวนาถ กวยกูล
นายชัยมงคล คุณสุทธิ์
นายชัยยง ฆารโสภณ
นายชัยยงค โคตรศรี
นายชัยยงค ธุรารัตน
นายชัยยงค บุญธรรม
นายชัยยงค โพธิ์ศรีมาตย

เลม ๑๓๐ 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

นายชัยยงค ศิริสอน
นายชัยยงษ สุวรรณไตรย
นายชัยยศ โพธิ์พิชญกุล
นายชัยยัน วิจารณรงค
นายชัยยา คําเพลิง
นายชัยยา ไพศาล
นายชัยยา ลําดวน
นายชัยยุทธ กันทะยะ
นายชัยยุทธ ชมภูนุช
นายชัยยุทธ ทองทิพย
นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ
นายชัยรัตน แกวทอง
นายชัยรัตน จบศรี
นายชัยรัตน ทองจีน
นายชัยรัตน รักษาพันธุ
นายชัยรัตน รุงแกว
นายชัยวัฒน กลับดี
นายชัยวัฒน กาวิชา
นายชัยวัฒน จันโส
นายชัยวัฒน ชางหลอ
นายชัยวัฒน บรรยง
นายชัยวัฒน ปนสันเทียะ
นายชัยวัฒน พรมจันทร
นายชัยวัฒน พันธุสันติ์
นายชัยวัฒน เพชรแกว
นายชัยวัฒน ฤทธิ์ชุมพล

หนา ๑๙
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชัยวัฒน วาทะวัฒนะ
นายชัยวัฒน วุฒิสาร
นายชัยวัฒน สุรภีร
นายชัยวัฒน แสงทอง
นายชัยวัน บัวชวย
นายชัยวุฒิ กันทะมูล
นายชัยวุฒิ ชูประทีป
นายชัยศักดิ์ วิสุทธิ์
นายชัยสิทธิ์ ฝุนเงิน
นายชัยสิทธิ์ สุวรรณทรัพย
นายชัยสิทธิ์ หลาธรรม
นายชาคริต เลิศคุณลักษณ
นายชาญ แกวชิงดวง
นายชาญ จันทรเรือง
นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท
นายชาญ ถิ่นยืนยง
นายชาญเกียรติ บุญโนนแต
นายชาญชัย กูลโคกกรวด
นายชาญชัย จินะทอง
นายชาญชัย ถมปทม
นายชาญชัย วงศหาญ
นายชาญชัย สมศรี
นายชาญณรงค สันประเภท
นายชาญณรงค อาภรณพงษ
นายชาญพจน พจนชัยจงดี
นายชาญยุทธ นาวงษ

เลม ๑๓๐ 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

นายชาญศักดิ์ รวมสันเทียะ
นายชาญศักดิ์ ลาหาญ
นายชาตรี ขันดวง
นายชาตรี เจริญสุข
นายชาตรี รัตนไพบูลย
นายชาตรี ราชบัณฑิต
นายชาตรี ลามะให
นายชาตรี วานิช
นายชาตรี ศรีเดช
นายชาตรี สุทธสิงห
นายชาตรี สุมนะ
นายชาตรี อิ่มผอง
นายชาติ อาษาชํานาญ
นายชาติชาย กาวไธสง
นายชาติชาย ชวยจันทร
นายชาติชาย ทองนํา
นายชาติชาย นาคบัว
นายชาติชาย พนมรัตน
นายชาติชาย พองพรหม
นายชาติชาย โพนตุแสง
นายชาย หมอดู
นายชายนอย จันทรเทศ
นายชาลี วัฒนเขจร
นายชาลี สีเผือก
นายชํานาญ คงมั่น
นายชํานาญ ทานผดุง

หนา ๒๐
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายชํานาญ โพนนาค
นายชํานาญ ยาปน
นายชํานาญ สังฆวิจิตต
นายชํานาญ สิงหใส
นายชํานาญ หวานแท
นายชํานาญ เอี่ยมสําอาง
นายชิงชัย วองไว
นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์
นายชิติพัทธ จันทกรณ
นายชิติพันธ ตนโสภา
วาที่รอยตรี ชินชาติ ชูคําสัตย
นายชินพงษ กามล
นายชินสีห ศรีสิงห
นายชิโนรส สุภาสัย
นายชิราวุธ คําตันบุญ
นายชิราวุธ พูลแสง
นายชิลงกต พิมพดี
นายชิษณุพงศ มีเหงา
นายชีพ ดิษสิน
นายชุติเดช อาจอุดม
นายชุติพงษ วงษอินทรจันทร
นายชุน อุปชฌาย
นายชุมพร ธีรศิลป
นายชุมพล คํามะยอม
นายชุมพล ตันสุวัฒน
นายชุมพล มูลชาติ

เลม ๑๓๐ 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

นายชุมพล สติมั่น
นายชุมพล อินธิแสน
นายชูเกียรติ กงคํา
นายชูเกียรติ วิชัยทา
นายชูชัย ไชยวิก
นายชูชัย เบี้ยแกว
นายชูชาติ พรหมคุณ
นายชูชาติ โสมีศรี
นายชูชีพ ถนอมพันธุ
นายชูชีพ บึกหาญ
นายชูทวีป ทองแกมแกว
นายชูพงษ แซเฒา
นายชูศรี จันทรสุวรรณ
นายชูศักดิ์ แกวนุน
นายชูศักดิ์ โกพล
นายชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย
นายชูศักดิ์ แดงกองโค
นายชูศักดิ์ นอยหมอ
วาที่รอยตรี ชูศักดิ์ แปนคง
นายชูศักดิ์ มวงไทย
นายเชวง พันธุบานแหลม
นายเชวง ยอดวงศ
นายเชวง อินทะวัน
นายเชษฐ นิลรัตน
นายเชษฐชัย จําปาศรี
นายเชษฐพงษ โพธิ์แสง

หนา ๒๑
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเชษฐรัตน นอยสี
นายเชษฐา ผาจันทา
นายเชษฐา แสงรัตน
นายเชาว คําปา
นายเชาวนวัศ สลางสิงห
นายเชาวลิต แสงเดือน
นายเชาวลิต หาจันดาห
นายเชาวลิตร สมบัติทอง
วาที่รอยตรี เชิงชาย ยงยันต
นายเชิด คําปลิว
นายเชิดชัย แกวกนก
นายเชิดชัย พลกุล
นายเชิดชัย พุมเกาะ
นายเชิดชาย พลเยี่ยม
นายเชิดพงษ ชูพันธ
นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม
นายเชิดศักดิ์ ขันตรี
นายเชิดศักดิ์ ไชยโย
นายเชิดศักดิ์ สิงหสุพรรณ
นายเชี่ยวชาญ เทือกเทพ
นายแชม มุงดี
นายโชคชัย แกวดวงดี
นายโชคชัย ขุนศรี
นายโชคชัย สุดเรือง
นายโชคชัย หวัดเพ็ชร
นายโชคชัย อภิชาติธํารง

เลม ๑๓๐ 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

นายโชควิวัฒน โพธิ์ชา
นายโชต รัตนประพันธ
นายโชติอนันต ชัยจีรัฐติกุล
นายไชยกลา พันธุสีเลา
นายไชยญา บุตรพรม
นายไชยพร กะลัมพะนันทน
นายไชยยันต ดรสุวรรณดี
นายไชยวัฒน แกวทอง
นายไชยวัฒน เพ็ญธิสาร
นายไชยวัษฐ ศรีสาคร
นายไชยสิทธิ์ ผาเจริญ
นายไชยา ดีชัยยะ
นายไชยา สีมา
นายญาณสิทธิ์ สิงหนาค
นายฐานะ แกวแสง
นายฐาปนพงษ พิมพหลา
นายฐาปนวัฒน ชินบุตร
นายฐิติพงษ ตรีศร
นายฐิติวุฒน รินทรวงศ
นายณภัทร เบานาค
นายณรงค กันหา
นายณรงค แกวคุม
นายณรงค คเชนชาติ
นายณรงค คนึงการ
นายณรงค จันทะคัด
นายณรงค ชูเชิด

หนา ๒๒
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายณรงค นิธิยานันท
นายณรงค ปตโชติชัย
นายณรงค พวงงาม
นายณรงค ลิ้มขจร
นายณรงค เลิศศิรวรเมธ
นายณรงค สอนจันทร
นายณรงค สีหามาตย
นายณรงค แสงทอง
นายณรงค หนูเดช
นายณรงค หาญจันทร
นายณรงค อุดมศรี
นายณรงคชัย ไชยาศิรินทรโรจน
นายณรงคเดช โกมลเมฆ
นายณรงคศักดิ์ แกวทิ
นายณรงคศักดิ์ เชื้อหมอ
นายณรงคศักดิ์ บุตรแสง
นายณรงคศักดิ์ โพธิ์มนต
นายณรงคศักดิ์ มหามาตร
นายณรงคศักดิ์ ศรีวิลัย
นายณรงคศักดิ์ สุขตา
นายณรงฤทธิ์ พลศรี
นายณรรฐวรรต กําหัวเรือ
นายณรัฐ จันทจร
นายณรากร กิ่งทอง
นายณสรวง กอนวิมล
นายณัชพล นิลสุพรรณ

เลม ๑๓๐ 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

นายณัฎฐนันท มีเอี่ยม
นายณัฎฐพงศ ลําภูทอง
นายณัฏฐพงศ บุญหนา
นายณัฏฐวัธน ปรมัตถกิจการ
นายณัฐกันตร แกนจําปา
นายณัฐกานต ศรีบัวบาน
นายณัฐกุล นามอภิชน
นายณัฐชัย เชิงหอม
นายณัฐนนท ไชยสิทธิ์
นายณัฐปรีชา ประทุมชาติ
นายณัฐพงศ สาวงคตุย
นายณัฐพงษ คําเพชร
นายณัฐพงษ ผองแผว
นายณัฐพล ดีพรอม
นายณัฐพล ผิวทวี
นายณัฐพล แวงสุข
นายณัฐพล สุขสมบูรณ
นายณัฐพล อารีเพื่อน
นายณัฐภูมินทร กําลังเหลือ
นายณัฐวัตร รัตกี
นายณัฐวุฒิ กอนแกว
นายณัฐวุฒิ ขุนล่ํา
นายณัฐวุฒิ งามบุญแถม
นายณัฐวุฒิ เจิมศรี
นายณัฐวุฒิ บุญมี
นายณัฐวุฒิ มาตรจรัสเพชร

หนา ๒๓
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายณัฐวุฒิ สิงหเสนี
นายณัฐวุฒิ สุดวิลัย
นายณัฐเศรษฐ ภิรมณ
นายณัทพงศ ธนูพราน
นายดนัย ขุมดวง
นายดนัย พึ่งธรรม
นายดนัย สุวรรณธัย
นายดรุณนิรุตน ศักดิ์อุบล
นายดวงจันทร ธรรมยศ
นายดอน มะนู
นายดะโหด วรรณาการ
นายดามพ แกวกัลยา
นายดําเกิง สังฆะวรรณา
นายดํารง ดอกจันทร
นายดํารง ทีนะกุล
นายดํารง ธิสุกะ
นายดํารง ศรพรม
นายดํารงค ขํามั่น
นายดํารงค คํามงคุณ
นายดํารงค จอมศรีกระยอม
นายดํารงค สิงหรัตน
นายดํารงณ สัมพันธ
นายดํารงศักดิ์ สุดเสนห
นายดิเรก แดงพรวน
นายดิเรก ทับทิม
นายดิเรก บุตรจินดา

เลม ๑๓๐ 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

นายดิเรก พิมพทอง
นายดิเรก วงษมหาจักร
นายดิเรก ศรีโยธา
นายดิเรก อุนวงษ
นายดิลก ยี่รงค
นายดิลก หรีกประโคน
นายดิศพล นาคเสน
นายดิษฐ บุบผามาลา
นายดุรงค แกวประดับ
นายดุษฎี ศรีปรัชญ
นายดุสิต ดวงประภา
นายดุสิต บูชาเกียรติ
นายเดช จรุงการ
นายเดช ดอนจันทรโคตร
นายเดช สุธรรมปวง
นายเดชปรีดา รัศมี
นายเดชฤทธิ์ ผิวเหลือง
นายเดชฤทัย ฉายจรุง
นายเดชสิทธิ์ นาคะวัจนะ
นายเดชา กรสันเทียะ
นายเดชา จันทิกาแกว
นายเดชา เพชรอาวุธ
นายเดชา ลอมวงษ
นายเดชา ศรีสุข
นายเดชา แสงนิล
นายเดชา อังกุลคุปต

หนา ๒๔
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเดน ตาตะมิ
นายเดน วงศไชยยา
นายเดือน ประคองจิตมั่น
นายแดนไทย สายโสภา
นายโดม นุชสาย
นายตชาชาต ฝอยวารี
นายตน นครดี
นายตระกูล ทองทักษิณ
นายตระกูลศักดิ์ ศิริมาก
นายตรัยยเดช ชุมเดช
นายตรีพันธ เชื่อนิจ
นายตรีภพ สมัครลาน
นายตรีรัตน จินดาไพศาล
วาที่รอยตรี ตรีสมพร ดวงคอม
นายตอเหต กะมินสิน
นายติ๊ก ไชยสมคุณ
นายตี๋ สันโดษ
นายเตชินท เจนพานิช
นายเติมศักดิ์ อวนแกว
นายโตชา ปานะโปย
นายไตรทศ มงคลชาติ
นายไตรรงค บุญสูงเพ็ชร
นายถนอม ใจยา
นายถนอม ทีคํา
นายถนอม นิตยวิมล
นายถนอม บุญโต

เลม ๑๓๐ 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

นายถนอม บูรณะ
นายถนอม แพงคําฮัก
นายถนอม อุนน้ําเที่ยง
นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล
นายถนอมทรัพย พูลเพิ่ม
นายถนัดชัย สุรภักดิ์
นายถวัลย กานจักร
นายถวัลย วงษสาธุภาพ
นายถวิล กลาเกิด
นายถวิล แสนเมืองแกว
นายถาวร จงอิ้ว
นายถาวร จันทรมณี
นายถาวร นราสันต
นายถาวร นาคทอง
นายถาวร เวชจันทร
นายเถลิงศักดิ์ มูลคํา
นายแถมชัย เอกศิริ
นายทนงค สุทธะชัย
นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง
นายทนงศักดิ์ กฐินทอง
นายทนงศักดิ์ แกวสิทธิ์
นายทนงศักดิ์ พันธุชุม
นายทนงศักดิ์ สุชนก
นายทนงศิลป เรืองแสน
นายทรงคุณ ลิไทสง
นายทรงเดช มากมน

หนา ๒๕
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายทรงโปรด แดงไฟ
นายทรงพรต เชื้อภักดี
นายทรงพล อารมณเย็น
นายทรงยศ คุณทรัพย
นายทรงยศ คุณทะวงษ
นายทรงยศ ยิ่งธงชัย
นายทรงวุฒิ ทาระสา
นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียว
นายทรงศักดิ์ ยินดี
นายทรงศักดิ์ วิชิต
นายทรงศักดิ์ อาจเดช
นายทรัพย วรรณอําไพ
นายทวงค บุญทองสังข
นายทวน ดุนขุนทด
นายทวนศิษฏ นอยราช
นายทวัชชัย นางนวล
นายทวัตร เหยาสุวรรณ
นายทวิทชัย ราวะรินทร
วาที่รอยโท ทวิทย ออนพรม
นายทวิล อินทะสิทธิ์
นายทวี ขาวผอง
นายทวี โคตรนายูง
นายทวี งาวไขนํา
นายทวี เตชะภัททวรกุล
นายทวี ทองนัด
นายทวี ธรรมโชติ

เลม ๑๓๐ 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

นายทวี ธรรมบันเทิง
นายทวี ศรีนาม
นายทวี สํานักดี
นายทวี ไสลสุข
นายทวี หารี
นายทวี อุดมรัตน
นายทวีชัย บุณยะมาน
นายทวีชัย ปกเคระกะ
นายทวีชัย เลไธสง
นายทวีชัย สมควร
นายทวีชัย สุปตติ
นายทวีชัย แสงฤทธิ์
นายทวีเดช แสนชนม
นายทวีป แกววงหิว
นายทวีป สิงสาท
นายทวีผล หนูพันธ
นายทวีพงษ กองแกว
นายทวีพงษ ยศพิมสาร
นายทวีลาภ สิทธิเวช
นายทวีวัฒน พุทธิมา
นายทวีวัฒน เวชกิจ
นายทวีศักดิ์ แกวอาษา
นายทวีศักดิ์ ขวัญดี
นายทวีศักดิ์ คุณวงศ
นายทวีศักดิ์ จิตตสุวรรณ
นายทวีศักดิ์ นิวัฒนเมธา

หนา ๒๖
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายทวีศักดิ์ บุญคง
นายทวีศักดิ์ ปญญา
นายทวีศักดิ์ มหาชัย
นายทวีศิลป กาฬพันธ
นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
นายทศทิศ เทวารุทธ
นายทศพร เขียวขาว
นายทศพร ทิพยโยธิน
นายทศพล บุดดาซุย
นายทองคํา ภานุรักษ
นายทองคํา รณเรืองฤทธิ์
นายทองจันทร มูลณี
นายทองดี นอยวงศ
นายทองธาตุ นิลภา
นายทองเนิด เพ็งธรรม
นายทองใบ บูรณผาย
นายทองปาน สีคงเพชร
นายทองพูล โกษาทอง
นายทองพูล ทวีบท
นายทองเพชร ทองจันทร
นายทองเพียน เพนเทศ
นายทองยวน วิเศษวิสัย
นายทองลา ปลื้มจิต
นายทองสอน โพธิ์ศรี
นายทองสุก เผาหอม
นายทองสุข โวหารดี

เลม ๑๓๐ 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

นายทองสุริยะ อุทัยนิตย
นายทองใส สุขสงวน
นายทองหลอ กอมมณี
นายทองอยู พระชัย
นายทองอยู วงศไพรบูลย
นายทองอาน จาทอง
นายทอมสันต สุนสิน
นายทักษิณ ศรีลาเคน
นายทันใจ ผานชมภู
นายทัยวัน ใจกองคํา
นายทัศน บุญทอง
นายทัศนพงษ ทินนะทาน
นายทัศนัย ลีฬหพงศ
นายทานิน จันทะขาล
นายทํานุ ไพศาลสุวรรณ
นายทํานุ อาแวกะจิ
นายทิชาชงค แกวนพรัตน
นายทินกร อมรสินทร
นายทินพงษ แทนสะอาด
นายทิพย ทองคํา
นายทิพยพระเนตร ทองรัตน
นายทิพากร รัตนศรี
นายทิรเทศ พรมสะอาด
นายทิว กอกอง
นายทิวา กิติศรีวรพันธุ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายทิวากร คนสันต
นายทีปกร อะทะเสน
นายทีปกร อางบุญตา
นายเทพ ไชยเสนา
นายเทพชินพัฒน หาดทวายกาญจน
นายเทพเผชิญ มายอด
นายเทพฤทธิ์ สุจริต
นายเทพฤทธิ์ หินสุภาพ
นายเทพวุฒิ วิทยาวุธ
นายเทพา เยาวพร
นายเทวราช ปงลังกา
นายเทวัญ ดีจรัส
นายเทวัญ นราธาวา
นายเทวา รุทเทวิน
นายเทวินทร แจงไพร
นายเทวินทร วันธงไชย
นายเทอดชัย บัวผาย
นายเทอดไท มุขดา
นายเทิดทูน วรวะไล
นายเทิดไทย สวัสดี
นายเทิดศักดิ์ รักสม
วาที่รอยตรี เทียนชัย สุวรรณ
นายเทียนชัย เสาจินดารัตน
นายเทียบ สมภาร
นายโทน ศรีสืบ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔

นายไทยวรรธน ทิพมนต
วาที่รอยตรี ธกร ยิ้มแต
นายธงชัย กรินรักษ
วาที่รอยโท ธงชัย กองศรี
นายธงชัย กําเหนิดเพ็ชร
นายธงชัย จันแย
นายธงชัย จีบเจือ
นายธงชัย ชัยสา
นายธงชัย ปานภูมิ
นายธงชัย พุทธบุญ
นายธงชัย รักษามั่น
นายธงชาติ ทองชุบ
นายธงศักดิ์ จันทรเสน
นายธนกร ทองเลิศ
นายธนกฤต ธนภัทรมงคล
นายธนกฤต ศรีทัศน
นายธนชัย ออนชํานิ
นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
นายธนเดช มิรินทร
นายธนเทพ วงศบุญมาก
นายธนเทพ อมรอภิรติ
นายธนบูรณ อินอุนโชติ
นายธนพง จูทานุวงศ
นายธนพล พงศพัฒนศิริ
นายธนพล พรหมราช
นายธนพล สาระไทย

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธนภูมิ จันทรหลน
นายธนรัตน คณาศักดิ์
นายธนโรจน กําเหนิดมณี
นายธนวัฒน เขียวสุขสันต
นายธนวัฒน จิตตภักดี
นายธนวัฒน บัวรัตนกาญจน
นายธนวัฒน ยืนสุข
นายธนศักดิ์ สุวรรณเทน
นายธนสมพร มะโนรัตน
นายธนสิทธิ์ ลูกเมือง
นายธนะกูล ไชยบัง
นายธนะชัย มูลตรีแกว
นายธนะพัฒน ขวัญพิพัฒน
นายธนะรัตน อินชายเขา
นายธนัช วงศสกุล
นายธนัช สีสม
นายธนัญกรณ โพธิวัฒน
ดาบตํารวจ ธนัญชัย แกวศรีงาม
นายธนัญฐ ศรันยูญาติวงศ
นายธนัท ใจดี
นายธนัส วิชาเจริญ
นายธนากร เมนแตม
นายธนาคม ทบบัณฑิต
นายธนานุวัฒน ประเสริฐศรี
นายธนายุทธ คําภีระ
นายธนาวัฒน คําราช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖

นายธนาวุฒิ มั่นแยม
นายธนาศักดิ์ พรหมนิมิตร
นายธนิก เหลาแกว
นายธนิต ญาตินิยม
นายธนิต อินทานุวัฒน
นายธนินทรธร ศรีขาว
นายธนิษฐกรณ ศรีลาศักดิ์
นายธนูพิษ มานะจักร
นายธเนศ ขุราษี
นายธเนศ โชรัมย
นายธเนศ ญาตินิยม
นายธเนศ บัวแกว
นายธเนศ สมาลาวงษ
นายธเนศพล ชุมสงฆ
นายธรนินทร กินบุญ
นายธรรมชัย วงษรัตนไตยกูล
นายธรรมนูญ บุรพชนก
นายธรรมนูญ มงคลยง
นายธรรมนูญ สืบคา
นายธรรมนูญ ออนเนียม
นายธรรมรง บุญลา
นายธรรมรัตน ณ สุวรรณ
นายธรรมรัตน สุขะ
นายธรรมศักดิ์ สายแกว
นายธรรมศาสตร สายฤทธิ์
นายธรินทรพันธ วงศาโรจน

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธวัช คํานวณ
นายธวัช โคตรแกว
นายธวัช ไชยโส
นายธวัช เต็งรัง
นายธวัช เทศคลัง
นายธวัช ธรรมศิลป
นายธวัชชัย ตนโพธิ์
นายธวัชชัย โตนาค
นายธวัชชัย นันตรี
นายธวัชชัย พงศประภัสร
นายธวัชชัย มโนชมภู
นายธวัชชัย รูปเอี่ยม
นายธวัชชัย สอนสวาสดิ์
นายธวัชชัย แสงสุข
นายธวัชพงษ รูบุญ
นายธัชชัย พึ่งมวง
นายธัญญา วิเชียร
นายธัญญา ศรีธรรมานุสาร
นายธัญพัฒน นันทัชพรพงศ
นายธัญพิสิษฐ บัวสุด
นายธันฐกรณ ศิวประสิทธิ์กุล
นายธันยธวัช บัวบาน
นายธานินทร บุญกอน
นายธานี ปุราถาเน
นายธานี วงษทอง
นายธานี ศิริสวาง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘

นายธานี สุทธิชี
นายธานุวัติ สมไพบูลย
นายธํารงค จั่นฤทธิ์
นายธิติ วัชรภัทร
นายธิติรัตน พรหมรัตน
นายธิราช จันตะคาด
นายธีรชาติ พานิช
นายธีรเชษฐ ทวีธรรมวรโชติ
นายธีรธร ปรัชญรัตน
นายธีรธร สุวรรณใจ
นายธีรพงศ อินตา
นายธีรพงษ เจริญทรัพย
นายธีรพงษ ชัยชนะกลาง
นายธีรพงษ สูสุข
นายธีรพล เถื่อนเทียม
นายธีรพล ปากบารา
นายธีรพล เพ็งวงษา
นายธีรพัฒน คําละออ
นายธีรพันธ กันยะลา
นายธีรภัทร บัวระบัดทอง
นายธีรภัทร แสนอามาตย
นายธีรภัทร นอยสา
นายธีรวัช นิลขลัง
นายธีรวัฒน มิ่งยอด
นายธีรวุฒิ กฤตยานวัช
นายธีรวุฒิ เคนคําภา

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธีรศักดิ์ ทัพไทย
นายธีรศักดิ์ ภาโนมัย
นายธีรศักดิ์ สืบสุติน
นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท
นายธีระ แกวพรม
นายธีระ เงินแกว
นายธีระ หนูทอง
นายธีระ อะทะวงษา
นายธีระชัย เถลิงลาภ
นายธีระชัย ไพบูลยสวัสดิ์
นายธีระธร อรัญมิตร
นายธีระพงศ พัฒนา
นายธีระพงศ ศรีสุนาครัว
นายธีระพงษ นามสงา
นายธีระพงษ ประพฤติกิจ
นายธีระพงษ แสงภักดี
นายธีระพร ทองเกิด
นายธีระพล แพงบุดดี
นายธีระพล เสาวโร
นายธีระยุทธ สะมะแอ
นายธีระยุทธ สุวิเชียร
นายธีระวัฒน พิมพทอง
นายธีระวัฒน วงษาบุตร
นายธีระศักดิ์ จันทรานุสรณ
นายธีระศักดิ์ ฐานมั่น
นายธีระศักดิ์ วิหคทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐

นายธีระศักดิ์ อินทรทัต
นายธีรัตน เดชรัตน
นายธีราวัฒน ไชยเขียว
นายเธนศ บันลือเขตต
นายนคร ขันธสม
นายนคร คชสีห
นายนคร ดวงศิริ
นายนคร วงศซา
นายนคร แสนวงษ
นายนครชัย บุญเปง
นายนครรัฐ โชติพรม
นายนครศักดิ์ ทานะ
นายนที แกวพระจันทร
นายนธี มีชัย
จาสิบเอก นนท แกวศรีงาม
นายนนทพัทธ หุนพงษ
นายนพ วิจิตรโยธาการ
นายนพเกา จิวกาหลง
นายนพแกว ประยูรเมธา
นายนพชัย สะอะ
นายนพดล ธุระ
นายนพดล ปรมัย
นายนพดล ปงยศ
นายนพดล ปนเวหา
นายนพดล ภวภูตานนท
นายนพดล เย็นทรัพย

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายนพดล รัตนปญญา
นายนพดล ศรีระกิจ
นายนพดล ศรีสวาง
นายนพดล โสภารัตน
นายนพนัย ไชยชุมภู
นายนพพงษ วรสุทธิ์พิศาล
นายนพพล เทียมเศวต
นายนพรัตน ปนเมา
นายนพรัตน เรืองโพธิ์
นายนพรัตน โรจนวิศิษฐ
นายนพอนันต สุนทรพสิษฐ
นายนภกร กุลจิตติธาดา
นายนภครินทร นอยอุทัย
นายนภดล ขันธกาญจนศักดิ์
นายนภดล อนันตโสภณ
นายนภวัชร มัดถาปะโท
นายนราธิเบนทร สิงหโท
นายนราธิป บุญรมย
นายนรานนท ลองแดง
นายนรินทร แกวพิลารมย
นายนรินทร เหิมหาญ
นายนรินทรศักดิ์ อินตาแสง
นายนเรศ แกวทอง
นายนเรศ คนรํา
นายนเรศ คําเสียง
นายนเรศ รัชกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒

นายนเรศ ศิริบุตร
นายนโรดม ฟาสวาง
นายนฤชัย ปกเคธาติ
นายนฤทธิ์ บุญสิทธิ์
นายนฤนาท เสนาดี
นายนฤภพ ขันทับไทย
นายนวภัทร แสงหาว
นายนวัตกรณ พลหาร
นายนะกุล จุฑาเกตุ
นายนัฐพงษ จําปาชุม
นายนัฐพงษ วงชารี
นายนัฐพล ทาบรรหาร
นายนัธพงค เบญมาตย
นายนันทพงศ นานวน
นายนันทวัช พรหมดา
นายนันทศักดิ์ ผาบุลาน
นายนาถ โพโสลี
นายนามัย แทนมณเฑียร
นายนายือรี อารอมะ
นายนาวิน คงประโคน
นายนาวิน ซายสุข
นายนาวิน ประทุมขํา
นายนาวิน มุกดากิจ
นายนาวี เวทวงศ
นายนําชัย โกมลกิติสกุล
นายนําพล กิ่งมะณี

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายนําพล รัตนศาสตรชาญ
นายนิกร เพ็งลี
นายนิกร ภูนอย
นายนิกุล มณีรัตน
นายนิคม กาญจนาพงศ
นายนิคม กาวิละ
นายนิคม ขานพรม
นายนิคม คําทอง
นายนิคม เทียงปา
นายนิคม พลศรี
นายนิคม วรสิทธิ์
นายนิคม ออนศรี
นายนิเซะ แวสามะ
นายนิติกร แสงลุน
นายนิทัศน โสมเกษตรินทร
นายนิเทศ บุตรดีวงค
นายนิธิกร ศรีไทย
นายนิธิพร พรายหนู
นายนินนาท นิธิธนานันต
นายนิพนธ แกวจีน
นายนิพนธ จักรกานตง
นายนิพนธ จันทรเพ็ง
นายนิพนธ ชมภูพฤกษ
นายนิพนธ ดวงมาลา
นายนิพนธ ไดทุกทาง
นายนิพนธ เถายบุตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔

นายนิพนธ นิลสระคู
นายนิพนธ ผางดี
นายนิพนธ ยิ้มแยม
นายนิพนธ สินพูน
นายนิพนธ สุภาชาติ
นายนิพพิชณน ไชยสุพรรณ
นายนิพร เห็นประเสริฐ
นายนิพล หยวกฉิมพลี
นายนิพัทธ วรวัฒน
นายนิพัทธ ศักดาพิทักษ
นายนิพัธย ทวีศรี
นายนิมิตร งามชนะ
นายนิมิตร มากกลาง
นายนิแม มะดีเยาะ
นายนิยม จุลิวรรณลี
นายนิยม ทุมเมฆ
นายนิยม นนตระอุดร
นายนิยม ฝนพรหมมินทร
นายนิยม วงศใหญ
นายนิยม สมงาม
นายนิยม เหลาโคตร
นายนิยมพร นพศรี
นายนิรัตน ชัยชาญ
นายนิรัตน เผาอุทัย
นายนิรันดร ตังสุข
นายนิรันดร บุญนิติรัตน

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายนิรันดร คําวงคปน
นายนิรันดร สาธุพันธ
นายนิรันดร อรัญญานันท
นายนิรันต จันทรา
นายนิราศ บุญรวม
นายนิรุจน โฉมวัฒนา
นายนิรุส สุวรรณจันทร
นายนิเรก หอมรส
นายนิโรธ อรรถธรรม
นายนิวัฒน บุศเนตร
นายนิวัฒน แพงจันทรศรี
นายนิวัต บุบผชาติกุล
นายนิวัตน ทองชิต
นายนิวัตร ชูโชติ
สิบเอก นิวัตร มณีโชติ
นายนิวัติ เคลือบเต็ง
นายนิวัติ สีวัง
นายนิวัติศักดิ์ โคตรปญญา
นายนิวา จิระประภูศักดิ์
นายนิเวศน บาลพูน
นายนิสิต จรูญภาค
นายนิสิทธิ์ เสารยะวิเศษ
นายนิเฮง มัธยสุนทร
นายนุชิต เถาวโท
นายนุพงษ อินแผลง
นายนุสรณ ดุริยาฤทัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖

นายนุสรณ ประสุนิงค
นายเนรมิตร ธามณี
นายบรรจง จิตระวัง
นายบรรจง ดวดไธสง
นายบรรจง ดอนเคนจุย
นายบรรจง ถิ่นแถว
นายบรรจง ยืนยาว
นายบรรจง ราชสีห
นายบรรจง อินทรทอง
นายบรรจบ ชํานาญภักดี
นายบรรจบ ดวงมั่ง
นายบรรจบ เย็นวารี
นายบรรจบ แสนศรี
นายบรรเจิด ชื่นหทัย
นายบรรเจิด ชูเชิด
นายบรรชา ใจกลา
นายบรรดร สุราราช
นายบรรดาล เขียวทะวงค
นายบรรดาล ศรีดาดิษฐ
นายบรรทม รวมจิตร
นายบรรเทิง เรืองปรัชญากุล
นายบรรพต ชวยบุญ
นายบรรพต ตะไกแกว
นายบรรพต พิมพรส
นายบรรพต ศรีชัย
นายบรรยง พรมสีใหม

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายบรรลือ สุนทร
นายบรรลุ ชอชู
นายบรรหยัด อินสุวรรณ
นายบังเอิญ จันทรเอี่ยม
นายบัญชา เกษม
นายบัญชา ขัณฑชลา
นายบัญชา คุณทรัพย
นายบัญชา บุญธรรม
นายบัญชา มะหะมาน
นายบัญชา สุทธิ
นายบัญชา แสงไชยศรี
นายบัญชา อามาตยเสนา
นายบัญชา ฮาดทักษวงศ
นายบัญญัติ นุรักภักดี
นายบัญญัติ ประสงคทรัพย
นายบัญญัติ พิมพละมาศ
นายบัญญัติ พูลเพิ่ม
นายบัญญัติ เวชกามา
นายบัญญัติ ศรีแสง
นายบัณฑิต จันทรลือชัย
นายบัณฑิต ไชยเมือง
นายบัณฑิต ติยะบุตร
นายบัณฑิต ลักษณะภาวรรณ
นายบัณฑิต สิงหชา
นายบัณฑิต อนันตะบุตร
นายบัณฑูรย ธิแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗

นายบันลือ ลุณหงส
นายบัวใส อุนเรือน
นายบํารุงราช ศรีเมือง
นายบุญเกิด เหลามี
นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล
นายบุญคุม บุตรชาลี
นายบุญเจริญ ชูชวย
นายบุญชนะ สิริกาญจน
นายบุญชม แสนทาโจ
นายบุญชวย รอดเนียม
นายบุญชวย รากวงษ
นายบุญชัย ฉันทะจํารัสศิลป
นายบุญเชิง นามวงค
นายบุญเชิด ศรีล้ํา
วาที่พันตรี บุญญาฤทธิ์
เจียมประสิทธิ์
นายบุญณพงศ บุญมณฑิรา
นายบุญตรง มูลพรอม
นายบุญเติม ใจกลา
นายบุญถิน แหวนหลอ
นายบุญทวี พรหมใบ
นายบุญทัน ถนอมสัตย
นายบุญทัน บุตรโคตร
นายบุญทัน ปุณประวัติ
นายบุญเที่ยง คนกลา
นายบุญเทียม ไชยพิมพา

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายบุญธรรม ดาศรี
นายบุญธรรม ทองภู
นายบุญธรรม บุปผา
นายบุญธรรม วงศชรินรัตน
นายบุญนัก จาแสน
นายบุญนํา พลเสน
นายบุญประคอง โคตรพัฒน
นายบุญประสพ กุลศรี
นายบุญปลูก รจนัย
นายบุญเปรียบ น้ําแกว
นายบุญพรอม อุปแกว
นายบุญพิณ คงจันทร
นายบุญเพ็ง กุละนาม
นายบุญเพ็ง มีศรี
นายบุญเพิ่ม สารผล
นายบุญมา ขันดี
นายบุญมา ควยเทศ
นายบุญมา สําลี
นายบุญมา เหลาบานเหนือ
วาที่รอยตรี บุญมี กิจพินิจ
นายบุญมี คําเชียง
นายบุญมี เจริญพงษ
นายบุญมี พรรณขาม
จาสิบเอก บุญยฤทธิ์ มุสิกา
นายบุญยัง คํายวง
นายบุญยิ้ม กระจาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙

นายบุญยู สุวรรณโคตร
นายบุญเยี่ยม โพธิราช
นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน
นายบุญรวม กลิ่นหอม
นายบุญรวม บุญรักษา
นายบุญรัก ประฮาดไชย
นายบุญรัตน มะอาจเลิศ
นายบุญรัตน ยอดยศ
นายบุญเรือง บุญประกอบ
นายบุญเรือง บุญสวาง
นายบุญฤทธิ์ สินอยู
นายบุญลน วิเศษ
นายบุญลพ กลิ่นซอน
นายบุญลอม ชอบชล
นายบุญลักษณ สิงหครุ
นายบุญเลิศ จรัส
นายบุญเลิศ ชุมจุล
นายบุญเลิศ โตะไธสง
นายบุญเลิศ ทรงทอง
นายบุญเลิศ บุญญา
นายบุญเลิศ วิเศษหมื่น
นายบุญเลิศ แสวงทอง
นายบุญศรี แกวปานกัน
นายบุญศรี ศิริวรรณ
นายบุญสง ปดตายัง
นายบุญสง ก่ําสระนอย

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายบุญสง กิจคติ
นายบุญสง เกิดสุข
นายบุญสง ชัยชะนะ
นายบุญสง ชึรัมย
นายบุญสง โซยรัมย
นายบุญสง พรหมพิชญานนท
นายบุญสง ศรีเพิ่ม
นายบุญสนอง สุปญญา
นายบุญสม เตือนใจ
นายบุญเสาร อุตมี
นายบุญหลาย เพลิดภูเขียว
นายบุญหลาย รอนศึก
นายบุญหลาย หวานเพราะ
นายบุญเหลือ บุบผามาลา
นายบุญเหลือ มาเพชร
นายบุญเหลือ อรรครัง
นายบุญโฮม กนึกรัตน
นายบุณยมาตร ปนมา
นายบุตร สุดสังข
นายบุลเสฏฐ ไตรทศเศรษฐ
นายบูรณพิชญ เครือวัลย
นายบูรพา พรหมสิงห
นายปกรณ ปญจการุญ
นายปกรณ ไปยะพรหม
นายปฏิพงษ ไชยเลิศ
นายปฏิพล แพงขะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑

นายปฏิรพ ภูสีดวง
นายปฐพี ปะติเก
นายปณชัย วัฒนะแสง
นายปภาณ ชาติเจริญถาวร
นายปยุต สุริยะ
นายปรภูมิ อินจับ
นายประกอบ นามแดง
นายประกอบ สุขบูรณะ
นายประกอบ เหงาชัยภูมิ
นายประกอบ อ่ํารอด
นายประกาย นาภูมิ
นายประกาศิต จันทศ
นายประกาศิต ฉายจรัส
นายประกิจ ขันชะลี
นายประกิจ ชวยเรือง
นายประกิต โฆสิต
นายประครอง ไวยพันธ
นายประคอง ศิริโสม
นายประจวบ กองสมบัติ
นายประจวบ เจริญศิริ
นายประจวบ โนนคูเขตโขง
นายประจวบ ประเสริฐโถ
นายประจวบ ราหุลปาน
นายประจวบ หนูเลี่ยง
นายประจวบ โอนนอก
นายประจักร ปวงสุข

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายประจักษ กองสุข
นายประจักษ กิ่งสันเทียะ
นายประจักษ เกษแกว
นายประจักษ แกวกา
นายประจักษ ควรนาม
นายประจักษ เตือนประโยชน
นายประจักษ ปราบพาล
นายประจักษ พิมจันทร
นายประจักษ ราชโยธี
นายประจักษ ศรีเมือง
นายประจักษ ศรีโยธี
นายประจัญ นะคํา
นายประชัน ลาภูตะมะ
นายประชา สิตะรุโณ
นายประชิด ครบอุดม
นายประชุม กลมประโคน
นายประชุม เรียมแสน
นายประเชิญ มากเมือง
นายประดับ แกวทอง
นายประดับ ณ นคร
นายประดับ พรมมาก
นายประดิษฐ คลายสงคราม
นายประดิษฐ อินทรงาม
นายประดิษฐ กระแสเทพ
นายประดิษฐ คํามี
นายประดิษฐ ชัยสวัสดิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓

นายประดิษฐ แดงหนองแปน
นายประดิษฐ วังพฤกษ
นายประดิษฐ สมวงษา
นายประดิษฐ สุวรรณวงษ
นายประดิษฐ หงษทรัพย
นายประดิษฐ หาญยุทธ
นายประถม สินธุชัย
นายประทวน กําจัดภัย
นายประทวน ไชยประปา
นายประทีป ขาวศรี
นายประทีป คอยประเสริฐ
นายประทีป จันทรนวล
นายประทีป เจยเปลี่ยน
นายประทีป เชยชม
นายประทีป ไปสกุล
นายประทีป พรหมประเสริฐ
นายประทีป เรียบรอย
นายประเทศ กออวยชัย
นายประเทียร แกวชนะ
นายประเทือง ขันกสิกรรม
นายประเทือง ทองมี
นายประเทือง สุภาพ
นายประธาน ดงทอง
นายประธาน โพธิ์แทน
นายประธาน หาญณรงค
นายประนอม เคหฐาน

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายประนอม ชาวนา
นายประนอม ศรัทธาประยูร
นายประพจน พลเยี่ยม
นายประพจน อุทัยอม
นายประพฤติ สายฟา
นายประพล ภูกิ่งพลอย
นายประพัฒนพงษ แสงทอง
นายประพันธ กําไรวงค
นายประพันธ คงอุน
นายประพันธ จันทนะ
นายประพันธ เชื้อสิงห
นายประพันธ ดวงอินทร
นายประพันธ ทุมรินทร
นายประพันธ โปธิ
นายประพันธุ ธรรมวัฒน
นายประพาต เจริญฤทธิ์
นายประพาส เหงาเกษ
นายประไพร โสมสุพันธ
สิบเอก ประภาท สุขเกษม
นายประภาพันธ วิเวก
นายประภาษ มูลนา
นายประภาส กุลเกลี้ยง
นายประภาส เฉตาไพย
นายประภาส ทองใบ
นายประภาส เพชรรัตน
นายประภาส มณีกัญญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕

นายประภาส ลีสมโภชน
นายประภาส วิทยาขาว
นายประภาส ศรีศักดิ์
นายประภาส สารพงษ
นายประภาส สุภาษี
นายประมวล ชัยพร
นายประมวล ผอนนอก
นายประมวล รื่นเริง
จาสิบเอก ประมวล วันมี
นายประมวล ศรีกุตา
นายประมวลมิตร ใจดี
นายประมุม จันทะวัน
นายประยงค ผลรุง
นายประยงค โพธิ์ขี
นายประยงค ศิรินอย
นายประยงค อินธิกาย
นายประยนต กูแกว
นายประยนต บุญเฟรือง
วาที่รอยตรี ประยุทธ กองวุฒิ
นายประยุทธ เดชทัน
นายประยุทธ สารศรี
นายประยุทธ แสนทัศน
นายประยุทธ รัตนคช
นายประยูร เกตุแกว
นายประยูร แกวบรรจง
นายประยูร แกวมารยา

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายประยูร ไชยวรรณ
นายประยูร ทองสุทธิ์
นายประยูร ทัพทะมาตย
นายประยูร นางสีคุณ
นายประยูร มูลตรีภักดี
นายประยูร มูลสาร
นายประยูร ศักดาศรี
นายประโยชน อุนใจเพื่อน
นายประวัติ ทัพแสง
นายประวัติ ลิมปพัชราภรณ
นายประวิช เขื่อนแกว
นายประวิตร คุมสิน
นายประวิตร จิตรโชติ
นายประวิทย ชมภูพฤกษ
นายประวิทย ณ พิกุล
นายประวิทย นนตะเสน
นายประวิทย สินสวัสดิ์
นายประวีร ดลโสภณ
นายประเวช บุญทะวงศ
นายประเวศ เพ็ชรโต
นายประศาสน สุบิน
นายประสงค เข็มเพชร
นายประสงค จอมประเสริฐ
นายประสงค ใจกวาง
นายประสงค ทองเกิด
นายประสงค ปกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗

นายประสงค อุทธา
นายประสงคศักดิ์ แสงก่ํา
นายประสงคสิน ศรีถาวร
นายประสบ ค้ําชู
นายประสพ เจริญสุข
นายประสม ดวงสิน
นายประสาท จันทวงศ
นายประสาท บรรทุมพร
นายประสาท พันธบํารุง
นายประสาน จริยภิวัฒน
นายประสาน สันติมิตร
นายประสาร บุญยืน
นายประสาร เอี่ยมวิจารณ
นายประสิทธิ์ กลั่นอ่ํา
นายประสิทธิ์ กิติราช
นายประสิทธิ์ คําเขียว
นายประสิทธิ์ จงทองกลาง
นายประสิทธิ์ จันทรงาม
นายประสิทธิ์ จิณโรจน
นายประสิทธิ์ เจริญวงศ
นายประสิทธิ์ ใจเพ็ชร
นายประสิทธิ์ ไชยกาล
นายประสิทธิ์ เดชครอง
นายประสิทธิ์ ไตรรุง
นายประสิทธิ์ เนียมแกว
นายประสิทธิ์ บุญภา

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายประสิทธิ์ ผองดี
นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย
นายประสิทธิ์ พิเศษ
นายประสิทธิ์ ภูศรีฤทธิ์
นายประสิทธิ์ มณะโสต
นายประสิทธิ์ รุงแจง
นายประสิทธิ์ วิไลแกว
นายประสิทธิ์ ศรีละครเลิศ
นายประสิทธิ์ ศิรินัย
นายประสิทธิ์ ศุภวิทยาเจริญกุล
นายประสิทธิ์ สมบูรณธนากร
นายประสิทธิ์ สาริบูรณ
นายประสิทธิ์ สุจํานงค
นายประสิทธิ์ เสนียศรีสกุล
นายประสิทธิ์ แสงทอง
นายประสิทธิ์ หนุนชู
นายประสิทธิ์ ออนบัวขาว
นายประสิทธิ์ อินตาหามแห
นายประสิทธิ์ อินทโชต
นายประสิทธิชัย เบาคํา
นายประสิทธิ์ชัย ตองตาสี
นายประสิทธิ์พร วรรักษ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคํา
นายประเสริฐ กมลหัตถ
นายประเสริฐ กุลฉิม
นายประเสริฐ คําขุนทด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙

นายประเสริฐ เครื่องพนัส
นายประเสริฐ ไชยมิ่ง
นายประเสริฐ ดวงเกื้อ
นายประเสริฐ ดวงใจ
สิบเอก ประเสริฐ ทรงสกุล
นายประเสริฐ นิธิพัฒนกาญจน
นายประเสริฐ เบาโสภา
นายประเสริฐ ประดับศรี
นายประเสริฐ ปานจิต
นายประเสริฐ ผานาค
นายประเสริฐ ผามั่ง
นายประเสริฐ พลสงคราม
นายประเสริฐ ภูถนนนอก
นายประเสริฐ มากระดี
นายประเสริฐ ยังมี
นายประเสริฐ ราชพริ้ง
นายประเสริฐ สรอยเพชร
นายประเสริฐ สระหอม
นายประเสริฐ สังขรัมย
นายประเสริฐ สันทอง
นายประเสริฐ สิงหเสม
นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
นายประเสริฐ สุวรรณไตร
นายประเสริฐ เหล็กแดง
นายประเสริฐ อําพล
นายประเสริฐชัย รัตนจันทร

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายประเสริฐสิทธิ์ ทองวิจิตร
นายประหยัด ทองทา
นายประหยัด โพธิ์ศิริ
นายประหยัด โมทะนา
นายประหยัด ละมูลมอญ
นายประหยัด แวงวัน
นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ
นายปรัชญา อุนทะยา
นายปรัญยชัย บรรเทิง
นายปราการ สีชมภู
นายปราการ เหมยเมืองแกว
นายปราจีน แสงอรุณ
นายปราณี ระบือนาม
นายปราโมช สนธยามาลย
นายปราโมทย กิจพยัคฆ
นายปราโมทย ใจลังการ
นายปราโมทย ทวีตั้งตระกูล
นายปราโมทย พรหมสุทธิ์
นายปราโมทย เมืองมีทรัพย
นายปราโมทย ศรีคํามวน
นายปราโมทย ศรีทอง
นายปราโมทย ศรีนิ่ม
นายปราโมทย สุทธิรักษ
นายปรารถนา แมนเมือง
นายปรารมณ รอดมาลี
นายปราศรัย อุบาลี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑

นายปริญญา ไชโย
นายปริญญา ดวงสิมมา
นายปริญญา นาคสัมฤทธิ์
นายปริญญา ประจง
นายปริญญา มัดหัด
นายปริญญา ระถี
นายปริญญา หาญมนตรี
นายปรีชา กระแสร
นายปรีชา เกตุชาติ
นายปรีชา เครือเจริญ
วาที่รอยตรี ปรีชา จอกสูงเนิน
พันจาเอก ปรีชา ชูทอง
นายปรีชา เชดนอก
นายปรีชา ดีนาง
นายปรีชา ทวมเสม
นายปรีชา ไทยแท
นายปรีชา ธิปตดี
นายปรีชา เผาตะใจ
นายปรีชา พรหมพินิจ
นายปรีชา ภักดีไตรรัตน
นายปรีชา มุงธรรม
นายปรีชา ศรีแกว
นายปรีชา สีมวง
นายปรีชา สุทธิโฉม
นายปรีชา หมั่นคง
นายปรีชา หลิมเจริญ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายปรีชา หารภูมิ
นายปรีชา อรุณรุง
นายปรีชา อินบัว
นายปรีชา เอกา
นายปรีชาญ หมื่นผัด
นายปรีญา เกษดี
นายปรีดา คลังสําโรง
นายปรีดา พลสิงห
นายปรีดา ศรีสงคราม
นายปรีดา อดทน
นายปองปรีดา ไชยรา
นายปอย คําภูธร
นายปจจัย บงเทพ
นายปญจา พลธิรักษา
วาที่พันตรี ปญจา อุนพิกุล
นายปญญพจน รัตนวิบูลยเลิศ
นายปญญา กัปโก
นายปญญา เกตุรัตน
นายปญญา จักราช
นายปญญา จันทรสม
นายปญญา ตรีเลิศพจนกุล
นายปญญา ภาษาทอง
นายปญญา ภูเฮืองแกว
นายปญญา รัมมะโภชน
นายปญญา ลิ่มสงวน
นายปญญา ศรีบุญเรือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓

นายปญญา ศรีสรอย
นายปญญา สระทองแยง
นายปญญา สิทธิจันทรเสน
นายปญญา สีหาคุณ
นายปณณธร บัวอุบล
นายปาระศาสตร แกวไพฑูรย
นายปตินัติ ลาสุนนท
นายปยนาถ ชาวนาน
นายปยพงษ แกนจักร
นายปยพล ยศศิริพันธุ
นายปยวัฒน สาสังข
นายปยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
นายปยศักดิ์ บุญกลา
นายปยะ ประกอบผล
นายปยะ รัตนวงษ
นายปยะ แวงวรรณ
นายปยะ สุวรรณเขตต
นายปยะพงศ หมัดเหลาะ
นายปยะวัฒน จันนุสิทธิ์
นายปยะวุฒิ พรมประดิษฐ
นายเปรม ศรีวิชัยลําพรรณ
นายเปรม สุวรรณกูฎ
นายเปรมจิตร จอกทอง
นายเปลี่ยน แสนชนะ
นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสน
นายเปาซี ฮาเล็ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๔
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเปยง คําปลอง
นายผจญ รุงอรุณเลิศ
นายผจญไพร อิ่นออย
นายผดุง แดงทอง
นายผดุง ผมงาม
นายผดุงศักดิ์ คําเพิ่ม
นายผดุงศักดิ์ ไชยฮะนิจ
นายผดุงศักดิ์ ถือศิลป
นายผดุงศักดิ์ พิลัยกุล
นายเผชิญ จิตรจักร
นายเผด็จ จิตรากร
นายเผด็จศึก โชติกลาง
นายเผดิม ภูสอาด
นายเผาพันธ ยาวิลาศ
นายเผิน คงสวัสดิ์
นายไฝ หนุดหละ
นายพงศกร ธนทรัพยพล
นายพงศกร พูลสมบัติ
นายพงศธร ผานสําแดง
นายพงศพรรณ เวชรังษี
นายพงศพัฒน หอมจันทร
นายพงศรติ แกวอาย
นายพงศวรรธก แยมงามจิตต
นายพงศวินัย พรศิวธาดา
นายพงศศักดิ์ ปนแกว
นายพงศศักดิ์ พูลสวัสดิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๓๐
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

นายพงศศักดิ์ สุวณิชยเจริญ
นายพงศศักดิ์ โอตาคาร
นายพงศสุวรรณ ตับกลาง
จาสิบตรี พงศอนันต แสงบุญ
นายพงษ ถนัดทาง
นายพงษเทพ สารนอก
นายพงษธร แทนอิสระ
นายพงษธร หรีรักษ
นายพงษพรรณ ขันทะหงษ
นายพงษพัฒน ศรีสวัสดิ์
สิบเอก พงษพันธ บุญญาพิจิตร
สิบโท พงษพันธ บุญถูก
นายพงษพิทักษ พาลกุล
นายพงษพิทักษ เพ็งศรี
นายพงษพิพัฒน เนินสุด
นายพงษศักดิ์ กางถิ่น
นายพงษศักดิ์ ขูรูรักษ
นายพงษศักดิ์ ชื่นชูผล
นายพงษศักดิ์ ไดเกียรติ
นายพงษศักดิ์ ถนอมชยธวัช
นายพงษศักดิ์ พิมพพิสาร
นายพงษศักดิ์ ศรีดารา
นายพงษศักดิ์ โอทาตะวงษ
นายพงษศาสตร เนติรัตน
นายพงษศิลป ทองเหลือง
นายพงษสวัสดิ์ ศรีอรัญ

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๖
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายพงษสวัสดิ์ สีสงา
นายพงษสันต ทองแยม
นายพงษสันต ทองรอด
นายพงษสิทธิ์ สาธุรัมย
นายพจน กาญจนกัณโห
นายพจน ปติจะ
นายพจน เสือรัมย
นายพจนพิศาล ฦาชา
นายพจนารถ วีระชุนย
นายพนมกร พาหุมันโต
นายพนมเทียน บัวจูม
นายพนา ทองเจียว
นายพยนต ธรรมโหร
นายพยนต พุทธรักษา
นายพยอม สุขอินทร
นายพยัคฆ วงศประชา
นายพยับ สุวรรณนิตย
นายพยาน คนเพียร
นายพยุง วรรณทอง
นายพยุงจิตร บัวชุม
นายพยุงพงษ สรอยสุวรรณ
นายพยุงศักดิ์ แกวสงค
นายพยุงศักดิ์ ชอบชิน
นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะ
จาสิบตรี พยุงศักดิ์ พนภัย
นายพยุงศักดิ์ เพราะทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๘๒
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

นายพรชัย กําหอม
นายพรชัย ครองยุติ
นายพรชัย คํารพ
นายพรชัย ชัยมงคล
นายพรชัย ดวงแพง
นายพรชัย เทศารินทร
นายพรชัย ประทานทรัพย
นายพรชัย พวงพันธ
นายพรชัย มายา
นายพรชัย วงศวองไว
นายพรทิพย สลุงอยู
นายพรเทพ ธานี
นายพรเทพ ศรีภูธร
นายพรเทพ ศรีหราย
นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ
นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร
นายพรพล หลังจิ
นายพรภิเดช ดวงดํา
นายพรภิรมย สุทธิกานต
นายพรรณ บุทเสน
นายพรรัตน เหลาศรี
นายพรเลิศ กลีบผึ้ง
นายพรศักดิ์ ใจเขวา
นายพรสวัสดิ์ ทองมุน
นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ
นายพรหม ผูกดวง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๘
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายพรหมสรรค หมื่นไธสง
นายพฤทธิ์พงศ จุลพูน
นายพฤหัส คงเทศ
วาที่รอยตรี พล บุตรศรี
นายพล ปกษา
นายพล ไมสัณ
นายพลกฤต บุตรนาม
นายพลเยี่ยม อุดสัย
นายพลวัชร สุทธิบุตร
นายพลศักดิ์ ถามูลแสน
นายพลศักดิ์ ศรีโงะ
นายพลา สะอาดเอี่ยม
นายพลากร นันตะสุข
นายพลายงาม บุญญะ
นายพสธร คําไพเราะ
นายพสิษฐ ชัยศุขนิธิธนโชติ
นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล
นายพัชรชัย จินดาพล
นายพัชรภัคพล ชัยชนะเจริญ
นายพัฐจักร วันทวี
นายพัฒน สุทธการ
นายพัฒนชัย แสนณรงค
นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท
นายพัฒนา ทองคํา
นายพัฒนา โนนคูเขตโขง
วาที่รอยโท พัฒนา อินทรกลับ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๓๔
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

นายพันทิพย นามนิตย
นายพันทิพย เหลาหาโคตร
นายพันธ วงมาเกษ
นายพันธกานต กะเส็มสุริยะ
นายพันธศักดิ์ แสวงผล
นายพัลลภ คลายนฤมล
นายพัลลภ พุฒตาล
นายพัลลภ โภคากร
นายพานิช อวนศรี
นายพิเกต ครองไชย
นายพิจิตร ชวดรัมย
นายพิชัย เกียรติกุล
นายพิชัย ดาบพิมพศรี
นายพิชัย นิราราช
นายพิชัย ปะละไทย
นายพิชัย ภัทธิยธนี
นายพิชัย สดเอี่ยม
นายพิชัย สายจันทร
นายพิชัย สีพลี
นายพิชัย อิ่มดวง
นายพิชิต กองคํา
วาที่รอยตรี พิชิต ทองสงคราม
นายพิชิต บรรเทา
นายพิชิต ภูมีสวย
นายพิชิต ยาวิไชย
นายพิเชฐ รื่นปาน

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๐
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายพิเชษฐ ฉกรรจศิลป
นายพิเชษฐ จันทรผอง
นายพิเชษฐ ซงากรณ
นายพิเชษฐ วงคสวัสดิ์
นายพิเชษฐ วิบูลยคํา
นายพิเชษฐ แสงกระจาง
นายพิเชษฐ อุบลสุวรรณ
นายพิฐพล เดชศิริบูรณ
นายพิฑูรย อุตมอาง
นายพิทยา ทัศกุลณี
นายพิทยา บริจาค
นายพิทยา ศรีวิชา
นายพิทักษ คมศรี
นายพิทักษ ทองมูล
นายพิทักษ ทองเลิศ
นายพิทักษ ทูลธรรม
นายพิทักษ นาระทะ
นายพิทักษ ภาคมฤค
นายพิทักษ ลาลุน
นายพิทักษ ศุภวุฒิ
นายพิทักษ สัญวงค
นายพิทักษ หวยจันทร
นายพิทักษ หัสพิมพ
นายพิทักษชัย มิ่งขวัญทอง
นายพิทักษพล เทศพรม
นายพิทูรย หนูชวย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๘๖
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

นายพิธพงศ ยิ้มเปรม
นายพินัยกรณ อามิตร
นายพินิจ นอยอินทร
นายพินิจ นะวาระ
วาที่รอยตรี พินิจ นามบํารุง
นายพินิจ บัวงามดี
นายพินิจ สังสีมา
นายพินิจ หิริโอ
นายพิบูณย คุณแกว
นายพิบูร ลิบลับ
นายพิบูล ดวงคมทา
นายพิบูลย ทนันชัย
นายพิบูลย สวนเสริม
นายพิพัฒน ใจภักดี
นายพิพัฒน ปานบุญ
นายพิพัฒน โพธิ์ศรีพรม
นายพิพัฒน อรรถจินดา
นายพิพัฒน อุทธิยา
นายพิพัฒนพงศ โพธิวัฒน
นายพิภพ แสงเพชร
นายพิมาน โทวิรัตน
นายพิมาน พันธนอย
นายพิริยะ ทองเหลือง
นายพิรุณ โทนขัด
นายพิรุฬห ชมภู
นายพิรุฬห สิงหราช

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๒
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายพิศาล เครือทนุ
นายพิศาล เพราะทอง
นายพิศาล ลาภยิ่งยง
นายพิศิษฐ ทิพยอักษร
นายพิศิษฐ ไพรสินธุ
นายพิเศษ จันทรหอม
สิบเอก พิษณุ เกงกสิวิทย
นายพิษณุ ธรรมรัตน
นายพิษณุ วงศสูน
นายพิษณุ วิทยา
นายพิษณุวัตร หงษา
นายพิสัย ทุมสิทธิ์
นายพิสิฐ อุสัยนี
นายพิสิทธิ์ นอยพลี
นายพิสิษฐ แสงสุขวาว
วาที่รอยโท พิสิษฐ แวงสันเทียะ
นายพีรเชษฐ เพ็ญแสง
วาที่รอยโท พีรธนะ จรัสแสงสกุล
นายพีรนนท เหลาสมบัติ
นายพีรพงษ เอี่ยมละมัย
นายพีรพล สุระเสียง
นายพีรพัฒน สุวรรณฤทธิ์
นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน
นายพีรภาส อามาตมุลตรี
นายพีรยุทธ ตอสกุลศักดิ์
นายพีรวัส โสระเวช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๓๘
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

นายพีระชาติ วงษไพบูลย
นายพีระพงษ ชมภูพิทักษ
นายพีระพงษ แสงไชย
นายพีระพนธ ทองศรี
นายพีระพรรดิ์ ออนเรือง
นายพีระพัฒน พิชญเมธากุล
นายพีระยุทธ แสนสุข
นายพีระวัฒน ธรรมมิยะ
นายพีระศักดิ์ เขตผดุง
นายพุฒิเกียรติ กอศรีจันทร
นายพุฒิธร บุญสุข
วาที่รอยตรี พุฒิศักดิ์ มงคลสิน
นายพุฒิศักดิ์ โมราชาติ
นายพุทธชัย อุดม
นายพุทธา โคตรแกว
นายพูนผล เหลานายอ
นายพูนศักดิ์ พูลดี
นายพูนศักดิ์ ศิวารัชกุณฑล
นายพูลศักดิ์ จิตสวาง
นายเพชร หงษศรี
นายเพ็ชร รองรัตน
จาสิบโท เพชรชาย เมธาธิคุณ
นายเพชรดํา ธนูศรี
นายเพชรทองอินทร นาแถมเงิน
นายเพชรปาณี ไกรฤกษ
นายเพชรรัตน กันนุฬา

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๔
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเพชรัตน เครือวัลย
นายเพลิน แนบกระโทก
นายเพลิน พิทักษสงคราม
นายเพลินศักดิ์ โทไขษร
นายเพิ่ม พรมสร
นายเพิ่มพูน บุพศิริ
นายเพียรศักดิ์ วันแอเลาะห
นายเพียว พรหมแกว
นายโพยม พิมพนอก
นายไพจิต สอนพูด
นายไพจิตร ละหวา
นายไพฑูรย กวยทองเปลว
นายไพฑูรย จันทรโอ
นายไพฑูรย จับอันชอบ
นายไพฑูรย ดวงประสาท
นายไพฑูรย ทาบึงกาฬ
นายไพฑูรย นิ่มกระโทก
นายไพฑูรย นุชทรวง
นายไพฑูรย บุญฮวด
นายไพฑูรย บุษยะมา
นายไพฑูรย ประสมพันธ
นายไพฑูรย โพธิ์หมุด
นายไพฑูรย มหิพันธุ
นายไพฑูรย ศรีนาค
นายไพฑูรย ศรีวะสุทธิ์
นายไพฑูรย สุริยะศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๙๐
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

นายไพทูล บุญมั่ง
นายไพทูล ภูมิประมาณ
นายไพทูลย พิทักษ
นายไพบูลย กอนเงิน
นายไพบูลย ขุนสิงห
นายไพบูลย ไชยโย
นายไพบูลย ซานอก
นายไพบูลย ทองเฟอง
นายไพบูลย นอยเอี่ยม
นายไพบูลย บูรณะอนุสรณ
นายไพบูลย ปนจุไร
นายไพบูลย พรมหนองออ
วาที่รอยตรี ไพบูลย มูลดี
นายไพบูลย เมืองหนองหวา
นายไพบูลย ศรีสังข
นายไพบูลย สนิทรัมย
นายไพรแกว รัตนไตรศรี
นายไพรจิตร บุญเพ็ง
นายไพรบูลย ปดสาแกว
นายไพรพ พิมพวิชัย
นายไพรวัน เสนสม
นายไพรวัลย เนื้อออน
นายไพรวัลย วันทนา
นายไพรัช กัณโสภา
นายไพรัช ตาสาโรจน
นายไพรัช ปรีสําเนียง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๖
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายไพรัช เพชรลอเหลียน
วาที่รอยโท ไพรัช รัตนวรากร
นายไพรัตน คําปา
นายไพรัตน ธรรมวิสุทธิ์
นายไพรัตน บํารุงจิตต
นายไพรัตน ประดิษฐโต
นายไพรัตน พันธุทุม
นายไพรัตน วงคเครือศร
นายไพรัตน ศรีโซง
นายไพรัตน สฤษดิ์ไพศาล
นายไพรัตน อรุณศิริภูมิ
นายไพรุง นาโสก
นายไพโรจน กันทพงษ
นายไพโรจน กุลอึ๊งประเสริฐ
นายไพโรจน เกื้อสุวรรณ
นายไพโรจน แกวเกื้อ
นายไพโรจน แกวมา
นายไพโรจน เจริญรัมย
นายไพโรจน ชาติเหิม
นายไพโรจน ดาวลอย
นายไพโรจน โดยคําดี
นายไพโรจน ทองเพ็ง
นายไพโรจน ธรรมวาโร
วาที่รอยตรี ไพโรจน ปานเกิด
นายไพโรจน พลีทอง
นายไพโรจน ภักดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๔๒
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

นายไพโรจน ราชพัฒน
นายไพโรจน วงศชาชม
นายไพโรจน แวนเรืองรอง
นายไพโรจน สมจิตร
นายไพโรจน สํารี
นายไพโรจน สุวรรณศรี
นายไพวัน วันสูง
นายไพศาล นอยสุพรรณ
นายไพศาล ปวงสุข
นายไพศาล ปากอุตสาห
นายไพศาล หลอวงศตระกูล
นายไพสงค แซเตีย
นายไพสาร สูตรตันติ
นายไพสิน นันทาวงค
นายไฟซอล ยีโกบ
นายภคนันท วรรณวัต
นายภคนันท ศรีพิณเพราะ
นายภคพล แสงอุบล
นายภรภัทร เกื้อฐิติพร
นายภราดร หมื่นโพธิ์
นายภักดิ์ คลายสมบัติ
นายภักดิ์ ภูมิมาลา
นายภักดี พานออน
นายภักดี สนธิสัมพันธ
นายภัทรเทพ รักพรม
นายภัทรพงศ สุทธิ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๘
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายภัทรพล ติราวรัมย
นายภัทรพล บุญโชติ
นายภัทรากร สืบวงษา
นายภากร วงคมูล
นายภาคภูมิ ไชยยศ
นายภาณุ เทพสูตร
นายภาณุ ลุนพรม
นายภาณุพงษ เสมอใจ
นายภานิพันธ จิตตเสง
นายภานุมาศ กิ่งโก
นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ
นายภานุวัชร อินทรโชติ
นายภานุวัฒน พุมแกว
นายภาสกร สอนพิทักษ
นายภิญโญ กันหา
นายภิญโญ ชูจิตร
นายภิญโญ ทองเหลา
นายภิญโญ ศรีถาพร
นายภิญโญ ศรีสมนึก
นายภิญโญ สีทับ
นายภิรมย พันธพินิจ
นายภีมพัศ สตารัตน
นายภุชงค โฆษิตธนสาร
นายภูชิต ชาวบางใหญ
วาที่รอยตรี ภูดิศ พันแสน
นายภูตี อินทรเกษม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๙๔
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

นายภูพิสิฐ ภูดอกไม
นายภูมรินทร อินทนิจ
นายภูมิ แตงอ่ํา
นายภูมิภัทร มาลี
นายภูมิวงศ ปพรังษี
นายภูมิสิทธิ์ เขียวอินทร
นายภูริณัฐ กระแสโสม
นายภูรินทร ภูภักดี
นายภูวดล ศิริขันธ
นายภูวนาถ งามรูป
นายภูวนาถ ยุพานวิทย
นายภูวนารถ เนียมสัมฤทธิ์
นายภูษิต รัตนะวรรณ
นายภูษิต เสือประโคน
นายเภรี โพธิจักร
นายมงคล กําจร
นายมงคล กุลเกลี้ยง
นายมงคล คันธเสวี
นายมงคล คําภูมี
นายมงคล จันทนาลักษณ
นายมงคล จันทรวงค
นายมงคล ชมติวัง
นายมงคล ไชยรักษ
นายมงคล ตายธานี
นายมงคล ทองเปนไชย
นายมงคล ทองลาด

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๐
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

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายมงคล ทองเสี่ยน
นายมงคล เนื่องมหา
นายมงคล ประดิษฐธรรม
นายมงคล พันธุวงศ
นายมงคล วงศหงษ
นายมงคล ศรีสวัสดิ์
จาสิบเอก มงคล สดเมือง
นายมงคล สุวรรณ
นายมงคล หนองพล
นายมงคล หมั่นดี
นายมณฑล ยาวิเศษ
นายมณี ทะนุการ
นายมณี หัสจรรย
นายมณีชัย ชูราษี
นายมณู ศรีขัติย
นายมนตชัย อารีกิจ
นายมนตรี ขนิษฐนอย
นายมนตรี ทาวไทยชนะ
นายมนตรี นามจันทรา
นายมนตรี ประการะสังข
นายมนตรี ประไวย
นายมนตรี ประเสริฐสังข
นายมนตรี ผานสุข
นายมนตรี พันธจันทร
นายมนตรี พันธุพงศวัฒนา
นายมนตรี พิมพทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๔๖
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

นายมนตรี รวมธรรม
นายมนตรี รัตนานนท
นายมนตรี แสนขวา
นายมนตรี เหลาชุมพล
นายมนัส แกวมิตร
นายมนัส ดีมี
นายมนัส ทองเงิน
นายมนัส นะนิตย
นายมนัส นาคํา
นายมนัส พุทธคุณ
นายมนัส สมงาม
นายมนัสนันท ชํานิงาน
นายมนู บวรบุญ
นายมนู หมานเสง
นายมนูญ ขวัญชูด
นายมนูญ ไชยสีดา
นายมนูญ นาทองพูน
นายมนูญ ฟองบาลศรี
นายมนูญ ละสุสะมา
นายมนูพันธ จําปาวงค
นายมรกต ศีลพัฒน
นายมรกต สาหลา
นายมรุพงศ ทองแกว
นายมลเหลาะ จิตนารี
นายมลิน จิตจักร
นายมหรรณพ สังขกฤษณ

หนา ๕๒
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายมะซอและ มาหะ
นายมะดาโอะ สนิ
นายมะนุ ดือเระ
นายมะนูน มะยมหิน
นายมะรอฮิง เจะมะ
นายมะหะมะซับรี ดือรอแม
นายมังกร จันทลา
นายมังกร ถามูลเลศ
นายมังกร พิมพพอก
นายมังกร วรกิตตนนท
นายมานพ ชัยสูงเนิน
นายมานพ ชางวงศ
นายมานพ พวงระยา
นายมานพ พุมจิตร
นายมานพ วงศสุวรรณ
นายมานะ จรพิภพ
นายมานะ แดนอุดม
นายมานะ พรมแดง
นายมานะ ระหวางบาน
นายมานะ แสงจันทร
นายมานะ แสงสวาง
นายมานะ อยูทรัพย
นายมานะ อําภาพันธ
นายมานะชัย แนมขุนทด
นายมานัส กิจเกิด
นายมานิต เชื้อชาง

เลม ๑๓๐ 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

วาที่รอยตรี มานิต บัวใหญ
นายมานิต บุญสุข
นายมานิต อาจนิยม
นายมานิตย ครโสภา
นายมานิตย ใจคง
นายมานิตย บุญชุมใจ
นายมานิตย ปสสาวัส
นายมานิตย เพชรนาดี
นายมานิตย ละครขวา
นายมานิตย วังโส
นายมานิตย สุวรรณคีรี
นายมาโนช คงนะ
นายมาโนช ชูสําราญ
นายมาโนช แนประโคน
นายมาโนช ประดับลาย
นายมาโนช วงษวิจารณ
นายมาโนชญ ติณสิริสุข
นายมาโนชญ เพชรปรางค
นายมาโนชย พุมเขียว
นายมารุต ระคาน
นายมารุต ศาสตรขํา
นายมิ่งมิตร โพนเฉลียว
นายมิตรชัย มีชัย
นายมิตรภาพ ไกรวัน
นายมีชัย โสกันพัต
นายมีเชาว เอี่ยมจินดา

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายมุณีย รจพจน
นายมูหมัด สวยงาม
นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีนรุดดีน
นายเมธา ศรีประทีป
นายเมธา สามัคคี
นายเมธา สีหานาท
นายเมธี คําแดง
วาที่รอยเอก เมธี ทองรอด
นายเมธี เนื่องชมภู
นายเมธี วงศครุฑ
นายเมธี วิสาพรม
นายเมืองไทย ทองศรี
นายเมืองมนต โสภารีย
นายแมนชัย สมนึก
นายโมคะรา จิตรปรีดา
นายไมตรี พุทธขันธ
นายไมตรี พูลพันธ
วาที่รอยตรี ไมตรี ศรีสูนย
นายไมตรี หอมเกตุ
นายยงยุทธ เกิดทรัพย
นายยงยุทธ ไกรบํารุง
นายยงยุทธ แข็งขยัน
นายยงยุทธ โขนภูเขียว
นายยงยุทธ นิลชัย
นายยงยุทธ ปนนา
นายยงยุทธ ปูขาว

เลม ๑๓๐ 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

นายยงยุทธ แยมกลิ่น
นายยงยุทธ ศรีพันธบุตร
นายยงศักดิ์ มุลทากุล
นายยรรยง จันทรกวี
นายยรรยง ศรีปลั่ง
นายยรรยง สาริพันธ
นายยศพนธ อธิษฐจรุงชัย
นายยศศักดิ์ กอแกว
นายยอน บอนบุตร
นายยะเปา แซเฒา
นายยา สาแลแม
นายยิ่ง พิจารณ
นายยุทธ นาคทัศน
นายยุทธการ เหลามะลอ
นายยุทธชัย แกวสารทอง
นายยุทธชัย ศรีโมรา
นายยุทธชาญชัย คงนาค
นายยุทธนา ขําเกื้อ
นายยุทธนา เชื้อคมตา
นายยุทธนา ไชยกุล
นายยุทธนา บูรณะ
นายยุทธนา ศรีพนม
นายยุทธนา ศรีสุวรรณ
นายยุทธนา แสนสุริวงศ
นายยุทธพงษ กิติอาษา
วาที่รอยตรี ยุทธพงษ ดีพลงาม

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายยุทธพงษ พรหมเชษฐา
นายยุทธพงษ หาญยุทธ
นายยุทธพล คําแกว
นายยุทธยา มาลาหอม
นายยุทธศักดิ์ เสาวรัตนพงษ
นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง
นายยุทธศาสตร อัมรินทร
นายยูรวฑัญู วังคะฮาต
นายเยี่ยม คุมมงคล
นายเยี่ยม ไปนา
นายโยชน ใตชัยภูมิ
นายโยธิน งามสกุล
นายโยธิน เจริญสุข
นายโยธิน วาทโยธา
นายโยธิน เศวตพงศ
นายโยธิน สิทธิประเสริฐ
นายโยฮัน ศิลปมิตรภาพ
นายใย ยศยิ่ง
นายรงณชัย สืบแสน
นายรณกร วิชาจารย
นายรณชัย แกวหยอง
นายรณพงษ เขียวหวาน
นายรพีพัฒนศักดิ์ ทวีอภิรดีพัชร
นายรมหลี โสะเตง
นายรวิพล ผาแสนเถิน
นายรอฟกี การีมี

เลม ๑๓๐ 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

นายรอยารี มาหะมะ
นายระงับ กันทอน
นายระดมพล ชวยชูชาติ
นายระติเดช ทับแสนลี
นายระเบียบ คงทอง
นายระเบียบ สิมสวน
นายระพิน กาทอง
นายระพินทร มหัทธนศักดิ์
นายระพิพงษ ไชยลังกา
นายระพี ประภาสะวัต
นายระพีพงค สองนอย
นายระวี พะยามาตร
นายรักเกียรติ ทองมูล
นายรักชาติ อาวรณ
นายรักไทย แบบอยาง
นายรักศักดิ์ งอนสวาง
นายรักศิลป เจริญทรัพย
นายรังสรรค แกวพรม
นายรังสรรค เข็มนาค
นายรังสรรค ไชยมาตย
นายรังสรรค บือนา
นายรังสรรค มูณละศรี
นายรังสรรค หาญสมุทร
นายรังสันต ทองเศรษฐ
นายรังสันติ์ พรหมศิริ
นายรังสิต แดงโคตร

หนา ๕๕
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายรัชตะ สมพมิตร
นายรัชพล นรวรรณ
นายรัญจวน จันทะพล
นายรัฐกิจ กอนจันดา
นายรัฐชัย มณีคงฤทธิ์
นายรัฐนันท โรจนฐิติกุล
นายรัตนกร กุลบุญ
นายรัตนนิกรณ ออนคํา
นายรัตนศักดิ์ ทองเลิศ
นายรัตนะ พวงแกว
นายรัสมาน ศรีแพน
นายราชัน พานนนท
นายราเชน ศรีสรรค
นายราเชนทร ชูแกว
นายรําพูน วะศรี
นายรุงทิวา วิทยาขาว
นายรุงธรรม อนันตประเสริฐ
นายรุงโรจน มั่นรอด
นายรุงโรจน มั่นหมาย
นายรุงโรจน สกุลนามรัตน
นายรุงศักดิ์ ศรีสด
นายรุงอรุณ สุราสา
นายเรวัต แซลิ่ม
นายเรวัตน จตุพรม
นายเรวัตร ชัยจํารัส
นายเรวัส นิเวศรัตน

เลม ๑๓๐ 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

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเริงฤทธิ์ วงษาวดี
นายเริงศักดิ์ ขันพรม
นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม
นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
นายเริ่ม แคนหมั้น
นายเรืองชัย โคตรพัฒน
นายเรืองเดช ดรศรีจันทร
นายเรืองเดช อรังศรี
นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง
นายเรืองวิทย ผานจังหาร
นายเรืองเวทย ขาวสนิท
นายเรืองศักดิ์ ชาญสูงเนิน
นายเรืองศักดิ์ ทับบุญ
นายฤกษชัย ใจคําปน
นายฤตธวัส พินิจนึก
นายฤทธิกร บางทิพย
นายฤทธี อยูดี
นายลภัส ชางประดิษฐ
นายละออ กลิ่นทุง
นายละออ ชะโณวรรณะ
นายละเอียด แพงจันทร
นายลักษณา ศรีวิชัย
นายลาภวัต บุญธรรม
พันจาอากาศเอก ลาภิศ ศิลปเจริญ
นายลิขิต นอยชื่น
นายลือชัย ใจเดียว

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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายลือชัย ดอยไพรสณฑ
นายลือชัย หลาคํา
นายลือชา แสนพล
นายเล็ก ลนขุนทด
นายเลอเกียรติ จันธิมา
นายเลอไทย ไชยกาล
นายเลิศ จันทรคํา
นายเลิศชาย นิเทศกบัณฑิต
นายเลิศเชาว บุตรโสมตา
นายเลิศธนา กลอมนที
นายวชิรวิชญ ยะไข
นายวชิระ เดชศิริ
นายวทัญู พรหมเมตตา
นายวทัญู ยางกลาง
นายวนชัย จําปาวงษ
นายวรชาติ ธนาคุณ
นายวรเดช ตื้อยศ
นายวรไตร หาญประสพ
นายวรเทพ แกววิจิตร
นายวรพงษ บุญรักษา
นายวรพล ปลอดภัย
นายวรพันธ กันทนาวินนท
นายวรมินทร พลเสนา
นายวรรณชัย ทองคํา
นายวรรณธง สาคําไมย
นายวรวัจน ศรีประดิษฐ

เลม ๑๓๐ 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

นายวรวิทย บุญพูล
นายวรวิทย ลี้เจริญ
นายวรวุฒิ นิ่มเดช
นายวรวุฒิ เลื่อนทอง
นายวรวุฒิ แสงนาก
นายวรศักดิ์ ดวงมุสิก
นายวรศักดิ์ ไหมพรม
สิบเอก วรศักดิ์ อัดโดดดอน
นายวรสิทธิ์ ฉายถวิล
นายวรเอก อามาตย
วาที่รอยเอก วรันธร ทองบอ
นายวรากิจ พุมสุวรรณ
วาที่รอยตรี วราชัย โคตรมงคล
นายวรานนท วงศมั่น
นายวราพงศ ประเสริฐสังข
นายวราวุฒิ จําปาวงค
นายวราศักดิ์ สาคร
นายวริทธิ์พล ศรีประเสริฐ
นายวศิน จิณะกับ
นายวศิน ศิริธีรพัฒน
นายวศิน สินเทา
นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
นายวสันต คําดี
นายวสันต จันทรหอม
นายวสันต จุมพล
นายวสันต ตาลทอง

หนา ๕๗
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวสันต สนธิสุข
นายวสันต สุวรรณสวาง
นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา
นายวอน จันทรออน
นายวัชรพงศ วิรุณพันธ
นายวัชรพงษ แพรหลาย
นายวัชรพงษ สุวรรณกลาง
วาที่รอยตรี วัชรพล บุตรศรี
นายวัชรพันธ เตวิยะ
นายวัชรวัฒน ศิลาชัย
นายวัชระ กฤษณา
นายวัชระ คงแสนคํา
นายวัชระ นาดี
นายวัชระ บุญจันทร
นายวัชระพงษ ปงใจ
นายวัชรา รุงสวาง
นายวัชริน ขวัญพะงุน
นายวัชรินทร กิ่งมณี
นายวัชรินทร กิจแสงทอง
นายวัชรินทร จันทรตา
นายวัชรินทร ทองมี
นายวัชรินทร ไทยจันทรารักษ
นายวัชรินทร ผลจันทรงาม
นายวัชรินทร พละเดช
นายวัชรินทร แพงคํา
นายวัชรินทร ลิ้มประเสริฐ

เลม ๑๓๐ 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

นายวัชรินทร ศรีสรอย
นายวัชรีสาร พจนปริญญา
นายวัชเรนทร สรอยสวัสดิ์
นายวัฒนกรณ ผาภูธร
นายวัฒนะ กันนุฬา
นายวัฒนะ ฉายาพร
นายวัฒนะ สามเคี้ยม
นายวัฒนา นาควัจนะ
วาที่รอยตรี วัฒนา บุญละคร
นายวัฒนา เบญจมะ
นายวัฒนา ไพรอด
นายวัฒนา มณีจันทร
นายวัณจักรี ศรีนวล
นายวันชรัส จันทลิกา
นายวันชัย ชางพาน
นายวันชัย ชุณหพันธ
นายวันชัย ดอกไมทอง
นายวันชัย นาคพันธ
นายวันชัย ปกการะสังข
นายวันชัย โพธิ์ไกร
นายวันชัย โพธิ์เงิน
นายวันชัย ศรีกะกูล
นายวันชัย สารัด
นายวันชัย อุคํา
นายวันชัย เอี้ยงลักขะ
นายวันทยา ชํานาญกิจ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวันทอง ภาคภูมิ
นายวันสวาง สิงหชัย
นายวัลลภ กาญจนปภากูล
นายวัลลภ เจริญสุข
นายวัลลภ ใจโพธา
นายวัลลภ บุญชวย
นายวัลลภ พงษศิลา
นายวาท ทรงอาจ
นายวาทิน แกวเปนทอง
นายวารินทร ดอกนารี
นายวิก รักถิ่น
นายวิจักร วงษาสาย
นายวิจัย ภารการ
นายวิจารณ ราชปองขันธ
นายวิจิตร แปลกสินธุ
นายวิจิตร ภูมิคอนสาร
นายวิจิตร ภูลวรรณ
นายวิจิตร วิชัย
นายวิจิตร วิมาลัย
นายวิจิตร สัพโส
นายวิจิตร อธิกพันธุ
นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
นายวิชชุ รังสิยานนท
นายวิชยา ทําดี
นายวิชยุตม แสนโสภาวัน
นายวิชัย กันรัมย

เลม ๑๓๐ 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

นายวิชัย ขันที
นายวิชัย เครื่องพนัด
นายวิชัย โตเทศ
นายวิชัย โทหนองตอ
นายวิชัย นมเนย
นายวิชัย นาคสุวรรณ
นายวิชัย บุญบุตร
นายวิชัย บุตรโท
นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
นายวิชัย ศรีจันตะ
นายวิชัย เสลาหอม
นายวิชัย แสนโบราณ
นายวิชา ศรีสรอย
นายวิชา อยูแยม
นายวิชากร ลังกาฟา
นายวิชาญ กาญจนแกว
นายวิชาญ ทองดี
นายวิชาญ นาโตนด
นายวิชาญ เพียรลี่
นายวิชาญ โพธิ์ออง
นายวิชาญ ศรีทองแดง
นายวิชิต วงศลีลากรณ
นายวิชิต ศรีใส
นายวิชิตชัย แขงขัน
นายวิชิตย อินมูล
นายวิเชต สันทัด

หนา ๕๙
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวิเชษ เย็นฉ่ํา
วาที่รอยตรี วิเชษฐ เพ็ชรหิน
นายวิเชษฐ เสือภูมี
นายวิเชาว สุวรรณโณ
นายวิเชียร เกษศิริ
นายวิเชียร ขาวสงค
นายวิเชียร ดอนแรม
วาที่รอยตรี วิเชียร ถาวงศ
นายวิเชียร ทวีสูงเนิน
นายวิเชียร นันตะ
นายวิเชียร ปาณะพงศ
นายวิเชียร พันธภูมิ
นายวิเชียร พิมพดีด
นายวิเชียร รอดสิน
นายวิเชียร วงษราช
นายวิเชียร สมชาย
นายวิเชียร สาสังข
นายวิเชียร สุวรรณศรี
นายวิเชียร แสงสวาง
นายวิเชียร หลักทอง
นายวิเชียร หลําประเสริฐ
นายวิโชค อินเรือง
นายวิญู ประเสริฐสิน
นายวิญู สาพธิสา
นายวิฑูรย แนวคําดี
นายวิฑูรย ปาริจฉัตต

เลม ๑๓๐ 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

นายวิฑูรย เปรมปรี
นายวิฑูรย หมวดสันเทียะ
นายวิฑูรศักดิ์ ศิริจันทร
นายวิเดช แกวพิมพ
นายวิทยา กาทอง
นายวิทยา เกษาอาจ
นายวิทยา เกิดพันธุ
นายวิทยา จัมปะโสม
นายวิทยา ไชยภูมิ
นายวิทยา ดวงใจ
นายวิทยา ตอยยาตี
นายวิทยา ทิพยโชติ
นายวิทยา ทิพยมงคล
นายวิทยา นิยมพันธ
นายวิทยา ปกครอง
นายวิทยา ยางกลาง
นายวิทยา รอบรู
นายวิทยา ศรีรักษา
นายวิทยา ศรีวิพัฒน
นายวิทยา สวัสดิ์ศรี
นายวิทยา สาขามุละ
วาที่รอยเอก วิทยา สุดชาติ
นายวิทยา สุวรรณ
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายวิทยา อนุเกรียงไกร
นายวิทยา อรุณพูลทรัพย

หนา ๖๐
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวิทยา เอ็นดูราษฎร
นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน
นายวิทวัติ บั้งทอง
นายวิทวัส บุญสุวรรณ
นายวิทศรุต คําพันธ
นายวิทูรย ขาวขํา
นายวิทูรวงศทอง วิทูรางกูร
นายวิเทศ โพธิ์ทอง
นายวิเทียร เกตุศรี
นายวิธิวัติ รักษาภักดี
นายวินัด อุนแกว
นายวินัย จันทรหอม
นายวินัย ชูแตง
นายวินัย ธนไพศาลศิลป
นายวินัย นัยศิริธนาวงศ
นายวินัย ปนบรรจง
นายวินัย ปาปะเกา
นายวินัย แปนนอย
นายวินัย รัตนมาลี
นายวินัย ลอยเจริญ
นายวินัย สีสังวาลย
นายวินิจ ชนะเคราะห
นายวินิจ บุญลือ
นายวินิจ อินทานุกูล
นายวินิตย ไชยทองรักษ
นายวิบูลย คําทอง

เลม ๑๓๐ 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

นายวิบูลย ราชอุดม
นายวิบูลย สุขยานุดิษฐ
นายวิภพ พันธุควณิชย
นายวิมล เสนานุช
นายวิมล หนูนุม
นายวิมลศักดิ์ ลุนลา
นายวิมาน บรรณการกิจ
นายวิรชาติ เลาะยีตา
นายวิรพจน วงศวัฒนเกษม
นายวิรมย บุญพงษ
นายวิรัช จันทรเพ็ง
นายวิรัช เชื้อสุยะ
นายวิรัช บุญหยวก
นายวิรัช เปยะกัง
วาที่รอยตรี วิรัช พรหมกุล
นายวิรัช รุทโธ
นายวิรัช ศรีทอง
นายวิรัช อิ่มนุกูลกิจ
นายวิรัต ทองคํา
นายวิรัตน กุลชาติ
นายวิรัตน ชื่นใจ
นายวิรัตน ญาณะรมย
นายวิรัตน นาคนอย
นายวิรัตน บุญมาก
นายวิรัตน บุญยงค
นายวิรัตน พัฒนะสาร

หนา ๖๑
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวิรัตน พุทธทองศรี
นายวิรัตน โพธิ์มาตย
นายวิรัตน ราษีทัศน
นายวิรัตน วิทยานุวัฒน
นายวิรัตน อินทรจุฬ
นายวิริยะ ยศนํา
นายวิริยุท ปุราชะกา
นายวิรุฬ คุณเวียน
นายวิรุฬห วีระประทีป
จาสิบตํารวจ วิโรจน กลาวรางกูร
นายวิโรจน ขัติยศ
นายวิโรจน เคนเหลื่อม
นายวิโรจน ทองงาม
นายวิโรจน ปริกเพ็ชร
นายวิโรจน มานพ
นายวิโรจน รักเจริญพร
นายวิโรจน สันหมาน
นายวิโรจน สาริวงศจันทร
นายวิโรจน สุริเทศ
นายวิโรจน หนูขาว
นายวิโรจน อําพรวิชัย
นายวิลัยศักดิ์ อาจทวีกุล
นายวิลาศ กนกตระกูล
นายวิไล เบญจรูญ
นายวิวัฒ กามูณี
นายวิวัฒน บุญสุข

เลม ๑๓๐ 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

นายวิวัฒน เรืองนรา
นายวิวัฒน ศิริดํารง
นายวิวัตถ ไกรสิงห
นายวิวิธ ตัณฑเจริญรัตน
นายวิศณุ พงษวิจิตร
นายวิศรุต ทศพักตร
นายวิศวะ โทบุดดี
นายวิศิษฎ มุงนากลาง
นายวิศิษฏ ศรีวะรมย
นายวิศิษฐ ใจพันธ
นายวิศิษฐ สินสวัสดิ์
นายวิเศษ อิ่มรักษา
นายวิษณุ เกิดในหลา
นายวิษณุ ฉลองขวัญ
นายวิษณุ ซายสุพรรณ
นายวิษณุ ธิรามนต
นายวิษณุ ศักดิ์บูรณาเพชร
นายวิษณุศักดิ์ ศรีสุข
นายวิสัน สุคะมะโน
นายวิสันต เสวะนา
นายวิสิษฐ และอิ่ม
วาที่รอยตรี วิสุทธิ์ ไชยบุญตา
นายวิสุทธิ์ ทองจินดา
นายวิสุทธิศักดิ์ ปองเรือ
นายวีรเกียรติ ศรีอนันต
นายวีรเชษฐ เถาวัลย

หนา ๖๒
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
วาที่รอยตรี วีรเดช เกิดบานตะเคียน
นายวีรเทพ เนียมหัตถี
นายวีรนันท เกลี้ยงขํา
นายวีรพงศ ขําเหม
นายวีรพงษ พลที
นายวีรพงษ อุดมฉวี
นายวีรยุทธ ฟากวิลัย
นายวีรยุทธ เวกสูงเนิน
นายวีรวัฒน ธรรมแสง
นายวีรวัฒน นาคโสมกุล
นายวีรวัฒน สิมมาเคน
นายวีรวุฒิ รางกายดี
นายวีรศักดิ์ ดอนสามารถ
นายวีรศักดิ์ ทองดอนนอย
สิบเอก วีระ คงสมนึก
นายวีระ โคตรธรรม
นายวีระ จันตะวงค
พันจาเอก วีระ ทองคง
นายวีระ บัวลอย
นายวีระ รุงแจง
นายวีระ ศรีตนไชย
จาสิบตรี วีระ อนุสนธิ์
นายวีระ อานพาณิชย
นายวีระ อุยโพนทอง
นายวีระกูล ศรีวรสาร
นายวีระชัย ทะใครกลาง

เลม ๑๓๐ 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

นายวีระชัย ประจักษรัตนกิจ
นายวีระชัย พรหมบุตร
นายวีระชัย มณีพิมพ
นายวีระชาติ มาลัย
นายวีระชาติ หารวาระ
นายวีระเชษฐ ฮาดดา
นายวีระเดช จันทรโสภา
วาที่รอยตรี วีระเทพ บุญอนันต
นายวีระพงค สินทักษทรัพย
นายวีระพงศ บุณยัษเฐียร
นายวีระพงษ คําปาน
นายวีระพงษ วงศภักดี
นายวีระพจน บัวศรี
นายวีระพนธ วรพันธุ
นายวีระพล เจริญชนม
นายวีระพล เลิศพลานันต
นายวีระพันธ เกตุพันธุ
นายวีระพันธ สาฆะ
นายวีระยุทธ บุญรักษา
นายวีระวัฒน ชัชวาลย
นายวีระวัฒน ยะโสธร
นายวีระวุฒิ วงศวันดี
นายวีระศักดิ์ แกวนาง
นายวีระศักดิ์ คงวิเชียร
นายวีระศักดิ์ จันทรตื้อ
นายวีระศักดิ์ นิลโคตร

หนา ๖๓
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายวีระศักดิ์ บุบผารัตน
นายวีระศักดิ์ ปจฉาพร
นายวีระศักดิ์ พลมณี
นายวีระศักดิ์ พวงคํา
นายวีระศักดิ์ พิมพา
นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร
นายวีระศิลป กาญจนบุญชู
นายวีรัตน จิตสวาสดิ์
นายวีรัตน สานุมิตร
นายวุฒวินัย หงษบุญมี
นายวุฒิ เพียงเกษ
นายวุฒิ ศุภนราพรรค
นายวุฒิไกร กิขุนทด
นายวุฒิชัย ทองคํา
นายวุฒิชัย โทศรี
นายวุฒิชัย บุญรุง
นายวุฒิชัย มีพันธ
นายวุฒิชัย สามล
นายวุฒิชัย สิงหทอง
นายวุฒิชัย สีหะ
นายวุฒินันท สวัสดิวงษ
นายวุฒิพงศ ลาหนองแคน
นายวุฒิพงศ หลงละเลิง
นายวุฒิพงษ สงวนนาม
นายวุฒิพร ประทุมพงษ
นายวุฒิรัต สอนเครือ

เลม ๑๓๐ 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

นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว
นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
นายวุฒิศักดิ์ แปนโคตร
นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข
นายวุฒิศักดิ์ สุภิษะ
นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์
นายเวโรจน สาแกว
นายแวบือราเฮง แวบราเฮง
นายไวยวุฒิ พิมพะสอน
นายศรชัย โชติ
นายศรพิชิต สลางสิงห
สิบเอก ศรศักดิ์ เครืออินทร
นายศรัญู เปลรินทร
นายศรัญู มณีรัตนวรกุล
นายศรัณย สุนทรสิงท
นายศรัทธา แทนดี
นายศรายุทธ สุทธิโคตร
นายศรายุทธ สุนารี
นายศรายุธ ศรีสุวรรณ
นายศราวุฒิ ถาวร
นายศราวุฒิ พันธุชัยภูมิ
นายศราวุธ เกษสะอาด
นายศราวุธ มีเครือ
วาที่รอยตรี ศราวุธ สัพโส
นายศราวุธ สุขดี
นายศรีจันทรรวี ประสานศรี

หนา ๖๔
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายศรีณรงค เบ็ญจวงษ
วาที่รอยโท ศรีวิชัย วงษนุช
นายศรีสมบัติ สิมมา
นายศรีสุวรรณ พรรณขาม
นายศรีอําไพ ชิณโสม
นายศักดา บุญรอด
นายศักดา ศักดิวงศ
นายศักดา สวัสดี
นายศักดิ์ ทรงศรี
นายศักดิ์ พรหมรักษ
นายศักดิ์ชัย ครูแกว
นายศักดิ์ชัย คํายนต
นายศักดิ์ชัย ไชยชนะ
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนทาว
นายศักดิ์ชัย บุญเผย
นายศักดิ์ชัย หัตถกรรม
นายศักดิ์ชาย เกษร
นายศักดิ์ชาย ทองศรี
นายศักดิ์ณรงค ธีระธรรมาภรณ
นายศักดิ์ดา คําหวาน
นายศักดิ์ดา บุรีงาม
นายศักดิ์ดา เวียงนนท
นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ
นายศักดิ์ดา สมยา
นายศักดิ์ดาเดช นาดี
พันจาอากาศโท ศักดิ์บุรุษ คําคลี่

เลม ๑๓๐ 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

นายศักดิพันธุ มั่นคง
นายศักดิ์ศรี เยาวบุตร
นายศักดิ์สยาม ภูมิสูง
นายศักดิ์สิทธิ์ แกวมณี
นายศักดิ์สิทธิ์ คําฟูบุตร
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชะปญ
นายศักดิ์สิทธิ์ มุลตองคะ
นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ
นายศักดิ์สินธุ พันธุออน
นายศักดิ์สุดา ทองมี
นายศักดิ์สุบรรณ คันธา
นายศักดิ์อนันต จั้นอรัญ
นายศาปมุกติ์ ชินพงศ
นายศาสตรศิลป บุญเอก
นายศาสตรา พาบุดดา
นายศิขริน ตันเจียง
นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ
นายศิติชัย วันตะโพธิ์
นายศิรธันย บุญพา
จาสิบตํารวจ ศิริ ทิพยทนต
วาที่รอยตรี ศิริ นารีสา
นายศิริชัย จรินตะ
นายศิริชัย พันธุกิติยะ
นายศิริชัย สนิทไทย
นายศิริเดช ศรีสรอย
นายศิริพงษ ลุมกลาง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายศิริพงษ ศิริวารินทร
นายศิริพันธ ศูนยจันทร
นายศิริยศ วงษแพทย
นายศิริรักษ รณศิริ
นายศิริวัฒ วิไลสุทธิวงศ
นายศิริวัฒน เนียมสวรรค
นายศิริวัฒน ศิริวรรณ
นายศิริศักดิ์ คันศร
นายศิริศักดิ์ โภคาเพชร
นายศิริศักดิ์ อุนชัย
นายศิโรตม เพ็งธรรม
นายศิลปชัย นันตโลหิต
นายศิลปชัย นาทศรีทา
นายศิลปชัย แพงศรี
นายศิลปชัย ศรีทองแกว
นายศิลปธาน ไกรยรัตน
นายศิวดล ดวงหะคลัง
นายศิวพิชญ เวฬุ
นายศิวเรศ ทิพยราช
นายศุภกร กองทุน
นายศุภกฤต รอดแกว
วาที่รอยเอก ศุภกฤต เรืองสมบัติ
นายศุภเกียรติ สมณชางเผือก
นายศุภชัย ชมดี
นายศุภชัย นิเวศวรากร
นายศุภชัย บุญสิทธิ์

เลม ๑๓๐ 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

นายศุภชัย พิมพศรี
นายศุภชัย โอษฐิเวช
นายศุภชัย เฮียงคําไสย
นายศุภพงศ คลายคลึง
นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา
นายศุภรัช เทพพร
นายศุภฤกษ ทองหลอ
นายศุภฤกษ มหาวัน
นายศุภวัฒน โสภารัตน
นายศุภวิทย สุภโกศล
นายศุภวุฒิ บัวเจริญ
นายศุภสัณห แกวสําราญ
นายเศกสรรค ใจดี
นายเศกสิทธิ์ การีชุม
นายเศรษฐการ ไชยดํา
นายเศรษฐพงษ อุนทานนท
นายเศรษฐวิชญ อังคะฮาด
นายเศรษฐศักดิ์ ไสยาสน
นายเศรษฐา มอกทํามา
นายเศรษฐา แสงมาศ
นายสกล จรุงกิจสิทธิกุล
นายสกล ใจเย็น
นายสกล พาชิยานุกูล
นายสกลศักดิ์ บุญไชโย
นายสงกรานต จันทรตะ
วาที่รอยตรี สงกรานต ตาชื่น

หนา ๖๖
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสงกรานต ตุยกุลนา
นายสงขลา พนะโพธิ์
นายสงบ ขันทะมูล
นายสงบ ศรีอุดร
นายสงบ สารชาติ
นายสงบ สีโยพล
นายสงวน เตี้ยซี้
นายสงวน บุญรวม
นายสงวน เพ็ชรสุวรรณ
นายสงวน เยี้ยมผา
นายสงวน เอกทินวัฒน
นายสงวนศักดิ์ ถวิลการ
นายสงวนศักดิ์ นามพุทธา
นายสงวนศักดิ์ เสนาเพ็ง
นายสงา ไชยสุระ
นายสฎาษิต สุนทรดี
นายสดมภ ทอนโพธิ์
นายสตรง มูลสาร
นายสติ อินจันทร
นายสถาพร ชาญเฉลิม
นายสถาพร ตุยยวง
นายสถาพร ไตรพิษ
นายสถาพร บุญสิทธิ์
นายสถาพร แสงรัตน
นายสถิต ไชยรังษี
นายสถิตพร นิลรักษ

เลม ๑๓๐ 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

นายสถิตย จีนประสพ
นายสถิตย พลหนองหลวง
จาสิบเอก สถิตย เริงฤทธิ์
นายสถิตย ศรีถาวร
นายสถิตย ศรีพุทธา
นายสถิตย สอนศรี
นายสถิตยพงษ บัณฑิตกุล
นายสนชัย ทวีอินทร
นายสนธยา ปราบนอก
นายสนธิศักดิ์ สุขเกษตร
นายสนอง กัลยา
นายสนอง ดีแซง
นายสนอง ตาดโท
นายสนอง ถาวะโร
นายสนอง นามมูลตรี
นายสนอง พึ่งบานเกาะ
นายสนอง มุตตะโสภา
นายสนั่น ขวัญทองยิ้ม
นายสนั่น ซาบัวนอย
นายสนั่น พลชัย
นายสนาน กิณเรศ
นายสนาม ศรีสุวรรณ
นายสนิท เชื้อเพชร
นายสนิท โทแกว
นายสนิท นิลบุตร
นายสนิท พิษชนะชน

หนา ๖๗
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)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสนิท พุทธชาติ
นายสนิท รอดเซ็น
นายสนิท ศิริ
นายสนิท โสมาศรี
นายสนิท หาญเชิงชัย
นายสนิท ออนพฤกษภูมิ
นายสมเกียรติ การเกง
นายสมเกียรติ ไกรนรา
นายสมเกียรติ คงหาสุข
นายสมเกียรติ งามเลิศ
นายสมเกียรติ ชัยขุนพล
นายสมเกียรติ ทรัพยปราชญ
นายสมเกียรติ นวลวันดี
สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน
นายสมเกียรติ ประสมแกว
นายสมเกียรติ ไผเลี้ยง
นายสมเกียรติ พงษภักดิ์
นายสมเกียรติ มะเดื่อ
นายสมเกียรติ ยั่งยืน
นายสมเกียรติ ยิ้นซอน
นายสมเกียรติ เรียบรอย
นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์
นายสมเกียรติ วันเมฆ
นายสมเกียรติ เวียนมานะ
นายสมเกียรติ ศิลปวิศาล
นายสมเกียรติ สิริประเสริฐศิลป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓

นายสมเกียรติ ไสยเลิศ
นายสมเกียรติ ออยหวาน
นายสมควร จารุธนภัทร
นายสมควร ผาสุขธรรม
นายสมควร มูลคํา
นายสมควร ศรีจันทร
นายสมควร สุรเนตร
นายสมคิด แกวศรีหาวงศ
นายสมคิด จอมโพธิ์
นายสมคิด จันทรทิพย
นายสมคิด จําเริญสุข
นายสมคิด ชูโชติ
นายสมคิด โชติศรี
นายสมคิด ทองมาก
นายสมคิด บุญมา
นายสมคิด ผลเกิด
นายสมคิด พูลเพิ่ม
นายสมคิด ไพรบูรณ
นายสมคิด สวาสุ
นายสมคิด แสงอรุณ
จาเอก สมจิต ผลิพืช
นายสมจิต เรียบรอย
นายสมจิต หมุนขํา
นายสมจิตร นารีผล
นายสมจิตร ประดิษฐ
นายสมจิตร วาระโก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสมจิตร สุขแสงศรี
นายสมเจตน เกตุขาว
นายสมเจตน งอยจันทรศรี
นายสมชัย จารุจิตร
นายสมชัย ชูศรีนาค
นายสมชัย ทองสลับ
นายสมชัย นามสวาง
นายสมชัย พรมศรี
นายสมชัย พรหมทอง
นายสมชัย มุกธวัตร
นายสมชัย ลีลารัตนกุล
นายสมชัย สารพิศ
นายสมชัย แสงสวาง
นายสมชาติ กันทะวัง
นายสมชาติ ขอรม
นายสมชาติ พิทักษวงศ
นายสมชาติ สมปตตะ
นายสมชาย กระแสโสม
นายสมชาย กานกนก
นายสมชาย โกจินอก
นายสมชาย จันทรไกรทอง
นายสมชาย ชูวงค
นายสมชาย ไชยงาม
นายสมชาย ถาวรผล
นายสมชาย ทองศรี
นายสมชาย ทองอินทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕

นายสมชาย นาคเสน
นายสมชาย นามสอน
นายสมชาย บุญเทศ
นายสมชาย ปอมแกว
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
นายสมชาย ภุมรินทร
นายสมชาย ภูจํารูญ
นายสมชาย มรรคผล
นายสมชาย มะรัตน
นายสมชาย ยอดมุณี
นายสมชาย ยิ้มนอย
นายสมชาย ลิ้มประจันทร
นายสมชาย ไวคํา
นายสมชาย ศรีสวัสดิ์
นายสมชาย สารถอย
นายสมชาย อธิวาโส
นายสมชาย อินธิชัย
นายสมชาย อุตสาหะ
นายสมเชื่อม กิจพิทักษ
นายสมโชค สําเร็จกิจ
นายสมโชค สินธประจิม
นายสมโชค เอียดเฉลิม
นายสมเด็จ ภักมี
นายสมเด็จ ศรีสําราญ
นายสมถิ่น แสนทวีสุข
นายสมทบ ไชยฮะนิจ

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสมทรง กระจกรูป
นายสมนึก แกวจันทร
นายสมนึก คําเจริญ
นายสมนึก จิตขาว
นายสมนึก ชํานาญ
นายสมนึก ผงทวี
นายสมนึก ศรีวิไชย
นายสมนึก ศรีสุวรรณ
สิบเอก สมนึก สุขเอี่ยม
นายสมบัติ กระจางยุทธ
วาที่รอยตรี สมบัติ เกิดเพชร
นายสมบัติ คุณแกว
นายสมบัติ จันทะแสน
นายสมบัติ เจริญพืช
นายสมบัติ ชมชายผล
นายสมบัติ ไชยศร
นายสมบัติ ประสงค
นายสมบัติ ผาอินทร
นายสมบัติ พรมเสน
นายสมบัติ พุดนอก
วาที่รอยตรี สมบัติ โพธิ์นอก
นายสมบัติ มั่นเรืองศรี
นายสมบัติ รัตนชัยศิลป
นายสมบัติ ศรีเพ็ชร
นายสมบัติ สรางเบญจพล
นายสมบัติ สาสนาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗

นายสมบัติ สิทธิธนะ
นายสมบัติ สิริวงศเครือ
นายสมบัติ หนันทุม
นายสมบัติ อํานาจวงศ
นายสมบัติ อุตรัตน
นายสมบูรณ เขียวฉออน
นายสมบูรณ จันทรุณ
นายสมบูรณ เจนจังหรีด
นายสมบูรณ ทศภานนท
นายสมบูรณ วงษสุวรรณ
นายสมบูรณ สังวระ
วาที่รอยตรี สมบูรณ ออยขาว
นายสมบูรณ อินตรี
นายสมบูรณ อินอุนโชติ
นายสมปอง จิตมา
นายสมปอง นักการรอง
นายสมปอง อุดมลาภ
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
นายสมพงค เต็มหิรัญ
นายสมพงศ นาทอง
นายสมพงษ กิตติธีระศานต
นายสมพงษ ไกรยะราช
นายสมพงษ คนตรง
นายสมพงษ จันทวงศ
นายสมพงษ ทัศศรี
นายสมพงษ ธรรมชาติ

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสมพงษ นอยพันธุ
นายสมพงษ บุหงาเกษมสุข
นายสมพงษ ปานบุญ
นายสมพงษ พรมเกตุ
นายสมพงษ พลศักดิ์ซาย
นายสมพงษ พันวัง
นายสมพงษ สกุลจีน
นายสมพงษ สงสังข
นายสมพงษ สลุงใจดี
นายสมพงษ เหมรา
นายสมพงษ อิ่นอาย
นายสมพงษ อุดจิ๋ว
นายสมพร กตะศิลา
นายสมพร เกิดสิน
นายสมพร คลายวงษ
นายสมพร จันทรขอนแกน
นายสมพร จันทะนาม
นายสมพร ดิษฐเจริญ
นายสมพร ถิ่นปรุ
นายสมพร โถสายคํา
นายสมพร นอยดําเนิน
นายสมพร บุงทอง
นายสมพร บุญมี
นายสมพร ผลอินทร
นายสมพร เพชรสุวรรณ
สิบตํารวจเอก สมพร ฟุงสกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙

นายสมพร มาสุข
นายสมพร วัฒนยืนยง
นายสมพร ศรีวิพัฒน
นายสมพร สืบโสดา
นายสมพร สุทธิ
นายสมพร สูตรแกว
นายสมพร อินทะวงศ
นายสมพล โครพ
นายสมพล ชื่นงาม
นายสมพล พรหมรัตน
นายสมพัน ยะสะกะ
สิบเอก สมพันธ อุดมโชคทรัพย
นายสมพิศ กาติ๊บ
นายสมพิศ คําบุญเรือง
นายสมเพชร โนนสวาง
นายสมเพชร ปนซางคอน
นายสมเพชร ลาบัวใหญ
นายสมเพ็ชร ศรีลือ
นายสมเพียร เนื้อมั่น
นายสมเพียร รัตนศรีจันทร
นายสมภพ วงษโสภา
นายสมภูมิ นิลพงษ
วาที่รอยตรี สมโภช พุมเทียน
นายสมโภชน คนึงรัมย
นายสมโภชน ทองประดับ
นายสมมารถ อินทรชุมนุม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสมยศ ไชยโยธา
นายสมยศ ไชยสุภา
นายสมยศ ทองเมือง
นายสมยศ ทองริด
นายสมยศ นาคพัฒน
นายสมยศ ผันสวาง
นายสมยศ มนตรี
นายสมยศ มีศิลป
นายสมยศ เมืองอุดม
นายสมยศ ยอดกาวี
นายสมยศ วันนาหมอง
นายสมยศ ศรีนอก
นายสมยศ สมถะธัญการ
นายสมยศ สมมาตย
นายสมยศ สิงหคํา
นายสมยศ หลักบุญ
นายสมร ยืนนาน
นายสมรส มั่นยืน
นายสมลักษณ นามไพร
สิบตรี สมศรี วงษเย็น
นายสมศรี อินสุวรรณ
นายสมศักดิ์ กรอบสูงเนิน
นายสมศักดิ์ กังวานพณิชย
นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน
นายสมศักดิ์ เกรัมย
นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑

นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์

คําลือมี
เคี่ยงคําผง
จันทรใบเล็ก
เจริญผล
ฉ่ําคุย
ดวงศรีทอง
ดุสอน
ตอเสนา
แตมโคกสูง
ธาริน
บรรณาลัย
บัวเผื่อน
ปรึกษาตน
เปลงรัตน
พูลรอด
มั่งไมวัฒนา
แยมครวญ
รัตนบุรี
ฤทธิรณ
วงศหิรัญเดชา
วนวาที
เวียงเงิน
ศรีบุญเรือง
สีหราช
สุขสมัย
สุวรรณดารักษ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสมศักดิ์ โสมาศรี
นายสมศักดิ์ หาญคํา
นายสมศักดิ์ เอี่ยมกลิ่น
นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ
นายสมศักดิ์ เอี่ยวเล็ก
นายสมศิลป ขันธิกุล
นายสมสนุก พิมพมีลาย
นายสมสรรค กันยาหลง
นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย
วาที่รอยตรี สมสุข ถวิลคํา
นายสมหมาย จันทรนวม
นายสมหมาย ชายเกตุ
นายสมหมาย ชุมพล
นายสมหมาย ไชยแสงราช
นายสมหมาย ปตตาลี
นายสมหมาย มะโนราช
นายสมหมาย สุขหลอ
นายสมหมาย สุทธิเภท
นายสมหมาย หลอมประโคน
นายสมหวัง กลางมณี
นายสมหวัง เกตุอุบล
นายสมหวัง แกวบท
นายสมหวัง ภูหัวดอน
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง ศรัทธานุ
นายสมอาจ ใจหวังดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓

นายสมัย กะการดี
นายสมัย จันทรภา
นายสมัย ศรีทอง
นายสมาท ทรงนาศึก
นายสมาน ขุมทอง
นายสมาน คําโพธิ์
นายสมาน ชนะกุล
นายสมาน นอยวิเศษ
นายสมาน นาคา
นายสมาน ปลั่งกลาง
นายสมาน พรมเทพ
นายสมาน มะรัตน
นายสมาน เมหิ
นายสมาน เวียงปฏิ
นายสมาน สระจูม
นายสมาน สีสังขงาม
นายสมาน หวังผล
นายสมานมิตร แสนเสน
นายสยาม โยธารินทร
นายสรรคยศ หาวิรส
นายสรรณะรงษ กัลยาแกว
นายสรรเสริญ ชื่นชม
นายสรรเสริญ เส็งแดง
นายสรวิช ฉิมสวัสดิ์
นายสรวิชญ เรือนแกว
นายสรวิชญ เวชภัณฑ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสรวิศ พรมออน
นายสรศักดิ์ กอนดวง
นายสรศักดิ์ ฉิมศรี
นายสรศักดิ์ มณีรอด
นายสรางสรรค กิจโฉ
นายสรายุทธ หวยหงษทอง
นายสรายุทธ หุนสระนอย
นายสราวุฒิ ฉิมมาอุต
นายสราวุฒิ ศิริวรรณ
นายสราวุธ ยอดรักษ
นายสราวุธ สุขยิ่ง
นายสลัก พันธขาว
นายสลับ หอมสรอย
นายสวง ปรีดาผล
นายสวน ยะโสราษฎร
นายสวรรค สมกูล
นายสวัสดิ์ จิตรหลัง
นายสวัสดิ์ ชั่งสัจจา
นายสวัสดิ์ ทองเรือง
นายสวัสดิ์ บุญรอง
นายสวัสดิ์ รอบรู
นายสวัสดิ์ เรืองมณี
นายสวัสดิ์ สมมาตร
นายสวัสดิ์ สายแกว
นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ
นายสวัสดิ์ อาษาวัง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕

นายสวาง จันทรเจาะ
นายสวาง ชาวไชย
นายสวาง ประทาสู
นายสวาท จันทรนอย
นายสวาท เพ็ชรงาม
นายสวาท เย็นใจมา
นายสสิธร หนันดูน
นายสหธรรม ออนนางาม
นายสหพร พงศสุวรรณ
นายสหรัฐ พลวงศ
นายสหศักดิ์ ศรีบุญเรือง
นายสหัส นาบี
นายสองสี ใจคุมเกา
นายสอน กําลังเจริญ
นายสอาด หงษคํา
วาที่รอยตรี สะไกร โสมาศรี
นายสะดวก โสวะภาสน
นายสะหวี บงแกว
นายสะอาด ทนทาน
นายสังคม เผื่อนงูเหลือม
นายสังคม สุระศรี
นายสังวร ชมภูมาศ
นายสังวร ปราบเขตต
นายสังวาลย นิยม
นายสังวาลย พุมไสว
นายสังวาลย สายตา

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสังเวียน งามขาว
นายสังเวียน บุตรภักดี
นายสังเวียน เสียงดี
นายสังเวียน อิ่มเจริญ
นายสังหาร ระนาจ
นายสัจจานนท ชุมวาส
นายสัญญา ขาวปากรอ
นายสัญญา จันคนา
นายสัญญา บัวแยม
นายสัญญา โสมาพิมพ
นายสัณหชัย แดงมณี
นายสันติ แกวมะ
นายสันติ จารนัย
นายสันติ มุสิกา
นายสันติ ยิ้มปลื้ม
นายสันติ วิชาเดช
นายสันติ สพานทอง
นายสันติ หัดที
นายสันติชัย จันทราช
นายสันติชัย ชํานิประเสริฐกุล
นายสันติชัย บุญรักษ
นายสันติพงษ เสวตามร
สิบเอก สันติพจน พันธุสุวรรณ
นายสันติภพ โชติขันธ
นายสันติภัทร โคจีจุล
นายสันติรักษ ไชยเอียด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗

นายสันติศักดิ์ แสวงศิริผล
นายสันติสุข ทิวากร
นายสันติสุข ภูประสาท
นายสันทนา วงคแสงนอย
นายสันทะเสริด อุทโท
นายสันทัด พวงมะเทศ
นายสันธาร อินไชยยา
นายสัมพันธ อะทะสุวรรณ
นายสัมพาน บุญชํา
นายสัมภาษณ สิมเสมอ
นายสัมภาส เกษทอง
นายสัมภาส ชนะศรี
นายสัมฤทธิ์ แกวตา
นายสัมฤทธิ์ แกวพิภพ
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
นายสัมฤทธิ์ บุตรกูล
นายสัมฤทธิ์ ปสสา
นายสัมฤทธิ์ ปาปะขา
นายสัมฤทธิ์ เพ็งประสิทธิพงศ
นายสัมฤทธิ์ ศรีฤาชา
นายสัมฤทธิ์ แสงพระพาย
นายสัมฤทธิ์ ไสยกิจ
นายสา พรมสุข
นายสากนธ หมวดทิพย
นายสากล แสนมุงคุณ
นายสาคร ไปดวย

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสาคร ศรีเรือง
นายสาคร สมคําหลา
วาที่รอยตรี สาคร สุวรรณโภค
นายสาคร เสียงเย็น
นายสาธิต จันทรเพ็ญ
นายสาธิต บุญยรัตกลิน
นายสาธิต รัตนมาลี
นายสาธิต ศรีสด
นายสานิตย อุนโคตร
นายสาม รักษา
นายสามารถ กิ่งกุมกลาง
นายสามารถ แจมเมธีกุล
นายสามารถ ดาวศรประศาสน
นายสามารถ ทนสูงเนิน
นายสามารถ ศรีละ
นายสามารถ สายืน
นายสามารถ สุรํานาจ
นายสามารถ หมันการ
นายสามารถ เหิมขุนทด
นายสามารถ ออนสนิท
นายสายชล แกวรอด
นายสายชล จันทรสิงห
นายสายชล ปลุกใจราษฎร
นายสายชล สุขเทศ
จาสิบเอก สายเทพ ผองแผว
นายสายหยุด ชัยมีเขียว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙

นายสายัณต เสนวิรัช
นายสายัณห คอกขุนทด
นายสายัณห เจริญชัย
นายสายัณห ทองสาย
นายสายัณห พงศพัฒนานุกุล
นายสายัณห หลาบุดดา
นายสายัน พยอม
นายสายัน พิมพขันธ
นายสายันต กลั่นน้ําทิพย
นายสายันต ปานทอง
นายสายันต ศรีวิชา
นายสาริศ ขําศรีบุศ
นายสาโรจน จันทรเจริญ
นายสาโรจน ปาสาทัง
นายสาโรจน รัตนคํา
นายสาโรช จันทรบุตร
นายสาหัส ผักบัวเงิน
นายสําเนา คงประพันธ
นายสําเนา ชายหาด
นายสําเนา สําราญจิตร
นายสําเนียง คูณเมือง
นายสําเนียง พินาธุวงค
นายสําเนียง ฤทธิ์บํารุง
นายสําเภา แสงบุญ
นายสํารวย เกื้อทาน
นายสํารวย งามนิยม

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสํารวล จํารุญศรี
นายสําราญ จุทาสงค
นายสําราญ ซื่อตรง
นายสําราญ ถิตยประดิษฐ
นายสําราญ ทองมนต
นายสําราญ บุญเพ็ง
นายสําราญ บุรี
นายสําราญ บุษยจันทร
นายสําราญ ภูปุย
นายสําราญ สมณะ
นายสําราญ หลาบคํา
นายสําริด ขุขันธิน
นายสําเร็จ นนทภา
นายสําเร็จ พลสอนดา
นายสําเร็จ สระขาว
นายสําเริง คงคา
วาที่รอยตรี สําเริง จันทรเต็มดวง
นายสําเริง แดงจัด
นายสําเริง มดแสง
นายสําเริง มั่นยืน
นายสําลี เวียงจันทร
นายสําลี อับปะมะโห
นายสําอาง ประจันนวล
นายสําอางค โยยรัมย
นายสิงขร ริโยธา
นายสิงหคม ปญญาคํา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑

นายสิงหทอง วีระคํา
นายสิงหทอง สุขสิน
นายสิงหา งามศิลป
นายสิทธิชัย กระจายพันธ
นายสิทธิชัย หลานเศรษฐา
นายสิทธิโชค บุญภาสน
นายสิทธิโชค หมานมา
นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์
นายสิทธิพงศ เหมนิธิ
นายสิทธิพงษ เริ่มรักษ
นายสิทธิพร ชุมแกว
นายสิทธิพร สิมลา
นายสิทธิพล ปานกลาง
นายสิทธิพันธ ทิพยบุญศรี
สิบเอก ประภาส ทิพยสุข
นายสิรินทร ไชยศรีษะ
นายสิริพงศ ขาวทุง
นายสิริพงศ ปยวิบูลยกุล
นายสิวภพ ไสไหม
นายสีนวล สมเกา
นายสุกรี บุญปก
นายสุกิจ กฤษฎาวัตร
นายสุกิจ ดาหาร
นายสุกิจ ตะบุตร
นายสุกิจ พุทธชาติเสวี
นายสุกิจ ภูไพโรจน

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุกิจ เมฆประยูร
นายสุกิจ อิ่นแกว
นายสุกิจ อินเอี่ยม
นายสุกิจ อุทุมภา
นายสุขเกษม ภูอาราม
นายสุขเกษม มืดทับไทย
นายสุขเกษม รอมใจ
นายสุขคุม ลอยประโคน
นายสุขประเวช อสุระพงษ
นายสุขฤทัย สุขใจ
นายสุขศรี เพ็งพุฒ
นายสุขสันต ชูวังวัด
นายสุขเสริญ สมคะเน
นายสุขี ภูมิโสม
นายสุขี หมั่นประโคน
นายสุขุม จันทสุข
นายสุขุม จิตรกระจาง
นายสุคต เจริญจิตต
วาที่รอยตรี สุคนธ คําแดง
นายสุคนธ เทพเทียน
นายสุคนธ ยะณะโชติ
นายสุจิตต สิงหวารี
นายสุจิตร แพงชารี
นายสุจิน นิลวิสุทธิ์
นายสุจินต สุคันธนปญญา
นายสุเจต บุญโสภา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓

นายสุชน มิติตราพร
นายสุชัดร จันทรัตน
นายสุชาติ จําปางค
นายสุชาติ ใจสถาน
นายสุชาติ ฉายแสง
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร
นายสุชาติ ทองถนอม
นายสุชาติ ธารารมย
นายสุชาติ ผลภาษี
นายสุชาติ พวงทอง
นายสุชาติ เพชรกาศ
นายสุชาติ รอดเพชร
นายสุชาติ ลพพันธทอง
นายสุชาติ วิริยะเกียรติ
นายสุชาติ ศรีชุม
นายสุชาติ แสนบุญเรือง
นายสุชาติ หงษา
นายสุชาติ หมั่นเขตรกิจ
นายสุชาติ ออนรักษ
นายสุชิน นามจันทรลักษณ
นายสุเชฐ นวลยัง
นายสุฐิพงษ สุทธิ
นายสุดใจ รอดชมภู
นายสุดใจ ละคร
นายสุดใจ ศรีจันทรออน
นายสุดสงวน กันทะพันธ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุทธิ ไชยยนต
นายสุทธิ รูการนา
นายสุทธิเกียรติ ศิริกุล
นายสุทธิชัย โคตาแสง
นายสุทธิชัย นวลมะ
นายสุทธิชัย พานิช
นายสุทธินาถ ทานนท
นายสุทธิพงษ จุรุเทียบ
นายสุทธิพงษ นนทตุลา
นายสุทธิพงษ ลิ้มโสภณ
นายสุทธิพร ตนเถา
นายสุทธิพล สีสอนการ
นายสุทธิศักดิ์ เกตษา
นายสุทธิศักดิ์ มุลนอยสุ
นายสุทธิศักดิ์ รอดชื่น
นายสุทธี วรจิตร
นายสุทน ดอนไพร
นายสุทัด เพียเกษม
นายสุทัศ ศรีบุระ
นายสุทัศน กาใจ
นายสุทัศน โกมาร
นายสุทัศน คําทิพย
นายสุทัศน ดวงเอียด
นายสุทัศน ทิมพิทักษ
นายสุทัศน ปริยงค
นายสุทัศน พิณรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕

นายสุทัศน โยธาทูล
นายสุทัศน ศรีสวัสดิ์
นายสุทัศน แสงทอง
นายสุทิน ชวยวงศ
นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ
นายสุทิน ลัทธภาณุกช
นายสุทิน หลิ่มนอย
นายสุทิน ออนสุข
นายสุทินทร รัตนขอดสกุล
พลสํารองพิเศษสุทิศ คงศรี
นายสุทีป สามเกษร
นายสุเทพ จินดาพล
นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ
นายสุเทพ ทาอามาตย
จาสิบเอก สุเทพ นอยเวียง
นายสุเทพ ประทีปวัชรวงศ
นายสุเทพ ปาลสาร
นายสุเทพ ฤาชา
นายสุเทพ วงษเณร
นายสุเทพ เสนบุญมี
นายสุเทพ หมองอิน
นายสุเทพ อบเชย
นายสุเทพ อินทรรินทร
นายสุเทพจินดา สีแกวรัตนะ
นายสุธน นวลทิม
นายสุธน พงศสุวรรณ

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุธรรม เขียวหอม
นายสุธินันท ภักดีวุฒิ
นายสุธี เพิ่มพูนขันติสุข
นายสุธี อัมพรศักดิ์
นายสุธีร สัตยาภรณ
นายสุนทร เกษเกษี
นายสุนทร เกิดณรงค
นายสุนทร ไกรเกตุ
นายสุนทร เขียวน้ําเงิน
นายสุนทร คําดี
นายสุนทร จอมพรรษา
นายสุนทร ทั่งทอง
นายสุนทร นรดี
นายสุนทร นิลมาย
นายสุนทร บุญตา
วาที่รอยโท สุนทร บุญเยี่ยม
นายสุนทร ไพรงาม
นายสุนทร มณีสรอย
นายสุนทร สรอยเรืองศรี
นายสุนทรพิพิธ สงหนู
นายสุนทรา พงษเฉย
นายสุนันท ชูสกุล
นายสุนันท สวยงาม
นายสุเนต รักแกว
นายสุเนตร สุขาจารย
นายสุบรรณ วรรณทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗

นายสุบรรพ เพ็งศรี
นายสุบิน ดวงเกตุ
นายสุบิน ติณภูมิ
นายสุประกิจ สิงจานุสงค
นายสุประดิษฐ วังพฤกษ
นายสุพงษ เวโน
นายสุพจน กิติศรีวรพันธ
นายสุพจน จันดาหัวดง
นายสุพจน ทําจอม
นายสุพจน ประภาวงษ
นายสุพจน พงษสถิตย
นายสุพจน พันธพืช
นายสุพจน มีแกว
นายสุพจน เรืองแกว
นายสุพจน สงเสริม
นายสุพจน สมเพ็ง
นายสุพจน สุระพร
นายสุพจน สุวรรณภักดี
นายสุพจน หวังชวยกลาง
นายสุพจน เหงาพรหมมินทร
นายสุพจน อรุณโน
นายสุพจน เอ็นดู
นายสุพนธ สุยะหมุด
นายสุพเมธ พลเสน
นายสุพร คุณพาที
นายสุพรม มูลจุล

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
พลตํารวจสมัครสุพรรณ นามดี
นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
นายสุพรรณ รินชัย
นายสุพล มากนวล
นายสุพัฒน นนทะเสน
นายสุพัฒน รวมเงิน
นายสุพัฒน ศิลาโท
นายสุพัฒน สุทธิสา
จาสิบตํารวจ สุพัฒนพงษ แสงปาก
นายสุพิช พงษวิเศษ
นายสุพิชญ ลาลุน
นายสุพิศ โชติศรี
นายสุพิศ ศาลา
นายสุภชัย ไชยพลงาม
นายสุภชัย อัศวอักษร
นายสุภัทรชัย นิรมิตรนุรักษ
จาสิบตํารวจ สุภาพ จันทฤทธิ์
นายสุภาพ เนื่องโนราช
นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย
วาที่รอยตรี สุภาพ สมหวัง
นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชา
นายสุภาส มณีโชติ
นายสุภิญโญ เผือกยอด
นายสุมงคล ดีมาก
นายสุมิตรชัย โพธิขํา
นายสุเมธ จงใจมั่น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙

จาสิบโท สุเมธ เจริญเชาว
นายสุเมธ บุตรพิมพา
นายสุเมธ สมาลาวงษ
นายสุเมธ สอดจิตต
นายสุเมธ สุรินทร
นายสุเมธศักดิ์ ทองอม
นายสุรจิต ไชยยงค
นายสุรชัย กอดแกว
นายสุรชัย กิมาคม
นายสุรชัย คัชมุข
นายสุรชัย ใครนุนกา
นายสุรชัย บัวหลวง
นายสุรชัย พงศศรี
นายสุรชัย พลภูเมือง
นายสุรชัย พื้นดี
นายสุรชัย ภิญโญ
นายสุรชัย มหายศนันท
นายสุรชัย รูปศรี
นายสุรชัย วัฒนสุระ
นายสุรชัย ศรีรุณ
นายสุรชัย สมปาง
นายสุรชัย อาจหาญ
นายสุรชัย อุตทคะวาป
นายสุรชาติ เกิดศรี
นายสุรชาติ สุภักดี
นายสุรชาติ แสวงแกว

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุรชิต ชุมสวัสดิ์
นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท
นายสุรเชษฐ แจมสวาง
นายสุรเชษฐ ทองดี
นายสุรณรงค วงควิลาศ
นายสุรเดช ตื้อยศ
นายสุรเดช ทองประมูล
นายสุรเดช นิลนามะ
นายสุรเดช มีภักดี
นายสุรนันท เจะมะ
นายสุรนาถ ชลารัตน
นายสุรเนตร รังเสนา
นายสุรพงษ กงถัน
นายสุรพงษ กาพยกระโทก
นายสุรพงษ ซาตา
นายสุรพงษ ปญญาอุดมกุล
นายสุรพงษ พึ่งวอน
นายสุรพงษ สุภาษา
นายสุรพงษ หิมะนันท
นายสุรพงษ อนันทวรรณ
นายสุรพรรค อุปมา
นายสุรพล กาญจนเพชร
นายสุรพล แกวมา
นายสุรพล จิตจักร
นายสุรพล ชัยดวงศรี
นายสุรพล นันตาลิต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑

นายสุรพล บริสัย
นายสุรพล พรหมโคตร
นายสุรพล พวงมาเทศ
นายสุรพล มาดหมาย
นายสุรพล มีเกิดมูล
นายสุรพล ยังวัฒนา
นายสุรพล ศรีจันทร
นายสุรพล สดิน
นายสุรพล สุวพร
นายสุรพัฒน ตนทอง
นายสุรพันธ ภูทองเกษ
นายสุรพินท บัวสาย
นายสุรยุทธ นะมะปทมะราชัย
นายสุรวัฒน เดชชัยพิทักษ
นายสุรวุฒิ มานะจิตต
นายสุรศักดิ์ แกวลวน
นายสุรศักดิ์ เครือคํา
นายสุรศักดิ์ ชมชื่น
นายสุรศักดิ์ ดรชัย
นายสุรศักดิ์ พลเยี่ยม
นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน
นายสุรศักดิ์ มวงออน
นายสุรศักดิ์ โลหเพ็ชร
นายสุรศักดิ์ วิยาสิงห
นายสุรศักดิ์ ศรีทน
นายสุรศักดิ์ สถาวร

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุรศักดิ์ สาระคง
นายสุรศักดิ์ หมูเพชร
สิบเอก สุรสิทธิ์ ชํานาญอักษร
นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ
วาที่รอยตรี สุรสีห ญาณวุฒิ
นายสุระ คําบอ
นายสุระ ดวงริดี
นายสุระชัย พุฒซอน
นายสุระศักดิ์ คุณวัตร
นายสุระศักดิ์ อักษร
นายสุระศิลป โคตรประทุม
นายสุรักษ รักษา
นายสุรัช ทองสลับ
นายสุรัช พจนฉิมพลี
สิบโท สุรัตน เขตจัตุรัส
นายสุรัตน เคนมา
นายสุรัตน ดําเนิน
นายสุรัตน ดิษบรรจง
นายสุรัตน เปจะยัง
นายสุรัตน พันธรักษา
นายสุรัตน สุทธิ
นายสุรัตน เอกพันธ
นายสุรัติ ชางยอม
นายสุราษฎร ทองเจริญ
นายสุรินทร กิติลือ
นายสุรินทร ดํารงโภวรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓

นายสุรินทร เนียมแกว
นายสุรินทร เพ็ชรนิล
นายสุรินทร มากมูล
นายสุริย ศรีเครือดง
นายสุริยกรศาสตร ปริโยทัย
นายสุริยงค ไชยมงคล
นายสุริยน จันทกุล
นายสุริยนต เถายะบุตร
นายสุริยนต ภักมี
นายสุริยนต อินทรอุดม
นายสุริยวงศ หงษวิเศษ
นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน
นายสุริยะ พิมพาเลีย
นายสุริยัน คํามา
นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงศ
นายสุริยา แกวจันทร
นายสุริยา ทวะชารี
นายสุริยา ทองสงา
นายสุริยา ธรรมราช
นายสุริยา มั่งสวัสดิ์
นายสุริยา มาหะมะ
นายสุริยา โมกุดแอก
นายสุริยา ราชกรม
นายสุริยา สายมณี
นายสุลักษณ กุลเจก
นายสุไลหมาน ตาเดอิน

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุวงศ สนใจการคา
นายสุวนิชย นิดคําหาญ
นายสุวรรณ ไชยสมคุณ
นายสุวรรณ ทองตาม
นายสุวรรณ ธีระพงษธนากร
นายสุวรรณ บุญรัตน
นายสุวรรณ ภูทองขาว
นายสุวรรณ วิสัชนาม
นายสุวรรณ สืบสวน
นายสุวรรณ สุภาพพิบูลย
นายสุวรรณ องคนาม
นายสุวรรณ สุราอามาตย
นายสุวรรณ อินทรรักษ
นายสุวัจน แกวเพ็ง
นายสุวัฒน กลางแกว
นายสุวัฒน โกมลแมน
นายสุวัฒน ขัณฑสุนทรไกร
นายสุวัฒน บุญสิงหศร
นายสุวัฒน ประกายหงษมณี
นายสุวัฒน โรยดี
นายสุวัฒน แสนกระจาย
นายสุวิช เลี้ยงดีศรีสุข
นายสุวิชชา ตรีพรหม
นายสุวิชา สีมาพล
นายสุวิณ เทพสาธร
นายสุวิต ประวันตา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุวิทย กัลยาประสิทธิ์
นายสุวิทย ขันติทอง
นายสุวิทย คงเกตุ
นายสุวิทย โคกพุม
นายสุวิทย จิโนรส
นายสุวิทย ไชยพัฒน
นายสุวิทย ทองงอก
นายสุวิทย ทิพยศรีนิมิต
นายสุวิทย พรหมพินิจ
นายสุวิทย พันธุเทศ
นายสุวิทย ภักดิ์สุขเจริญ
นายสุวิทย ยาประสิทธิ์
นายสุวิทย วงศปอง
นายสุวิทย สอนสะอาด
นายสุวิทย สอนฮุง
นายสุวิทย สังฆพัฒน
นายสุวิทย สุทธิแพทย
นายสุวิทย โอมาก
นายสุวิทยชัย ขวัญศรี
นายเสกสม วรรณา
นายเสกสรร เทียนทอง
นายเสกสรรค กนกพรพรรณ
นายเสกสรรค นอยจันทร
นายเสกสรรค สามสี
วาที่รอยตรี เสกสรรค โสดเสียว
นายเสกสิทธิ์ เวชสาร

๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
วาที่พันตรี เสงี่ยม อัฐประจง
นายเสฏฐวุฒิ แคนศิลา
นายเสฐียร จันทะมูล
นายเสถียร จันทศรี
วาที่รอยตรี เสถียร จุติมา
นายเสถียร นอยดํา
นายเสถียร พนมใส
นายเสถียร มงคล
นายเสถียร ลําภา
นายเสถียร สีสด
นายเสถียร สุกรรณ
นายเสถียร ใสศรัทธา
นายเสถียรภัทร สมฤทธิ์
นายเสนห ขวัญคง
นายเสนห ประทุม
นายเสนห พรหมแกว
นายเสนห แพนพันธุอวน
นายเสนห รัชฏา
นายเสนอ กันรัมย
นายเสนอ ใจซื่อ
นายเสนอ นิลคง
นายเสนอ ศรีวะรมย
นายเสนอ ใหมจุย
นายเสนาะ แกวมุกดา
นายเสนีย จินตกสิกรรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗

นายเสมือน สุขยา
นายเสริม พิลาศรี
นายเสริมเกียรติ อยูเย็น
นายเสริมชัย สังกะเพศ
นายเสริมโชค บุระเนตร
นายเสริมพล แกวขาว
นายเสรี กาหลง
นายเสรี เกษสกุล
นายเสรี คงสบาย
นายเสรี ชังภัย
นายเสรี ดั้งขุนทด
นายเสรี ตุมออน
นายเสรี บัวศรี
นายเสรี ปนสุข
นายเสรี ยอดฉัตร
นายเสรี ยีดอรอแม
นายเสรี เสมพูล
นายเสรี แสวงจิตต
นายเสรีย ขุนคํา
นายเสวมาตยา คณากรณ
นายเสวียง มูลติไชย
นายเสวียน ปุระสะเก
นายเสารรี อินทะชัย
นายเสียงเงียบ โกเศยโยธิน
นายแสงจันทร ภูมิภักดิ์
นายแสงฉาย หวงประโคน

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายแสงดาว ขวัญนาค
นายแสงเดือน หอมเมือง
นายแสงทอง พันธเพชร
นายแสงหิรัญ สุวรรณรัตน
นายแสงอนันต สมทรง
นายแสงอุทัย สุดเทวี
นายแสนคม พันธุ
นายแสวง ใจรังสี
นายแสวง ทอนศรี
นายแสวง ประดับศิลป
นายแสวง ศรีพะเนิน
พลตํารวจโสภณ ปานแจม
นายโสภณ แพทยพิทักษ
นายโสภณ ภาณุลาวัณย
นายโสภณ ภูมิสุราษฎร
นายโสภณ วงศโพธิ์ไทร
นายโสภณ สายไหม
นายโสภณ สุขชวย
นายโสภณ เหมือนชู
นายโสฬส เอมบัณฑิตย
นายใส เงาศรี
นายไสว ขันธวิชัย
นายไสว ไชยหมื่น
นายไสว เรืองศรี
นายไสว ไรจันทึก
นายหมัดยะมี บิลแหละ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙

นายหัฐพงษ ชาติไทย
นายหัสชัย วิเชียรรัตน
นายหาญ แถวนาชุม
นายเหรียญทอง กาฬหวา
นายเหรียญทอง เจียมตัว
นายเหรียญทอง แสงสุข
นายใหม ธนะวงศ
นายอกนิษฐ รัตนรักษ
นายองคการ กอนอย
นายองอาจ แกวอน
นายองอาจ จูมสีมา
นายอโณทัย เจะโซะ
นายอดิชัย ศรีปราชญ
นายอดินันท เดชพงษ
นายอดิพงษ กันหมุด
นายอดิรุตน พลยุทธ
นายอดิเรก คนตรง
นายอดิศร แกวเซง
นายอดิศร เคหไพบูลย
นายอดิศร แดงเรือน
นายอดิศร บุญสอน
นายอดิศักดิ์ กรีเทพ
นายอดิศักดิ์ ตระกุลผิว
นายอดิศักดิ์ ประกิคะ
นายอดิศักดิ์ พันธุพฤกษา
นายอดิศักดิ์ พิยะ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติ
นายอดิศักดิ์ สังหมื่นเหมา
นายอดุล ตีสถิตย
นายอดุล โตเขียว
นายอดุล อิงแกว
นายอดุลย คําตัน
นายอดุลย จันธิมา
นายอดุลย จํารัส
นายอดุลย ธรรมเจริญ
นายอดุลย บุญประสิทธิ์
นายอดุลย พันธนอย
นายอดุลย ภูสิตลิต
นายอดุลย ลมงาม
นายอดุลย เวทมาหะ
นายอดุลย สีหมัด
นายอดุลยศักดิ์ ลอมพรม
วาที่รอยตรี อติจิตต ไมมีทุกข
นายอติชาต ชนะสงคราม
นายอติรัตน ดวงประยูร
นายอติเวทย งามชัด
นายอธิปติ จิตภักดี
นายอธิพัชร รัตนภาค
นายอธิวัฒน ธีรเศรษฐ
นายอนัน สนเทียนวัด
นายอนัน สมาธิ
นายอนันต ขวัญทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑

นายอนันต ชโลธร
นายอนันต ชางตอ
วาที่รอยตรี อนันต ติณะรัตน
นายอนันต ทิพยรักษ
นายอนันต เปยมดี
นายอนันต พุมพันธวงศ
นายอนันต ฟองเอม
นายอนันต มณีรัตน
นายอนันต รัตนขันแสง
นายอนันต ศรีโสภา
นายอนันต สมีพันธ
นายอนันต สิงหหา
นายอนันต สุขุมทอง
นายอนันต อินเตชะ
นายอนันตชัย เคนไชยวงศ
นายอนันตพงศ ปนะเก
นายอนันตศักดิ์ ดาวแดน
นายอนันตศักดิ์ มาทัพ
นายอนัส บินอาแซ
นายอนิรุท ศรีสมบูรณ
นายอนิรุทธ ทองจันทร
นายอนิรุธ แกนจันทร
นายอนิวรรตน กฤตเวทิน
นายอนิวัตต พิกุล
นายอนุชา จูมทอง
นายอนุชา ชัยหา

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอนุชา ไชยมูล
นายอนุชา ทะราศรี
นายอนุชา นพรัมภา
นายอนุชา เสิดแสงมุข
นายอนุชาติ เพ็งกลั่น
นายอนุชิต กลิ่นกําเนิด
นายอนุชิต บัวพุฒ
นายอนุชิต สายเสมา
นายอนุพงค สุวรรณเวหา
วาที่รอยตรี อนุพงศ ภูมิใหญ
นายอนุพงษ จอมเพ็ง
นายอนุพันธ ราศรี
นายอนุรักษ โกสิทธิ์
นายอนุรักษ บุญจันทร
นายอนุราช ลิลากุด
นายอนุลักษณ เครือคํา
นายอนุวัฒน ผลดํา
นายอนุวัต ปุราถานัง
นายอนุวัตร วินัยพานิช
นายอนุศักดิ์ พวงธรรม
นายอนุศิษฏ แสงชาติ
นายอนุสร แสไพศาล
นายอนุสรณ เตนากุล
นายอนุสรณ สารเสวก
นายอนุสรณ ออนสองชั้น
นายอนุสิฏฐ ปสนิตย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓

นายอโน นัครามนตรี
นายอภัย วังหนองเสียว
นายอภิชัย ธิณทัพ
นายอภิชัย นิละปะกะ
นายอภิชัย พิศโสระ
นายอภิชัย สุนทรส
นายอภิชาต จงวิจิตร
นายอภิชาติ เกตุขวง
นายอภิชาติ จันทรสวาง
นายอภิชาติ จันหัวนา
นายอภิชาติ ฉัตรสุวรรณ
นายอภิชาติ เฉลิมชาติ
นายอภิชาติ ทองอินทร
นายอภิชาติ นาถ้ําพลอย
นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
นายอภิชาติ สุระคาย
นายอภิเชษฐ ทองกอบสม
นายอภิญญา จันทรสละ
นายอภิญญา รักษาแสง
นายอภินันท กอนกลีบ
นายอภินันท ฐิติภรณพันธ
นายอภินันท นามสวัสดิ์
นายอภิมุข สิงหปุระ
นายอภิรมย รักษาสัตย
นายอภิรักษ จันทรสราง
นายอภิรักษ ชารีรักษ

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอภิรักษ ศรีวโรบล
นายอภิรักษ อุนรักษา
นายอภิรัตน พรหมรักษา
นายอภิรัตน พิลาแดง
นายอภิวัชร ทองลพ
นายอภิวัฒน ใจยั่งยืน
นายอภิวัฒน ชาดง
นายอภิวัฒน สุริยา
นายอภิศักดิ์ มารมย
นายอภิสิทธิ์ ดวงศรี
วาที่รอยตรี อภิสิทธิ์ ดาโอภา
นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร
นายอภิสิทธิ์ วงสีสา
นายอภิสิทธิ์ อุคํา
นายอมร นาคปก
นายอมร แสนสุด
นายอมรมิตร โสภัณนา
นายอมรวัฒน ชนะภักดิ์
นายอมรินทร ภักดี
นายอมรินทร สุวรรณกูฏ
นายอยุธยา สุวรรณกูฏ
นายอรรคพล คําภู
นายอรรณพ ยะตา
นายอรรถกร ชัยมูล
นายอรรถนพ ชูศรี
นายอรรถพร คตสุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕

นายอรรถพร เพียสุพรรณ
นายอรรถพร วันดีเรืองไพศาล
นายอรรถพร สุนทรพงศ
นายอรรถพร แสนโคตร
นายอรรถพันธ ใจจอง
นายอรรถสิทธิ พาหาญ
นายอราม ภูเขียว
นายอรุณ เกิดศิลานนท
นายอรุณ ชูชวย
นายอรุณ ไตรสกุล
นายอรุณ บุญชู
นายอรุณ รักจุย
นายอรุณ โวหารกลา
นายอรุณ แสงจันทร
นายอรุณศักดิ์ ภูมิมณี
นายอรุณศักดิ์ วงศรีไข
นายอลงกต เพชราเวช
นายอลงกรณ ซึมกลาง
นายอวยชัย พิลึก
นายอวยชัย สุขณะล้ํา
นายอวยชัย หิรัญกาญจน
นายอวีนันท ธรรมประสาร
นายอะหหมัด สาและ
นายอักษร อรรคนันต
นายอัครเดช จันลา
นายอัครเดชน เรืองสุวรรณ

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอัครพล ผาปริญญา
นายอัครพล ผือโย
นายอังกูล จันทวงค
นายอังคาร เบานี
นายอัฏฐผล ถิรพรพงษศิริ
นายอัฐพล เผือทะนา
นายอับดลเหลาะ หีมบู
นายอับดุลนาเซ วามุ
นายอับดุลเลาะห อาบูเละ
นายอับดุลอาซิ เจะแว
นายอับดุลอาซิ ดอเลาะ
นายอัมพร บุตรทุมพันธ
นายอัศราวุฒิ จันทรมา
นายอัศวกรณ สิทธิศักดิ์
นายอัศวิน ศรีบัว
นายอัศวิน อาจเดช
นายอัษกร ตัณฑกูล
นายอัษฎาวุธ คชพันธ
นายอัษฎาวุธ ฆบูชา
นายอาคม เขียวสระคู
นายอาคม เดชคุณมาก
นายอาคม บุญไพโรจน
นายอาคม ปรีพูล
นายอาคม มีแสง
นายอาคม เสาวบุปผา
นายอาจินต งามกมลรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗

นายอาชวัน ทรงธรรม
นายอาณัฐพล ภูมีแกดํา
นายอาณัติ ยีมะยี
นายอาดุลย ดวงราษี
นายอาทร เสาสูง
นายอาทิต กันธินาม
นายอาทิตย กลิ่นหอม
นายอาทิตย ธํารงชัยชนะ
นายอาทิตย พรมมณี
นายอาทิตย มะลิแกว
นายอาทิตยอุทัย ออนสง
นายอานนท คํานอย
นายอานนท ทาปศรี
นายอานนท ธุระ
นายอานนท นนทวัน
นายอานันท หงสพันธุ
นายอารมณ บานใหม
นายอารมณ ศิลาคม
นายอารักษ ดีแม
นายอารัญ หนองหลวง
นายอาริน เขื่อนแกว
นายอาริยะ อุทัยวรรณ
วาที่รอยตรี อารี การีมี
นายอาวุธ เครือแดง
นายอาวุธ ลือชา
นายอาหมาด ปราบปราม

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอําคา ไชยพันโท
นายอํานวย นันทฤทธิ์
นายอํานวย โพธินาม
นายอํานวย ยศคํา
นายอํานวย ยศหนัก
นายอํานวย ยิ้มใย
นายอํานวย ลือชา
นายอํานวย สุนันตะ
นายอํานวย อุดมปรีชา
นายอํานาจ จุนวังโส
นายอํานาจ โตน้ํา
นายอํานาจ ทองเชื้อ
นายอํานาจ ทิพจรูญ
นายอํานาจ ปตตาเนย
นายอํานาจ พิมรัตน
นายอํานาจ พุทธรักขิโต
นายอํานาจ ลายพยัคฆ
นายอํานาจ ศรีรงค
นายอํานาจ สมเวช
นายอํานาจ สุขหอ
นายอํานาจ สุคตะ
นายอํานาจ อุนอก
นายอําพร อมเถื่อน
นายอําพล กิจเรืองศรี
นายอําพล บุญรอง
นายอําพล ลือสมุทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายอําพล สลับแกว
นายอําไพ เจริญวัย
นายอําไพ ศรีสงคราม
นายอิทธิกร เพ็งรอด
นายอิทธิพงษ เอกวงษา
นายอิทธิพล ไชยสนาม
นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
นายอิทธิพล พูลสวัสดิ์
นายอิทธิพล มณีราชกิจ
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
วาที่รอยโท อิทธิพัทธ พรมเขียว
นายอินคํา คําสองสี
นายอินทพงษ จินดาทิพย
นายอิศราวุฒ สมซา
นายอิสมาแอล บาดง
นายอิสรพงษ อินสวาง
นายอิสรา รักชาติ
นายอุกฤษฏ อุนทาว
วาที่รอยตรี อุดม เกตุแกว
นายอุดม ชวยคงคา
นายอุดม ไชยชนะ
นายอุดม เดชะบุญ
นายอุดม ตนจาน
นายอุดม ทิพยนรากุล
นายอุดม ธิเนตร
นายอุดม บุญเกตุ

๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอุดม บุญเถิง
นายอุดม บุตรแสง
นายอุดม พานจํานงค
นายอุดม ยงยุทธ
นายอุดม ยารวง
นายอุดม วิเศษชู
นายอุดม ศักดิ์ศรี
นายอุดมเดช หนูสวี
นายอุดมนันท นันทกาญจน
นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา
นายอุดร จันทสิทธิ์
นายอุดร ดวงมณี
นายอุดร รูยาม
นายอุดร โลหะรัตน
นายอุทัย กาญจนะ
นายอุทัย กาบแกว
นายอุทัย คําดี
นายอุทัย ไชยกลาง
นายอุทัย เดชธนสมบัติ
นายอุทัย ทองทาตา
นายอุทัย บุญประสิทธิ์
นายอุทัย บุญเพชรทอง
นายอุทัย พงษาปาน
นายอุทัย พิมพรภิรมย
นายอุทัย โพติยะ
นายอุทัย ภูสัตยาธนพร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑

นายอุทัย รัตนกันทา
นายอุทัย ศรีวิบูลย
นายอุทัย สรรพสมบัติ
นายอุทัย สุขใส
นายอุทัย เสนเศษ
นายอุทัย หวันเก
นายอุทัยผิน เครือคํา
นายอุทาน คุณยงค
นายอุทาน ยานกาย
นายอุทิศ พันชาติ
นายอุทิศ รักษมณี
นายอุทิศ สาระรัตน
นายอุเทน นันสมบัติ
นายอุธาน โคตรภักดี
นายอุบล เจริญฤทธิ์
นายอุบล สีสมยา
นายอุปถัมภ ทองสิงห
นายอุระ บุตรศาสตร
นายอุระ ศรีอิสาณ
นายอุไลย ศรีทา
นายอุฬาร จันทบุตร
นายอูต ตรีอุดม
นายเอกชัย ไชยสุวรรณ
นายเอกชัย ประดับทอง
นายเอกชัย สัตยารักษ
นายเอกชัย ออทอง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายเอกฐสิทธิ์ กอบกํา
นายเอกนรินทร พันธเดช
นายเอกภพ กลําพบุตร
นายเอกวัฒน กาฬบุตร
นายเอกวัฒน ลอสุนิรันดร
นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร
นายเอนก กองคํา
นายเอนก แจงแกว
นายเอนก ชาติพหล
นายเอนก ไชยโย
นายเอนก บุญสวน
นายเอนก ศรีศาสตร
นายเอนก สามิบัติ
นายเอราวัณ เมิงไชยสงค
นายเอื้อน ชูวงษ
นายเอื้อน ตาระเต็ง
นายโอภาส จันทรลา
นายโอภาส สิงหสีดา
นายไอศวรรย ปลัดศรีชวย
นายฮาซัน เบ็ญลาเซ็ง
นางกงใจ เกงโทน
นางกชกร จาแสนชื่น
นางกชกร ชํามะลี
นางกชกร ไชยบุบผา
นางกชพร ศรียาภัย
นางกชพรรณ คมขํา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
นางกชภรณ เนื่องโสม
นางกชมาศ จันทมาตย
นางกชวรรณ คงนิล
นางสาวกชวรรณ บุบผโชติ
นางกณัฐฐา บุญประสิทธิ์
วาที่รอยตรีหญิง กณิษฐกานต
คงมงคล
นางสาวกตวลี คะชา
นางสาวกทลี พริ้งเพราะ
นางสาวกนก คําแดง
นางสาวกนกกร จามร
นางกนกกาญจน ผาสุขนิตย
นางกนกณัฐ รัตนา
นางกนกทิพย กลิ่นทุง
นางสาวกนกทิพย โกรธกลา
นางกนกนาถ สิทธิธรรม
นางกนกนุช เขียวเขิน
นางสาวกนกพร คําโสภา
นางกนกพร จันทรา
นางกนกพร ดวงคําภา
นางกนกพร ทองธิราช
นางสาวกนกพร นวมนาค
นางกนกพร บัลลพวานิช
นางกนกพร บุญอาจ
นางกนกพร ปานกลีบ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกนกพร พงศธนากุล
นางกนกพร มากเหลือ
นางกนกพร มูลไทย
นางกนกพร ศรีเปลี่ยนจันทร
นางกนกพร ศรีภูธร
นางกนกพร สันหมุด
นางกนกพร สิริกมลา
นางกนกพร อินรัมย
นางกนกพรรณ บุญธรรม
นางกนกพิชญ พันธเขตกิจ
นางกนกภรณ นิลสนธิ
นางสาวกนกรัตน ตังควุฒิวิจิตร
นางกนกลดา คงเจริญสุข
นางสาวกนกวรรณ กันเกียว
นางกนกวรรณ แกวมวง
นางสาวกนกวรรณ คํานวนสินธุ
นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล
นางกนกวรรณ ชางประดิษฐ
นางกนกวรรณ ทองใหญ
นางกนกวรรณ ทีจันทึก
นางกนกวรรณ นิลพงษ
นางกนกวรรณ แนวคําดี
นางกนกวรรณ บรรลือหาญ
นางกนกวรรณ เปรมแฉง
นางกนกวรรณ เวียงสมุทร
นางกนกวรรณ สมใจ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔

นางสาวกนกวรรณ สังขสอน
นางกนกวรรณ สายนุย
นางกนกวรรณ สุริโยปการ
นางกนกวรรณ แสงเจริญ
นางกนกวรรณ แสงระวี
นางกนกวรรณ อรรถวัน
นางกนกวรรณ อาจหาญ
นางกนกวรี มาแกว
นางกนกอร ดอนพรมมะ
นางกนิฎาธร ภมรวงคขันธ
นางกนิษฐา ขันสิงห
นางกนิษฐา จําปาวงค
นางกนิษฐา ถุงจันทร
นางสาวกนิษฐา ทัพมอญ
นางกนิษฐา รื่นรมย
นางกนิษฐา ศิริพานิช
นางกนิษฐา สุนันตะกูล
นางกมลชน กรวยทอง
นางกมลชนก คลองขยัน
นางกมลชนก วรเวช
นางกมลชนก สุดใจ
นางกมลทิพย กลิ่นเพ็ชร
นางกมลทิพย บุญเลิศ
นางกมลทิพย ภักดี
นางกมลพร กุนแกว
นางกมลพร ชาญเจริญ

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์
นางกมลพร สอนภักดี
นางกมลพร สุวรักษ
นางกมลภัทร วัฒนาสุข
นางกมลมาส วาทโยธา
นางกมลรัตต เจริญวงศ
นางสาวกมลรัตน เชษฐเจริญรัตน
นางสาวกมลรัตน บุญเรืองขาว
นางกมลรัตน รัตนจันทร
นางกมลรัตน อวนมะโฮง
นางกมลลักษณ บุญโสม
นางกมลลักษณ อุดแบน
นางกมลวรรณ จิตจักร
นางกมลวรรณ ตันติวัฒน
นางกมลวรรณ ทิพยอักษร
นางกมลวรรณ บุญศักดิ์
นางกมลวรรณ ลิวไธสง
นางกมลวรรณ ศรีมันตะ
นางสาวกมลวรรณ สายกระสุน
นางสาวกมลวรรณ เสมอหนา
นางกมลวรรณ แสงอรุณ
นางกมลวรรณ โสภา
นางกมลวัล ยุวเสวี
นางกมลศิริ ขันขวา
นางกมลศิริ ชมเชย
นางกมลสรวง คนเฉียบ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลา สายทอง
นางกรกช สืบพงศ
นางกรกนก กตะศิลา
นางกรกนก กํานิล
นางสาวกรกนก ดาศรี
นางสาวกรกนก มะลิทอง
นางกรกนก เมฆศรี
นางกรกมล ผักหวาน
นางกรกานดา ซายจันทึก
นางกรชนก เฟอยปญญา
นางกรรญา สีดาพาลี
นางสาวกรรณทิพย สวางวงศสิน
นางสาวกรรณษฌา คุมทอง
นางกรรณิกา คณานันท
นางกรรณิกา ซาหยอง
นางกรรณิกา ดํารงคกาญจน
นางกรรณิกา ทองนาค
นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ
นางสาวกรรณิกา ประสงคจินดา
นางสาวกรรณิกา เพชรชารี
นางกรรณิกา รัตนะนาม
นางกรรณิกา วังทะพันธ
นางกรรณิกา วิบูลยสิน
นางกรรณิกา วิวรรธนโภคิน
นางกรรณิกา ศุภปญญาวุฒิ
นางกรรณิกา สุทธิแพทย

๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกรรณิการ การะเกตุ
นางกรรณิการ เกื้อทาน
นางสาวกรรณิการ ชางตอ
นางกรรณิการ โชติพูล
นางกรรณิการ ตามัย
นางสาวกรรณิการ ธรรมขันแกว
นางสาวกรรณิการ ธิกาพันธวรรณา
นางกรรณิการ นามนนท
นางกรรณิการ บุญชวลิต
นางสาวกรรณิการ ประทุมมาลย
นางกรรณิการ พรหมมินทร
นางกรรณิการ พัสดร
นางสาวกรรณิการ แพงเวียงจันทร
นางกรรณิการ มานะสุบิน
นางกรรณิการ มีสิทธิ์
นางสาวกรรณิการ วัฒนวงศ
นางกรรณิการ ศรีเศษ
นางกรรณิการ สวัสดี
นางกรรณิการ สิงหสถิตย
นางกรรณิการ สุขจิต
นางกรรณิการ สุระเสียง
นางกรรณิการ เสนาวัง
นางกรรณิการ โสภากาล
นางกรรณิการ อรัญวงศ
นางกรรภิรมย ดารา
นางสาวกรรหา ปานแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรวรรณ กลาพรอม
นางกรวรรณ วิวรเมธากูล
นางกรวิกา กาติ๊บ
นางกรวิภา สวนบุรี
นางกรศิริ ศิริแกว
นางกรองกาญจน กรุณกิจ
นางกรองแกว ปตเตย
นางกรองแกว พักกระโทก
นางกรองแกว วรรณพฤกษ
นางสาวกรองเงิน วีระวงศสุวรรณ
นางสาวกรองทอง รัตนพันธ
นางกรอบแกว บุรีวงศวัฒนะ
นางกรัญญา ศรีมูล
นางกรีลาวรรณ เบญจกุล
นางสาวกรุณา นิ่มเรือง
นางกรุณา พยัคฆชนม
นางกรุณา ราษฎรบํารุง
นางกฤชญา จันทรประภา
นางกฤตชญา สุขเพ็ญ
นางกฤตติกา กาวิน
นางกฤตติกา เตยดอน
นางกฤตพร เจริญ
นางกฤตพร สิงหไชย
นางกฤตยา จุลละมณฑล
นางกฤตยากร สถานพงษ
นางสาวกฤติกา จารุจินดาพล

๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกฤติกา นิลเพชร
นางกฤติกา บุญมน
นางสาวกฤติกา แวนาแว
นางกฤติกา สุวรรณประวัติ
นางกฤติมา แรมลี
นางกฤติยา ตะไกแกว
นางกฤติยา เปาอินทร
นางกฤติยา ยอดศรี
นางกฤติยา หนูชุม
นางกฤติยาณี ศิริยงค
นางกฤติยาธร ลิมาภิรักษ
นางกฤษฎาพร ณ เชียงใหม
นางกฤษฎาภรณ หินภู
นางสาวกฤษฎิ์สราวลี ยองใยกฤษฎา
นางกฤษณพร ดวงหะคลัง
นางกฤษณา กําปนาท
นางกฤษณา กุณาศล
นางกฤษณา โกพลรัตน
นางกฤษณา ขันตี
นางกฤษณา ขันแสง
นางกฤษณา คํานึงถึง
นางกฤษณา จันตะเสน
นางกฤษณา จันตานนท
นางกฤษณา จันทสมบัติ
นางกฤษณา ชางนอย
นางกฤษณา ญาติสมบูรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐

นางกฤษณา ตันรัตนพิทักษ
นางกฤษณา เนาวนนท
นางกฤษณา บุญชาญ
นางสาวกฤษณา ไพศาลนิชากร
นางกฤษณา มีลาภ
นางกฤษณา มีวิชา
นางกฤษณา รัตนศิริสวัสดิ์
นางกฤษณา รัศมี
นางกฤษณา ศรีอน
นางกฤษณา สังขธูป
นางกฤษณา สุทธิพงษ
นางสาวกฤษณา หมั่นซอม
นางกฤษณา ออนเบา
นางกฤษณา อิ่มเจริญ
นางสาวกฤษณาพร สายคําวงศ
นางกฤษณี ปองฉิม
นางกฤษณีย เปลี่ยนเฉย
นางสาวกฤษดี พันธุไพโรจน
นางสาวกลองทิพย เกตุแกว
นางกลิ่นกมล เพ็ชรแกว
นางกลิ่นผกา จิตรหลัง
นางกลิ่นวิภา นามดี
นางสาวกลีบกุหลาบ เครือวัลย
นางกลือซง มะนอ
นางสาวกวินทิพย เจนธนวิจิตร
นางสาวกวินนาถ ไชยพันธ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกวิศา สุนทรดี
นางกวี ดีเจริญ
นางกษมล เสิกภูเขียว
นางสาวกษมา คเชนทรชาติ
นางกษมา เรืองมนตรี
นางสาวกษิมา คงตุก
นางสาวกองแกว ราชพัฒน
นางกองคํา หารคุโน
นางกองทรัพย ผิวงาม
นางกองทอง จันธิมา
นางกองแพง ภักดีพงษ
นางกอบกาญจน เพชรบางโกระ
นางกอบกูล ศรีคํามี
นางกอบแกว บุญราษฎร
นางกอบแกว สุขสบาย
นางสาวกัชญา สุทธิชยาพิพัฒน
นางกัญจนชญา แมงกลาง
นางกัญจนณภัค พิมพอน
นางสาวกัญจนะ มิตรวงค
นางกัญจนา เชเดช
นางกัญจนา พลขํา
นางกัญจนา มีศิริ
นางสาวกัญจนา สังสุณี
นางกัญชฎา ภูหานาม
นางกัญชพร เกี้ยวกลาง
นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒

นางกัญชพร เผาฟู
นางสาวกัญชลี บุญญนันท
นางกัญชลี อุดมศักดิ์
นางสาวกัญญชฎา จันทรศิริ
นางกัญญภา เนืองเฉลิม
นางสาวกัญญา กําเหนิด
นางกัญญา เข็มปญญา
นางกัญญา ชวยทอง
นางกัญญา ดํารอด
นางกัญญา เต็งโลง
นางกัญญา ทองฉิม
นางกัญญา เทพปนนา
นางกัญญา นินนันท
นางกัญญา นิยมธรรม
นางสาวกัญญา บุญแตง
นางกัญญา พิทยานันท
นางกัญญา มาลี
นางสาวกัญญา มุงทอง
นางกัญญา วงศใหญ
นางกัญญา สุขเลิศตระกูล
นางกัญญา อักษรภักดี
นางกัญญา อินทเกตุ
นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว
นางกัญญาณี มะลิชู
นางกัญญาภรณ นาคเกลี้ยง
นางกัญญาภัค แกวกลางเมือง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกัญญารัตน นาคออน
นางกัญญารัตน พรหมคุณ
นางสาวกัญญารัตน เพชรไพรวัลย
นางกัญญารัตน มหาชน
นางกัญญาวีร พาประจง
นางกัญญาสร พิมพสราญ
นางกัญฐนัน อยูคง
วาที่รอยตรีหญิง กัญณภัทร
ชัยกานตกุล
นางกัญณิกา กอนอินทร
นางกัญทิมา บุญเฉลียว
นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัส
นางกัญธิมา เทียมกลิ่น
นางกัญยานี อาจชมภู
นางสาวกัญวลัญช จิตรดี
นางกัญหา ทองทา
นางกัญหา อุนเวสสกุล
นางกัณจณา พลเทพ
นางกัณทิมา แทนทด
นางสาวกัณธริศชา สกุลครู
นางกัณหา ไชยสิทธิ์
นางกัณหา พันมะวงศ
นางกันตยา กระจาย
นางกันตสิริ กิ่งโก
นางกันตินันท นกงาม
นางกันตินันท สักคุณา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓

นางกันทิมา ปตตานัง
นางสาวกันทิมา พบจันอัด
นางกันธิมา ยวงแกว
นางกันยา ตอแลมา
นางกันยา เทศประสิทธิ์
นางสาวกันยา ธีระปญญาชัย
นางกันยา มั่นเรืองศรี
นางกันยา โมรา
นางกันยากร ณ พัทลุง
นางกันยารัตน เข็มผะกา
นางกันยารัตน ธาราเสาวรภย
นางกันยารัตน อินทรสัมพันธ
นางกันหา อินจีน
นางกัลญา สุขทับ
นางกัลญานีย สุริยันต
นางสาวกัลทรี เจนชัย
นางกัลยณัฐ ธิตะ
นางกัลยา แกวบัว
นางกัลยา จันทรเพ็ชร
นางกัลยา จิตจํานงค
นางกัลยา เจริญพันธ
นางกัลยา ชมภู
นางกัลยา ชุมอินทอง
นางกัลยา เชี่ยวพานิช
นางกัลยา ไชยจารีย
นางกัลยา ทิพยรักษา

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกัลยา ไทยเที่ยง
นางสาวกัลยา นพตลุง
นางสาวกัลยา บุญจันทร
นางกัลยา พงษสละ
นางกัลยา พรมทิพย
นางกัลยา มาทะ
นางกัลยา มาเมือง
นางสาวกัลยา มีทรัพย
นางสาวกัลยา รักษาสัตย
นางกัลยา ศิริพันธ
นางกัลยา สืบโสดา
นางกัลยา สุนทรสถาพร
นางสาวกัลยา ออนชัย
นางสาวกัลยา อัมพุชินีวรรณ
นางกัลยา อําภะวา
นางกัลยา อุปสรณ
นางกัลยาณี แกวพิกุล
นางกัลยาณี จารุจินดา
นางสาวกัลยาณี จิตรวิริยะ
นางกัลยาณี ซอระสี
นางกัลยาณี พรหมภาพ
นางกัลยาณี มั่งพรอม
นางกัลยาณี มารุวี
นางกัลยาณี สิงหนสาย
นางกัลยาณี อ่ําสุวรรณ
นางกัลยาภรณ มาแสน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัลยารัตน ขันทอง
นางกัลยารัตน พิทยาวิวัฒนกุล
นางสาวกัลยารัตน แสงสวัสดิ์
นางกาญจนชนา ชินวานิชยเจริญ
นางกาญจนรพี มีหิริ
นางกาญจนา กลัดกลีบ
นางกาญจนา กลิ่นใย
นางกาญจนา กันตโสภณานนท
นางกาญจนา กันหาอาจ
นางกาญจนา กาทอง
นางกาญจนา เกตุดวง
วาที่รอยตรีหญิง กาญจนา
เกษมสุขศิริ
นางกาญจนา ครองยุติ
นางสาวกาญจนา คลายจินดา
นางกาญจนา คะสีทอง
นางกาญจนา คําเกิด
นางกาญจนา คําภีระ
นางกาญจนา จอมศิลป
นางสาวกาญจนา จิตตะโสภา
นางกาญจนา เจริญฤทธิ์
นางกาญจนา เจือบุญ
นางสาวกาญจนา ใจยืน
นางสาวกาญจนา ชาญชัย
นางกาญจนา ชํานาญ
นางกาญจนา ชูเชิด

๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกาญจนา ไชยเสนา
นางกาญจนา แซเทียน
นางกาญจนา เดือนกอง
นางกาญจนา โตศิลา
นางกาญจนา ทองดีเลิศ
นางกาญจนา ทะวิลา
นางสาวกาญจนา เทนอิสสระ
นางกาญจนา ธนาฤกษมงคล
นางกาญจนา นรินยา
นางกาญจนา บํารุงศักดิ์
นางสาวกาญจนา บุญสรอย
นางกาญจนา บุตรบรรเทิง
นางกาญจนา ประกอบเลิศ
นางกาญจนา ประสาทศิลป
นางกาญจนา ปลุกใจราษฎร
นางกาญจนา ปานสังข
นางสาวกาญจนา ผลสุวรรณ
นางกาญจนา พรหมนาค
นางกาญจนา พันธะลา
นางกาญจนา เพชรราช
นางกาญจนา ภูอวด
นางกาญจนา มหิพันธุ
นางกาญจนา มั่นกิจ
นางกาญจนา มูลสาร
นางกาญจนา ยุพการณ
นางกาญจนา เรืองโต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖

นางกาญจนา แรงรอบ
นางกาญจนา สมเปน
นางกาญจนา สาธรรมกุล
นางกาญจนา สายทองแท
นางกาญจนา เสมอใจ
นางกาญจนา หงษกลาง
นางกาญจนา หงษบุญมี
นางกาญจนา หันประดิษฐ
นางสาวกาญจนา หารจันทร
นางกาญจนา หุนพงษ
นางสาวกาญจนา เหมือนแปน
นางกาญจนา อรุณโรจน
นางกาญจนา อาจมังกร
นางกาญจนา อํานวย
นางกาญจนา อินทรสันติ
นางกาญจนา อินวิจิตต
นางกาญจนา เอกบุตร
นางกาญจนาภรณ กาฬกาญจน
นางกาญจนาภา ดุสิต
นางกาญจนิธ อินทรฤทธิ์
นางกาญจนี เพชรศรี
นางกาญฐิมา แจมแสง
นางกานดา กาวสัมพันธ
นางกานดา เหมแกว
นางกานตชนก หมองอิน
นางกานตติมา ติดมา

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกานตระวี วงศเข็มมา
นางกานตสิริ เซงบุญตั๋น
นางกาบแกว สวยสม
นางการเวก ไชยโอชะ
นางสาวการะเกด ดําสุวรรณ
นางการะเกด ภิรมยแกว
นางการุณ หวังชม
นางกาลดา ทวันเวช
นางกาหลง ดอกพรม
นางสาวกาฬสิน สอนวงษ
นางกําไล ตุระซอง
นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล
นางกิ่งกมล นิตยโรจน
นางกิ่งกาญจน ทนสังขถิ่น
นางกิ่งแกว ทองรุง
นางสาวกิ่งแกว เนื่องวรรณะ
นางกิ่งแกว บุญสูงเนิน
นางกิ่งแกว ปองเศรา
นางสาวกิ่งแกว ภุมรินทร
นางกิ่งแกว ภูทองเงิน
นางกิ่งดาว ชางกลาง
นางกิ่งดาว บัวรัตนกาญจน
นางกิ่งดาว วิเศษศิลป
นางกิ่งทอง ใจแสน
นางกิ่งเพชร ปองแกว
นางสาวกิจจา สุวรรณโณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘

นางกิจนัท เจตนะจิตร
นางกิจวิวรรณ กําลังเหลือ
นางกิตติญารัตน ทรงสิริเพชรดี
นางสาวกิตติณัช ชลสินธุ
นางกิตติพร โนนจันทร
นางกิตติมา ทองเจริญ
นางกิตติมา บัวบุตร
นางกิตติมา บุญเอี่ยม
นางกิตติมา รัศมี
นางสาวกิตติมา สาระรักษ
นางสาวกิตติมา อนันตกีรติการ
นางกิตติยา กุลแกว
นางสาวกิตติยา แกวหลา
นางกิตติยา ทัศนะสกุล
นางกิตยติ สังคะฤก
นางกิตยาภรณ ปงยศ
นางกิติมา ศิริบุตร
นางกิติยา คํามะณีจันทร
นางกิติยา เรือนอินทร
นางกิติยา แสงซาย
นางสาวกินรีย ประสิทธิ์
นางกิรณา จันทรโคตร
นางกิรณา สิมะทองธรรม
นางสาวกิรดา โชติชวง
นางสาวกิริยา ทิพมาตย
นางกิริยา ภูเงิน

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางกิศราพร ทองสีสุข
นางกุลกัลยา แกวการไร
นางกุลกาญจน มลิเกตุ
นางกุลจิรา ชวะณิชย
นางสาวกุลจิรา สวัสดี
นางกุลณภัสสร ไชยประเสริฐ
นางกุลธรา เดชกัลยา
นางกุลนิษฐ ภูสมศรี
นางกุลปรียา แกวศรีหาวงศ
นางกุลพรภัสร สุอังคะธรรม
นางกุลภัสสร วังคะฮาต
นางกุลมาศ แยมเกษร
นางกุลยา พลสวัสดิ์
นางกุลยารัตน สุดใจ
นางกุลรภัส ทับทิม
นางสาวกุลวดี จินดากุล
นางสาวกุลวรัท ออยจีน
นางกุลหญิง วงศศีลธรรม
นางกุศลิน กาญจนธัญลักษณ
นางกุสุมา เกื้อทอง
นางกุสุมา แกวแดง
นางกุสุมา หงษบินมา
นางกุหลาบ กองสูงเนิน
นางสาวกุหลาบ การคา
นางกุหลาบ จิตชู
นางกุหลาบ ไชยจํานงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐

นางกุหลาบ ทิพยรักษ
นางกุหลาบ ประภาสพงษ
นางกุหลาบ พิมพาภรณ
นางกุหลาบ ภักดีใหม
นางกุหลาบ ยอดปานันท
นางกุหลาบ สกุนินนท
นางกุหลาบทิพย เพ็งอินทร
นางกุหลาบทิพย สืบสา
นางกูแกว จันทะเดช
นางกูริ ชาญยุทธคีรี
นางเกณฑทอง สังกะเพศ
นางสาวเกณิกา สุริวงษ
นางเกดสุดา สิทธิเวช
นางเกยูร คํามูล
นางเกลียวพันธ ใจตรง
นางเกวลิน ณัชธนิกปติ
นางเกวลิน บุญถึง
นางเกวลี ชนะชัย
นางเกศกนก ณ พัทลุง
นางเกศดา อุทธบูรณ
นางเกศรา คุมภัย
นางสาวเกศรา ดําชู
นางเกศรา เพ็งดวง
นางสาวเกศราภรณ อุทัยชิน
นางเกศริน จันทรสาขา
นางเกศรินทร โตไทยะ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเกศรินทร แทบสี
นางเกศรินทร วงศพิมพ
นางเกศสุดา เลหกัน
นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล
นางเกศินี สุขสงวน
นางเกศิรินทร รัตนรักษมงคล
นางเกษกนก หมเมือง
นางเกษแกว นอยวังคลัง
นางเกษแกว โพธิ์กลิ่น
นางเกษฎา ทั่วดาว
นางเกษณีพร เพียรธารธรรม
นางเกษมณี บุญยง
นางสาวเกษมศรี ศุภสรณาคม
นางสาวเกษร แกวเจริญ
นางเกษร ขันตาเครือ
นางสาวเกษร จันทรนุม
นางเกษร จันทรสวาง
นางเกษร เจริญตา
นางเกษร แจมใส
นางเกษร ใจชื้น
นางเกษร เชาวลิตร
นางเกษร ตรีภพ
นางเกษร นันตา
นางเกษร ประเสริฐสังข
นางสาวเกษร พิมสาร
นางเกษร เยี้ยมผา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒

นางเกษร รัชอินทร
นางเกษร สุวรรณชาตรี
นางเกษร โสภาสพ
นางเกษร หวางจิตร
นางสาวเกษร ออนคํา
นางเกษรา ราชิวงค
นางสาวเกษศิรินทร แพงวิเศษ
นางเกษสุดา รอยพิลา
นางเกษา ขาวงาม
นางเกษิณี กันนอม
นางเกสมณี สีโม
นางเกสร พชรปกรณพงศ
นางเกสร ศัลยวิเศษ
นางเกสร แสงทับทิม
นางเกสรา มานะทัศน
นางเกสินี สังขชัย
นางเกียงจิตต ดรพรมยุง
นางแกนใจ ตาทอง
นางแกวกัณหา ภูมิประโคน
นางสาวแกวกาญจนา ดีใจ
นางแกวกานดา คําดี
นางแกวกุง ฉัตรเงิน
นางสาวแกวใจ ทองเริ่ม
นางแกวใจ ผิวเหลือง
นางสาวแกวใจ ฝงชลจิตร
นางแกวใจ เพชรพรรณ

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวแกวใจ มีเทียน
นางสาวแกวตา เนาวนัด
นางสาวแกวตา ภาคีอิสระ
นางแกวตา วรโชติ
นางแกวพิทูล คิดการ
นางโกศล เที่ยงผดุง
นางสาวโกศล พุทธขันธ
นางโกศล ศรีสุพรรณ
นางโกสุม ศรีสรางคอม
นางใกลรุง จัมปะโสม
นางใกลรุง ทวีพัฒนะพงศ
นางสาวใกลรุง วรรณศิริ
นางใกลรุง เอี่ยมเจริญ
นางไกรศรี โพธิ์สิงห
นางไกรษร นามกิ่ง
นางไกษร ศรีดวง
นางสาวขจิต ศรีมีชัย
นางสาวขจิตจันทร ธนะสังข
นางขจิตศรี พวงแกว
นางขนิฐา จินตะชิน
นางขนิตา จันปุม
นางสาวขนิศกัณฐมณี ศรีรักษา
นางสาวขนิษฐ พฤกษาพิทักษ
นางขนิษฐา แกวทองคํา
นางขนิษฐา เจริญสุข
นางขนิษฐา ใจดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔

นางขนิษฐา ชนะศรี
นางขนิษฐา ตนพงษ
นางขนิษฐา ทองพุม
นางขนิษฐา นาคพล
นางขนิษฐา นิลวิสุทธิ์
นางขนิษฐา โปรณะ
นางสาวขนิษฐา พงศขจร
นางขนิษฐา มะเมิง
นางสาวขนิษฐา รัตนวารินทร
นางขนิษฐา ลุนพัฒน
นางขนิษฐา วิเชียรศรี
นางขนิษฐา ศรีกะกูล
นางสาวขนิษฐา ศรีเพียรวงศ
นางขนิษฐา สุพร
นางขนิษฐา หวยหงษทอง
นางขนิษฐา อนุเทียนชัย
นางขนิษฐา โอสถานนท
นางขมาพร จิตวรธรรม
นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง
นางขวัญกมล พลเยี่ยม
นางขวัญจิต พรเวียง
นางขวัญจิตต พันธเพิ่ม
นางขวัญจิตร ขุดปน
นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
นางขวัญใจ กุลนาดา
นางขวัญใจ ฉิมนอก

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางขวัญใจ ชอสกุล
นางขวัญใจ ทองลือ
นางขวัญใจ ศรีบรรเทา
นางขวัญใจ สายสุวรรณ
นางขวัญใจ สีหราช
นางขวัญชนก บุญเลิศ
นางขวัญชนก สีคงคา
นางขวัญตา ไกรสิทธิ์
นางขวัญตา มาพะเนาว
นางขวัญตา เรืองเนตร
นางขวัญตา สกุลสอน
นางขวัญนภา คงประพัฒน
นางขวัญนภา ปราชญาวิริยะ
นางขวัญแพร สิทธินนทวรกุล
นางขวัญมณัฐ รวดพวง
นางขวัญเมือง ราชรินทร
นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล
วาที่รอยตรีหญิง ขวัญเรือน เพ็งมา
นางขวัญเรือน อินทรกล่ํา
นางขวัญฤทัย พูลสวัสดิ์
นางขวัญฤทัย แยมนัดดา
นางขวัญสุดา วงษแหยม
นางขวัญหลา ผาหอมสุข
นางสาวขัตติยา ผารุธรรม
นางขันทอง ชัยภักดี
นางขันทอง ฝายนันทะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖

นางขําจิตร มณีนิล
นางเขมณัฏฐ สุริยะปอ
นางเข็มพร กุประดิษฐ
นางเข็มพวง รอดเจริญ
นางเขมศรัณย พวงแยม
นางเขมิกา วงศใหญ
นางไขมุก ฉันประเดิม
นางไขมุกจิรดี เดชาวาสนฐนนท
นางไขแสง ตรีสาม
นางสาวไขแสง พลาศรี
นางคงกลิ่น ภูแขงหมอก
นางคณิต รักขนาม
นางคณิต สุขหอม
นางสาวคณินณัช กลิ่นหอม
นางคณิศร เอมหยวก
นางคนึง อนอุระ
นางสาวคนึง ออนนาน
นางคนึงค นิธิยานันท
นางคนึงนิจ โกมลศรี
นางคนึงนิจ ธรรมจักร
นางคนึงนิจ ประครอง
นางคนึงนิจ พรหมเสน
นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร
นางคนึงนิจ ยาปอม
นางคนึงนิตย มกรพันธุ
นางสาวคนึงนุช นารถบุญ

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางคมขํา ภิญโญรสปทุม
นางคมคาย ขวัญดี
นางคมคาย บุญรักษา
นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน
นางคมคาย หลินเจริญ
นางครองใจ ขวัญเกษม
นางสาวครองทรัพย อุตนาม
นางครองศรี นามพูน
นางครุณีย สครรัมย
นางคอลีเยาะ นอรอเอ
นางคัคนางค พื้นผา
นางคัคนางค รองหานาม
นางคัคนานต บรรเทา
นางคัทลียา ทองจินดา
นางคัทลียา บัวแยม
นางคัธรินทร พิมพเตย
นางคันที โสมชัย
นางสาวคําจันทร วิเศษลา
นางคํานวณ ผิวคําสิงห
นางคํานึง เทพกร
นางคํานึงนิต จันทรเพชร
นางคําปุน ธีระสาร
นางคําปุน กมลเดช
นางคําปูน หาโกสีห
นางคําผง มูลปลา
นางคําผัส สารมาคม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘

นางคําพอง เกตุวงศ
นางคําพันธ บุตรกาล
นางสาวคําพันธ เสาะแสวง
นางคําเพียร ชัยโย
นางคําเพียร สอนทโชติ
นางคําเพียร สายทิพย
นางคําภา จันทะโพธิ์
นางสาวคําภา บุญวัง
นางคําภู โสรบุตร
นางคํายูร บุญสูงเพ็ชร
นางคําหลา เจนปรุ
นางคําแหวน ลัทธกาญจน
นางคุรุพร หาญไชยนะ
นางสาวเครือจิตร ริเปก
นางเครือชุลี เรืองแกว
นางเครือมาศ ทองงาม
นางสาวเครือมาศ เพ็ญบุญ
นางเครือมาส จิตทอง
นางเครือวัลย ทิพยพิมพวงศ
นางเครือวัลย นวลขาว
นางเครือวัลย บุตรดี
นางเครือวัลย วงคนากลาง
นางเครือวัลย สายกระสุน
นางเครือวัลย สุวรรณโภค
นางเครือวัลย แสงโสดา
นางเครือวัลย แสนกลา

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเครือวัลย หนูโนต
นางแคทลียา ปราบริปู
นางฆนรจณ สังขเพชร
นางฆารวี สิงคะกุล
นางงามจิต แกวพรม
นางจงกล ขวัญกุล
นางสาวจงกล ทาโว
นางจงกล นามถาวร
นางจงกล ปนบรรจง
นางจงกล มัจฉา
นางจงกล ศรีวิไล
นางจงกล สรอยคํา
นางจงกล สุริยะคําวงศ
นางจงกล อุดชาชน
นางจงกลณี ไชยเรศ
นางจงกลณี สายบุญยืน
นางจงกลนี เดชศรีจันทร
นางจงกลนี อินดีคํา
นางจงจิตต สมสวย
นางจงจิตร นิธิพัฒนกาญจน
นางสาวจงจิตร วงษวรรณ
นางจงจินต จิตประสาร
นางสาวจงจินตน แจมกระจาง
นางจงใจ จันทบาล
นางจงดี คําเชียง
นางจงดี จันทรสาคร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐

นางจงดี ธนะมูล
นางจงดี แสงทามาตย
นางจงพิศ กุลไทย
นางจงพิศ ศรีชุมจันทร
นางจงรักษ แจงยุบล
นางจงรักษ ปพิมพ
นางจงลักษณ วรรณเวช
นางจตุพร ทองคําสุก
นางจตุพร อาจเอื้อม
นางจรรยพร สีสายคํา
นางจรรยวรรธน หงษโพธิ์
นางจรรยา แกวเขียวงาม
นางสาวจรรยา คลิ้งสุขคลาย
นางสาวจรรยา ชัยสวรรค
นางจรรยา ณ วิเชียร
นางจรรยา ถนอมทรัพย
นางสาวจรรยา ปลื้มมาก
นางจรรยา ปานมวง
นางจรรยา แผนทอง
นางจรรยา พรสิงห
นางจรรยา โพธิราช
นางสาวจรรยา มีเศษ
นางจรรยา วงศคํา
นางจรรยา วงษอยู
นางจรรยา สันติภพ
นางจรรยา สุภาพเนตร

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจรรยา ใสเพี้ย
นางจรรยา หองทอง
นางจรรยารักษ ภูเกิดพิมพ
นางจรรยาวดี คําตา
นางจรวย ชูชวย
นางสาวจรวย หนูแดง
นางจรวย อินตะรัตน
นางจรวยพร แซเซียว
นางจรัญ พูลจันทร
นางจรัญญา จันทรขนิฐ
นางจรัญญา เนตรมะลิ
นางจรัญญา สุวรรณเตมีย
นางจรัลรัตน จันทรเรือง
นางจรัสพร นาวานภากุล
นางจรัสพักตร ชูพิพัฒน
นางจรัสศรี ชัยหา
นางจรัสศรี ทองชุมนุม
นางจรัสศรี บุญยอง
นางจรัสศรี บุตรเต
นางจรัสศรี โพธิ์เหมือน
นางจรัสศรี มณีรวม
นางจรัสศรี มณีแสง
นางจรัสศรี มาจาก
นางจรัสศรี เริ่มรักษ
นางสาวจรัสศรี สุวรรณะ
นางจริญา อาษาวัง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒

นางจรินญา ไมตรีจิตต
นางสาวจรินทร จันทรเพ็ง
นางจรินทิพย พันโกฎิ
นางสาวจรินยา กรีธาธร
นางจริภา ศิลประเสริฐ
นางสาวจริยา แกวไพทูรย
นางจริยา เคียรประเสริฐ
นางจริยา จํานงค
นางจริยา ใจดี
นางสาวจริยา ทศพร
นางจริยา ทองจันทร
นางจริยา ทิมพิทักษ
นางจริยา นารีเปน
นางจริยา พิทโยทัย
นางจริยา พูลพุทธา
นางจริยา มูลละออง
นางจริยา ฤทธิแดง
นางจริยา วัลลานนท
นางจริยา ศรีขันซาย
นางจริยา ศรีโยหะ
นางจริยา สมานชาติ
นางสาวจริยา สวัสดิ์พรอม
นางจริยา อารง
นางจริยา อินทรเรือง
นางสาวจริยาพร สงิมทอง
นางจริยาภรณ พรมเสน

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจริยาวดี วรชิน
นางจรียา ศรีสุดดี
นางจรุงศรี โฮมวงศ
นางสาวจรุณี จันทรมาลา
นางจรุณี นาใจตรอง
นางจรูญ แยมครวญ
นางจรูญรัตน รื่นรมย
นางจรูญศรี เสาวภากาญจน
นางจแรมจิตร แสงจันทร
นางจอมใจ ทับทองดี
นางสาวจันจิรา จอดเกาะ
นางจันจิรา เหมลี
นางจันตรา นาโตนด
นางจันทกานต ดวงมาลา
นางจันทกานต ศรีปาน
นางจันทณา งอกนาวัง
นางสาวจันทนยา ศรีแกวออน
นางจันทนา กลั่นประโคน
นางจันทนา กสิกรรม
นางสาวจันทนา คําสอาด
นางจันทนา ทองภา
นางจันทนา ธรรมสอน
นางจันทนา พรอมพงศา
นางจันทนา ภูพงษ
นางสาวจันทนา ยายอด
นางจันทนา เลิศนิลกาญจน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔

นางจันทนา วังกาษร
นางจันทนา ศรีสุชาติ
นางจันทนา สมคะเน
นางจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน
นางจันทนี ธุระหาญ
นางจันทพร เจริญรัตน
นางจันทร ดวงประยูร
นางจันทรแกว จาจี
นางจันทรจรัส จิรฐาพันธุ
นางจันทรจิรา แงพรหม
นางสาวจันทรจิรา ชํานาญ
นางจันทรจิรา ทําประโยชน
นางจันทรจิรา นวมศิริ
นางจันทรจิรา พนันตา
นางสาวจันทรจิรา รัตนไพบูลย
นางสาวจันทรจิรา ศิริขันธ
นางจันทรจิรา สิทธิ์ทองสี
นางสาวจันทรจิรา แสนขวา
นางจันทรเจา บุระวัฒน
นางจันทรฉาย ชัยพิเดช
นางจันทรฉาย ไชยสีหา
นางจันทรฉาย วิลาวัณย
นางจันทรฉาย สินธุบุญ
นางจันทรฉาย หืนกระโทก
นางจันทรญา พุมขุน
นางสาวจันทรดา บรรเรืองทอง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจันทรทอง อวนศรีสุข
นางจันทรทิพย จาริภักดิ์
นางจันทรทิมา สูงสุมาลย
นางจันทรนภา คุณยงค
นางจันทรนิพา พยัคฆพล
นางจันทรประภา สิงหดอนแกว
นางจันทรพร ขันตี
นางจันทรเพชร คะอังกุ
นางจันทรเพ็ญ เกตุวงศ
นางจันทรเพ็ญ แกนแกว
นางจันทรเพ็ญ คําฝน
นางสาวจันทรเพ็ญ จิตทวี
นางจันทรเพ็ญ ชินบุบผา
นางจันทรเพ็ญ ดวงทองพล
นางจันทรเพ็ญ ดอนดี
นางจันทรเพ็ญ เทียนงาม
นางสาวจันทรเพ็ญ ธิมา
นางจันทรเพ็ญ นามอาษา
นางจันทรเพ็ญ บุญสงค
นางจันทรเพ็ญ พงษปวน
นางจันทรเพ็ญ พรมวัง
นางจันทรเพ็ญ พรหมพินิจ
นางจันทรเพ็ญ พวงสมบัติ
นางจันทรเพ็ญ พิพิธเจริญพงศ
นางจันทรเพ็ญ เพชรรัตน
นางจันทรเพ็ญ ภาคีพันธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖

นางสาวจันทรเพ็ญ มาดี
นางจันทรเพ็ญ โยธาฤทธิ์
นางจันทรเพ็ญ รังไสย
นางจันทรเพ็ญ ลีแสน
นางสาวจันทรเพ็ญ ลี้อุดม
นางจันทรเพ็ญ วงคชัย
นางจันทรเพ็ญ วันกิ่ง
นางจันทรเพ็ญ วิเศษพงษ
นางจันทรเพ็ญ ศรีพิมพสอ
นางจันทรเพ็ญ ศรีสมุทร
นางจันทรเพ็ญ สระเกษ
นางจันทรเพ็ญ สําโรงแสง
นางจันทรเพ็ญ สุภาชาติ
นางจันทรเพ็ญ สุวรรณสวาง
นางจันทรเพ็ญ สุวรรณแสน
นางจันทรเพ็ญ แสนตรี
นางจันทรเพ็ญ อัศจรรย
นางจันทรเพ็ญ อุนแกว
นางจันทรเรียม เวียงนนท
นางจันทรแรม ทองชื่น
นางจันทรแรม วิเวกวินย
นางจันทรแรม อนมา
นางจันทรวลี บุญชิต
นางจันทรศรี ประทุมโช
นางจันทรศรี สมันรัมย
นางจันทรสม ทองนาค

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจันทรสม นันทาทอง
นางจันทรสอง สายทิพย
นางจันทรสุดา เปงวงศ
นางสาวจันทรสุดา สิงหลา
นางจันทรสุดา สุทธิวรรณ
นางจันทรา คําอินทร
นางจันทรา ชนะพาล
นางจันทรา ญาตินิยม
นางจันทราณี วงศจันทร
นางจันทราพร คงอาวุธ
นางจันทา ชนะงาม
นางสาวจันทา สิทธิพันธ
นางจันทิมา การะเกษ
นางจันทิมา ชูประยูร
นางสาวจันทิมา มีสุข
นางจันทิมา วาฮะ
นางสาวจันทิมา ศรีวิรัตน
นางจันทิมา สุขสําราญ
นางจันทิมา แสวงดิลก
นางจันทิมา หมวดทอง
นางจันทิมา อุทัยกลม
นางจันทิรา เกตุโสระ
นางจันทิรา คุณโพธิ์งาม
นางจันทิรา จันทวงศ
นางจันทิรา จั่นผอง
นางจันทิรา พูนศิริ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘

นางจันทิรา หนูทอง
นางจันที พิมพกันต
นางจันเพชร ดายังหยุด
นางจันมี โสหา
นางจันแรม พงษสิงห
นางจันหอม สุขใจ
นางจามรี ศรีถาพร
นางจารวี บวบมี
นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ
นางจารีย ขาวไกรรัตน
นางจารีย คลังสิน
นางจารีย นอยพรม
นางจารีย พันธุทวี
นางจารีย อิสิงหจันทร
นางจารียภัค เรืองสมบัติ
นางจารึก ชวยเกิด
นางจารึก มุขดาร
นางจารุชา ไชยศร
นางจารุณี ซื่อตระกูล
นางจารุณี ทุมสงคราม
นางสาวจารุณี ลีละวุฒิ
นางจารุณี ศรีสุชาติ
นางจารุณี ศักดานุวัฒนกุล
นางสาวจารุณี สุระจินดา
นางจารุณี หนองพล
นางจารุตา ดีหลี

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจารุทรรศน พูลคลาย
นางจารุนันท ตายแสง
นางจารุนันท นาคุณทรง
นางจารุนัย อินทรสอน
นางสาวจารุนีย ใจแจม
นางจารุนีย สิงหทองลา
นางจารุพร รุทเทวิน
นางจารุพรรณ จารุภูมิ
นางจารุภา ดาวเรือง
นางจารุภา สิริรัตนากุล
นางจารุมาศ เคนชมภู
นางจารุวรรณ กอสกุล
นางจารุวรรณ กุชโร
นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน
นางจารุวรรณ จงทอง
นางจารุวรรณ แจงหิรัญ
นางจารุวรรณ ดวงตา
นางสาวจารุวรรณ ดีปู
นางจารุวรรณ เดชคุม
นางสาวจารุวรรณ ตั้งขวัญแกว
นางสาวจารุวรรณ ธนะทองพิทักษ
นางจารุวรรณ บุญโต
นางจารุวรรณ เผือกโสภา
นางจารุวรรณ พงษพุฒ
นางจารุวรรณ พละสกุล
นางจารุวรรณ พิทักษรักษาเลิศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐

นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี
นางจารุวรรณ รุงศิริวงศ
นางสาวจารุวรรณ ศิริคํานอย
นางจารุวรรณ สังวาลย
นางจารุวัฒน ชูไว
นางจารุเวศ เจริญศรี
นางจาลีนิล คนขยัน
นางจํานง ถ้ําสูงเนิน
นางจํานงค พุทธศาวงษ
นางจํานงค อดีตรัมย
นางจํานรรจ เขาใหญ
นางจําเนียร กาญจนอารี
นางจําเนียร จินดากาศ
นางจําเนียร จินตนา
นางจําเนียร ยวนจิตร
นางจําเนียร ยุพจันทร
นางจําเนียร สวางนอก
นางสาวจําเนียร สาหราย
นางจําปา จินาวัลย
นางสาวจําปา สุฤทธิ์
นางสาวจําป เฟองวงค
นางจํารอง จันทรดํา
นางจํารัส วิชาจารย
นางจํารัส อาชาชาญ
นางจําเรียง ใจกวาง
นางจําลอง จั่นจินดา

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจําลอง เจริญสลุง
นางจําลอง เพ็ชรดํา
นางจําลองรัตน จันทรชวย
นางจําลักษณ นอยกูด
นางจิณณญาดา ชูศิริ
นางจิณหจุฑา โพธิ์ประเสริฐ
นางจิณัฐกานต เตียตระกูล
นางจิดาภา กันตะกนิษฐ
นางจิดาภา บุญโนนแต
นางจิดาภา ประภาวิลัย
นางจิดาภา สิทธิพงศ
นางจิดาภา อมรินทรฤาชัย
นางจิตตถนอม เล็กอรุณ
นางจิตตรา สอนดา
นางจิตตราพร รัตนวาร
นางสาวจิตตวดี สุขสบาย
นางจิตตศุภณิดา ชื่นสกุลปณณโชติ
นางจิตติญา วัชรินทรางกูร
นางจิตตินันท รัตนบุรี
นางจิตติมา ไทรแกวดวง
นางจิตติยา มาชมสมบูรณ
นางจิตทนาวรรณ พิมพจันทร
นางจิตนิภา ธิโนชัย
นางจิตนิภา สมปรารถนา
นางจิตประภา ศักดามาศ
นางจิตประสงค ทมะนันต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิตประสงค บุตตะโยธี
นางจิตพิสุทธิ์ โตมิ
นางจิตภานันท ฉ่ําแสง
นางจิตรขวัญ สุวัฒนพล
นางจิตรตรี ปลองเกิด
นางจิตรนิรัช เหล็มขุน
นางจิตรประสงค ทรงอยูสุข
นางจิตรลดา ตะโคดม
นางสาวจิตรลดา ทองคํา
นางจิตรวี ทํานอง
นางสาวจิตรา กันไพเราะ
นางสาวจิตรา ชาญประโคน
นางจิตรา เตชะเสนา
นางจิตรา ทองรอด
นางจิตรา รอดพิบัติ
นางสาวจิตรา วงษเสนา
นางสาวจิตรา ศิณโส
นางสาวจิตรา สมพิงค
นางสาวจิตรา อาษาสรอย
นางจิตราพร ราชบัญฑิต
นางสาวจิตราพัชร ชัยรัตนหิรัญกุล
นางจิตราพัชร นิธิหิรัญวงษ
นางจิตราภรณ โกบุตร
นางจิตราภรณ บัวจํารัส
นางสาวจิตวิไล คําภา
นางสาวจิตสุภา ศรีคราม

๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจิตอาพร หอมละมาย
นางจิติมา ศรีพิชญาการ
นางสาวจินดวลัย เขมาอัจฉริยผล
นางจินดา กลัวผิด
นางจินดา เกิดปาน
นางจินดา ชวยค้ําชู
นางจินดา ตุนหลา
นางสาวจินดา เทียมสิงห
นางจินดา นกสุวรรณ
นางสาวจินดา บุญคุม
นางจินดา ปงคํา
นางจินดา พูลเกิด
นางจินดา ฟกแกว
นางจินดา มวงมา
นางสาวจินดา สิทธิพงศ
นางจินดา สีคง
นางจินดา อัจฉริยวนิช
นางจินดา อินทรสุวรรณ
นางจินดาพร พุทธมนต
นางจินดาภา ละฟู
นางจินดามณี จันลองจับจิต
นางจินดารัตน จันทรเทศ
นางจินดารัตน ยลพล
นางจินดาวรรณ จันทรแกว
นางจินดาวรรณ ดวงคําจันทร
นางจินดาวรรณ โรจชะยะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔

นางจินดาศรี แหลมทอง
นางจินตนา เกิดเหมาะ
นางจินตนา ขรรคชัย
นางจินตนา เข็มทอง
นางจินตนา จันทรัตน
นางจินตนา ชาญธนาไชย
นางจินตนา ตารมย
นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย
นางจินตนา ทองกอน
นางจินตนา ธรรมวิทวัส
นางจินตนา นนทขุนทด
นางจินตนา บัวแกว
นางสาวจินตนา บํารุงดี
นางจินตนา บุญมา
นางสาวจินตนา บุญสิงห
นางจินตนา บุดดาดวง
นางสาวจินตนา บูรณวิชิต
นางจินตนา ปราบเสียง
นางจินตนา โปธานนท
นางจินตนา พรหมเมศ
นางจินตนา พลไชย
นางจินตนา พลอาษา
นางจินตนา พันธุวงศ
นางจินตนา ยศพงศ
นางจินตนา วรรคจันทร
นางจินตนา สมพงษพันธุ

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจินตนา สังขเกษม
นางจินตนา สันวัง
นางจินตนา สารชาติ
นางจินตนา สาระนันท
นางจินตนา สุบินมารัตนชัย
นางจินตนา แสนงาย
นางจินตนา หนองเรือง
นางจินตนา หนูสิทธิ์
นางสาวจินตนา อิ่มประเกียนธรรม
นางจินตนาพร หาญรบ
นางจินตพิมล งอยไธสง
นางจินตภาณี คําเพราะ
นางสาวจินตภาส ทีอุทิศ
นางจินตรัตน ทิพยสุขุม
นางจินัดดา ชมภูเขา
นางจิภาดา ชมภู
นางสาวจิมลอน คูณทา
นางจิรฐา โตะกลม
นางสาวจิรนันท เงินชาง
นางจิรนันท ตุยตระกูล
นางจิรนันท ภักดีณรงค
นางจิรนันท รักษวงศ
นางจิรนิด นันไชย
นางจิรประภา โพธิ์เขียว
นางจิรพรรณ บั้งทอง
นางจิรพันธ ไชยพิเดช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖

นางจิรภรณ พงศานนท
นางจิรภัทร ทองชุม
นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์
นางจิรภา ผิวแกว
นางสาวจิรภา สิทธิชัย
นางจิรภานันท สายสุด
นางสาวจิรภาพันธ ไชยรา
นางจิรมาศ จันทรเพท
นางจิรวรรณ นนธิจันทร
นางจิรวรรธ จารัตน
นางจิรวัสส ไชยสุวรรณ
นางจิรสุดา พิมพา
นางจิระนันท ไตรแสง
นางจิระนุช ชุมพลชัย
นางจิระประภา นาใจรีบ
นางสาวจิระประภา สายญาติ
นางจิระพร ชื่นพิมาย
นางจิระพร บุญทอง
นางสาวจิระพรรณ ขุนจันทร
นางจิระวรรณ เชื้อสุข
นางสาวจิรัชยา วงคราษฎร
นางจิรัชยา สุทธิราช
นางจิรัฐิกานต ถิ่นรัตน
นางจิรา ลังกา
นางจิราพร เกสรา
นางจิราพร คําเพราะ

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจิราพร เครื่องพนัด
นางจิราพร บัวภาเรือง
นางจิราพร ปวงสุข
นางจิราพร เพ็ญรัศมี
นางจิราพร มงคลคํา
นางจิราพร รื่นฤทธิ์
นางสาวจิราพร รุงอราม
นางสาวจิราพร วงษอุดม
นางจิราพร สันทัด
นางจิราพร อินทรสุข
นางจิราพร เอมโอ
นางจิราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางจิราพรรณ เรืองพุทธ
นางจิราภร สุภาพิมพ
นางจิราภรณ กลิ่นดี
นางสาวจิราภรณ กิ่งแกว
นางจิราภรณ เครือสีดา
นางจิราภรณ จันทบาล
นางสาวจิราภรณ จันทวี
นางจิราภรณ จิตตรี
นางจิราภรณ จิโน
นางจิราภรณ โชติรื่น
นางจิราภรณ ดวงประสิทธิ์
นางสาวจิราภรณ ดอนสามารถ
นางสาวจิราภรณ แดนดี
นางจิราภรณ ถนอมสิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘

นางจิราภรณ ทรัพยเมือง
นางจิราภรณ ธรรมลังกา
นางจิราภรณ นันตากูล
นางสาวจิราภรณ ประเสริฐสังข
นางจิราภรณ ปะทักขินัง
นางจิราภรณ ปานะโปย
นางจิราภรณ ภูสิงห
นางจิราภรณ เยาวประภา
นางจิราภรณ รัสมะโน
นางจิราภรณ วงคสวัสดิ์
นางจิราภรณ ศรีบุรี
นางจิราภรณ ศรีโมรา
นางจิราภรณ สุขสงญาติ
นางจิราภรณ สุทิน
นางจิราภรณ แสงสุริยินทร
นางสาวจิราภรณ หนูหนาย
นางจิราภรณ เอกทินวัฒน
นางจิราภา นรินทรนอก
นางสาวจิราภา ยอดเพชร
นางสาวจิราภา วรรณจักร
นางจิราภา สวนสีดา
นางจิราภา สารจันทร
นางจิราภา อินสองใจ
นางจิรารักษ ชวยคูณ
นางจิรารัตน เชื่อมกระโทก
นางจิรารัตน พรมดาว

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

นางจิรารัตน สมชาย
นางจิราลักษณ บัณฑิตกุล
นางสาวจิราลักษณ ฤทธิเดชโยธิน
นางสาวจิราวรรณ เจริญคํา
นางจิราวรรณ เชาวลิต
นางจิราวรรณ พูลเจริญศิลป
นางจิราวรรณ โอยสวัสดิ์
นางจิฬาลักษณ งามภักดีกุล
นางจีรญาดา ทองศรี
นางจีรณา วรรณทอง
นางจีรนันท เกตุแกว
นางจีรนันท คงบุญ
นางจีรนันท เคาคํา
นางจีรนันท จันทรชุม
นางจีรนันท ตรีพรหม
นางจีรนันท รื่นเริง
นางจีรนันท ละคร
นางจีรนันท ฮังกาสี
นางจีรนุช เจริญยืน
นางสาวจีรประภา แจงเอี่ยม
นางจีรพงค ทองใหญ
นางจีรพร โถปาคํา
วาที่รอยตรีหญิง จีรพรพจี
ศรีเพชรเจริญ
๕๖๗๒ นางสาวจีรภรณ จันทรัตน
๕๖๗๓ นางจีรภา โคตสา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙

นางจีรภา บุญโยธา
นางจีรภา แสงแกว
นางจีรภาภรณ สวางรุง
นางจีรมิตร รัตนสมัย
นางสาวจีรวรรณ คงแกว
นางจีรวรรณ นิลนวล
นางจีรวรรณ สวัสดิ์พูน
นางสาวจีรวรรณ พุทธวงษ
นางสาวจีระพันธ พันธุรักษ
นางจีระพันธุ โตยธรทรัพยมณี
นางจีระวรรณ คําทอง
นางจีระวัฒน โจมพรม
นางจีรา วงษอินทรจันทร
นางจีราพร จันทรนอย
นางจีรารัตน ยาชมภู
นางจุฑา กรรณโม
นางจุฑา แกวตา
นางจุฑากาญจน รัตนคช
นางจุฑาณัฐ ปานทะยัก
นางจุฑาณี บั้งเงิน
นางสาวจุฑาทิพย แกนเมือง
นางจุฑาทิพย จุลศรี
นางจุฑาทิพย ยงพาณิชย
นางจุฑาทิพย ยนตโต
นางจุฑาทิพย สวนกูล
นางจุฑาเทอด คําสงค

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจุฑาธิป สุขเกษตร
นางจุฑาภรณ จันทรเพ็ญ
นางสาวจุฑาภรณ บุญสุข
นางจุฑาภรณ ภูอุม
นางจุฑาภรณ อิฐรัตน
นางจุฑามณี พานนนท
นางจุฑามณี สิงหสถิต
นางจุฑามาศ กันทา
นางจุฑามาศ จิระเจริญวงศ
นางจุฑามาศ ทาจิตร
นางจุฑามาศ ทินนะทาน
นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน
นางจุฑามาศ บุญไชย
นางจุฑามาศ ปทมสิงห ณ อยุธยา
นางจุฑามาศ ปุรัมภะเว
นางสาวจุฑามาศ ผิวกลม
นางสาวจุฑามาศ พรมฟา
นางจุฑามาศ ภักดีบริบาล
นางจุฑามาศ มะณีแสง
นางจุฑามาศ ฤทธิ์ทองกุล
นางจุฑามาศ เหลาลาภะ
นางจุฑามาศ อินทรัศมี
นางจุฑามาศ แอบไธสง
นางจุฑามาส กรจับ
นางสาวจุฑามาส เงินเหรียญ
นางจุฑารัฐ เจริญสมบัติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑

นางจุฑารัตน ขอสุข
นางจุฑารัตน ฐานะวิจิตร
นางจุฑารัตน พรเวียง
นางจุฑารัตน มั่นคง
นางจุฑารัตน มานะชนม
นางจุฑารัตน ยังสังข
นางจุฑารัตน ฤทธิรัตน
นางจุฑารัตน ศรีศักดิ์เพชร
นางจุฑารัตน สินนภาพรพงศ
นางจุฑารัตน สีจันทร
นางจุฑารัตน สุนารี
นางจุฑารัตน สุภาษี
นางจุฑารัตน สุวรรณ
นางจุฑารัตน อรุโณทัย
นางจุฑารัตน อังสุพันธุโกศล
นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติ
นางจุติภรณ เครืออินทร
นางสาวจุนจิรา เปงยะสา
นางสาวจุราภรณ ทุมดี
นางจุรารัตน จันทรกลับ
นางจุรี วิชิตแยม
นางจุรีพร กาญจนศิริรัตน
นางจุรีพร แกวดวงดี
นางสาวจุรีพร แจงธรรมมา
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร
นางจุรีพร รมเพ็ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจุรีย กันภัย
นางจุรีย โอทอง
นางจุรีรัตน จันทรอุไร
นางจุรีรัตน จิตธนพาณิช
นางจุรีรัตน บุญมี
นางจุรีรัตน แยมศรี
นางจุรีรัตน วังคะออม
นางจุรีรัตน ศิโรโรจน
นางจุรีรัตน สนั่นน้ําหนัก
นางจุรีรัตน สวนจรูญ
นางจุรีรัตน เสนีย
นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน
นางสาวจุไรพร ศรีเขม
นางจุไรภรณ สุภาการ
นางจุไรรัตน แกวพลงาม
นางจุไรรัตน ธนยั่งยืน
นางจุไรรัตน พุมนาค
นางจุไรรัตน มาประสพ
นางจุไรรัตน วิลเลี่ยมส
นางจุไรรัตน แวนเรืองรอง
นางสาวจุไรรัตน ศรีวิเชียร
นางจุไรรัตน ศักดิ์บูรณาเพชร
นางจุไรรัตน ศิริภูล
นางสาวจุไรรัตน สอนเสนาะ
นางจุไรรัตน สังขไทย
นางจุไรรัตน สุวรรณชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุไรรัตน เสารแปงคํา
นางจุไรรัตน แสงทอง
นางสาวจุไรรัตน แสนมงคล
นางจุไรลักษณ นารอง
นางจุลนิษฐ ซังธาดา
นางจุลีพร รูปต่ํา
นางจุฬาทิพย กุยรัตน
นางจุฬาทิพย พิลาวุฒิ
นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรี
นางจุฬาภรณ รีทอง
นางจุฬารัฐ วงษคํานา
นางจุฬารัตน แกวเกิด
นางจุฬาลักษณ จักหงษสุวรรณ
นางจุฬาลักษณ จันทรเหลาหลวง
นางจุฬาลักษณ ชูกําแพง
นางจุฬาลักษณ ศรเลี่ยมทอง
นางจุฬาไล ยอดศิริ
นางจุฬาวรรณ พรหมดา
นางจูมทอง คุยบุตร
นางจูรี่ ขําดี
นางจูลจิรา บุญเจริญ
นางเจตจิต แยมจันทร
นางเจติยา ทองบุญ
นางสาวเจนจิรา แซลี้
นางเจนจิรา วงศวัฒนานุกุล
นางเจนติมา พรหมทอง

๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวเจริญ ขําสุวรรณ
นางเจริญ ใสผุดผอง
นางเจริญศรี คะชา
นางเจรุวัน สุรินทรานนท
นางเจษฎากร กีพงษ
นางสาวเจษฎาพร ทองคําสุก
นางเจษฎาพร ภูประเสริฐ
นางเจษฎาภรณ ใบยา
นางเจียมจิต โคตรชมภู
นางเจียมจิต เพ็ชรพัน
นางเจียมจิต สีลาดเลา
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
นางเจียมจิตร เกียรติวทนะ
นางเจียมจิตร พิศาล
นางเจียมจิรา สาลีวัน
นางเจียมใจ ศรีพันธบุตร
นางสาวเจือจันทน อิ่มสําราญ
นางแจมจันทร พันธุสุวรรณ
นางแจมจิตร แกวรากมุข
นางแจมศรี ปยะกุล
นางแจมใส ตอรบรัมย
นางแจมใส บัวโรย
นางแจมใส ประสานจิตต
นางใจทิพย อังคณานนท
นางใจนุกูล พรมแสง
นางใจยา แกวฝาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕

นางใจยา วรรณวงษ
นางฉลวย สิงจานุสงค
นางฉลอง เมืองสง
นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน
นางฉลอง หลําพรม
นางฉลองรัตน วรรณจันทร
นางฉลอม รูยิ่ง
นางฉลาด ไสวดี
นางฉวี ดีเหลือ
นางฉวี สุบิน
นางสาวฉวีวงศ คมขาว
นางฉวีวรรณ เกื้อปญญา
นางฉวีวรรณ ขันคํา
นางฉวีวรรณ คนสูง
นางฉวีวรรณ จุรุฑา
นางฉวีวรรณ ชมปอม
นางฉวีวรรณ ทองหมู
นางฉวีวรรณ ทัพไทย
นางฉวีวรรณ นามประกอบ
นางฉวีวรรณ บัวเกษ
นางฉวีวรรณ ปญญา
นางฉวีวรรณ แผวตะคุ
นางฉวีวรรณ พัฒนิบูลย
นางฉวีวรรณ เฟองทอง
นางฉวีวรรณ มาลี
นางฉวีวรรณ วินทะไชย

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร
นางฉวีวรรณ ศรีแกวหลอ
นางฉวีวรรณ ศรีพระราม
นางสาวฉวีวรรณ ศรีสมโภชน
นางฉวีวรรณ ศรีสุข
นางฉวีวรรณ สวนจักร
นางฉวีวรรณ สารผล
นางฉวีวรรณ สื่อกลาง
นางฉวีวรรณ สุภาษี
นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
นางฉวีวรรณ อัตสาร
นางสาวฉวีวรรณ แกวผอง
นางฉวีวรรณ ดวงจันทร
นางฉอเลาะ โคสาสุ
นางฉออน จันทพงค
นางสาวฉัฐยา วัฒนกุล
นางสาวฉัตรกุล แกวกําเหนิด
นางฉัตรเกษร ไถวศิลป
นางฉัตรชนก กรานตบุณภักดี
นางฉัตรชนก ตันมา
นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศ
นางฉัตรฐมา ลาคํา
นางฉัตรทอง ดวงลีดี
นางสาวฉัตรวลีย เตนยอม
นางฉัตรวิไล สุทธิอาคาร
นางสาวฉัตรสุดา ทองหวง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗

นางฉัตรสุรีย อรัญ
นางฉัตรอนงค เงินเมือง
นางฉัตราพร ธนบัตร
นางฉัตรียา ศรีจันตะ
นางฉันทนา จําปาสุข
นางฉันทนา ทองปลูก
นางฉันทนา ทองมนต
นางฉันทนา พลวี
นางฉันทนา รัตนพลแสน
นางฉายธิชล แสนสุข
นางสาวเฉลย วันจิ๋ว
นางเฉลา กองคูณ
นางสาวเฉลา จันทรแสง
นางเฉลา ทองสิงห
นางเฉลิมรัตน ยาวขันแกว
นางเฉลิมวรรณ แพงภูงา
นางเฉลิมศรี จันทรศรีระมี
นางสาวเฉลิมศรี ธวันทา
นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร
นางเฉลิมศรี พรหมสถิตย
นางเฉลิมศรี มั่นทัพ
นางเฉลี่ย หาญเชิงชัย
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน
นางเฉลียว ปองขันธ
นางเฉลียว ระวังภัย
นางเฉลียว ศิริมาศ

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวเฉลียว หอมจันทึก
นางแฉลม เดชบุญ
นางแฉลม วิสุทธิเชื้อ
นางโฉม นวลมาก
นางโฉมฉาย พรหมจินดา
นางโฉมเฉลา ดาราโอะ
นางโฉมยง คนงาม
นางไฉนพร มิ่งคํา
นางชญาดา ปุยออต
นางชญานาฎ วัฒนมณี
นางสาวชญานิศ ทิพยชาติ
นางสาวชญานิศวร เรืองกุลทรัพย
นางชญานิษฐ ภัสสรเจริญวงศ
นางชญานิษฐ มีพัฒน
นางชญาภา เหมือนสุวรรณ
นางชฎาพร แสงศรีจันทร
นางชฎาพัฒน ยะไชยศรี
นางชฎารัตน กิติมศักดิ์
นางชฎารัตน ขวัญออน
นางชฎารัตน โปเคน
นางชณกร ดําเนินกิจ
นางชณิษฐนันท สุภัคสกุลหิรัญ
นางชดชอย ยะวงษศรี
นางชนกพร ศรัทธา
นางชนกพร อัมรินทร
นางชนกภรณ ทองเจริญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙

นางชนกานต จันทวงศ
นางชนกานต พุทไธวัฒน
นางชนกานต เหลาแตว
นางชนมนิภา อนุมลทล
นางชนมสิตา มุกดาหาร
นางชนยิดา ธาระมนต
นางชนัญกาญจน หอมกลิ่น
นางชนัญชภรณ จันทุม
นางชนัญชิดา พลายแดง
นางสาวชนัญญา แสวงตน
นางสาวชนัฎ หัสดิน
นางชนัดดา รวดเร็ว
นางชนากานต กะตะโท
นางชนากานต ธัญญะผล
นางชนากานต บัวพิศ
นางชนากานต เพชรสงศรี
นางสาวชนากานต รวมใหม
นางชนากานต สกุลหงษ
นางชนากานต อินจงกล
นางชนาบดี ดํารงศิลป
นางชนาภา พุทธเสน
นางชนิกานต เหรียญขํา
นางสาวชนิดา กลายประยงค
นางชนิดา นุชศิลา
นางชนิดา ศรีละ
นางชนิดา หนูจันทร

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวชนิดา หลวงชัยสินธุ
นางชนิดา อุณพันธุ
นางชนิดาภา เดชคลัง
นางชนิดาภา อัศวินิกุล
นางชนิตา น้ําคํา
นางชนิตา อินทรเรือง
นางชนินพร แกวมาพะเนา
นางสาวชนิศา จรัสรักษ
นางชมนภัส จั่นฤทธิ์
นางชมพลอย ชุติแพทยวิภา
นางสาวชมพู กวางแกว
นางชมพู ขวัญแควน
นางชมพูนุช จันทรตืน
นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม
นางชมพูนุท สรางนิทร
นางสาวชมพูนุท สีน้ําเงิน
นางชมภู มุงหมาย
นางชมภู เอี่ยมอาภรณ
นางชมภูนุช เกษาชาติ
นางชมัยนุช วรรณพุฒ
นางชมัยพร แกวยาศรี
นางชมัยพร ตะกรุดเพ็ง
นางชไมพร ใจซื่อ
นางชยานี เพ็ชรกาศ
นางสาวชยาภรณ บุญไกร
นางชยาภรณ พานนิล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑

นางชยาภรณ พิมพิสาร
นางชรกร ทองนาค
นางชริญ ไทยตรง
นางสาวชริญญา เพกกิ้ม
นางชรินทร สุขเสริม
นางชรินทร สงสกุล
นางชรินรัชต พลนิ่ม
นางชรินรัตน จิตตสุโภ
นางสาวชลกิตย วงคคช
นางชลดา คอนคํา
นางชลดา พานนนท
นางชลดา อุบลเลิศ
นางชลธิชา โคตรคํา
นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ
นางชลธิชา นุชารัมย
นางชลธิชา บุพชาติ
นางชลธิชา มรกตพรรณ
นางชลธิชา รอดสิน
นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์
นางชลธิชา สรางหญานาง
นางชลธิชา สุระพร
นางชลธิชา อินทรยิ้ม
นางชลธิภา วัชรภัทร
นางชลนันต จันทรสด
นางสาวชลลดา แกวมาก
นางชลลดา วัดโส

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางชลลัดดา เปยมอักโข
นางสาวชลวรรณ หมั่นทองหลาง
นางสาวชลอ แดงสี
นางชลาศัย จิณะสิทธิ์
นางชลิดา กสิประกอบ
นางชลิดา ฉลาดเขียว
นางชลิดา บุญเมืองแสน
นางชลิดา สระแกว
นางชลิดา สุวรรณมณี
นางชลิตา พงษประสพ
นางชลินาถ อาษาชํานาญ
นางชลิยา มณีธร
นางชลียา คงเงิน
นางชลีรัตน สวัสดิรักษา
นางชโลมรัตน ตะโนนทอง
นางชวนชม บุญภักดี
นางชวนชื่น ชัยสิทธิ์
นางชวนพิศ บุญเกิด
นางชวนพิศ เพ็งประสิทธิพงศ
นางชวนพิศ มาจรูญ
นางชวนพิศ ศิรินาม
นางชวนพิศ สุขประเสริฐ
นางชวนพิศ สุทธิแสน
นางสาวชวรีย มันกระโทก
นางสาวชวิศาณัฎฐ รัตนคเชนทร
นางชอผกา นางวงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓

นางชอเพชร ศรีทร
นางชอรัตรดา เกสทอง
นางชออน เมฆสุข
นางชออน วงศเล็ก
นางชะบา จําเริญลาภกุล
นางชะเรียม นุชงิ้วงาม
นางชะออน หิ้นจิ้ว
นางชัชนกพร จันนามิตร
นางชัชลี ลิ้มโอภาส
นางชัญญยมล ทวีทรัพย
นางชัญญา พรมมะลิ
นางชัดเจน เจนรักสุขุม
นางชาภา ลักษวุธ
นางชารินี บัวจูม
นางชารี มณีอินทร
นางชาลินี บุณยเกียรติ
นางชํานาญ ไตรโยธี
นางสาวชําเลือง เทพวงษ
นางชิดชญา อธิอุบลกวิน
นางชิดชนก โสภาการ
นางชินวรรณ เทพพรหม
นางชินะพร ผลสงเคราะห
นางสาวชิราพร สุขเจริญ
นางชิราภรณ จันทรสุข
นางชิษณุช ชาตะพล
นางชิษณุชา จอมผา

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางชิสา รักษวรรณา
นางชื่น กานจักร
นางชื่น ขลังวิเชียร
นางชื่นจิต บัวแดง
นางชื่นจิตร ทวีศรีศักดิ์
นางสาวชื่นจิตร โยธารินทร
นางชื่นจิตร สีสดดี
นางชุดาพร สุขศรี
นางสาวชุดาภรณ แทนออน
นางชุดาภา วัฒนะนุพงษ
นางชุติกาญจน ทองแจม
นางชุติกาญจน ศิริพงษ
นางชุติกาญจน สกุลเดช
นางชุติกาญจน สุดบนิด
นางชุติกาญจน หงสาภินันทน
นางชุตินุต บุญนิยม
นางสาวชุติภัณฑ ธานี
นางชุติภา ผลผลา
นางชุติมณ นามวงศ
นางสาวชุติมณฑน เพ็ชรคง
นางสาวชุติมา คล้ําภิบาล
นางชุติมา จินสมบัติ
นางชุติมา เชี่ยเทา
นางชุติมา ดวงมณี
นางชุติมา ไตรมาศ
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕

นางชุติมา ทองคํา
นางชุติมา นิลทสุข
นางชุติมา ปณะราช
นางชุติมา ภูขันสูง
นางชุติมา สหสันติวรกุล
นางชุติมา สันตินิวัฒน
นางชุติมา สุวรรณฤทธิ์
นางชุติมา หาญเอี่ยม
นางสาวชุติยรัชย ทาตะรัตน
นางชุมพร ปูคํา
นางชุมพร สุวรรณกูฏ
นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
นางสาวชุลีกร ใหมเขียว
นางชุลีพร เชาวชัด
นางชุลีพร เทพสุรินทร
นางชุลีพร บุญวิชัย
นางสาวชุลีพร สังคานาคิน
นางชุลีรัตน กุลวัฒนจัน
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท
นางชูขวัญ เครือวงค
นางชูจิตร อภัยศรี
นางชูใจ ศรีจานเหนือ
นางชูชีพ จันทรทอง
นางชูชีพ ตุมมี
นางชูพิศ สถิตขวา
นางชูศรี จันทรอ่ํา

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางชูศรี ชางทอง
นางสาวชูศรี ทองมา
นางชูศรี แนประโคน
นางชูศรี บุญทอย
นางชูศรี ผะอบเงิน
นางสาวชูศรี ภูจิต
นางชูศรี ภูทอง
นางเชลียง สุขโสม
นางเชาวเลขา ลมลอย
นางเชิดศิริ ยาวิลาศ
นางโชติกา ธีระชีพ
นางโชติกา พารารักษ
นางสาวโชติกา มูสิการัตน
นางสาวโชติกา ฤทธิ์เทพ
นางโชติมณี สมศิลป
นางโชติรส แตงดารารัตน
นางสาวโชติรส แมลงภู
นางโชติรส หลีวิจิตร
นางซอนกลิ่น พูลเพิ่ม
นางซอยฟา คิดสําราญ
นางซัลมา พงษยี่หลา
นางซารีปะ สะมะแอ
นางซารีมะ ลุโบะกาแม
นางซูรีตา เบญญาบาร
นางสาวเซียมระดา แกวทาสี
นางสาวฌอผกาฟา จันทรพงษโภคิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗

นางฌาณทัศน พรมสาสน
นางสาวญาณาทิพ ขุนจร
นางสาวญาณิตา อึ่งทอง
นางญาณินท งานวิชา
นางญาณิศา พิมพเชื้อ
นางญาณิศา ศิริวัฒนากุล
นางญาณี อึงสวัสดิ์
นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน
นางญาดา ภาวงศ
นางญาดา ยุพานวิทย
นางญาดา สายสูง
นางญาธิดา เสตถา
นางสาวญารุณี ศิริกิจ
นางญาสุภา สําราญ
นางสาวฎาฎิกาล สุดาทิพย
นางสาวฐนันวัลล ประเสริฐยิ่ง
นางสาวฐนิชา สาครสุคนธ
นางฐปนีกร หาญนอก
นางฐปนีย โคตรชุม
นางฐปนีย นาคบํารุง
นางฐรินดา โตเขียว
นางฐาณัชชา ออนละมูล
นางฐาณิญา บุญเปยม
นางฐานนันท ตายอด
นางฐานิดา นราทร
นางสาวฐานิดา อินทรตา

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวฐานิตตา สวยสะอาด
นางฐานิตา เครือฟู
นางฐานิตา ประวัง
นางฐานิตา แสงกระจาง
นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย
นางฐาปณีย สาและ
นางฐาปนีย สมพงษผึ้ง
นางฐิตยา จันทรดี
นางฐิตาภรณ ธนูพราน
นางฐิตาภา แดงยั่งยืน
นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ
นางฐิตารีย เกิดสมกาล
นางสาวฐิตารีย จันทรศร
นางฐิตารีย ปุลพรนันท
นางฐิติกานต ปญญาเพียร
นางฐิติชญา สาลีพวง
นางฐิติชญา อยูเต็มสุข
นางฐิติโชค อยางสวย
นางฐิตินันท ทองมูลไพร
นางฐิตินันท แทนวิทยานนท
นางฐิตินันท เอี่ยมรัศมี
นางฐิติพร ไกรลาศ
นางฐิติพร จันทรลอย
นางสาวฐิติพร มั่งมี
นางสาวฐิติพร แสงสําลี
นางฐิติพร อรุณสุวรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙

นางสาวฐิติพรรณ ถามูล
นางสาวฐิติภัทร ประสิทธิ์พร
นางฐิติมา จุลพงษ
นางฐิติมา แจมพงศ
นางสาวฐิติมา เรืองไพศาล
นางฐิติรักน ดีประเสริฐกุล
นางสาวฐิติรัตน แกวบริบูรณ
นางสาวฐิติรัตน ปุยริพันธ
นางฐิติรัตน สรอยแกว
นางฐิยาพร กวีพันธ
นางฑัณทิกา บุญเกตุ
นางสาวฑิฆัมพร ดวงภูเมฆ
นางณชนก พลายละหาร
นางณฐพร เบ็ญเจิด
นางณฐพร พรหมโม
นางสาวณฐพร ศรีบูรณ
นางณฐมน ทิพยวงศ
นางณฐวรรณ วันจิ๋ว
นางสาวณฐิศา ชนะเคน
นางสาวณปภัช จันทรคุม
นางณพัชญปภา ธราพรสวัสดิ์
นางณภัทธิรา พิศวงษ
นางณภัทร เบลเลอร
นางสาวณภัทร พูลสมบัติ
นางณภัทร วิเศษภัย
นางณภัทร ศิริบุญ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวณภัทรชล นาคแปน
นางณภาภัช รัตนชัยเดชา
นางณศมน บุญแข็ง
นางณสิตา อรัญยะพันธุ
นางณหทัย โชตินอก
นางณัชชา นาวิกะชีวิน
นางสาวณัชชา บานฤทัย
นางณัชชา ผองเจริญ
นางสาวณัชชา พูลนิสสัย
นางณัชชาธิป แกวผง
นางณัชฌาน เที่ยงธรรม
นางณัชณศา ประทุมชัย
นางณัชมนพร อรรถประจง
นางณัฎฐาลักษณ ทรัพยอุดม
นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
นางณัฎฐิยา ชิดนอก
นางณัฎฐิรา คําสมหมาย
นางณัฏฉรียา ศรีหนารถ
นางณัฏชา แสงประสิทธิ์
นางสาวณัฏฐณิช สะมะจิตร
นางณัฏฐณิชชา วงษสุย
นางณัฏฐนิช เผาพันธุ
นางสาวณัฏฐภัสร สังขแกว
นางสาวณัฏฐรี พิณพาทย
นางณัฏฐฬส พลายเถื่อน
นางณัฏฐิกา ดุจดา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
นางณัฏฐินาท จรกิจ
นางณัฏยา ภาระโข
นางณัฐกมล สารชน
นางสาวณัฐกฤตยา สําคัญควร
นางสาวณัฐกฤตา ไพศาลสมบัติ
นางสาวณัฐกัญญา ประกอบมี
นางณัฐกาญจน ใสสวาง
นางณัฐกานต แข็งแรง
นางณัฐกานต เชยบาน
นางณัฐกานต ทองพันธ
นางณัฐกานต นันตากาศ
นางณัฐกานต พาออนตา
นางณัฐกานต ศรีเชื้อ
นางณัฐคณา ชุมพล
นางณัฐชนก ศรีเสน
นางสาวณัฐชยา จิตรสมาน
นางณัฐชยา ผองแผว
นางณัฐชรีย ภิรมยรักษ
นางสาวณัฐชา แซอึ้ง
นางณัฐชานันท มั่นหมาย
นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี
นางณัฐญาพร เสวตานนท
นางณัฐฎิมา ศรีพรหมษา
นางสาวณัฐฏชุดา แกวเมืองคุณสิน
นางณัฐฐา ธิวอง

๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางณัฐฐิญา อัครจรัญรัตน
นางสาวณัฐฐินันท พราหมณสังข
นางณัฐฐิยา เพ็งจันทร
นางณัฐณิชา ธรรมราช
นางณัฐณิชา ยอดวิญูวงศ
นางณัฐณิชา อึ้งธีรกุล
นางณัฐดา อยูเกษม
นางณัฐติกา หอมประกอบ
นางณัฐธภา ตรงดี
นางณัฐธยาน แยมงามจิตต
นางณัฐธิกา กิจเมือง
นางสาวณัฐนพิน จันทรวรชาต
นางณัฐนภา ตนงาม
นางณัฐนันท แกวสุวรรณ
นางณัฐนันท คนฉลาด
นางณัฐนันท ทองนุช
นางสาวณัฐนาฏ ณ วงศ
นางณัฐนิชา อินทนะ
นางณัฐนิสภ ทองกันยา
นางณัฐนี โปรงสันเทียะ
นางสาวณัฐพร เกษศรีรัตน
นางณัฐพร เดชทะสอน
นางณัฐพร หมูหาญ
นางณัฐพร หลาวมา
นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓

นางณัฐภรณ ทาวแพทย
นางณัฐภรณ สีหะวงค
นางณัฐมน พึ่งอาศัย
นางณัฐมล กลิ่นหอม
นางสาวณัฐยา ขลิบทอง
นางณัฐยา เจียมผักแวน
นางณัฐยา เสนาโนฤทธิ์
นางณัฐรภา สุภาอินทร
นางณัฐรี ตุนแกว
นางณัฐรียา ธานีวรรณ
นางณัฐวดี อุปนันท
นางณัฐวรรณ เนตรวงษ
นางสาวณัฐวรรณ ศรีสุทธี
นางสาวณัฐวรา เอกฉัตร
นางณัฐวิภา สาริพันธ
นางสาวณัฐวี เชี่ยวชูศักดิ์
นางณัฐสินี ชั้นกลาง
นางสาวณัฐสุดา กุลรักษา
นางสาวณัฐสุรางค สมแสง
นางสาวณัฐสุรีย มณีอินทร
นางณัฐา จิตไชยรักษ
นางณัฐิญาณ สกุลแกว
นางณันทขจร กันชาติ
นางณัสมชา ศาลกลาง
นางณาชยา ศรีสา
นางณาตยา มโนทัศน

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางณิชกมล ทองลพ
นางณิชกานต เจียมศิริ
นางณิชกานต สุสานนท
นางสาวณิชชา กองสุวรรณ
นางณิชนันทน แดงมูล
นางณิชนันทน อุทโท
นางสาวณิชภัสร สมปู
นางณิชา อาจเดช
นางสาวณิชากร นววรพันธุ
นางณิชาภัทร ทางทอง
นางณิชาภัทร บุตรไชย
นางณิชาภัทร หาญกลา
นางณิชารีย สุขแสน
นางณิฐากร พยุหะ
นางสาวณิฐินันท วิชัยรัมย
นางณิภาวัลย เนตรเนรมิตรดี
นางณิศวรา จุลฤทธิ์
นางณีรวรรณ อุทัยเรือง
นางณุกูลพร เพ็งโคตร
นางเณศรา ยานะสาร
นางดณษภร ชัยวิเศษ
นางดนตรี ดวงสม
นางดนุภัค เชาวศรีกุล
นางสาวดรณี วงศสวาง
นางสาวดรรชนี ใจดี
นางสาวดรรชนี ดอกดวง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕

นางสาวดรินญา ขยายเสียง
นางดรุณี กุลศิริ
นางดรุณี แกวแสงออน
นางดรุณี จันทราพันธ
นางดรุณี โชติกําจรเวช
นางดรุณี ดอนชัย
นางดรุณี ตาตะมิ
นางสาวดรุณี ทุมมากรณ
นางดรุณี บุญญะรัง
นางดรุณี ปานพรม
นางดรุณี พวงทอง
นางดรุณี มีทอง
นางดรุณี รัตนวิมล
นางดรุณี วนากมล
นางดรุณี วรดี
นางดรุณี ศรีจันทร
นางดรุณี ศรีบริบูรณ
นางสาวดรุณี ศรีอินทร
นางดรุณี สดับสาร
นางดรุณี สุวรรณลออ
นางสาวดรุณี อุนกอง
นางดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช
นางดลนภา พุมพุฒ
นางสาวดลพร แรกสกุล
นางดลฤดี บุญยะรัตน
นางดลฤดี ศรีนอก

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางดลฤทัย อาจสาลี
นางดลลักษณ สุขพูล
นางสาวดวงกมล จิรนันทสุพงษ
นางดวงแกว เทพสุวรรณ
นางดวงแกว ลิ้มเจริญพรชัย
นางดวงจันทร กาละ
นางดวงจันทร ปลื้มจิตร
นางดวงจันทร ปูเพี้ยน
นางดวงจันทร โลหาวุธ
นางดวงจันทร สินไธสง
นางดวงจันทร สุรินทราบูรณ
นางดวงจันทร อนันทวรรณ
นางดวงจันทร อาจวิชิต
นางสาวดวงจิต สนิทกลาง
นางดวงใจ จําปาทอง
นางดวงใจ จิตขันตี
นางดวงใจ จุติมา
นางดวงใจ ชัยมงคล
นางสาวดวงใจ ชูตระกูล
นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
นางสาวดวงใจ ปราบงูเหลือม
นางดวงใจ วรรณสิทธิ์
นางดวงใจ ศรีวิเศษ
นางสาวดวงใจ สุดใจ
นางดวงใจ สุระทัด
นางดวงดาว คงนุรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗

นางดวงดาว ชัยวรรณ
นางดวงดาว ณ จําปาศักดิ์
นางดวงเดือน กิติประสาท
นางดวงเดือน ดํารงสันติพิทักษ
นางดวงเดือน พรมมาลี
นางดวงเดือน พิศพาร
นางดวงเดือน รุงเรือง
นางดวงเดือน วิสุทธิ์
นางดวงเดือน สิงหราช
นางดวงเดือน หอมจันทร
นางดวงเดือน อาจหาญ
นางดวงตะวัน จันทรโท
นางสาวดวงตา ดวงมุสิก
นางดวงตา มาลินี
นางดวงตา โยริพันธ
นางดวงตา เวชกามา
นางสาวดวงทิตย ศรีธิอาย
นางดวงนภา สอนสัมฤทธิ์
นางดวงเนตร นุมนวลศรี
นางสาวดวงเนตร อองละออ
นางดวงปราณ เกตุแกว
นางดวงพร เกษร
นางสาวดวงพร แกวคงคา
นางดวงพร ซอนเสน
นางดวงพร บุญสงค
นางสาวดวงพร พันธพิทักษ

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางดวงพร สิงหแจม
นางดวงพร สุทธิสุข
นางดวงพร โสตแกว
นางสาวดวงเพชร นาอุดม
นางดวงมณี วรรณสุทธิ์
นางสาวดวงมาลา พันธหลา
นางดวงรัตน คําหวาแกว
นางสาวดวงรัตน เจษฎาพิพัฒน
นางดวงรัตน ชัยกาวิล
นางสาวดวงรัตน บุญวัน
นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ
นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
นางดวงฤทัย ชวงชัย
นางสาวดวงสมร ขมินทกูล
นางดวงสมร คําเงิน
นางดวงสมร ณ จําปาศักดิ์
นางดวงสมร โรจนจิรนนท
นางดวงหทัย สุธรรมวิรัช
นางดอกจันทร นันทราช
นางดอกทิพย ติ่งทอง
นางดอกฟา ศิลาแยง
นางดอกไม จันทรภู
นางดอกรัก รักษา
นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
นางดอกรัก สีทา
นางดอกรัก อรัญถิตย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙

นางดัชนี จันทจร
นางดัชนี ยศพล
นางสาวดัชนีย ถ้ํากระโทก
นางดารณี งามเลิศ
นางดารณี พรหมเพชร
นางดารณี พราหมณสําราญ
นางดารณี ศรีโยธา
นางดารณี สิงหธรรมรักษ
นางดาระณี ภูนิคม
นางดารัตน จิตคงสวัสดิ์
นางดารัตน สังแดหวา
นางดารา ปุยะติ
นางดารา สุดชาดี
นางดาราณี แกวทองคํา
นางสาวดาราณี เจะหยาง
นางดาราณีย กิตติวิทยากุล
นางดาราณีย จันทรหอม
นางดาราพร มาสขาว
นางสาวดาราพร วงศสวาง
นางดาราภรณ พิทักษ
นางดารารัตน จารพิมพ
นางดารารัตน ชิณเฮือง
นางดารารัตน บุตรทุมพันธ
นางสาวดารารัตน เพชรรัตน
นางดารารัตน เพชรสัมฤทธิ์
นางดารารัตน มะอิ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางดารารัตน แยมเยื้อน
นางดาราวรรณ เตชา
นางดาราวรรณ ยอดเสาร
นางสาวดาราวรรณ ยะเวียง
นางสาวดาราวรรณ วงศคํา
นางดาราวรรณ อยูไชยา
นางดาริกา ศรีลิทิพย
นางดารีหยะ สุระกําแหง
นางดารุณี ขันตะราช
นางสาวดารุณี งอสอน
นางดารุณี ดวงวงษา
นางสาวดารุณี ปลองสี
นางดารุณี มานะศรี
นางดารุนีย กองยักษี
นางดาเรสร อินทรเลิศ
นางดาลัด หาญภักดีปฏิมา
นางดาวดี เกตุมณี
นางดาวนอย ญาณสูตร
นางดาวประกาย ไชยวงศ
นางดาวเพ็ญ สุวรรณศิลป
นางดาวรัช ทุมเมฆ
นางดาวรุง นงภา
นางดาวรุง ประสงคสินธุ
นางสาวดาวรุง มากขุนทด
นางดาวรุง มุกดากิจ
นางดาวรุง อินทนนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑

นางสาวดาวรุณี มีแสง
นางดาวเรือง นมัสโก
นางดาวเรือง พุฒนวล
นางดาวเรือง เพียรพานิช
นางสาวดาวเรือง ศิริสมบัติ
นางดาวัลย วิเศษนาม
นางดาหวัน รังษิมาศ
นางดาหวัน หุตางกูร
นางดําเนิน ศิริบูรณ
นางดีรูบา ยานพะโยม
นางสาวดุจดารา เทียนทัด
นางดุจฤดี อวนคํา
นางดุษฎี ครรภาฉาย
นางดุษฎี ปณฑโก
นางดุษฎี อ่ําครอง
นางดุษฎีพร วัณยะเพชร
นางสาวดุษณีย ชลิงสุ
นางดุสิดา ไชยสวัสดิ์
นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐ
นางเดนสุดา จงใจรักษ
นางเดนอุดร กัตติยบุตร
นางสาวเดือนฉาย ชุติดํารง
นางเดือนฉาย พลเยี่ยม
นางเดือนฉาย รอดปนนา
นางเดือนเต็ม ดอกดวง
นางเดือนเพ็ญ คุมภัย

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเดือนเพ็ญ ดวงลีดี
นางสาวเดือนเพ็ญ ตุนคํา
นางเดือนเพ็ญ สามงามนอย
นางตรีนุช คุณยศยิ่ง
นางตฤณรัตน อาจทวีกุล
นางตวงพร วงษนิกร
นางสาวตะวัน ใจศักดิ์
นางสาวตาราไตร จะดี
นางตุกตา บุญศิริ
นางเต็มดวง ดวงมณี
นางเต็มดวง ปราณี
นางเติมทิพย วรรณทอง
นางเตือน พิมพจันทร
นางเตือนจิต กิติศรี
นางเตือนจิตร ปอมเชียงพิณ
นางเตือนใจ กุลมิ่ง
นางเตือนใจ เกงตรง
นางเตือนใจ คําตาย
นางเตือนใจ นันทะศรี
นางเตือนใจ ยอดบุญเฮียง
นางเตือนใจ รงคโสภณ
นางเตือนใจ สมใส
นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี
นางเตือนตา จันโทภาส
นางเตือนตา เมืองบุญชู
นางสาวถนอม ถิ่นตองโขบ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓

นางถนอม สีนาค
นางถนอม แสงอรัญ
นางถนอมจิต ปนกันทา
นางถนอมศรี พวงสมบัติ
นางถนอมศรี รักษา
นางสาวถนอมศรี สวางแสง
นางถนอมสิน ชัยชนะ
นางสาวถวิล ศรีสุข
นางถวิลจิต เข็มปญญา
นางถวิลย ตันทอง
นางถาวร แดงเอียด
นางถาวร เทียนสีมวง
นางถาวร สุขวรเวท
นางถาวร แสงจันดา
นางถิรนันท ภูทอดใจ
นางเถาวัลย โกเม
นางทชาภร ไกรคุที
นางทรงพร วังซาย
นางทรงพร เสาแกว
นางทรงศรี วิชัย
นางทรงศรี สงทอง
นางทรรศนีย ชํานาญ
นางทวีพร ฉลองแดน
นางทวีพร ไชยอุตม
นางสาวทวีรัตน รัชตรุงโรจน
นางสาวทศพร การะเวช

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางทศพร จิตรามาตร
นางสาวทศพร มงคลวัจน
นางทองกูล แสงภักดี
นางทองคํา ประทุม
นางทองคิด ฤทธิรักษ
นางทองคิด สายทองคํา
นางทองจันทร เหลื่อมศรี
นางทองเทียม ศรีสรางคอม
นางสาวทองนาค ทับทิมงาม
นางสาวทองใบ ตลับทอง
นางทองปน ไชยน้ําออม
นางทองปกษ ภูมิโสม
นางทองปาน ชัยภูธร
นางทองปน ตรีภพ
นางสาวทองพันธ ยงกุล
นางทองพาด สุยวงศ
นางทองพูน บุตราช
นางทองพูน ผลเกิด
นางทองพูล กิตติธีระศานต
นางทองเพียร โคเกิด
นางสาวทองมี ศิริสุวรรณ
นางทองยอย ชัยภักดี
นางทองยุฒ พระไตรยะ
นางทองยุน กุดจอมศรี
นางทองเย็น แปงการิยา
นางทองรอย ดิษเจริญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕

นางทองรักษ พรหมภาพ
นางทองฤทธิ์ หมายมี
นางสาวทองลวน หวงศรี
นางทองลิน มาแกว
นางทองศรี ลาภรัตน
นางทองสี เมืองแสน
นางทองสุก วรสาร
นางทองสุก ศิลปศาสตร
นางทองสุข นะธะศิริ
นางทองสุข พิมพาภรณ
นางสาวทองใส ดวงเวียงคํา
นางทองหลอ ขวัญนาค
นางสาวทอแสง ศิริสวัสดิ์
นางสาวทอแสง สมพินิจ
นางทักษิณา เจริญศักดิ์
นางทักษิณา ใจกลา
นางทักษิณา ศรีวิไล
นางทักษิณา อรามเมือง
นางสาวทัชชญา วรากุลพิศาล
นางทัชชา นามพิชญ
นางทัณฑิกา ผกาแดง
นางสาวทัดชา เขื่อนรัตน
นางทัดดาว บุญสมยา
นางทัดดาว สุวิมล
นางสาวทับทิม จันทรจู
นางทับทิม ตรีเจริญ

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางทับทิม บางทิพย
นางทับทิม ปนสา
นางทับทิม สังคง
นางสาวทับทิม สีสุกไฮ
นางทัศฐยา ครุฑชนะพงค
นางทัศน หอมนาน
นางสาวทัศนพร ศรีชลาชัย
นางทัศนมน หนูนิมิตร
นางสาวทัศนวรรณ ปญญาแดง
นางทัศนัยน ศรีเทพ
นางทัศนา ใจภักดี
นางสาวทัศนา เทียนวรรณ
นางทัศนา โพธิจักร
นางทัศนา ศรีสรางทอง
นางทัศนาพร สงวนบุญ
นางทัศนาภรณ เนตรวีระ
นางทัศนาวดี พรหมอยู
นางทัศนีย กะการดี
นางทัศนีย แกวไธสง
นางทัศนีย จําปาแกว
นางสาวทัศนีย จุลเอียด
นางทัศนีย ชองวารินทร
นางสาวทัศนีย ชูคํา
นางทัศนีย ดาหาญ
นางสาวทัศนีย ตานอย
นางทัศนีย ธรรมทักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗

นางทัศนีย นาคสกุล
นางทัศนีย บุญศิริเภสัช
นางทัศนีย ปราบวงษา
นางสาวทัศนีย เปดสุวรรณ
นางทัศนีย พวงไพบูลย
นางสาวทัศนีย พันธโยธาชาติ
นางทัศนีย เพงเล็งดี
นางทัศนีย มะโน
นางทัศนีย มะโนชาติ
นางทัศนีย มาคุณ
นางทัศนีย ยศสุรินทร
นางสาวทัศนีย วารี
นางทัศนีย ศรพรหม
นางทัศนีย ศิริรัตน
นางสาวทัศนีย สระศรี
นางสาวทัศนีย สะสม
นางสาวทัศนีย สัตถาผล
นางทัศนีย สิขิวัฒน
นางสาวทัศนีย สุขทั่ง
นางทัศนีย สุทธิพงษประชา
นางทัศนีย สุรินธรรม
นางทัศนีย แสงอินทร
นางทัศนีย แสนบุญเรือง
นางทัศนีย หงสพันธุ
นางสาวทัศนีย อรุณ
นางทัศนีย อุนทานนท

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางทัศนีย ไอสุวรรณ
นางทัศนีย เฮงตระกูล
นางทัศนียวรรณ ชุดนอก
นางทัศนียา เขตจัตุรัส
นางทัศนียา เปาใจสุข
นางทัศพร ใจฟง
นางทัสพร วงศไชยา
นางทานิยา ศรีเมืองซอง
นางทิฆัมพร อุดมศรี
นางทิชา เจริญสิน
นางทิชา ไมเจริญ
นางทิพจุฑา ศรอากาศ
นางทิพพาวรรณ สมหมาย
นางทิพมาศ มั่นหมาย
นางสาวทิพย เกษสร
นางทิพยชญาดา สิมมาเคน
นางทิพยบุญญา สุขคร
นางทิพยปราณี สุระสาย
นางทิพยรัตน ศรีโสภา
นางทิพยวรรณ จันทรมหา
นางทิพยวรรณ ทองจันทร
นางทิพยวรรณ นามสุข
นางทิพยวรรณ นามโสวรรณ
นางสาวทิพยวรรณ บุญถึง
นางทิพยวรรณ เมืองพิล
นางทิพยวรรณ รัตนกุสุมภ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙

นางทิพยวิภา ถิรพรพงษศิริ
นางทิพยสุคนธ เรืองตังญาน
นางทิพยสุคนธ หงษประสิทธิ์
นางสาวทิพยสุดา ปูไทย
นางทิพยอักษร สิงหกรรม
นางทิพยอุบล ศิริบูลย
นางสาวทิพยา เกิดชวย
นางทิพยาภา พรสี่
นางทิพรศรี แปนจันทร
นางทิพรัตน คําภูษา
นางทิพรัตน โคงาม
นางสาวทิพรัตน ตะเภาพงศ
นางทิพรัตน นุชนารถ
นางทิพรัตน วินิจฉัย
นางทิพวดี นิลรัตน
นางทิพวรรณ กวีวัฒน
นางทิพวรรณ คํายนต
นางทิพวรรณ ชวนะรานนท
นางทิพวรรณ บุญนาค
นางสาวทิพวรรณ พัชรวาสนันท
นางทิพวรรณ พิละมาตย
นางทิพวรรณ โพธิ์หมุด
นางทิพวรรณ ยมรัตน
นางทิพวรรณ วงศสมวงศ
นางทิพวรรณ ศรีตะกูล
นางทิพวรรณ สายดวง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางทิพวรรณ สําราญวงศ
นางทิพวรรณ สุวรรณ
นางทิพวรรณ หาญวารี
นางสาวทิพวรรณ อินทะพันธ
นางทิพวัลย จอมบดินทร
นางทิพวัลย นางนวล
นางทิพวัลย น้ําแกว
นางทิพวัลย บุตรโคตร
นางทิพวัลย ราษฎรดุษดี
นางทิพา ชาชัย
นางทิพานัน อินทรเรือง
นางทิพาพร แกวมาก
นางสาวทิพาพร พลสามารถ
นางทิพาพรรณ หนูสิงห
นางทิพาภรณ จันคณา
นางทิพาวรรณ เทพรักษ
นางทิภาภรณ บุญโยธา
นางทิวา บัวแยม
นางทิวา สะแลแม
นางทิวาพร ปูคํา
นางทิวาพร สุทธิประภา
นางทิวาพร หลอมประโคน
นางทิวารัตน บัวสาลี
นางทิวารัตน มาแสง
นางทิศนา เหมือนวงค
นางทิศากร เพชรแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑

นางทิศารัศม วรกุลสิริศักดิ์
นางสาวทุมเวลา ดวงประเสริฐ
นางทุเรียน กาญจนบุญชู
นางสาวเทพนม มูลสาร
นางเทพพร สุนทรฐิติ
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์
นางเทพอัปสร งามวิทยานนท
นางสาวเทพี อัคราช
นางเทวา นัยจิตร
นางเทวี นางาม
นางเทวี ลันดา
นางสาวเทวีรัตน ขันทีทาว
นางเทวีวรรณ การปลูก
นางเทียนวรรณ พละไกร
นางเทียบขวัญ ดวงจิตร
นางเทียม รักษาธรรม
นางสาวเทียมจันทร แกวกา
นางเทียมจันทร ภูผาลัย
นางเทียมจันทร เรืองแสง
นางสาวเทียมจันทร หลีสกุล
นางเทียมตา ทานะ
นางไทยสวรรค วรรณภา
นางธชพร ศรีเมือง
นางธณัฐฎา พีพืช
นางสาวธณีนุต พลกุล
นางธนกร ปฐมนฎพงศ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางธนกฤตา ภัควีรภัทร
นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
นางสาวธนธรณ ปราบพาล
นางธนนันท ภักดีพงษ
นางธนพร ขุนเที่ยง
นางธนพร เขียวสาคู
นางธนพร ธนสีลังกูร
นางธนพร เพิ่มทวี
นางธนพร อรชร
นางธนพรรณ แกวแกนเพชร
นางธนภัทร คุณแสง
นางสาวธนมาศ หมั่นเรียน
นางสาวธนรัตน มังคะโชติ
นางสาวธนวรรณ เกียรติประดับ
นางธนวรรณ จุโฑปะมา
นางธนวัน สายเนตร
นางสาวธนวันต จิตเลขา
นางธนวันต สัตตบุตร
นางธนัชพร นาฬาพานิชย
นางธนัญญา ประภา
นางสาวธนัญภรณ ศุภตรัยวรพงศ
นางธนัฎฐา สวงกระโทก
นางสาวธนัดดา ขีดเขียน
นางสาวธนาพร ไตรศรีวิรัตน
นางสาวธนาพร วิริยสิทธาวัฒน
นางธนาภรณ เขตนคร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓

นางธนาภรณ ธนสีลังกูร
นางธนาภรณ พาขุนทด
นางธนาวดี คําจีระ
นางสาวธนิดา พรหมชัย
นางธนิดา วัฒนะดิฐ
นางธนิตา ปงลังกา
นางธนิตา ปดตาเทสัง
นางธนิตา สิงหเนี่ยว
นางธนินทธร โกศลศิรศักดิ์
นางธนี ดวงดอกไม
นางธมกร อาภาวัณสงค
นางธมนวรรณ หงษทอง
นางธมลพรรณ นนทชวกร
นางธมลวรรณ บุญศรี
นางธมลวรรณ สมวงศ
นางธมลวรรณ หลิมวงศ
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม
นางธรรมรักษ วัฒนพลาชัยกูร
นางธรักษา ราศรี
นางธริษตา เต็งรําพึง
นางธลิตา ศิรินุพงศ
นางธวรรณทิพย บุญสุทธิ์
นางธวัลพร กําจรจรุงวิทย
นางธวัลรัตน ทะนิตะ
นางธวัลรัตน นารีรักษ
นางธัชตะวัน ศิริวิชัย

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางธัชสุรางค ชุมยิ้ม
นางธัญกร จังพานิช
นางธัญชนก ชอบประดิษฐ
นางธัญญพัทธ วาจิรัมย
นางธัญญพัทธ อภิอริยฐานนท
นางสาวธัญญรัตน ธนาศิริกุลศักดิ์
นางธัญญรัตน ฟองอิสระ
นางสาวธัญญรัตน อัฐิปา
นางธัญญลักษณ ดาวศรประศาสน
นางสาวธัญญลักษณ เลิศมีศิลศรัทธา
นางธัญญลักษณ อําไพพันธุ
นางธัญญลักษณ อินทรดอนไพร
นางธัญญา รอดจันทร
นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข
นางธัญญาพัท ญาณภา
กิตติณรงคกุล
นางธัญญารัตน มีศักดิ์
นางสาวธัญญาลักษณ จันทรกระจาง
นางธัญทิพย ธีรธนโชติพงศ
นางธัญธรณ วิสุทธิ์เมธากร
นางธัญพร โนสูงเนิน
นางธัญพร เมธานนท
นางธัญพิมล สุวรรณพักตร
นางธัญภัค จันทรดา
นางสาวธัญภัค โอนสูงเนิน
นางธัญภา พลหิรัญสุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญรดา เรืองผิว
นางธัญรส เหมจินดา
นางธัญลักษณ เพชรสุทธิ์
นางสาวธัญลักษณ หาญรัตนชัยกุล
นางธัญลักษณ อัคพิน
นางธัญวัลย เนียรศิริ
นางธัญสินี จันทรบุตร
นางธัญสินี มุลนอยสุ
นางธัญอินทร พรมจําปา
นางธันธีรา จอดนอก
นางธันยชนก พลศารทูล
นางธันยนัฐต คํามูลอินทร
นางธันยมัย ตุงคะบุรี
นางธันยวีร เหมมินทร
นางสาวธันวา มากเหลือ
นางธารกมล ผองจิตร
นางสาวธารทิพย ฤทธิแผลง
นางธารทิพย อรุณแสงศรี
นางธารรัตน กิ่งจันทร
นางธาราจันทร สินธุพรหม
นางธารารัตน โชคเหมาะ
นางธาริณี จันทรศิริจัน
นางธาริณี ประทุมขํา
นางธารินี งามเกตุสุข
นางธารินี ดีดพิมาย
นางธารินี พรหมภักดี

๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางธิชา มุงธรรม
นางสาวธิชา องอาจยุทธ
นางธิดา คงเอียง
นางธิดา ทิพยานนท
นางธิดา ธีรรัฐกรพงค
นางธิดา นอยทรัพย
นางสาวธิดา บุญมากปาน
นางธิดา มิ่งขวัญ
นางธิดา วงศวิริยะ
นางธิดา วิสาพรม
นางธิดา สุขทร
นางธิดา เสมอใจ
นางธิดา โสมคํา
นางสาวธิดานาถ บุตรศรี
นางธิดารัตน เกื้อเพชรแกว
นางธิดารัตน ไชยรักษ
นางธิดารัตน แถมพยัคฆ
นางธิดารัตน นวลมณี
นางธิดารัตน ประทุมไทย
นางธิดารัตน ภักดีรักษ
นางสาวธิดารัตน มีเพียร
นางธิดารัตน สํารวล
นางธิดารัตน สิมมาสุด
นางธิดาวรรณ จิตจักร
นางสาวธิดาวรรณ เทพพิพิธ
นางธิติมา โนวิชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖

นางธิติมา ประดับวงษ
นางธิติมาวดี ปญติโย
นางธิติยา ภูกิตติกุล
นางธิราภรณ วัดอักษร
นางธิวาพร รุงแสง
นางธีติมา เกิดลอย
นางธีนรัตน สีใส
นางธีรนันท หอนบุญเหิม
นางธีรนันท หอมเนตร
นางธีรนุช นิลเอก
นางธีรวรรณ มาลาศรี
นางธีราพร แพรงาม
นางสาวธีราภรณ เกื้อสังข
นางธีราภรณ ศรีจันทรออน
นางธีรารัตน คําปาแฝง
นางธีรารัตน ไชยวงศ
นางสาวธุวพร สุขชุม
นางสาวนกเล็ก วรนุช
นางนกเล็ก อยูสุข
นางนคร ทีรวม
นางนครไทย คําเพชรดี
นางนงคคราญ ชายสา
นางนงคคาร ไชยบุญตา
นางนงคนุช สักเสน
นางนงคเยาว สิงหจินดา
นางนงครัตน กัญจนกาญจน

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนงคราญ กันทรัพย
นางนงคราญ ขนทอง
นางนงคราญ บุตรโคษา
นางนงคราญ พรหมเผา
นางนงคราญ ไพราม
นางสาวนงคราญ วิรัตนเกษม
นางนงคลักษณ กิ่งเงิน
นางนงคลักษณ หารภูมิ
นางนงคศรี ราชมณี
นางสาวนงนภัส จารัตน
นางนงนภัส เบิรนส
นางนงนิตย นาคกนก
นางสาวนงนุช กั้งยอด
นางนงนุช โคตรพันธ
นางสาวนงนุช ชัยศรี
นางนงนุช ชูศักดิ์
นางนงนุช นามพุทธา
นางสาวนงนุช ลาคํา
นางนงนุช วิมลสุจริต
นางนงนุช เวียงสมุทร
นางนงนุช สหรัตนะโชติ
นางนงนุช สันติวงศ
นางนงนุช สินราช
นางนงนุช สื่อไพศาล
นางสาวนงนุช สุขพัฒน
นางนงนุช สุนทรพินิจ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘

นางนงนุช สุสุวรรณ
นางนงนุช หิรัญเกิด
นางนงนุช อัครจันทร
นางสาวนงนุช อินทรจันทร
นางนงเนตร ลมชิด
นางนงพงา ปราณีตพลารักษ
นางนงเยาว เกษทองมา
นางนงเยาว คลังแสง
นางสาวนงเยาว ไชยวัฒน
นางนงเยาว ทัพวิโรจน
นางนงเยาว เทพนากิจ
นางนงเยาว ประชุม
นางนงเยาว ฝุนเงิน
นางนงเยาว มุนิวงศ
นางนงเยาว รักษาถอย
นางนงเยาว หวังกลาง
นางนงรัก กลาหาญ
นางนงรักษ แผนคํา
นางนงรัตน พันธุโกวิท
นางนงลักษณ ขาวพิมพ
นางนงลักษณ ขิงหอม
นางนงลักษณ ชื่นงาม
นางนงลักษณ ดิสสร
นางนงลักษณ ตวนชัย
นางนงลักษณ เตชะสาย
นางนงลักษณ ถาวรพจน

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนงลักษณ ทิพยปญญา
นางนงลักษณ โนราช
นางนงลักษณ บึ้งชัยภูมิ
นางนงลักษณ พรหมดา
นางนงลักษณ พลราชม
นางนงลักษณ รัตนะพันธุ
นางนงลักษณ รุงสาคร
นางนงลักษณ เรืองอุดมทรัพย
นางสาวนงลักษณ วิเศษศรี
นางนงลักษณ เศรษฐพูธ
นางนงลักษณ สุภานิล
นางนงลักษณ หะจิ
นางนงลักษณ เหมาะดี
นางนงลักษณ อริยะดิบ
นางนงสมร พงษอภัย
นางนที สุขทรัพย
นางนทีกานต เอมอุทัย
นางสาวนนฑพันธ หอมหา
นางสาวนนทนพ บุญมุสิโก
นางนนทลี ใจสุข
นางนพพร แกมนิรัตน
นางสาวนพพร คุมรักษา
นางนพพร นามบุญศรี
นางนพพร สุวัตถินันท
นางนพภา อินทิม
นางนพภาพร บุญญะสุวรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนพมาศ ขวัญออน
นางนพมาศ บุญตา
นางนพมาศ รําไพ
นางนพมาส เสระทอง
นางนพร ชาติสิงหทอง
นางสาวนพระพี ชูน้ําเที่ยง
นางสาวนพรัตน ไกรกิจราษฏร
นางสาวนพรัตน คงสัตรา
นางนพรัตน เทศไทย
นางนพรัตน นาสมจิตร
นางนพรัตน พงษยิ้ม
นางนพรัตน พวงบุใหญ
นางนพรัตน สังขทอง
นางสาวนพวรรณ ศรีวรรณรัตน
นางนพวรรณ ศิริบูรณะ
นางนพวรรณ สุทธิ
นางนพวรรณ อรรถจินดา
นางนพวรรณ ตีจะโซติ
นางนพวัลย สิงหในเมือง
นางสาวนภกมล ใจชอบสันเทียะ
นางนภกานต วุฑฒยากร
นางนภพร เหลาโพธิ์ชัย
นางนภรทิพย เสวตะ
นางนภวรรณ คงอินทร
นางนภศวรรณ ยะมะโน
นางนภสสร จันทะโชติ

๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนภสารณ วงษไชย
นางนภัทร สมบัติ
นางสาวนภัทรศร ณ บางชาง
นางสาวนภัสกร คําแยม
นางสาวนภัสกร เมืองวิจิตร
นางนภัสชญา
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางสาวนภัสนันท กรรณสุรางค
นางนภัสนันท ขวัญจา
นางสาวนภัสนันท จาเหลา
นางนภัสภรณ ภูถูกเงิน
นางสาวนภัสวรรณ ไกรสอาด
นางสาวนภัสวรรณ ขวัญประชา
นางสาวนภัสวรรณ ทองวงษ
นางนภัสสร ชะปูแสน
นางสาวนภัสสร แซชื้อ
นางสาวนภัสสร รันนันท
นางนภัสสรณ เกียรติอภิพงษ
นางนภัสสินี ภักดีสมัย
นางสาวนภา เชื้อประทุม
นางนภา ถือชัยภูมิ
นางนภา พุทธรักษา
นางสาวนภา ยิ้มเผื่อน
นางนภากร ทิพยทํา
นางนภาพงษ พานนนท
นางนภาพร เกาะทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑

นางนภาพร คํามูล
นางนภาพร จันทะปดตา
นางนภาพร ทีฆาวงค
นางนภาพร ธนาอนันประเสริฐ
นางนภาพร พรมประศรี
นางนภาพร พลบํารุง
นางนภาพร โพธิ์เงิน
นางนภาพร โพธิ์จันทร
นางนภาพร มาลีนันท
นางนภาพร มูลรัตน
นางสาวนภาพร รองทอง
นางนภาพร ลี้นาวามงคล
นางนภาพร ลีฬหสกุลชัย
นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ
นางสาวนภาพร สมบูรณสุข
นางนภาพร สุรเนตร
นางนภาภรณ ธาตุระหัน
นางนภาภรณ นววิวรรธน
นางนภาภรณ นิลสุวรรณ
นางสาวนภาภรณ ปญญา
นางนภาภรณ ปนทอง
นางนภาภรณ พละศักดิ์
นางนภาภรณ มีเนตรทิพย
นางนภาภรณ วงศออด
นางนภาภรณ อุปชัย
นางนภารัตน เพศสุข

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนภารัตน รัตนปญญา
นางนภาลัย สินธนาพร
นางนภาวดี สิงหจีน
นางนภาวรรณ กลางนภา
นางสาวนภาวรรณ ขวัญเมือง
นางนราทิพย สอาดเอี่ยม
นางนรานุช เดชสุข
นางนราพร นราแกว
นางนราภรณ โคลงชัย
นางนราภรณ รัตนะ
นางสาวนราภรณ สุดใจ
นางนรารัตน เล็กสิงหโต
นางสาวนราวดี จันทะนาม
นางนราวดี เมืองจีน
นางนรินทร ชมชื่น
นางนรินทร โพธิ์สิงห
นางสาวนรินทร สารบูรณ
นางนรินทร มิตรสินพันธุ
นางนรินทร ศิรินุวัฒน
นางสาวนรินทรทิพ จิตวิทิต
นางนริศร กรุงกาญจนา
นางนริศรา ตวนนากอ
นางสาวนริศรา ปญญาประชุม
นางนริศรา วังคะฮาต
นางสาวนริศรา สบายใจ
นางนริศรา เสาแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓

นางนริศรา อินปากดี
นางนริสรา ศรีทอง
นางนริสา กล่ําแสง
นางสาวนริสา รอดทะยอย
นางนรีกานต แกวศรี
นางสาวนรีนาท ศรีปาน
นางสาวนรีพัฒน ณรุจวรกิตต
นางนเรศ ออนศรี
นางนฤดี มณฑาสุวรรณ
นางนฤตยา อะทะยศ
นางนฤภร ประกอบกิจ
นางนฤภัค บุญโชติ
นางนฤมล ขามธาตุ
นางสาวนฤมล จิตตะรัตน
นางนฤมล เชิดชูวงคสกุล
นางนฤมล ทิมแท
นางสาวนฤมล นาคปลัด
นางนฤมล ปญญาคํา
นางนฤมล มาดี
นางนฤมล เมืองกเสม
นางนฤมล ยนตพันธุ
นางนฤมล ยืนสุข
นางนฤมล สามอินตะ
นางนฤมล สินธุรัตน
นางนฤมล สุขสกุล
นางสาวนฤมล เหลาเขตกิจ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนฤวรรณ เกษสงคราม
นางนลินธรณ โฆษิตรัฐพัชรสุข
นางนลินรัตน มาลาสงาวงษ
นางนลินรัตน สุขธีรกุลพงศ
นางนลินี จันทนะ
นางนลินี เจริญตา
นางสาวนลินี ทองวิเศษสุข
นางนลินี ประทุมานนท
นางนลินี พรหมเมือง
นางนลินี เสริมทรัพย
นางนลิษา เครือน้ําคํา
นางนวนิต วรรณศรี
นางนวพร วรรณโก
วาที่รอยตรีหญิง นวพร อุดมกัน
นางสาวนวพรรณ ไฝจันทร
นางนวพรรณ ออทอง
นางนวภัทร บุญปถัมภ
นางนวมญสิกานต เครือสกุลมงคล
นางนวยนุช ภูสิม
นางนวรัตน ขํามี
นางนวรัตน ตันประเสริฐ
นางนวรัตน ฝนเมา
นางสาวนวรัตน ลีละศุภพงศ
นางนวรัตน โสภาพรรณรัตน
นางนวลจันทร โคตะมา
นางนวลจันทร เตียวเจริญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔

นางนวลจันทร ธรรมแสง
นางนวลจันทร ศิลางัด
นางนวลจันทร สีหาพงศ
นางนวลจันทร ฮวบนอย
นางนวลฉวี โทนุบล
นางสาวนวลนภา คงสุข
นางนวลนอย ปลาบูทอง
นางสาวนวลประภัสสร
ทานประสิทธิ์
นางสาวนวลพรรณ เบือนขุนทด
นางสาวนวลเพ็ญ นุพล
นางนวลมณี สีดา
นางนวลมณี อรุณเจริญ
นางนวลใย สุกัลป
นางนวลละดา นนสีลาด
นางนวลละออ จริงเขาใจ
นางนวลศรี ลิกขะไชย
นางนวลศรี ศรีพลัง
นางสาวนวลสมร เผื่อนปฐม
นางนวลสวาท ปญญาจักร
นางสาวนวลอนงค คํานันต
นางนวลอนงค เพ็งสุวรรณ
นางนวลอนงค ศรีสม
นางนวลอนงค สมคะเน
นางนวิยา ออนจาย
นางสาวนอม เจียมสูงเนิน

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนอรีซัม ดอเลาะ
นางนัจภัค อนุฤทธิ์
นางนัฏชนก แสงสุข
นางนัฏชรี ตั้งประเสริฐ
นางนัฏฐกานต เหลาแกว
นางนัฐกานต แนบสนิทธรรม
นางนัฐชกมล ฤทธิรณ
นางนัฐชยา สรอยสังขหวาน
นางนัฐฐยา มณีชาติ
นางนัฐปนี แกวแกนคูณ
นางนัฐพร จันทรสงสิงห
นางนัฐพร วิเวกชาติ
นางนัดดา ทองนุย
นางนัดดา ประทาน
นางนัดดานิตย ทองเดช
นางนัทธ แจงอรุณ
นางนัทธมน คีรีมังคละ
นางนัทธมน บุญประกอบ
นางนัทพร บุตตะกุล
นางนัทรินทร ทองหลอ
นางนันตนรี สิริโชคธนานันธ
นางนันตพร บุญมา
นางนันตพร บุญหยาด
นางนันทกานต จันทรหอม
นางนันทกานต ทองสมจิตร
นางนันทกานต พาโพนงาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖

นางนันทกาล สุขทอง
นางนันทนภัส ติระวัฒนศักดิ์
นางนันทนภัส รมยสูงเนิน
นางสาวนันทนภัส วิกุล
นางนันทนภัส สีสม
นางนันทนลิน โปรงทอง
นางนันทนา คําภาพันธ
นางนันทนา ไชยมณี
นางนันทนา บุญหมื่น
นางนันทนา ปาลีคุปต
นางนันทนา พายตะคุ
นางนันทนา พิณสุวรรณ
นางสาวนันทนา พุฒิเนาวรัตน
นางนันทนา เศวตวงศ
นางนันทนา สมบูรณ
นางนันทนา สุขขารมย
นางสาวนันทนา สุวรรณปา
นางนันทนา หมื่นจิตร
นางนันทพร จันทรสด
นางนันทพร จากกลาง
นางสาวนันทพร จิตมนัส
นางนันทพร ณ ถลาง
นางนันทพร บุริพา
นางนันทพร ยอดพันคํา
นางนันทพร ศรีกุลพล
นางสาวนันทพร สังอรดี

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนันทพร อามิตร
นางนันทยา หมื่นกุดเลาะ
นางสาวนันทวดี แทงพรม
นางนันทวรรณ คูน้ําเพชร
นางนันทวรรณ โฉมยา
นางนันทวรรณ แตงนอย
นางนันทวรรณ พิมพแสนนิล
นางนันทวรรณ วงเพ็ญ
นางนันทวรรณ สืบวงค
นางนันทวัน กุลชาติ
นางนันทวัน น้ําชม
นางนันทวัน พุมศฤงฆาร
นางนันทวัน หมุดปน
นางนันทสินี แกวลบ
นางสาวนันทสุพร อิ่มกุลรัชต
นางนันทหทัย นิลทวี
นางนันทา ธีรพงศ
นางนันทา ราชฐาน
นางนันทา สิทธิอัครพงศ
นางนันทาวดี พรหมดนตรี
นางนันทิกา ทิพยอุโมงค
นางนันทิกา สุขสมบูรณ
นางนันทิช ฉัตรศุภสิริ
นางนันทิภาคย อาทร
นางนันทิยา กองแกว
นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘

นางสาวนันทิยา ฉัตรธนะพานิช
นางนันทิยา พรหมเมือง
นางนันทิยา ภักดี
นางสาวนันทิยา ลุประสงค
นางนันทิยา สวนมาลี
นางสาวนันทิยา หลีดํา
นางนันธัชพร เกื้อหนองขุน
นางนันธิกา รุจิรา
นางนัยนรัตน ลอยชื่น
นางนัยนา แกวสวัสดิ์
นางนัยนา จันทา
นางนัยนา โชคสุขนิรันดร
นางนัยนา ฑิตะลําพูน
นางนัยนา นิลคลาย
นางนัยนา รอดแถม
นางสาวนัยนา วินัง
นางนัยนา สัตถาพร
นางนัยนา ใหมคามิ
นางนัยรัตน บัณฑิตยวีรกุล
นางนาฎสุคนธ กาตาสาย
นางนาฎอนงค ประภาโส
นางนาฏนฤมล สิงหศร
นางนาฏยา ฉายเพ็ชร
นางสาวนาฏยา นอยมี
นางสาวนาฏยา สิทธิชัย
นางนาฏยา สิทธิหาญ

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนาฏยา หอทอง
นางนาฏอนงค จันทรฉาย
นางนาฏอนงค จันทรมหา
นางนาตยา แกลวกลา
นางนาตยา จุลเกาะ
นางนาตยา นาศรีเคน
นางสาวนาตยา ประเสริฐวงษา
นางนาตยา โพธิ์เนียม
นางนาตยา แรงประโคน
นางนาตยา วองวาจานนท
นางนาตยา แสงวิจิตร
นางนาตยา อินตะสาร
นางสาวนาตยา อุประ
นางนาถทิวา ราชครุฑ
นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ
นางนาถนภา ลาลุน
นางสาวนารถฤดี สัตถาผล
นางนารี กาทอง
นางสาวนารี ขวัญออน
นางนารี เฉยศรีเพ็ชร
นางนารี เชื้ออุน
นางนารี แปนเหลือ
นางนารี ยศคํา
นางนารี เลนทัศน
นางนารี วันโพนทอง
นางนารี สิงหคง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐

นางสาวนารี สีสดดี
นางนารี สุดแท
นางนารี สุวรรณพันธ
นางนารีย ตันติ
นางนารีย เถื่อนบํารุง
นางนารีรัตน โชคบํารุงศิลป
นางสาวนารีรัตน โชติธรรม
นางนารีรัตน ดวงราษี
นางนารีรัตน บุญรอด
นางนารีรัตน พงษพิมาย
นางนารีรัตน พรหมเกิด
นางนารีรัตน มาลีหอม
นางนารีรัตน รักษศุภชนม
นางนารีรัตน อินทรติยะ
นางสาวนาเลา ทิพยอํานวย
นางนาไล สาโสภา
นางสาวนาวินี รักษชุมคง
นางน้ําคาง ชุมชัย
นางน้ําคาง พรมมาก
นางน้ําคาง สุขชู
นางน้ําทิพย นามกอง
นางน้ําทิพย เพ็งกลาง
นางน้ําทิพย รักบุญ
นางสาวน้ําทิพย วิจิตรจั่น
นางน้ําผึ้ง เครือแสง
นางสาวน้ําฝน คิดประเสริฐ

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางน้ําฝน จันทรสกุล
นางสาวน้ําฝน โชติสุวรรณ
นางสาวน้ําฝน ทองคํา
นางน้ําฝน นอยมาตวน
นางน้ําฝน ศรีหาวัตร
นางน้ําเพชร ขวัญทอง
นางน้ําเพชร ไพโรจน
นางน้ําเพชร อินสุวรรณ
นางสาวน้ําหวาน เพชรบูรณ
นางน้ําออย สามัญ
นางนิจ ภูกัน
นางนิจชิตา อินยิ้ม
นางนิจญา เกิดคลาย
นางนิจนิรันดร รักวงฤทธิ์
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ
นางนิชนันท จงถาวร
นางนิชภา พุมทอง
นางสาวนิชา ทองอยู
นางนิชาภัทร จันทิมา
นางสาวนิชาภัทร โรจนเนติธร
นางสาวนิญาดา ดารา
นางนิดประกร ชานนตรี
นางนิดาวัลย วิวัฒนะ
นางนิตติกา ศรีทอง
นางนิตทิยา แสงเชื้อพอ
นางนิตธกา ปองรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒

นางสาวนิตย วชราภรณพินทุ
นางนิตยา กรแกว
นางนิตยา กสิโกศล
นางนิตยา แกวชื่นชัย
นางนิตยา โกษาทอง
นางนิตยา ขันติวิริยะกุล
นางนิตยา ขุนอําไพ
นางนิตยา คํายาง
นางนิตยา จันทรเพียร
นางนิตยา จิตรเอื้อ
นางนิตยา ชื่นอารมณ
นางนิตยา ไชยอาม
นางนิตยา เดชจร
นางนิตยา ตอประสิทธิ์กุล
นางนิตยา ทองดียิ่ง
นางนิตยา ทองนาค
นางนิตยา ทาวฮาย
นางนิตยา ธานี
นางนิตยา นาโควงษ
นางนิตยา นุมดี
นางนิตยา บัวบุญ
นางนิตยา บุญทรัพย
นางนิตยา บุญรักษา
นางนิตยา บุญเลิศ
นางสาวนิตยา บุญสง
นางสาวนิตยา บุญสา

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนิตยา บุตรออน
นางนิตยา บุษปฤกษ
นางนิตยา ปริปุรณะ
นางนิตยา แฝงเพชร
นางนิตยา พรรณภักดี
นางสาวนิตยา พัฒนมาศ
นางนิตยา พิลาศาสตร
นางสาวนิตยา โพธิทอง
นางนิตยา ไพศาล
นางนิตยา มกรสุวรรณ
นางนิตยา มะเดื่อ
นางนิตยา มั่งคั่ง
นางนิตยา มาหินกอง
นางนิตยา มิตรโพธิ์ทอง
นางสาวนิตยา มิตรยง
นางสาวนิตยา ยะสะกะ
นางนิตยา รอดบุญ
นางนิตยา วงศละคร
นางนิตยา วัฒนกิจ
นางนิตยา วิเศษสังข
นางนิตยา ศิริคชพันธุ
นางนิตยา สงฆธรรม
นางนิตยา สดวกดี
นางสาวนิตยา สุขจอง
นางนิตยา แสงโพธิ์
นางนิตยา ออนเขตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔

นางสาวนิตยา อัดโดดดร
นางนิตยาพร พิมพศรี
นางสาวนิตยาภรณ ตรีแกว
นางนิตยาลักษณ วงควาน
นางสาวนิติมา เทียนทอง
นางนิติมา มูลจันทร
นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์
นางสาวนิทราวรรณ สายละคํา
นางนิธิดา อุดมเลิศ
นางนิธินาฎ ใชศรีทอง
นางนิพตา มีกลา
นางสาวนิพนาท คงบัวแกว
นางสาวนิพพิทา กุลชิต
นางนิพัชสรา นิลบล
นางนิพาดา ศรีแจมใส
นางนิพาพร ธรรมสัตย
นางนิพารัตน ฐิตภัทธวงษ
นางนิภา กิจหงวน
นางสาวนิภา แกวประคอง
นางนิภา แกวประทีป
นางนิภา โคตรผาย
นางนิภา ชัยกา
นางนิภา ทองแพรว
นางนิภา นําพา
นางนิภา บุญทอง
นางนิภา บุญรอด

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนิภา พินิจวัจนะวงศ
นางนิภา ภูผะกา
นางนิภา วิสิทธิ์
นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร
นางนิภา สนั่นเครื่อง
นางนิภา สิงหลอ
นางสาวนิภา แสนสุข
นางสาวนิภา อาษาพล
นางนิภา อุนถา
นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์
นางนิภานันทร กาหลง
นางนิภาพร เข็มมา
นางสาวนิภาพร จุลลาย
นางสาวนิภาพร บุญกุศล
นางนิภาพร ปลื้มโชค
นางนิภาพร รักษมณี
นางนิภาพร เวียงโอสถ
นางนิภาพร ศรีบุญเรือง
นางนิภาพร ศิลาโชติ
นางสาวนิภาภรณ ติรเศรษฐเสมา
นางนิภาภรณ พรมชัย
นางสาวนิภาภรณ พรหมกรรณ
นางนิภาภรณ แสงสุดตา
นางนิภาภรณ แสนทน
นางนิภาภรณ โอสถ
นางนิภารัตน สมจิตพิจารณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖

นางนิภาวดี นวมอินทร
นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม
นางนิภาวรรณ สายยศ
นางนิภาวรรณ หมัดเจริญ
นางนิ่มนวล กองแกว
นางนิ่มนวล จันทรดุง
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
นางนิ่มนวล ศรีทนนาง
นางนิ่มนวล สีหานาจ
นางนิมมาน ชื่นตา
นางนิยดา ปนสุภา
นางนิยม ขัติสะ
นางนิยม นานชา
นางนิยมพร ประเสริฐศิล
นางนิยะดา จันทรนวม
นางสาวนิยากร ศรีมังคละ
นางนิรมล แจงศิริ
นางนิรมล เดชาวุธ
นางสาวนิรมล ทองตัน
นางนิรมล บัวประเสริฐ
นางนิรมล บุญซอน
นางนิรมล ปกปอง
นางนิรมล แพงวิเศษ
นางสาวนิรมล มณีคุม
นางนิรมล ยอดชล
นางสาวนิรมล ฤกษดี

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนิรมล ลินทา
นางนิรมล ศรีเทพ
นางสาวนิรมล สงาเนตร
นางสาวนิรมล สูนประหัตถ
นางสาวนิรมล อดทน
นางนิรวรรณ ทองระอา
นางนิระมล กันยาหลง
นางนิรัชรา คําพุด
นางสาวนิรัชรา ยาวิชัย
นางนิรัญญา ทักษิณภาค
นางนิรัญญา หนูฤทธิ์
นางนิรัตน ศรีพอ
นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ
นางนิรันดร กัปโก
นางนิรุสรา ใจบุญ
นางนิโรยศรี สุธรรมมา
นางสาวนิฤมณ มั่นยืน
นางสาวนิลจิราวัลย ยอดอานนท
นางนิลยา นาไชยธง
นางนิลวรรณ ศรีเรือน
นางสาวนิลุบล กลิ่นทอง
นางนิลุบล ธรรมะจันโท
นางนิวรรณ กั้วมาลา
นางนิวรรณ พูนนวล
นางนิศรา รักษามั่น
นางนิศรานารถ ไชยลักษณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘

นางนิศา มีมงคล
นางสาวนิศา วุฒิพรโสภณ
นางนิศา อโนทัยสถาพร
นางสาวนิศากร เขียวสอาด
นางนิศากร คุณากรนิติธร
นางนิศากร โคตรคํา
นางสาวนิศากร ใจเฉลียว
นางสาวนิศากร ฉุนกลา
นางนิศากร บัณฑิตย
นางนิศากร มูลเพีย
นางนิศากร ศิริยุทธแสนยากร
นางสาวนิศาชล มัธยม
นางนิศารัตน เจะเล
นางนิศารัตน ไชยขันธุ
นางนิศารัตน มั่งคั่ง
นางนิศารัตน เหลาคํา
นางสาวนิษธยา ทองจันทร
นางนิสากร คุณโท
นางนิสากร พุกชุม
นางนิสากร วุฒิสารเจริญ
นางนิสากร อรรคพันธุ
นางสาวนิสากรณ ภวภูตานนท
นางสาวนิสายชล หนูนิล
นางนิสารัตน คําแปน
นางนิสิทธิ์ ทิมกลางดอน
นางนีรนุช เชื้อโชติ

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
นางนุกุล เพียรแกว
นางนุกูล จํานงบุญ
นางนุจจรี เหมะธุลิน
นางนุจรี ปรีเปรม
นางสาวนุจรีย ภักดีกลาง
นางนุจลิน ณ นาน
นางนุชจรี ธรรมสาลี
นางนุชจรี หลําใจซื่อ
นางสาวนุชจิรา แกนอินทร
นางนุชจิรา ใจคําปน
นางนุชฎาพร เวียงเกา
นางนุชธิณีย เกษมวงษ
นางนุชนันท ศรีสมงาม
นางนุชนาฎ นาไชดูล
นางนุชนาฏ จิตพรหม
นางนุชนาฏ ธรรมเกษร
นางนุชนาถ นาคแสง
นางนุชนาถ ศิวเสน
นางนุชนาถ สารณะ
นางนุชนาถ โสตโยม
นางนุชนาถ หมอยาสิทธิ์
นางนุชนารถ เปยแดง
นางนุชพงษ แสงเรือง
นางนุชรินทร วรโพธิ์
นางนุชรี แดนรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐

นางนุชรี มาลาหอม
นางสาวนุชรี ลีลาวรกุล
นางสาวนุชรี สุริสาร
นางนุชศรา ไชยสัจ
นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ
นางนุชสาคร ปาระคะ
นางนุชิตรา กาฬภักดี
นางนุดาวัลย สัมฤทธิคุณากร
นางนุตติยา อาษานอก
นางนุติยาพร วงษเณร
นางนุภารัตน สุริยะ
นางนุศรา ใกลฝน
นางนุศรา ชะปูแสน
นางนุศรา เมืองพระฝาง
นางนุศรา สระทองใจ
นางนุษณี จันตะวงค
นางนุสรณ จิตพิทักษ
นางนุสรา ชางคิด
นางนุสรา สุทธาบุญ
นางนุสริน อุบลศรี
นางสาวเนตรกมล แกวหวาน
นางเนตรชนก ธรรมกุล
นางเนตรชนก สุขเอนกนันต
นางเนตรดาว ขําคม
นางเนตรทราย วิภาคะ
นางเนตรทิพย รอดเหลื่อม

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเนตรนภา ขนิษฐนอย
นางเนตรนภา ชื่นตา
นางเนตรนภา เชื้อโชติ
นางเนตรนภา บุดดาคํา
นางเนตรนภา อินธิแสน
นางเนตรนิมิตร วาทวัฒนะ
นางเนตรมณี กันแสงแกว
นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ
นางเนาวรัตน กะการดี
นางเนาวรัตน กันรัมย
นางสาวเนาวรัตน ขจิตจรรยา
นางสาวเนาวรัตน ฆารสมบูรณ
นางเนาวรัตน จรัสศรี
นางเนาวรัตน เจริญทรัพย
นางเนาวรัตน ใจการุณ
นางเนาวรัตน ใจแสน
นางเนาวรัตน ดียิ้ม
นางเนาวรัตน ไตรยงค
นางเนาวรัตน ทวดสุวรรณ
นางสาวเนาวรัตน นาคพงษ
นางเนาวรัตน นิลผาย
นางเนาวรัตน ผือโย
นางเนาวรัตน รัตนวิทย
นางเนาวรัตน ศิริสุทธา
นางเนาวรัตน หงษทรัพย
นางเนาวรัตน อุดมรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒

นางเนียรยุพา วันจันทึก
นางสาวเนื้อนอง ไชยโชติ
นางเนื้อนอง แดงโชติ
นางแนงนอย ชาญเมธี
นางแนงนอย วุฒิสุภา
นางสาวโนรี ในจิตร
นางโนรี บัวหอม
นางโนรีรักษ ทีปะนะ
นางบงกช ยิ่งถาวร
นางบงกช รชตวงศธร
นางบงกช เลศักดิ์
นางบงกช สิงหนันทน
นางบงกช อาจองค
นางสาวบงกชชกร สุดตา
นางบพิตร แกวสียา
นางบรรจง บุงหวาย
นางบรรจง พิมพสระเกษ
นางบรรจง วรรณวงษ
นางบรรจง ศรีทองเติม
นางบรรจง ศิลาเกษ
นางบรรจง สุทธการ
นางบรรจงรักษ กันแกว
นางบรรเจอดพร สูแสนสุข
นางสาวบรรเจิด นิ่มพันธ
นางบรรทม เจนไธสง
นางบรรทม อุดมเดช

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางบรรเทิง คลายจินดา
นางบรรยาย ธีรเวโรจน
นางบรรรูณ นามมุงคุณ
นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง
นางบังอร กอนศิลา
นางบังอร แกวเปย
นางบังอร จันลองคํา
นางบังอร ชูทิพย
นางบังอร ดรชัย
นางบังอร ตันสุหัช
นางบังอร ทองคํา
นางบังอร ทีฆกุล
นางบังอร นันทรัตน
นางบังอร บุญมา
นางบังอร ประเสริฐแกว
นางบังอร ปสมะริสสา
นางบังอร ปานแมน
นางบังอร ปนสกุล
นางบังอร พลหลา
นางบังอร เพชรทอง
นางบังอร โภชนิกร
นางบังอร รักษมณี
นางบังอร เรืองฤทธิ์
นางบังอร วงคใจฟู
นางบังอร วิชยนนท
นางบังอร สุนทรพงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางบังเอิญ แดงพรหม
นางสาวบัญญัติ แกวเมฆ
นางบัญญัติ พรหมเกษร
นางสาวบัวแกว คุมคง
นางบัวแกว ยืนยง
นางบัวแกว ศรีภูธร
นางบัวแกว หิริโกกุล
นางบัวจันทร นันทชัย
นางบัวจูม เยี่ยมรัมย
นางบัวทรัพย แสงบุญ
นางบัวทิพย มะสันเทียะ
นางบัวทิพย เอี่ยมศิริ
นางบัวเนตร พลศรี
นางสาวบัวบาน คําชั่ง
นางบัวบาน คุณประทุม
นางบัวผาย สุทธิปญโญ
นางบัวพันธ อนปญญา
นางบัวพิศ พนมใหญ
นางบัวรินทร สามาอาพัฒน
นางบัวเรียว เมิดจันทึก
นางบัวเรือง บุบไชยา
นางบัวลอง ระกิติ
นางสาวบัวศรี คําเมือง
นางบัวสอน ทองแมน
นางบัวหลวง ครุธจู
วาที่รอยตรีหญิง บัวหลวง เบาะแฉะ

๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางบัวหลัน บํารุงพงษ
นางบานชื่น ผลากอง
นางบานเย็น มยุโรวาท
นางบานเย็น ศรีสุวรรณ
นางบานเย็น สุภาพ
นางบานเย็น สุภาวรรณ
นางบําเพ็ญ งิ้วทอง
นางสาวบําเพ็ญ ปดชิด
นางบําเพ็ญ แพงสุย
นางบําเพ็ญ วรบุตร
นางสาวบํารุง สุขปญญา
นางบํารุงรัตน เจนนาวิน
นางบุญเกิด ติลกโชติพงศ
นางบุญเกิด อินทรกลาง
นางสาวบุญครอง กุลดี
นางสาวบุญจิรา บํารุง
นางบุญจีรา เอมรื่น
นางบุญเจือ สาพธิสา
นางบุญฉลอง ไทยสมัคร
นางบุญชม วันชูเสริม
นางสาวบุญชอบ แตงโสภา
นางสาวบุญชอบ ทองสุทธิ์
นางบุญเชาว สมบูรณ
นางบุญโชค แลวดวยบุญ
นางสาวบุญญรัตน จินจํา
นางบุญญรัตน บุญชุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖

นางบุญญลักษณ ศิริมิลินทร
นางบุญญา ใจเพียร
นางบุญญาธิการ ขาวชอุม
นางบุญญาพร บุตรโยจันโท
นางบุญญาพร แสงสุข
นางบุญตา แยมจํานัน
นางสาวบุญเตือน ทาทอง
นางบุญทรัพย ซาอุรัมย
นางสาวบุญทวี ไชยเครื่อง
นางบุญทิพย แสงวิจิตร
นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร
นางบุญทิม แนวสุข
นางบุญเทียม สมคํา
นางสาวบุญธรรม อรรถาวร
นางบุญธิดา สารถวิล
นางบุญนอม เสียมภูเขียว
นางบุญนาค จงแจมใส
นางบุญนํา คิ้วดวงตา
นางสาวบุญนํา บุตรสวน
นางบุญนํา สาริบุตร
นางบุญนํา สุยสินธุ
นางบุญนิศา บุรผากา
นางบุญเนียม ควรสมบัติ
นางบุญแน โพธิ์ศรี
นางบุญพลี ทองใบ
นางบุญเพ็ง ดิษดํา

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางบุญเพ็ญ กองเสียง
นางบุญมา โถทอง
นางบุญมี กําลังหาญ
นางบุญมี ทาไธสง
นางบุญยง นาวิกานุภาพ
นางบุญยัง คําพูล
นางบุญยัง แสงทอง
นางบุญยิ่ง อมราพิทักษ
นางสาวบุญรวม ทุมจีน
นางบุญรัตน แจมกระจาง
นางบุญรินทร คงชวย
นางบุญเรียบ สารทิ
นางบุญเรียม กลาหาญ
นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์
นางสาวบุญเรือง มณีวรรณ
นางบุญเรือง หวัดสวาง
นางบุญเรือง อารยทรัพย
นางบุญเรือน คุณธรรม
นางบุญเรือน จันทรพลงาม
นางบุญเรือน เดิมสมบูรณ
นางบุญเรือน เทียมมณี
นางบุญเรือน หยงสิทธิ์
นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
นางสาวบุญฤดี คําดี
นางบุญลม เพียสา
นางบุญลอม เกษรจันทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘

นางสาวบุญลอม เพียรเสมอ
นางสาวบุญลักษณ อึ้งชัยพงษ
นางบุญเลิศ แกวอุนเรือน
นางบุญเลิศ พลสิทธิ์
นางบุญเลิศ พวงพันธ
นางสาวบุญเลิศ รวดเร็ว
นางสาวบุญเลียบ แกนคํา
นางบุญเลื่อน มั่นเหมาะ
นางบุญวิชิต ฝอฝน
นางบุญศรี คงนะ
นางสาวบุญศรี ถิรวิริยาภรณ
นางสาวบุญศรี ยมรัตน
นางบุญศรี แสนศิริ
นางบุญศิริ มะลิวัลย
นางบุญสง ศรัทธาพันธ
นางบุญสม คงสุข
นางสาวบุญสม นุชสาย
นางสาวบุญสม โพธิ์คาสี
นางบุญสม วจีสัจจะ
นางบุญสม สุขไพบูลย
นางบุญสาว สุขสมบูรณ
นางบุญสิตา เจือจุล
นางบุญเหิม ชูสินธ
นางบุณฑริกา ภัทรจารุ
นางสาวบุณณดา มุยเผือก
นางสาวบุณยกุล หัตถกี

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางบุณยรัตน เนมขุนทด
นางบุตรศรี สิงคิบุตร
นางบุบผา ครองสถาน
นางบุบผา แตงอ่ํา
นางบุบผา ทองเหลื่อม
นางบุบผา ทิพยทาลักษณ
นางบุบผา บูรณสรรพสิทธิ์
นางบุบผา ริมหนองเรือ
นางบุบผา รื่นแดน
นางสาวบุปผชาติ แสวงสุข
นางบุปผา กัติยัง
นางสาวบุปผา แกวเขียว
นางบุปผา จึงตระกูล
นางบุปผา ไชยตนเทือก
นางสาวบุปผา ตรงเที่ยง
นางบุปผา ทองนอย
นางบุปผา นุชแดง
นางสาวบุปผา บริการโกศล
นางบุปผา บุญคําภา
นางบุปผา ปุยะติ
นางบุปผา เปยมศิริ
นางบุปผา วงศสงา
นางบุปผา ศรีทองแท
นางบุปผา สุขสุมนตศิลป
นางบุปผา สุบินมิตร
นางบุปผา เหมรังษี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐

นางบุปผา อริยะสม
นางบุพชาติ บุญใหญ
นางบุพผา ฉัยยะ
นางบุรมณ โคตรพันธ
นางบุรีรัตน ไชยวงศา
นางบุลสิริ ปานเจริญ
นางบุศกรณภัสร ตั้งเธียรธิติกุล
นางบุศยรินทร ฟกชาง
นางบุศยรินทร คลายมณี
นางบุศรา เจริญชัย
นางบุศรา ศรีษะคํา
นางบุศรินทร บุญมามอญ
นางบุศรินทร บุณยาดิศัย
นางบุศรินทร แสงใหญ
นางบุษกร เขียวโพธิ์
นางบุษกร คุมอักษร
นางบุษกร ชูชื่น
นางสาวบุษกร แซมรัมย
นางบุษกร ทิพยอักษร
นางบุษกร เทืองนอย
นางบุษญา รองขันแกว
นางสาวบุษบง วรบุตร
นางบุษบง เศรษฐวิชัย
นางสาวบุษบา คําขวา
นางบุษบา ชูแสง
นางบุษบา เตชะศิรินุกูล

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางบุษบา โตบุญมา
นางสาวบุษบา นาหก
นางบุษบา ปดภัย
นางบุษบา แปงใจ
นางบุษบา พรหมพันธุ
นางสาวบุษบา ศิลา
นางบุษบา สกุลรัตน
นางบุษบา สงางาม
นางบุษบา หอมจันทร
นางบุษบา ไหลวิจิตร
นางบุษบา อาจวิชัย
นางบุษบา อุทิตสาร
นางบุษยพร ขมสนิท
นางบุษยพัชร ดวงผาสุข
นางบุษยรา นิรันดรธรากุล
นางบุษยา พรหมศร
นางบุษรา กุมผัน
นางบุษรา มะโนภักดิ์
นางบุษรากร ทวีโคตร
นางบุษราคํา ขจัดมลทิน
นางบุษราภรณ บุญวังแร
นางบุษราภรณ โพธิจักร
นางบุษราภรณ มังคละ
นางบุษราภรณ วิชัยรัมย
นางบุษรินทร นาคนอย
นางบุษรินทร ศรีเพ็ชร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒

นางบุสดี ขันมะจันทร
นางสาวบุหงา ทองแดง
นางบุหงา พูลเฉลิม
นางบูรณา พันธุธรรม
นางสาวเบญจพร กันทะสา
นางเบญจพร เพ็ชรมาลัย
นางเบญจพร วิภูพงศไพศาล
นางเบญจพร สิงหโตทอง
นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน
นางเบญจพร เหรา
นางเบญจพร อุทัยรัตน
นางเบญจพรรณ ศิริพันธ
นางเบญจพันธ หาญหาว
นางเบญจภรณ ชมเชย
นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน
นางเบญจมาศ จีนประโคน
นางสาวเบญจมาศ ชางเกวียน
นางเบญจมาศ ณรงคกูล
นางเบญจมาศ นิยมไทย
นางเบญจมาศ พวงมณี
นางเบญจมาศ พูลพุทธา
นางเบญจมาศ มีชาวนา
นางเบญจมาศ ฤทธิศักดิ์
นางเบญจมาศ เศษศรี
นางเบญจมาศ อนุชัย
นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเบ็ญจมาศ ชุมเพ็ญ
นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
นางเบ็ญจมาศ วรรณสุข
นางเบญจมาส อุทกศิริ
นางเบญจรัตน นอยพลี
นางเบญจรัศม ศรีระกิจ
นางเบญจลักษณ จําปามูล
นางสาวเบญจลักษณ ยงใจยุธ
นางเบญจวรรณ แกวบริสุทธิ์
นางเบญจวรรณ แกวอาษา
นางสาวเบญจวรรณ คหินทรพงศ
นางสาวเบญจวรรณ จิ๊ดชัง
นางเบญจวรรณ ดวงสีทา
นางเบญจวรรณ เต็มเปยม
นางเบญจวรรณ ทองงาม
นางเบญจวรรณ พงษอุทธา
นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต
นางเบญจวรรณ รอดหลง
นางเบญจวรรณ วงศธิดา
นางเบญจวรรณ สุวีรานนท
นางเบ็ญจวรรณ นุแรมรัมย
นางเบ็ญจวรรณ มุนเนียม
นางสาวเบญจอนงค โคตรนรินทร
นางสาวเบญจา แจงสี
นางเบญจา ถิตยพิพิธ
นางเบญจา ปานดํารง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔

นางเบญจา ปุยะติ
นางเบญจา หิมะนันท
นางเบญญา ชวยพิทักษ
นางเบญญาภา สาระผล
นางเบญวลี คําจันทร
นางสาวเบอรี่ เพลิดภูเขียว
นางปกรธัศฎี สมงาม
นางสาวปฏฐมภรณ จันทวรรณ
นางปฏิญญา รอดสิน
นางปฏิญญา สมบูรณ
นางสาวปฏิพร จิตรามาตย
นางปฏิมา ชิตณรงค
นางปฏิมา รัตนฉวี
นางปณพร พรมหลอ
นางสาวปณัฐชา แดงไฝ
นางปณิฐิดา ตุลากันย
นางปณิดา ทิมเครือจีน
นางปณิดา นิลฤทธิ์
นางปณิสา นทีประสิทธิพร
นางปดิว บูรณพล
นางปตินุช พรหมบุตร
นางปทิตตา กลวยดี
นางปทิตตา เกตุประยูร
นางปทิตตา จันทรแสง
นางสาวปทิตตา อุทัยดา
นางปทิตา หิริโอตัปปะ

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปทุมทอง ทองกลม
นางปทุมทิพย ศรีภู
นางปทุมพร สินสุข
นางปทุมพร สุพลไทย
นางปทุมพรรณ สุขไชย
นางปทุมมา ตระกูลโศภิษฐ
นางปทุมมาศ สุริยฉาย
นางปทุมรัตน หลาจันทร
นางปทุมวรรณ ปนสันเทียะ
นางปทุมวรรณ สิงหปญญา
นางปนัดดา ขุนทอง
นางปนัดดา บัวตูม
นางปนัดดา มณีจักร
นางปนัดดา ยอดระบํา
นางปนัดดา ระดาดาษ
นางปนัดดา ศุภวรรณรักษ
นางสาวปนัดดา สมานจิตร
นางปนัดดา สิทธิขวา
วาที่รอยตรีหญิง ปนิดา ผลรุง
นางปภัสรวรรณ อุตรนคร
นางปภัสสิริย ครองทรัพย
นางสาวปภาดา สีแขไตร
นางสาวปรมาภรณ อนุพันธ
นางประกอบ ชํานาญรัมย
นางสาวประกอบ ตุยสิมมา
นางประกอบ ทองพรหม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖

นางประกอบ หอมไสย
นางประกอบแกว ชาติมนตรี
นางประกอบศรี สิงหาศรี
นางประกาย ไชยศาสตร
นางประกาย พงศรพี
นางประกาย มุงหมาย
นางประกาย ศรีกันยา
นางประกายแกว ปุยฝาย
นางประกายมาศ จันทะดวง
นางประกายวรรณ สุนนท
นางสาวประกายวัณย ศรีสรอย
นางสาวประกายวัลย ไชยเสริฐ
นางประครอง ผสมศรี
นางประครอง โพธิปตชา
นางประคอง กอดแกว
นางประคอง นาถาวร
นางประคอง มุงคุณคําชาว
นางประคอง ยงคง
นางประคอง สุวรรณชาตรี
นางประคอง อิ่มกระโทก
นางประคองทรัพย ปูทา
นางประคองทรัพย สมอุมจารย
นางประคองศรี จักษุดํา
นางประคองศรี จันทรโสภา
นางประจวบ แกวทองราช
นางประจวบ แกววิเชียร

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวประจวบ เครือคํา
นางประจวบ บุญรอดชู
นางประจวบ โพธิ์กรวม
นางประชุม อวนแกว
นางสาวประณมพร
วัชรีวงษ ณ อยุธยา
นางประณีต ทองเด็จ
นางประดล คอมสูงเนิน
นางประดับจิตต เกษมสานต
นางประดับศรี หีบแกว
นางประดับศิลป ชากํานัน
นางประทัด จันทราช
นางประทิน นวลอนงค
นางประทิน ลาภา
นางประทิน เลาหะชัย
นางประทินทิพย พรไชยยา
นางสาวประทีป พงษสุวรรณ
นางประทีป สวัสดิ์มูล
นางประทีปโชติ มากสินธุ
นางประทุม เกิ่งไพบูลย
นางสาวประทุม ชลวานิช
นางประทุม ดวงเกต
นางประทุม มวงเมือง
นางประทุม สุขศึกพาย
นางประทุม หลอมประโคน
นางประทุมทิพย คงเพ็ง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗

นางประทุมพร คําสุข
นางประทุมพร ตึกโพธิ์
นางประทุมมา ดวงจําปา
นางประทุมมาศ จิตสามารถ
นางสาวประทุมวรรณ อุนเรือน
นางประทุมวัน เตียงพลกรัง
นางประเทียนทอง ศุภวุฒิ
นางประเทือง ชมขุนทด
นางประเทือง พรหมรักษ
นางประเทือง วงศาโรจน
นางประเทือง หนูแกว
นางประนม โพธิ์ไพร
นางสาวประนอม เกษรพันธุ
นางประนอม แกววิเชียร
นางประนอม จงสูงเนิน
นางประนอม จําลอง
นางประนอม ตุพิมาย
นางประนอม ทรัพยปราชญ
นางประนอม ทุมรินทร
นางประนอม นครพันธ
นางประนอม เบหลงตรี
นางประนอม พันวัง
นางประนอม พุทธวงศ
นางประนอม เพ็งพุฒ
นางประนอม ไพธุริยะ
นางประนอม ศรีสุข

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางประนอม ศิริวุฒินนท
นางประนอม สมคําแสง
นางสาวประนอม สะเดา
นางประนอม เสงี่ยมโพธิ์
นางประนอม หุนลําภู
นางประนอมไพร ไชยกวาง
นางประนุท รักที่พึ่ง
นางประพร หาชัย
นางประพรศิลป ชมนก
นางประพันธ นามอาษา
นางประพันธ พลราชม
นางประพันธ วงศวรรณา
นางสาวประพา ขําเอี่ยม
นางประพาส วิชัย
นางประพาฬรัตน แกวเกิด
นางประพิณพร บุญเจริญ
นางประพิทย อรามเรือง
นางสาวประพิมภา ปลายนา
นางประพิศ ญาวงศ
นางประพิศ ยางเอน
นางสาวประพิษศร กรมเมือง
นางสาวประไพ คงยาง
นางประไพ ชางกลาง
นางสาวประไพ แดงไฝ
นางประไพ นอยศรีอยู
นางประไพ บุญประเชิญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางประไพ บุรกรณ
นางประไพ พนภัยพาล
นางประไพ พลายโถ
นางประไพ มากจันทร
นางประไพ ไรทอง
นางประไพ วรรณศรี
นางประไพ ศรีทวี
นางประไพ สาคร
นางประไพ อยูบุญ
นางสาวประไพทิพย เพ็ชรสังหาร
นางประไพพรรณ พุมพงษ
นางประไพพัชร เลียบสุวรรณ
นางประไพพิศ พิริยะพัฒนพันธ
นางประไพพิศ ออนตาม
นางประไพร เตชเจริญศรี
นางประไพร สีเทา
นางสาวประไพร ศิลาออน
นางประไพรัตน ชาวเชียงตุง
นางประไพรัตน ลีสีคํา
นางประไพศรี ชิณวงศ
นางประไพศรี บุญไสย
นางประไพศรี ศรีทอง
นางประภัสสร เจนใจ
นางประภัสสร ผาหยาด
นางประภัสสร พิมพทอง
นางประภัสสร วุฒิเสลา

๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางประภัสสร สรวนรัมย
นางประภัสสร แสงศรี
นางประภัสสร หนอแดง
นางประภา งวดชัย
นางประภา ดอกดวน
นางประภา ทั่วจบ
นางประภา นวมเพ็ชร
นางประภา บุตรวงษ
นางประภา พิมาน
นางสาวประภา มะลินิล
นางประภา มีจิต
นางสาวประภา ยถาโรจนพันธ
นางสาวประภา หัศรังษี
นางประภากร ทองคุม
นางประภากร นูวบุตร
นางประภากร ยางเลง
นางประภานิช บุนนาค
นางประภาพร ขานพรม
นางสาวประภาพร เจริญศิริ
นางประภาพร ฉายมงคล
นางประภาพร ชารีสมบัติ
นางประภาพร นาคสกุล
นางประภาพร บนปาก
นางสาวประภาพร บัวพรวน
นางประภาพร บุญเกิด
นางประภาพร พิลาสมบัติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภาพร มั่นเจริญ
นางสาวประภาพร ไวยศรีแสง
นางประภาพร ศรีบุญเรือง
นางประภาพร สุดสวาท
นางประภาพร อุไร
นางประภาพรรณ ชูชาติ
นางประภาพรรณ แดงมณี
นางประภาพรรณ ทักษิณวิโรจน
นางประภาพรรณ พละสวัสดิ์
นางสาวประภาพรรณ
ลีลาวัฒนาพงษ
นางประภาพรรณ อนุจันทร
นางสาวประภาพันธ ทัศบุตร
นางสาวประภาภร กองตาพันธุ
นางประภาภรณ ดําชวย
นางประภาภรณ นันทบุตร
นางประภาภรณ สมิเปรม
นางประภารัตน สิงหสถิตย
นางประภาวดี บุญเยี่ยม
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
นางประภาวัลย สายยศ
นางสาวประภาศรี กุหลาบวงษ
นางสาวประภาศรี เกตุดี
นางประภาศรี พรทอง
นางประภาส เกษร
นางประมล นาสมยนต

๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางประมวล จิรากิตติรัตน
นางประมวล ทุมไพร
นางประมวล ผิวเผื่อน
นางประมวล อนุศาสตร
นางประมุข ตระการพินิตพงศ
นางสาวประเมิน พูลแพ
นางประยงค มากยอด
นางประยงค สินทร
นางประยงค สินพูน
นางประยูร เพ็ญจันทร
นางประยูร ยืนยิ่ง
นางสาวประยูร เรืองศรี
นางประยูร ลุนราศรี
นางประยูร วงศสกุลเกียรติ
นางประยูร อุปปะ
นางประยูรศรี กระจายกลาง
นางประยูรศรี นวลศิริ
นางประเยาว สุขเกษม
นางประวิง สงทานินทร
นางประวีณา เอ็นดู
นางประสงค ปานกุล
นางประสงค ลือเรื่อง
นางประสพพร ยอดเพชร
นางประสพพร อันบุรี
นางประสิทธิ์พร ชัยงาม
นางประเสริฐ คิดสราง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒

นางประเสริฐ วงคํา
นางประเสริฐ สิงหเวียง
นางประหยัด พลโยธา
นางประอรศรี กุลนะ
นางประอรศิริ ชวีวัฒน
นางปรัชญาภรณ แตงออน
นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ
นางปรัชพร ศิริเขตร
นางปรัศนียา เทียนไชย
นางปรัศนียา แสนคําฟู
นางปราชิญา ศิรินิกร
นางปราณี กอนทอง
นางปราณี แกดํา
นางปราณี แกวซัง
นางปราณี ขัติเนตร
นางสาวปราณี จงศรี
นางปราณี ใจงาม
นางปราณี ใจทาน
นางสาวปราณี ชอบงาม
นางปราณี ชั้นสูง
นางสาวปราณี ไชยจันดี
นางปราณี ตุกชูแสง
นางปราณี ถาวรผล
นางปราณี ทองทรง
นางปราณี ทองลือ
นางสาวปราณี ธนะเวช

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปราณี ธนาวุฒิ
นางปราณี ธานี
นางปราณี นาคเกิด
นางสาวปราณี นําพา
นางปราณี ปทมสนธิ์
นางปราณี พิชัยชวง
นางปราณี พิริยะพันธุ
นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ
นางสาวปราณี เพ็งจันทา
นางสาวปราณี แพรสรอย
นางปราณี เฟองทอง
นางปราณี เฟองมา
นางปราณี ภูระหงษ
นางปราณี ภูอิ่นออย
นางสาวปราณี มาผาบ
วาที่รอยตรีหญิง ปราณี เมฆสุวรรณ
นางปราณี โมราศิลป
นางปราณี รสมณี
นางปราณี วจนานนท
นางปราณี วาดเขียน
นางปราณี วิลาพรรณ
นางปราณี สละทองอินทร
นางปราณี สะแกทอง
นางสาวปราณี สุขาภิรมย
นางปราณี สุวรรณะ
นางปราณี แหวเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔

นางปราณี ออนรัตน
นางปราณี เอี้ยงปาน
นางปราณี เอี่ยมเนตร
นางสาวปราณีต เกื้อดวง
นางปราณีต จีนบุญมี
นางปราณีต มุกดา
นางปราณีต สุภาพ
นางปราณีต หงษหา
นางปราณีย จันปาน
นางปราถนา ธรรมวงศ
นางปรานอม ไมสัณ
นางปรานี ชัยหวยหา
นางปรานี โชติฉันท
นางปรานี มนิศรางกูล
นางปรานี สายแกวมา
นางปราโมทย เจือกโวน
นางปรารถนา จารสิงห
นางปรารถนา ซามี
นางสาวปรารถนา ตะนา
นางปรารถนา นิ่มนอย
นางปรารถนา แพนสิงห
นางปรารถนา มาพล
นางปรารถนา เมฆนิติกุล
นางปรารถนา ศรีชุบรวง
นางปริชาติ บุญชวยสุวรรณ
นางปริญญา จันตรา

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปริญญา นะคะจัด
นางสาวปริญญา วิเนตวิทยา
นางปริญญา เวียงอินทร
นางปริญญาพร พลหาญ
นางปริยากร คําสาง
นางปริยากร ภูคําศักดิ์
นางสาวปริยานลิน เชาวประสิทธิ์
นางปริยาพร จานแกว
นางปริศณีย คําสาลี
นางปริศนา ยอดสะเทิน
นางปริศนา โรจนวิทยา
นางปริศนา ศักดิวงศ
นางปริศนา สุทธิกานต
นางปรีชญานิษฐ เดือนฉาย
นางปรีชา แสงอุทัย
นางปรีชาพร ปรีดาฤทธิ์
นางปรีชาวรรณ แกวชูจันทร
นางปรีญา ทองวล
นางสาวปรีญา บุญราศรี
นางปรีญา พุดเกลี้ยง
นางปรีดา ชุมทอง
นางสาวปรีดา ปลองออน
นางสาวปรีดา สนิกอเด็ง
นางปรีดา องศารา
นางปรีดาภรณ ขุนทอง
นางสาวปรีดาภรณ จันทรสวาง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖

นางปรียนันท ศรีคําภา
นางปรียนันทน สุนทรวาทะ
นางปรียา จํารัส
นางปรียา เจริญวงศ
นางปรียา ชาญจิตร
นางปรียา นิลแกว
นางปรียา บุญใหผล
นางปรียา แสบงบาล
นางปรียา หนูดาษ
นางปรียากมล พันตระกูล
นางปรียานาถ สุขสวัสดิ์
นางปรียานุช กมลสิริภักดิ์
นางปรียานุช ศุขบุญมาก
นางสาวปรียานุช สังขดานจาก
นางปรียาภรณ กิติชัยวรรณ
นางสาวปรียาภรณ จันทยุทธ
นางปรียาภรณ นภกรีกําแหง
นางสาวปรียาภรณ มาสาซาย
นางปรียาภรณ มีแจ
นางปรียาภรณ รัตนะ
นางปรียาภรณ สุริยา
นางปรียารัตน ตนโพธิ์
นางปรียาวดี การินทร
นางปรียาวรรณ ชะเอมวัน
นางปฤษณา ทาโว
นางปวราภรณ ปฐมภาค

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปวริศา ดูปอง
นางปวัณรัตน สมพงษ
นางปวันรัตน คําหวาน
นางปวิชญานิชาภัทร รชตศุภากร
นางปวิตรา เสารอน
นางปวิตา ไชยมาตย
นางสาวปวีณนุช โพธิ์ประสิทธิ์
นางสาวปวีณา แกวตา
นางปวีณา ทิพยไพฑูรย
นางสาวปวีณา แนววงศ
นางปวีณา ศิลสง
นางปวีณา สัสดีวงศ
นางปวีณา เสือกลิ่น
นางปวีณา แสงกลา
นางปวีณา อุนสุนทรพิทักษ
นางปวีณา อุปชัย
นางปวีณา อุปไพร
นางสาวปวีณา โอชารส
นางสาวปวีนวรรณ มีโพธิ์
นางปวีรทิชา บวงนาวา
นางปองฤทัย กลิ่นนิ่มนวล
นางปอรรัชม ออนมณี
นางปญจณี เอียดนุน
นางปญจพร จิตรสม
นางปญจพร แสนภูวา
นางปญจมา คําแดง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางปญจมาพร ดาราวงษ
นางปญจมาศ ทองศรี
นางปญจา ขันกสิกรรม
นางสาวปญญรัชต วงศพระธาตุ
นางปญญา ถากงตา
นางปญญา นอยทรง
นางปญญา ยอดบุนอก
นางปญญา ศรีหมื่นไวย
นางปณฑมาพร พงษธนู
นางสาวปณณกัญญาษถ ชีพพานิช
นางปณณิกา ไชยนวล
นางปณพร เกิดเขม
นางปถยา วิเศษรจนา
นางสาวปทมา กัมพลานนท
นางปทมา ฉายสมิทธิกุล
นางสาวปทมา แซกิม
นางปทมา บัญญัติ
นางปทมา พังเครือ
นางสาวปทมา สายสอาด
นางปทมา สิมพลา
นางสาวปทมา อภิเจริญพันธุ
นางปทมา อวิรุทธพาณิชย
นางปทมา อินทรสิทธิ์
นางปทมา โอรสรัมย
นางปทริน มงคลอินทร
นางปางทิพ วิสุภีย

๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปางศิริ สุวรรณแสง
นางปาจรีย พิศาลสุทธิกุล
นางสาวปาจรีย รัมณะกัจจะ
นางปาจารีย รัตนสุวรรณ
นางปาณิศา คมนัย
นางปาณิศา รวมจิตร
นางปาณิศา ศรีเมือง
นางปาณิสรา ครบอยู
นางปาณิสรา ประภา
นางปานแกว แกวจันทรหลา
นางปานทิพย บานเตย
นางปานทิพย บุญคง
นางสาวปานนุช ศรีสมทรง
นางปานระวี เพชรเจริญทอง
นางปานฤทัย บัวชุม
นางปารจรีย ทวีธรรมวรโชติ
นางปารณีย บุญจริง
นางปารณีย สิริวาเสฎฐาเมธา
นางปารมี พลัง
นางสาวปารมี สัมฤทธิ์สุทธิ์
นางปาริฉัตร ไกรสรสวัสดิ์
นางสาวปาริชาต เทพารัตน
นางปาริชาต นาคนอย
นางปาริชาต แฝกสมุทร
นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี
นางสาวปาริชาติ เกื้อภาระ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐

นางปาริชาติ ไกยฝาย
นางปาริชาติ เคาวฤกษ
นางปาริชาติ จันอิน
นางปาริชาติ ชินโณ
นางปาริชาติ เชื้อชวลิต
นางปาริชาติ เทพภูเขียว
นางสาวปาริชาติ บุญแกว
นางปาริชาติ บุญลาภ
นางปาริชาติ แผงบุดดา
นางสาวปาริชาติ เพชรสุวรรณ
นางสาวปาริชาติ เภสัชชา
นางปาริชาติ มังกรณ
นางสาวปาริชาติ เมืองธรรม
นางสาวปาริชาติ รัตนภูมิ
นางปาริชาติ วัฒนากลาง
นางปาริชาติ สําลี
นางปาริชาติ สุพรรณกลาง
นางปาริมาศ ธรรมธรานุรักษ
นางปาริษา เสวะนา
นางสาวปารีรัฐ มุมศิลป
นางสาวปาลิฎากร พินิจ
นางปาลิณีย ไชยวชิระกัมพล
นางปาลิดา เรงพัฒนกิจ
นางปาลีวรรณ สิทธิการ
นางปณฑิรา สุวรรณ
นางปณิดา ถาโคตรจันทร

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปติยา สงวนบุญ
นางปนแกว แกวเปนบุญ
นางปนแกว แกวพินิจ
นางปนแกว จันทรยอด
นางปนแกว บุญมาตุน
นางปนแกว ประดิษฐสกุล
นางสาวปนแกว ยานะจิตร
นางปนทอง จั่นแกว
นางปนมณี ตราชู
นางปนอนงค ชัชวัชวิมล
นางปนอนงค ดิษฐเจริญ
นางปนะนาถ กวางซี
นางสาวปยนันท ลําเจียก
นางปยนันท อินทกาญจน
นางปยนุช วงษแสวง
นางปยนุช แสนตางนา
นางปยนุช แสนอามาตย
นางปยพร ผาพันธ
นางปยพร สุวรรณศรี
นางปยภา คงสิบ
นางปยมณฑ มณฑา
นางปยมาภรณ ทองเพชร
นางปยรักษ พรหมปลัด
นางสาวปยรัตน มังคลัษเฐียร
นางสาวปยรัตน เมืองโคตร
นางปยวรรณ นันทวงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒

นางสาวปยวรรณ ผลรัตน
นางปยวรรณ รุงเรือง
นางปยวรรณ วงศแสน
นางปยะกุล พัวอมรพงศ
นางปยะดา ชาตะรักษ
นางปยะดา เทพรัตน
นางสาวปยะดา พรหมอินทร
นางสาวปยะดา ยอดคีรี
นางปยะดา รุณธาตุ
นางปยะธิดา ดีรักษา
นางปยะธิดา ประภาชัยมงคล
นางปยะนันท แจมจันทร
นางปยะนันท สุทนต
นางปยะนาฏ ออนอุทัย
นางปยะนาถ ขุนทะอาด
นางปยะนุช ฉิมพา
นางปยะนุช เมืองอุดม
นางปยะพร การสมเนตร
นางปยะพร รัตนพันธ
นางปยะพร วณิชเจนประเสริฐ
นางปยะภรณ ชูสุวรรณ
นางสาวปยะภรณ ศิริชัยพรศักดิ์
นางสาวปยะมาศ แซโคว
นางปยะรัตน แกวคันโท
นางปยะรัตน รัตนซอน
นางปยะรัตน อุดมเดช

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปยะวรรณ ตั่นหุย
นางปยะวรรณ ทรงฉาย
นางปยะวรรณ นาริต
นางปยากร มาหา
นางปยาณี นวมนุม
นางปยาพร ธรรมกิจ
นางปยาพร พลแสน
นางปยาพัชร สิมะพรม
นางปยาพัชร ยังมี
นางปยาภรณ เอกสุวรรณ
นางปวะภา ดารากรณ
นางสาวปยานุช สายทอง
นางปุญกานต คําทอง
วาที่รอยตรีหญิง ปุญชรัศมิ์ ฤทธิโชติ
นางปุญณิกา ไกรรักษ
นางปุณฑริกา ชื่นชม
นางปุณณกันต บุญฮวด
นางปุณยนุช ภูสีดวง
นางปุณยนุช ศรีราจันทร
นางปุณยวีร จิโรจนภัทรยศ
นางปุณยาพร จอมใจหาญ
นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา
นางปุณิกา พิมพเวิน
นางสาวปุริมปรัชญ รัตนเมทนีดล
นางสาวเปมิกา ปรีชาธนวิชญ
นางเปมิกา มุกธวัตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔

นางเปรมกมล ละอองแกว
นางสาวเปรมจิตร ระพาเพท
นางเปรมใจ เจียมจราพันธ
นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ
นางเปรมยุดา เหล็กกลาง
นางเปรมรัตน สรอยทอง
นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง
นางเปรมฤดี จงรูธรรม
นางสาวเปรมฤดี ทองไซร
นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่น
นางเปรมสุข ยอพันธ
นางเปลมใจ ถิ่นแสนดี
นางผกา สามารถ
นางผกากรอง แกวพิลารมย
นางผกากรอง รอยศรี
นางผกากรอง สุพรมอินทร
นางผกากุล ทองเติม
นางผกาแกว คีมสิงห
นางสาวผกาณิต พูลทวี
นางผกาพรรณ ทิพยหิรัญ
นางผกาพรรณ ปญญา
นางผกาภรณ บุญเนรมิตร
นางสาวผกามาศ กุลหนาน
นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล
นางสาวผกามาส ขวัญนาคม
นางผกามาส คงสี

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางผกาวดี สุวงศ
นางผกาวรรณ ตุลาพันธุ
นางผดุงพล ปดทรัพย
นางสาวผองพรรณ คงทรัพย
นางผองพรรณ จูงาม
นางผองพรรณ เดชมี
นางผองพรรณ เตชรัตนวรกุล
นางผองพรรณ ธรรมขันธ
นางผองพรรณ บุญไทย
นางผองพรรณ บุญโสม
นางผองพัน สิงหโคตร
นางสาวผองศรี กิจจาวิเศษ
นางผองศรี จําปาทิพย
นางผองศรี ดวงคํา
นางผองศรี ทับทิมทอง
นางผองศรี ธรรมจินโน
นางผองศรี พุฒิไพรีพาย
นางผองศรี พุทธจันทร
นางผองศรี รบไพรินทร
นางผองศรี ราชกรม
นางผองศรี ลาธุลี
นางผองศรี ศรีผํานอย
นางผองศรี หงษสูง
นางผองศรี อยูมวง
นางผองใส วะชุม
นางผองใส สายปญญา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖

นางผองใส อั้นเตง
นางผัสนี พานพรหม
นางผานิต รักงาม
นางผานิตย เกิดศรี
นางสาวผาสุก ไชยวรรณ
นางผาสุข เขื่อนขันธ
นางผาสุข เตาทอง
นางผิวนวล ชัยพันธ
นางผิวพันธ ขาวอินทร
นางสาวผุสดี กอนโคตร
นางผุสดี เมฆอากาศ
นางสาวเผินนภา กรองทอง
นางสาวฝาติหมะ ศรียานเก็ม
นางสาวพงษพิกุล ดาศรี
นางพงษเพ็ญ แกวดอนดุก
นางพงษลดา กาญจนปภากูล
นางพงษลดา ชาวนาเสียว
นางพจณิชา รอดภัย
นางพจณี จายเจริญ
นางพจนันต จันโท
นางพจนา ดาวไสว
นางพจนา ดิศวรรณี
นางพจนา ปุสวิโร
นางพจนา อรหันตา
นางพจนี ออนนวม
นางพจนีย พิพัฒนเสวิกุล

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพจนีย รอดบรรจบ
นางพจนีย วิชาเจริญ
นางพจนีย สงเสริม
นางสาวพจีกานต หวานพืช
นางพชพร แกวเมืองกลาง
นางพชรพร ถนอมศร
นางพชรพร ธรรมสรางกูร
นางพชรพร อินทรสูต
นางพชรภรณ เอกสินธุ
นางพณิภา กองโสภา
นางพนมจิตร คํามุข
นางพนมพร แกวไกรสร
นางสาวพนมพร แกวใส
นางพนมรัก นันพนัก
นางพนมวรรณ วิริยะผล
นางพนัชสยา กาญจนนุกูล
นางพนารัตน กําเนิดสิงห
นางพนารัตน เชษฐสุราษฎร
นางสาวพนารัตน ปทมขจร
นางพนารัตน ผลถวิล
นางพนารัตน มุสิกสวัสดิ์
นางพนาวรรณ แยมประยูร
นางพนิชดา พรหมพาหกุล
นางพนิดา การดี
นางพนิดา คนเพียร
นางสาวพนิดา ดวงทิพย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘

นางสาวพนิดา มานะตอ
นางพนิดา ศรีบรรเทา
นางพนิดา สุภาอนันต
นางพนิตตา พรหมบุตร
นางพนิตนาถ นนทพันธ
นางสาวพนิตา เขียวพอดี
นางพนิตา รุงสวาง
นางพยอม คําหุง
นางพยอม บุญจันทร
นางพยอม มหามาตร
นางพยอม รักรัตน
นางพยอม รัตนอภิรักษกุล
นางพยอม รัตนาภรณ
นางสาวพยอม เรืองณรงค
นางพยอม อินทรทอง
นางพเยาว นามนวด
นางพเยาว นารมย
นางพเยาว บุญชวย
นางพเยาว สุธาพจน
นางพเยาว แสงจันทร
นางสาวพเยาว โอภาส
นางสาวพรกนก ราษฎรนุย
นางสาวพรกมล ไชยคําอุดม
นางพรจรัส ระตะขันธ
นางพรจิตต กาศสมบูรณ
นางพรจิตต ไกรขุนทศ

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพรชนก เตียวเจริญกิจ
นางพรณิชา บารเบอร
นางพรณี โคตรสงคราม
นางพรทิพย กิ่งแสง
นางสาวพรทิพย กุศลสนอง
นางพรทิพย แกวกอ
นางสาวพรทิพย แกวใจดี
นางสาวพรทิพย แกวตาล
นางสาวพรทิพย โกมล
นางพรทิพย ขุลัง
นางพรทิพย งามวงษ
นางพรทิพย จันทรสุรินทร
นางพรทิพย จันทหาร
นางพรทิพย ชาติไทย
นางพรทิพย ชีวะการ
นางสาวพรทิพย แซเฮง
นางพรทิพย ฐีตะธรรมานนท
นางพรทิพย ดลโสภณ
นางพรทิพย ตุยดี
นางพรทิพย ทองนุช
นางพรทิพย ทองปอง
นางพรทิพย เทพศาสตรา
นางพรทิพย นาแหลม
นางสาวพรทิพย บุตรคีลีมาลย
นางพรทิพย ใบผอง
นางพรทิพย ปวะบุตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐

นางพรทิพย ผองเรียงณฐกูล
นางสาวพรทิพย พจนารถ
นางสาวพรทิพย พินิจ
นางพรทิพย พุทไธวัฒน
นางพรทิพย มาทฤทธิ์
นางพรทิพย รักกสิกรรม
นางพรทิพย รัชนีย
นางสาวพรทิพย ฤทธิสุนทร
นางพรทิพย วันดี
นางพรทิพย ศรีโยไว
นางสาวพรทิพย ศิริวัฒนธานี
นางพรทิพย สวัสดี
นางพรทิพย สวางลาภ
นางพรทิพย สังขชู
นางพรทิพย สัสดีเดช
นางสาวพรทิพย สายแวว
นางพรทิพย สุวรรณพจน
นางพรทิพย สุวรรณมานพ
นางพรทิพย อยูเกษม
นางสาวพรทิพย อรุณสุโข
นางพรทิพย อามาตมุลตรี
นางพรทิพย อินทรภักดิ์
นางพรทิพา ชันติโก
นางพรทิพา มีกุล
นางพรทิวา พละเอ็น
นางพรทิวา ยี่สาคร

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล
นางพรธิพา บุญสิทธิ์
นางพรนภา สุขสถาน
นางสาวพรนัชชา ดีเรือง
นางพรนิภา กองแสงศรี
นางพรนิภา ยศบุญเรือง
นางพรนิภา รัตนนท
นางพรนิภา วงษรัตนะ
นางพรประดิษฐ ศิริมั่งมูล
นางพรประภา ฤทธิไธสง
นางพรประภา สมพมิตร
นางสาวพรปวีณ บุญเมฆ
นางพรพนา นวลจํารัส
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นางสาวพรพรรณ ประทุมวัลย
นางพรพรรณ มีสรอยไตรรัตน
นางสาวพรพรรณ ศรีเทพ
นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี
นางพรพรรณ เอมสมบุญ
นางพรพรรณ ไชยเมือง
นางสาวพรพรรณี คําทอน
นางพรพรรณี ปญจมาตย
นางพรพินันท โคตรพันธ
นางพรพิมล เข็มนาค
นางพรพิมล ไชยนันท
นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรพิมล ทองเย็น
นางพรพิมล นามศิริ
นางสาวพรพิมล แมนญาติ
นางพรพิมล เรืองบุญ
นางพรพิมล วงเดช
นางพรพิมล วชิรบานกลาง
นางพรพิมล ศรีเมือง
นางพรพิมล ศรีโสภา
นางพรพิมล ออนอินทร
นางพรพิรุณ แกวทองประคํา
นางสาวพรพิรุณ พิทักษประทาย
นางพรพิไล เกล็ดเกษม
นางพรพิศ กาญจนีย
นางพรพิศ แกวบานเหลา
นางพรพิศ คุตไชยกุล
นางสาวพรพิศ ปองปก
นางพรพิศ ภูศิริภิญโญ
นางสาวพรพิศ แสนชัย
นางพรเพชร อุดมโภชน
นางพรเพ็ญ ไตรเวทย
นางพรเพ็ญ บุญนาค
นางพรเพ็ญ บุตรแสน
นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน
นางพรไพร เผาอินทรจันทร
นางพรภัทรา จําปาทอง
นางพรยมล วงษพันธ

๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพรรณทิพย มวงดี
นางพรรณทิพย เสนาวงศ
นางสาวพรรณทิพย หิรัญบัฎ
นางสาวพรรณทิพา กุณาตรี
นางสาวพรรณทิพา แสงมิ่ง
นางพรรณธินีย ระงับภัย
นางพรรณธิภา วอรสเลอร
นางพรรณนิภา ภูผาดาว
นางสาวพรรณปพร ลิมปสวัสดิ์
นางพรรณประภา สิมมา
นางสาวพรรณผกา มณีวัง
นางพรรณเพ็ญ โสมณะ
นางพรรณรพี ภูวนาถ
นางพรรณราพร แกวพรหม
นางพรรณราย คงชาติ
นางสาวพรรณลดา ลีตะชีวะ
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
นางพรรณวดี ศรีสวัสดิ์
นางพรรณวดี แสนทวีสุข
นางพรรณวดี หนองหาง
นางพรรณศิริ สงางาม
นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
นางพรรณา ดาเชิงเขา
นางพรรณิภา ราชประสิทธิ์
นางพรรณี กาวชู
นางพรรณี ก่ําทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔

นางสาวพรรณี จินดามัง
นางพรรณี ใจสาร
นางพรรณี ตังคณิตานนท
นางพรรณี ทองดวง
นางพรรณี ธงจันทร
นางพรรณี ธรรมหมื่นยอง
นางพรรณี นอมจิตต
นางพรรณี บุญโพธิ์
นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์
นางพรรณี ผลาจิตร
นางพรรณี พงศยี่ลา
นางสาวพรรณี พละกลาง
นางพรรณี ภูธรรมะ
นางพรรณี มิ่งแกว
นางพรรณี เย็นบํารุง
นางพรรณี รุงเรือง
นางพรรณี เลื่อนลอย
นางพรรณี วงษมา
นางสาวพรรณี ศรีเคนขันธ
นางพรรณี ศรีวิจารณ
นางพรรณี สาระตา
นางพรรณี แสงบุญ
นางพรรณี แสนเวียน
นางพรรณี แหวนวงศ
นางพรรณี อาจวารี
นางพรรณี อุนอก

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพรรณี อุยโพนทอง
นางพรรณี แอออย
นางพรรธนา แสงจันทร
นางพรรนิภา ไชยมงคล
นางพรรวินท จันทรโพธิ์
นางพรรษนันท ยศคํา
นางพรรษา ตรีสงฆ
นางสาวพรระวี บุญสุยา
นางพรเรียง กงแกว
นางสาวพรวิภา ขวัญพรหม
นางพรวิภา ทองการะสงค
นางพรวิภา ทองสุนทร
นางพรวิมล ปตพี
นางสาวพรศรี บูรณเจริญ
นางพรศรี เพชรโสม
นางพรศรี ศรีพรรณ
นางพรศรี สิงหสวัสดิ์
นางพรศิริ หังสวนัส
นางพรศิลป กองสิงห
นางพรสวรรค ทับสุขวิวัฒนกุล
นางพรสวรรค พลวงศา
นางสาวพรสวรรค ศิริตัง
นางพรสวรรค ศิริสุวรรณ
นางพรสวรรค สงวนนาม
นางพรสวรรค สิมศิริวัฒน
นางพรสวรรค อินทรพาณิชย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖

นางพรสิน แสงเพ็ชร
นางสาวพรสุพจน เขียวพุมพวง
นางพรโสภิต กองรัตน
นางพรหัทดา จินา
นางพรอนันต พูลสุขศรี
นางพรอุทิศ พลทอง
นางพรายนภา ปนะเก
นางพราวมาส อุตพรณ
นางพวงแกว ปานพรหมินทร
นางสาวพวงทิพย กาญจนากร
นางพวงทิพย เจริญ
นางพวงทิพย เดนดวงใจ
นางพวงทิพย ทิพนนท
นางพวงทิพย มีชาง
นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริก
นางพวงผกา บุตรรักษ
นางพวงผกา เสาพาน
นางพวงพยอม กันนุฬา
นางพวงพยอม ผางนุย
นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
นางสาวพวงพิศ ญาณพันธ
นางสาวพวงเพขร บํารุงพงษ
นางพวงเพชร นนทมา
นางพวงเพชร บุตรศรี
นางพวงเพชร สุขธร
นางพวงเพ็ชร มูลสมบัติ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน
นางสาวพวงเพ็ชร สายจีน
นางพวงเพ็ชร ประมวลทรัพย
นางพวงเพ็ญ กุลกั้ง
นางพวงเพ็ญ คงพินิจ
นางสาวพวงเพ็ญ นอยอาษา
นางพวงเพ็ญ แสนทาว
นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด
นางพวงรัตน ทองปชโชติ
นางพวงรัตน มีมุข
นางพวงรัตน วุตติหาสะ
นางพวงรัตน ศิริรัมย
นางพวงสมร พลจันทร
นางพวงองุน สีหาวงษ
นางพสุนิต กระการดี
นางสาวพอใจ จันทรเขียว
นางพะเยาว เหมือนคิด
นางพะเยาว เอี่ยมสะอาด
นางพัชชา ธน.ยอด
นางพัชณี ญาวีระ
นางพัชณี ภัทรวังฟา
นางพัชนิดา บริบูรณ
นางพัชนี คําทองแกว
นางพัชนี คํามูล
นางพัชนี ถูกจิตร
นางพัชนี ลีลาศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชนี แววสอน
นางพัชนีกูล ชูสกุลชาติ
นางสาวพัชนีย ไชยทองยศ
นางพัชนีวรรณ ทองศรี
นางพัชมณ พิมูลชาติ
นางพัชมณ วรศักดิ์โยธิน
นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ
นางพัชรนันท ถาดทอง
นางสาวพัชรพร เทพมาศ
นางสาวพัชรพรรณ ศรีจันทรนิตย
นางพัชรภรณ แสนภักดี
นางพัชรมัย บุญสอาด
นางพัชรวดี ประภัสสร
นางพัชรวัลย นวลละออง
นางพัชรษิธวัณ สุขนิติพัส
นางพัชรัตน ตากิ่มนอก
นางพัชรัตน พลศรี
นางพัชรา กงจีน
นางสาวพัชรา กุลศร
นางพัชรา โกจิ๋ว
นางสาวพัชรา เจริญพันธุ
นางพัชรา เชิดชู
นางพัชรา ธรรมชัย
นางพัชรา ฝอยทองคํา
นางสาวพัชรา พจนรังษี
นางพัชรา พิทักษสฤษดิ์

๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพัชรา โพธิ์ศรีศาสตร
นางพัชรา แยมสําราญ
นางสาวพัชรา วงษทองดี
นางพัชรา ศรีสวางสุข
นางพัชรา สงวนแวว
นางพัชราพร ไชยประปา
นางพัชราพร ดอกจันทร
นางพัชราพันธ โพธิ์ชารี
นางพัชราภรณ รากวงษ
นางพัชราภรณ วิมาลัย
นางพัชราภรณ วิเศษแกว
นางพัชราภรณ สมวงษ
นางพัชราภรณ อําไพ
นางพัชราวลัย จันทรขาว
นางพัชราวลัย ศรีรักษา
นางพัชราวลัย หาญวงศ
นางพัชราวไล มนตรี
นางพัชริดา เย็นสวัสดิ์
นางสาวพัชริน โสภณภราดร
นางพัชรินทร เกษมวัฒนา
นางพัชรินทร งามสวัสดิ์
นางพัชรินทร ไชยสาร
นางพัชรินทร ซึมเมฆ
นางพัชรินทร นาหัวนิล
นางพัชรินทร พลายเมือง
นางสาวพัชรินทร พุทธบุตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐

นางพัชรินทร พุทธลีลาศ
นางพัชรินทร โพธิ์เรือง
นางพัชรินทร ภัคจีรสกุล
นางพัชรินทร ภูมิคอนสาร
นางพัชรินทร เรืองฤทธิ์
นางพัชรินทร ฤทัยมาศ
นางสาวพัชรินทร ศิริภูมิ
นางพัชรินทร สะตะ
นางสาวพัชรินทร สุขประเสิรฐ
นางพัชรินทร เหลาศิริเสถียร
นางสาวพัชรินทร เอี่ยมกลั่น
นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง
นางพัชรี กลายประยงค
นางพัชรี กาลานุสนธิ์
นางพัชรี เกลี้ยงกลม
นางสาวพัชรี คงแยม
นางพัชรี คลองเชิงสาร
นางพัชรี คําพรมมาภิรักษ
นางพัชรี เจะและ
นางพัชรี ชุมจิตร
นางพัชรี ดัดผดุง
นางพัชรี ทองแมน
นางพัชรี เทพทอง
นางพัชรี นาโควงศ
นางพัชรี พันแสน
นางพัชรี พุฒซอน

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพัชรี เมืองสอง
นางพัชรี ยอดรักษ
นางพัชรี รจนัย
นางพัชรี เรืองฤทธิ์
นางสาวพัชรี วาเพ็ชร
นางพัชรี วิรุณพันธ
นางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ
นางพัชรี ศิริเสนา
นางพัชรี สุวรรณโน
นางพัชรี อํานาจวงศ
นางพัชรี อุยเลิศ
นางพัชรีภรณ พิมพทอง
นางพัชรีภรณ รัตนมณี
นางสาวพัชรีย จันทรทอง
นางพัชรีย สิงหบุตร
นางพัชวรรณ ตุลารักษ
นางพัฒนชญา จูจันทร
นางพัฒนนรี วรรณศาสวัต
นางพัฒนา กวานเจาจันทร
นางพัฒนา กันทะพันธ
นางสาวพัฒนา เกษมพิพัฒน
นางสาวพัฒนา คงบุญ
นางพัฒนา ชาติชํานิ
นางพัฒนาพร เขจรนิตย
นางพัฒนาพร เตจะเปง
นางพัณณินน ใจคํา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัณณิศา สอาดชอบ
นางสาวพัทธธีรา พิมพะนิตย
นางพัทธธีรา มหายศนันท
นางสาวพัทธนันท พันธุวงศ
นางพัทธนันท พิพิธนวงค
นางพัทธนันท วรโพด
นางพัทธนิษย วาตุรัมย
นางสาวพัทธพร คนชุม
นางพัทธยา งามจิตต
นางพัทธวรรณ อิ่มสําราญ
นางพัทยา คีรีศรี
นางพัทยา มีดี
นางพัทยา ยะสะกะ
นางพัทยา เสือชุมแสง
นางพัธนินทร บุปผา
นางพันณี จิตรวิเศษสม
นางพันทอง สิทธิวัง
นางพันทิกา โรจนวิรัตน
นางพันทิพย โขมะนาม
นางพันทิพา วะเกิดเปง
นางพันทิวา พิมพโพชา
นางพันธณี ใจเที่ยง
นางสาวพันธทิพา ลักขณา
นางพันธประภา พูนสิน
นางสาวพันธประภา สอนนนทฐีกูล
นางพันธุระวี วินัยพานิช

๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพันนิดา กุมภะ
นางพัลลภา ขวัญพะงุน
นางพัสชนันท พรหมประภัศศร
นางพัสนันท สายแกว
นางพาณี คําพิภาค
นางพาณี สุวรรณศรี
นางพานทอง ทองทวี
นางพานิชย คงเมือง
นางพายียะ วามะ
นางพาริณี แกวนํา
นางพิกุล กิจปกรณสันติ
นางพิกุล ใครนุนกา
นางพิกุล จินดารัตน
นางพิกุล ดุลิกานนท
นางพิกุล ทองอินทร
นางสาวพิกุล เทศผอง
นางพิกุล ธรรมลังกา
นางพิกุล นนทศิริ
นางพิกุล นิพรรัมย
นางพิกุล พระสิงห
นางพิกุล เหมืองคํา
นางพิกุล อายะนันท
นางพิกุล อุสาพรหม
นางสาวพิกุลทอง ตางใจเย็น
นางสาวพิกุลทอง นาสมตรึก
นางพิกุลสินธ ภาณวัตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์
นางพิชชานันท ครุธแกว
นางพิชชาภา บุญฤทธิ์
นางพิชญฌามาศ เกิดแสง
นางพิชญณิดา สมหมาย
นางสาวพิชญสุดา สุทินรัมย
นางพิชญา จันทลุน
นางพิชญา นุชิต
นางพิชญา สุวงศ
นางพิชญา แสนสุข
นางสาวพิชญานิน สุวรรณทา
นางพิชญาภรณ กาญจนอุดม
นางพิชญาภรณ กิ่งเมือง
นางพิชยวัลย ศรีบุญสม
นางพิชยาดา ใจภักดี
นางพิชลาวัลย เมืองจันทร
นางพิชามญชุ แกวหัวไทร
นางพิชามญชุ พงษประเสริฐ
นางพิเชียร ศรีสําราญ
นางพิญญพัชร รัตนสุวรรณ
นางพิญญานันท สิทธิธัญวัฒน
นางพิฐชญาณ ทองใบ
นางสาวพิณกาญจน อรรถอนันต
นางสาวพิณทิพย มหาสันติปยะ
นางพิณทิพย ลือนาม
นางพิทยระมัย วรสาร

๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพิทยา ตะกรุดแกว
นางพิทยา บุญยืน
นางพิทยา เอี่ยมอ่ํา
นางพิทยาภรณ ยอดนครจง
นางพิธพร วงษวิรัติ
นางพินญา จันมณี
นางพินทุพิมล ศรีสมบูรณ
นางพินพร นามมูลตรี
นางพินภิลัย มาศยคง
นางพินยา ปราณี
นางพินิจ ไทยวัฒน
นางพินิตนาฏ ฝนสุข
นางพิมชมพู นามมัน
นางพิมตะวัน งามเลิศ
นางพิมปุณยวัจน พันธเกษม
นางพิมพ สายกระสุน
นางพิมพกานต รัชทูล
นางพิมพชนก จรรยาเพศ
นางพิมพชนก ประดิษฐานุสรณ
นางสาวพิมพชนก พิมพันธ
นางพิมพเดือน อินวิจิตร
นางพิมพทอง มหาแกว
นางพิมพนิภา ศรีสุแล
นางพิมพพร วงษมหา
นางพิมพพักตร ไชยเนตร
นางพิมพพันธ กัณณิกจุลา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖

นางพิมพพิรุฬห มณีศรี
นางพิมพพิศา สังฆะประดิษฐ
นางพิมพภัทร ภาโยธี
นางพิมพภากานต ศรีกระสังข
นางพิมพร วัชรวิวรรณ
นางพิมพรรณ สินประวัติ
นางพิมพรวี จิตรเกื้อกูล
นางพิมพฤดี ประเสริฐสังข
นางพิมพลักษณ เสมอ
นางพิมพวรรณ สวางผล
นางพิมพวิภา รวดเร็ว
นางพิมพศรี ธราพร
นางพิมพสุดา ดําเนินทรัพย
นางพิมพโสภา ฤทธิพรม
นางพิมพา ตามี่
นางพิมพิกา ถนอมไชย
นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น
นางพิมพิไล หนูอินทร
นางสาวพิมภา กําเหนิดผล
นางสาวพิมภา ชางน้ํา
นางสาวพิมล ทวีผอง
นางสาวพิมล ศรีกันทนา
นางพิมล เสงี่ยมพงษ
นางพิมล แสวงศิริผล
นางสาวพิมลพรรณ กันเดช
นางพิมลพรรณ จันมา

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์
นางพิมลพรรณ พลอาทิตย
นางพิมลพรรณ โพธิดอกไม
นางพิมลพรรณ แสนวัง
นางพิมลวรรณ จันดี
นางพิมลสิริ ประกิคะ
นางพิรัชพร ศรีภูมินทร
นางพิรัฎฐา แสงสุขวาว
นางพิริยา นีลเซน
นางพิริยาภรณ เหลืองวิไล
นางพิรีภรณ กุลชนะพิฑูรย
นางพิรุณ ลักษร
นางพิรุณนี สายยศ
นางพิไรพร ถิ่นเครือจีน
นางพิลาวัลย อยูสุข
นางสาวพิไล ครอบแกว
นางสาวพิไล ดลอารมณ
นางพิไลพรรณ ทันถากิจ
นางพิไลพรรณ ภาคี
นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
นางพิไลวรรณ เนตรประโคน
นางพิไลวรรณ สินวรณ
นางพิไลวรรณ เอกปริญญา
นางสาวพิศ สายสุรินทร
นางสาวพิศดา คําศิริ
นางพิศมัย จันทรมหา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘

นางพิศมัย จิตจักร
นางพิศมัย จิตนาธรรม
นางพิศมัย จินดํา
นางพิศมัย จิระประภูศักดิ์
นางพิศมัย ไชยคําพันธ
นางพิศมัย เตียวเย
นางพิศมัย ทาวบุญเรือง
นางพิศมัย นามมนตรี
นางพิศมัย นาสมใจ
นางพิศมัย พิลึก
นางสาวพิศมัย โพธิ์ศรี
นางสาวพิศมัย มะลอย
นางพิศมัย ศรีเมฆ
นางพิศมัย ศิริธนศาสตร
นางพิศมัย สดสรอย
นางสาวพิศมัย สามเรืองศรี
นางพิศมัย สาระกูล
นางพิศมัย สีเทียวไทย
นางสาวพิศมัย หมื่นแสน
นางพิศมัย อาแพงพันธ
นางพิศสมัย สารพันธ
นางพิศสมัย ออนสุวรรณ
นางสาวพิศสุดา มาปลูก
นางพิศารัตน เวทางคบวรกุล
นางพิศาล หุมมาลี
นางพิศุทธ จันทรศรี

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพิสมัย กิตติวัฒนพล
นางสาวพิสมัย โกสินธุ
นางพิสมัย ขันทํา
นางพิสมัย เครือแดง
นางพิสมัย โคตรสุโน
นางพิสมัย ใจชมชื่น
นางพิสมัย ดวงแกว
นางพิสมัย ทองยิ่ง
นางพิสมัย ผาคํา
นางพิสมัย พงษศรีลา
นางพิสมัย พลเชียงดี
นางพิสมัย มีภูเวียง
นางพิสมัย เรือนสอน
นางพิสมัย โลหากาศ
นางพิสมัย วนากมล
นางสาวพิสมัย วังหมื่น
นางพิสมัย วิสัย
นางพิสมัย ศรีโสด
นางพิสมัย สิงหสุนีย
นางพิสมัย สิทธิ
นางพิสมัย อินทรสด
นางพิสวรรณ บุญเกษม
นางพีชญา สารถี
นางพีรญา กตารัตน
นางพีรดา พูลเพิ่ม
นางพีรนุช บุรีงาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐

นางพีรยา สุกสวาง
นางสาวพีระพร กําเดช
นางพึงพิศ เอกนิตย
นางพุทธชาด วังบรรณ
นางพุทธชาด วิเศษวิสัย
นางพุทธชาต ทองกร
นางพุทธชาติ กาญจโนภาส
นางพุทธชาติ ชาตาดี
นางสาวพุทธชาติ ทิวทัศน
นางพุทธชาติ ยะใจมั่น
นางพุทธรักษา จันเทศ
นางสาวพุทธา ไชยศรีทา
นางพุทธา ไชยสัตย
นางพุทธาวดี หาสอดสอง
นางพุธกันยา พรมชาติ
นางพุธทอง กมลเลิศ
นางพูนเกษม ตั้งพงษ
นางพูนทรัพย เลหสิงห
นางพูนทรัพย สิงหสนั่น
นางสาวพูนพิศมัย เปยมสุวรรณ
นางพูนพิศมัย แยมขยาย
นางพูนศรี ชมภูพันธ
นางพูนศรี โพธิประเสริฐ
นางพูนศิลป พลเขตต
นางพูนสิริ อินทรภูวา
นางสาวพูนสุข โคตรสาขา

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพูนสุข นุชมวง
นางพูมศรี ยศยิ่ง
นางพูลทรัพย ธรรมเกษร
นางสาวพูลทรัพย ภูนุช
นางสาวพูลทรัพย เมฆไชยภักดิ์
นางพูลทรัพย วงศวิเศษ
นางพูลศรี เขียวมรกฎ
นางพูลศรี โสภา
นางพูลสวัสดิ์ นามสุข
นางพูลสวัสดิ์ ศรีวงศ
นางพูลสิน คัมภบุญยอ
นางพูลสุข ภูสงวน
นางเพงพิศ ดอกพวง
นางเพ็ชร อุนแกว
นางเพชรดา มากคุณ
นางเพชรไทย ศรีบุรินทร
นางเพชรธิดา สายลาด
นางเพชรนภา บุตรดี
นางเพชรบังอร คําสุขศรี
นางเพชรประคอง หาญสุวรรณ
นางเพชรรัตน นามมั่น
นางเพชรรัตน วงแวงนอย
นางสาวเพชรรัตน สิงหแสง
นางสาวเพชรรัตน สุขประเสริฐ
นางเพชรรัตน หาญจวณิช
นางเพชรรัตน อุดมพงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒

นางเพชรรุง สื่อสวน
นางเพชรอุมา ราชริวงษ
นางเพชรา แกวหารอด
นางสาวเพชรา ถุงเงิน
นางสาวเพ็ชรา ปริยชาตมงคล
นางเพชราภรณ ดวงขันธ
นางเพชราภรณ เลาภาษิต
นางเพ็ชรีย ทองนาก
นางเพ็ญแข นวกุล
นางเพ็ญแข วินากร
นางเพ็ญจันทร กรณลัพธ
นางเพ็ญจันทร ทาอามาตย
นางเพ็ญจันทร เทศทอง
นางเพ็ญจันทร บัวแกว
นางสาวเพ็ญจันทร วาลมูลตรี
นางเพ็ญจันทร อวมเสือ
นางเพ็ญจิตร ใบปก
นางเพ็ญณี พิมพทอง
นางเพ็ญทิพย กุดแถลง
นางเพ็ญทิพย ไชยยศ
นางเพ็ญทิพย สังขรัตน
นางสาวเพ็ญทิวา ธรรมปริยัติ
นางเพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน
นางเพ็ญนภา ทาวพันวงค
นางเพ็ญนภา บัวผิน
นางเพ็ญนภา บํารุงสุข

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเพ็ญนภา พุมทอง
นางเพ็ญนภา โพธิ์ทอง
นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา
นางเพ็ญนภา ศรีเที่ยง
นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วัง
นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรี
นางเพ็ญประกาย สุขสังข
นางเพ็ญประภา ตั้งมั่น
นางเพ็ญประภา นาราศรี
นางเพ็ญประภา ปรกสะอาด
นางเพ็ญประภา ปดทรัพย
นางสาวเพ็ญประภา พวงศรี
นางเพ็ญประภา โพธิวัฒน
นางเพ็ญผกา จันทรสระคู
นางเพ็ญพยอม ทามณีวรรณ
นางเพ็ญพร หนองไผ
นางเพ็ญพักตร พวงแกว
นางเพ็ญพักตร พินธุนิบาตร
นางเพ็ญพัตรา ไชยบัง
นางเพ็ญพิชชา สังขะชาติ
นางเพ็ญพิศ ภักมี
นางเพ็ญภาวรรณ ทวีทรัพย
นางสาวเพ็ญรัตน กายา
นางสาวเพ็ญรุง กลิ่นอยู
นางเพ็ญลักษณ พบฤกษ
นางเพ็ญวดี คนซี่อ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔

นางเพ็ญศรี กลิ่นจันทร
นางเพ็ญศรี กองเกิด
นางเพ็ญศรี จันทรหอม
นางเพ็ญศรี ทิพยบุญแกว
นางเพ็ญศรี เทพจันทร
นางเพ็ญศรี ธัญธเนส
นางเพ็ญศรี ธิมา
นางเพ็ญศรี บุญปน
นางเพ็ญศรี บุตรพรม
นางสาวเพ็ญศรี พงษสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี พันธุทอง
นางเพ็ญศรี เพ็งวงษา
นางเพ็ญศรี วิเศษยิ่ง
นางเพ็ญศรี ศิลปเจริญ
นางเพ็ญศรี โสดกลาง
นางเพ็ญศรี หนูหนอง
นางเพ็ญศรี หมื่นใจ
นางเพ็ญศรี หอมอุบล
นางเพ็ญศรี อารีย
นางเพ็ญศรี อําพันธุ
นางเพ็ญศรี โอชาอัมพวัน
นางเพ็ญศิริ ชัยมณี
นางเพ็ญศิริ แทนทอง
นางสาวเพ็ญศิริ โรจนรุงศศิธร
นางเพ็ญศิริ สายจันทรหอม
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวเพ็ญสิณี รัตตนวิเชียร
นางเพ็ญสิณี ลายประดิษฐ
นางเพ็ญสุข สุธรรม
นางเพยาว สกุลสุทธิวัฒน
นางเพลินจิต อิ่มชัย
นางสาวเพลินจิตร จันทรเสน
นางเพลินพิศ กําเนิดเปลือย
นางเพลินพิศ คําภูแกว
นางเพลินพิศ จันเติม
นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ
นางเพลินพิศ บุญเหลือ
นางเพลินพิศ สุวรรณศรี
นางสาวเพียงกมล ภาพสิงห
นางเพียงแข ชิตจุย
นางเพียงจันทร ไชยยศ
นางเพียงจันทร ปาลีกุย
นางเพียงจันทร อะทาโส
นางเพียงจิต ศรีแสง
นางเพียงใจ ตัญจียบุณย
นางเพียงใจ ทรัพยเจริญ
นางสาวเพียงใจ นาเรือง
นางสาวเพียงใจ พรหมสกุล
นางเพียงใจ พึ่งเพ็ชร
นางเพียงใจ มะโนเที่ยง
นางเพียงใจ ศิลปประสิทธิ์
นางเพียงเดือน ดีทองแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพียงนภา แจงธรรมมา
นางเพียงนุช ชํานาญเวียง
นางเพียงพร ไตรศร
นางเพียงพิศ นิสีดา
นางสาวเพียงพิศ สิริธนพงศ
นางเพียงเพ็ญ ทิพยมณฑา
นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ
นางเพียร เกตุพูลเฉลิม
นางเพียรทอง ศรีทะโร
นางสาวเพียรผณิต แกวมณี
นางเพียรลดา สิงหลอ
นางแพงศรี ศรีมงคล
นางสาวแพร ยะปะนันท
นางแพรทอง เดชเทศ
นางสาวแพรพรรณ ทองมาก
นางสาวแพรว หมูผึ้ง
นางแพรวนภา ออนศรี
นางแพรวพรรณ บุญตาม
นางไพจิต แกนดี
นางไพจิตร เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย
นางไพจิตร สาเหล
นางไพจิตร สุวรรณโน
นางสาวไพจิตร หยดยอย
นางไพจิตร อินรัสพงศ
นางไพฑูรย กวนหลวง
นางไพฑูรย ทัศคร

๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางไพฑูรย ศรีเรือง
นางไพฑูรย อุทัยแพน
นางไพฑูรรัตน ทองคํา
นางไพฑูลย บุตรวาป
นางไพทูล มงคลมะไฟ
นางไพบูลย ควรชม
นางไพพรรณ มหามณฑล
นางไพรมณี พลลาภ
นางไพรลดา ศรีภา
นางไพรวรรณ แกวโบราณ
นางสาวไพรวรรณ ประดิษฐโภคา
นางไพรวรรณ เรือนทิพย
นางไพรวรรณ ศรีกุลา
นางไพรวรรณ เนตคุณ
นางไพรวรรย ผายเงิน
นางสาวไพรวัลย คําสะอาด
นางไพรวัลย จันดอน
นางไพรวัลย พลศิลป
นางไพรวัลย สีพั่ว
นางไพรัช วิเศษชู
นางไพริน บุญมา
นางไพรินทร ชรินทร
นางสาวไพรินทร ยิ้มศิริ
นางสาวไพรินทร รอดทรัพย
นางไพเราะ ศรีมีชัย
นางไพวรรณ เถาวชาลี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘

นางไพวรรณ โมรีรัตน
นางไพวรรณ วิทยาขาว
นางสาวไพวรรณ ศรีบุดดา
นางไพวรรณ ศรีสระคู
นางสาวไพวรรณ ศักดิ์สุระ
นางไพวรรณ สารารัตน
นางไพวรรณ สุขปานเจริญ
นางไพวัน เคนพล
นางไพวัลย กรุงพิทักษ
นางไพศรี วิบูลยอรรถกร
นางไพสอน เนาวประดิษฐ
นางฟองแกว บุญชัย
นางฟองแกว ปญญามงคล
นางฟาตีมะห ลายู
นางฟาตีมา บาดา
นางสาวฟารีดา เจะสนิ
นางเฟองรัชฎา คีรีวรรณ
นางเฟองลัดดา แกวกองศรี
นางภคธมล ชูวลัยกุล
นางภคพร เฉวียงหงษ
นางภคพร ซุนทรัพย
นางสาวภคมล เศรษฐธัญการ
นางภควดี บุญพอ
นางภคีนี คงเมือง
นางภดารัชช ศรีพงษ
นางภมรวรรณ แจงชูศักดิ์

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางภรณศิณี ขันแกว
นางภรณี กังวาล
นางภรณี แกวเขียว
นางภรณี รวมพันธ
นางภฤดา เลียบสูงเนิน
นางภักษร มหาเทียนธํารง
นางภัคทชา ศีลสัตย
นางสาวภัคธินันท คํามุงคุล
นางสาวภัคธีรา หนูแกว
นางภัคพร จิตรังษี
นางภัคภร เขียวขํา
นางภัชรา ธิสอน
นางภัชราภรณ ทองดี
นางภัชรินทร อินทรมณี
นางสาวภัฌฎาภรณ ชัยมัง
นางสาวภัณฑิลา ทองเนื้อหา
นางภัทณี วงสกุล
นางภัททิรา บุญงาม
นางภัทธิรา บุญถูก
นางภัทรกร บุลาลม
นางภัทรจิตต กลอมฉิม
นางภัทรจิตติ บุรีเพีย
นางสาวภัทรชฎากร ออนนอม
นางภัทรธีนันท รัตนพงศภัค
นางสาวภัทรปภา พนิชพงศ
นางภัทรพร ขวัญมั่น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรพร จันทา
นางภัทรพร ฉายรัตน
นางภัทรพร บํารุงบานทุม
นางภัทรพร บุญธรรม
นางภัทรพร พรมรี
นางภัทรพร พึ่งชาติ
นางภัทรภร กอบกุลไชย
นางภัทรภร นิลวัน
นางสาวภัทรภร บุญอินทร
นางภัทรภร รัตนชมภู
นางภัทรภร อินอุนโชติ
นางภัทรภรณ ธิติวรพันธุ
นางภัทรวดี ฟองคํา
นางสาวภัทรวรรณ มาทอง
นางภัทรสิริย ไชยธงยศ
นางภัทรา กังวาล
นางภัทรา ตั้งอารีอรุณ
นางภัทรา ยศปญญา
นางภัทรา อุปชฌาย
นางภัทรานิษฐ การิกาญจน
นางภัทรานิษฐ ธนสัญชัย
นางภัทราพร โพธิแสน
นางภัทราภรณ บุญภิละ
นางภัทราภรณ เบญจวัฒนานนท
นางภัทราภรณ รักษาพล
นางสาวภัทราภรณ ศรีชมภู

๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิต
นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย
นางภัทราวรรณ คุปติธรรมา
นางภัทราวรรณ พรมนอย
นางสาวภัทราวรรณ แสงสุวรรณ
นางภัทรินทร แกนคํา
นางภัทรินทร คํายอด
นางภัทริยา ศรียางค
นางภัสดา วงศชารี
นางภัสดา ไสยกิจ
นางภัสธิวา ออมสิน
นางภัสนันท สุภาสัย
นางภัสนีย จันทรศรี
นางภัสพร พุมวรรณแสง
นางภัสรา โชคทรัพย
นางภัสสร บุญอยู
นางภัสสรา ยอดระบํา
นางสาวภาชิตา บุรีพันธ
นางภาณินี วรเนติวุฒิ
นางภาณินี ศรีทัศน
นางภาณี ระรื่นรมย
นางภาณี สัตบุรุษาวงศ
นางภาตีเมาะ ดือรามะ
นางภาธินี แพลอย
นางสาวภานี จันทรคํา
นางภานุมาศ ดีบุรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒

นางภานุษร บรรเทา
นางสาวภารดี ชลธี
นางภารดี หลอยดา
นางสาวภาวณี กาสยานนท
นางภาวดี ไชยวรรณ
นางสาวภาวดี ปวีณเกียรติคุณ
นางสาวภาวดี ภาระหัตถ
นางภาวนา นัครามนตรี
นางภาวนา เปลี่ยนขํา
นางภาวนา ผองญาติ
นางภาวนา พิฑูรมานิต
นางภาวนา วะปะแกว
นางภาวนา ศรีพลอย
นางภาวนา สมร
นางภาวนี อิศรา
นางสาวภาวันสินี ตายแสง
นางภาวิณี แกวแสงอินทร
นางภาวิณี ขัดสี
นางภาวิณี แจมกระจาง
นางภาวิณี ชัยศรี
นางภาวิณี วงษรักสันติ
นางภาวิณีย สุนทร
นางภาวิดา บุตรเนียม
นางภาวิดา ลุงนาม
นางภาวิดา วรรณเสน
นางภาวิตา ดิษฐลําภู

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางภาวิตา บุญรักษ
นางภาวินันท ศรีรัตน
นางภาสินี จรจอหอ
นางภาสินี ปญญาประชุม
นางภาสุรีย วันทักษ
นางภิชญาพร วันทา
นางภิญญดา จงออนกลาง
นางสาวภิญญลักษณ เชื้อจันทรยอด
นางภิญญารัตน สุบงกช
นางภิตินันท ทองนํา
นางภิมรรัตน บัวพันธ
นางภุมรา เพ็งจันทร
นางภุมริน คําเย็น
นางสาวภุมรินทร ยาเภา
นางภูมีรัตน สมจันทร
นางมงคล โพธิ์เอม
นางมณฑกานต เฮงรัสมี
นางสาวมณฑา กองสูงเนิน
นางมณฑา แกวอาดูร
นางมณฑา ชมชายผล
นางมณฑา ดวงนภา
นางมณฑา เนวะนิตย
นางมณฑา ปมณี
นางมณฑา ศิริมาลา
นางมณฑา อยูโต
นางมณฑา โฮมละคร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณฑารพ กาศเกษม
นางมณฑิชา รักความซื่อ
นางสาวมณฑิตา สารีคํา
นางมณฑิรา ขําเนตร
นางมณฑิรา จันทรละมอม
นางมณฑิรา เถื่อนคํา
นางมณฑิรา บุษยะบุตร
นางมณฑิรา สังฆมณี
นางมณเฑียร กันหาวัน โอเวนสบี
นางมณเฑียร ตันพานิชกุล
นางมณเฑียร ตูหงษา
นางมณเฑียร เทพวงค
นางมณทิพา บุญจันทร
นางมณทิรา กันมา
นางมณทิรา บุญประดิษฐ
นางมณเทียร สกุลสอน
นางมณสิณีย วรรณโกสีย
นางมณิกานต นาโควงศ
นางมณี กันธิยะ
นางมณี บัวเผื่อน
นางมณี ผานจังหาร
นางสาวมณี รัตนผล
นางมณี ศรีเจริญ
นางมณีจันทร รักษาวงศ
นางมณีนุช เสนอกลาง
นางมณีพรรณ สมบึงกลาง

๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางมณีรัตน คําจําปา
นางมณีรัตน จันทรหมื่น
นางสาวมณีรัตน ดวงปนตา
นางมณีรัตน เต็งเฉี้ยง
นางมณีรัตน บุญเจริญ
นางมณีรัตน ปองนานาค
นางมณีรัตน ภูมิทอง
นางมณีรัตน รถกล
นางมณีรัตน รัศมี
นางมณีรัตน ไวโสภา
นางมณีรัตน ศรีจันทร
นางสาวมณีรัตน หลักทอง
นางมณีรัตน เหลาไผ
นางมณีรัตน แฮนเกตุ
นางมณีลักษ ราชดา
นางมณีวรรณ ใจนวน
นางมณีวรรณ ธีระพงษธนากร
นางมณีวรรณ คํานัลท
นางมธุรส ไชยแสงราช
นางมธุศร ธนานันทยศ
นางมนฑา โมทนะเทศ
นางมนตญา ศักดิ์ขวา
นางมนตทิพย แกวเจริญ
นางมนตรี บุญยืน
นางมนทกานต แดนเหมือง
นางมนทกานต เปนพนัสสัก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางมนทิรา จันทรออน
นางมนเทียร คํามี
นางมนธิชา เนื่องชลธาร
นางมนธิรา สุดา
นางสาวมนนิสา รัตนบุรี
นางมนพิสุทธิ์ พิทักษสันติภาพ
นางมนรัตน เวชโชติ
นางมนฤดี หอมดี
สิบตํารวจโทหญิง มนวรรณ บุญศรี
นางมนวิภา ออนศรี
นางสาวมนสินี เสริมสิรินาวา
นางมนัชญา คําบุญ
นางมนัญชยา หาระชัย
นางมนัญญา ลาหาญ
นางมนัสนันท วงศกาฬสินธุ
นางมนัสวัน ศิริวงศ
นางมนิกา บุญรม
นางมยุรา ตะไกแกว
นางมยุรา เทพธานี
นางมยุรา ไพโรจนบวร
นางมยุรา โลหะพิริยะกุล
นางมยุรา ศฤงคาร
นางมยุรา สวัสดิวงศ
นางมยุรี กมลรัตน
นางมยุรี แกวสนิท
นางมยุรี คงคลาย

๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางมยุรี เซนักคา
นางมยุรี ดวงตะวงษ
นางมยุรี ทุมทุมา
นางมยุรี บัวกลาง
นางมยุรี บุญริ้ว
นางมยุรี ปทมรังสรรค
นางมยุรี พุฒิกุลบวร
นางมยุรี พูลโห
นางมยุรี มหาวงศ
นางมยุรี มูลสวัสดิ์
นางสาวมยุรี เรืองศรีมั่น
นางมยุรี ฤทธิ์มาก
นางมยุรี วงศษร
นางมยุรี วัฒนครไพบูลย
นางสาวมยุรี วิมลโสภณกิตติ
นางมยุรี สงสุด
นางมยุรี สุขสง
นางมยุรี สุภาอินทร
นางมยุรี สูตรขวัญ
นางสาวมยุรี เสอุดม
นางมยุรี อามาตรมนตรี
นางมยุรี อุตตะเคียน
นางมยุรีย กลยนีย
นางสาวมยุรีย เนตรศิลานนท
นางมยุรีย วงษาสาย
นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘

นางมรกต บูรณศาสตร
นางมรรยาท แตงโม
นางสาวมรินทร เจริญสุข
นางมริยา ศรีสังข
นางมริสา เพ็ชรขาว
นางมริสา อริยะวงศ
นางมลณิภา ราชแกว
นางมลเทียร มูลธิยะ
นางมลระวี ชวงชัย
นางมลฤดี อินปา
นางมลิจันทร สุวรรณไตรย
นางมลิวรรณ ไชยบุตร
นางมลิวรรณ โนตศิริ
นางมลิวรรณ พวงจําป
นางมลิวรรณ อินทะนาม
นางมลิวรรณ วิวัฒนวรนัย
นางสาวมลิวัลย กุศลินกุล
นางสาวมลิวัลย ธรรมศร
นางมลิวัลย พลราษฎร
นางสาวมลิวัลย มณีนวล
นางมลิวัลย วงศสวัสดิ์
นางมลิวัลย สุวรรณศรี
นางสาวมวลพร รบชนะชัย
นางมวลศรี สุวรรณโค
นางมอญแกว แกวมณีชัย
นางมะณี ชัยสอน

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางมะณีวรรณ เสมียนพิมพ
นางมะยุรี สุริสาย
นางมะราตรี พนธุสีเลา
นางมะรีจันทร สังหมื่นเหมา
นางมะลิ นาสะกาด
นางมะลิ ปดชาศรี
นางมะลิ พอคาชาง
นางมะลิ ศรีสารคาม
นางมะลิ สุขอินทร
นางมะลิ แสนบุตร
นางมะลิกา สาคร
นางมะลิจันทร โคตรลาคํา
นางมะลิจันทร หมั่นเรียน
นางมะลิพร หมายเกื้อ
นางมะลิรินทร กลอมโยธี
นางมะลิวรรณ แกวมาตย
นางมะลิวรรณ โคตรสุมาตย
นางมะลิวรรณ จิตภักดี
นางมะลิวรรณ ทองอม
นางมะลิวรรณ ประวัง
นางมะลิวรรณ พงษเพียจันทร
นางมะลิวรรณ มาหวย
นางมะลิวัน ดีพลงาม
นางมะลิวัล จันทะนา
นางมะลิวัลย เกษทองมา
นางมะลิวัลย ทองกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐

นางมะลิวัลย นอยกรุต
นางมะลิวัลย ลือโสภา
นางมะลิวัลย วงศเพ็ง
นางสาวมะลิวัลย เสนาพรหม
นางมะลิวัลย อนุสาร
นางมะลิวัลย อินทมาตย
นางมะลิวัลลิ์ สีนอย
นางมัชฌิมา รางทะเล
นางมัชฌิมา โรแวน
นางสาวมัณฑนา กลัดพิบูลย
นางมัณฑนา กองชา
นางมัณฑนา นวลสิงห
นางมัณฑนา บินหมัด
นางมัณฑนา พิทักษ
นางสาวมัณฑนา โพธิวัน
นางมัณฑนา ฟนเฝอ
นางสาวมัตติกา ไชยสุวรรณ
นางมัทนา ทองนอก
นางสาวมัทนา ปนมวง
นางมัทนา สุดเทวี
นางมัทนี พิบูลย
นางสาวมัทนียา เสียงสนั่น
นางมันทนา ถึงมี
นางมันทนา ปานนิล
นางมันทนา รัตนะรัต
นางสาวมันทนา แสนคํา

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางมัลลิกา นันทะนอย
นางสาวมัลลิกา มาจันทร
นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
นางมัลลิกา สวัสดี
นางมัลลิกา สุพรม
นางสาวมัลลิกา หอมหวล
นางมัลลิการ ทองรักษ
นางมัลลิการ ประยูรกาญจน
นางสาวมัลลินา คชสิทธิ์
นางมากาเล็ตร สีหานาม
นางมาฆวรรณ คําพูล
นางมาณิช ลาภถึง
นางมาตา แกวเซง
นางสาวมานิจ ศรีบุระ
นางมานิดา ไชยศิริ
นางมานิดา บุตรโท
นางมานิดา หาไม
นางมานิตย ทองเฟอง
นางมานิตา ชาญฉลาด
นางมานิตา เศรษฐพันธ
นางมายือนะ เจะวอ
นางมารยาท แกวการไร
นางมารศรี อสิพงษ
นางมาระตี ถวาย
นางมาริฐา มีชัยภูมิ
นางมาริณี นันตา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒

นางสาวมารินทร จานแกว
นางสาวมาริสา สัจจหทยาศรม
นางมารีย ประเสริฐทรัพย
นางมารีหยํา มรรคาเขต
นางสาวมารูวียะห อาแว
นางมาเรีย สรรเพชุดา
นางมาลัย กุลประยงค
นางสาวมาลัย จรรยาวิภา
นางมาลัย จิตจักร
นางมาลัย เจริญฤทธิ์
นางมาลัย ใจทน
นางสาวมาลัย เฉิดเจิม
นางมาลัย ไฉนวงษ
นางสาวมาลัย ดอนหมื่นศรี
นางมาลัย ดิษบรรจง
นางมาลัย พลเมืองดี
นางมาลัย วงศวุฒิ
นางมาลัย สวยนุ
นางมาลัย สังวาลยวงศ
นางมาลัยทอง กุมภิโร
นางมาลัยพร คลองแคลว
นางมาลัยพร หงษทอง
นางมาลัยรัตน โอฬารวัต
นางมาลา เนียมเกตุ
นางสาวมาลา มุสิแกว
นางสาวมาลาตี สัตตบุศย

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางมาลินี คําชมภู
นางมาลินี ไชยสถิตย
นางมาลินี เทศารินทร
นางมาลินี มหาวีโร
นางมาลินี ศรีประเสริฐ
นางมาลินี แสงสุข
นางมาลี การะเกษ
นางสาวมาลี เกิดผลหลาก
นางมาลี คํากอง
นางสาวมาลี คํามีสวาง
นางมาลี จาดจุย
นางมาลี ไชยยศ
นางมาลี ทองหลาง
นางมาลี พันธชู
นางมาลี ยกเล็ก
นางสาวมาลี สลัดทุกข
นางมาลี สอนบาลี
นางมาลี สัมพันธอภัย
นางสาวมาลี สุกิน
นางมาลี อัมไพ
นางมาลีรัตน ขันตี
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์
นางมาลีวรรณ ลอยประโคน
นางมาลีวัลย โปรงตุม
นางมาลีวัลย พูลนิคม
นางมาศชุณีย รักสุจริต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔

นางสาวมาศพร แกลวทนง
นางมาสกะ ตาเยะ
นางสาวมิ่งขวัญ รักยิ่ง
นางมิ่งขวัญ ศรีสนธิ์
นางมิ่งขวัญ สุนทรีเกษม
นางมิตธิดา ปางชาติ
นางมินตรา กาหลง
นางมินตรา ใจกลา
นางมินทมันตา เลิศโชติพันธุ
นางมิลันตี สีเขียว
นางมุกดา แกวกลา
นางมุกดา ขอรอง
นางมุกดา ชื่นตา
นางมุกดา แปะทา
นางมุกดา วองพัฒนพล
นางมุกดา วันเย็น
นางมุกดา ศรีดารา
นางมุกดา ศุภนราพรรค
นางมุกดา เสนาฤทธิ์
นางสาวมุกดา หนูสุวรรณ
นางมุกดาวรรณ บุปผาเฮา
นางมุจลินท สุวรรณสาร
นางมุณี ศรีสงเปลือย
นางมุรีหยะ ครองนุช
นางเมตตา ซองศิริ
นางเมตตา ตะไกแกว

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเมตตา ทาทาหวา
นางเมตตา นาหิรัญ
นางเมตตา บิลสุริยะ
นางเมตตา เพ็ญนุกูล
นางสาวเมตตา ภูนาวัน
นางเมตตา สุกใส
นางเมธาวรรณ พรหมจันทร
นางเมธาวี สายสิน
นางเมธิญา ศรีวิชัย
นางเมธี ทะลิ
นางเมลิษา แสนนา
นางเมวิกา พุทธิมา
นางเมษา ชมเชย
นางโมลี หาญสงคราม
นางสาวไมตรี มั่นทรัพย
นางไมตรี ยงสืบชาติ
นางสาวยมลพร หมื่นสาย
นางยสินทรา ทองวิเศษ
นางยอดกุศล ศรีทัน
นางยอดขวัญ กิ่งมณี
นางยอดนารี ปุญญมัย
นางยัยนับ เด็งมายอ
นางสาวยาใจ เจริญพงษ
นางยาใจ อุปรา
นางยามีละ สาและ
นางสาวยามีละ หะยีหะมะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖

นางยิ่งลักษณ เดชะบุญ
นางยิ่งสุข พรมมาลา
นางยินดี ขวัญนิมิตร
นางยินดี คงเอียด
นางยินดี ชัยรัตน
นางยินดี เผาสอน
นางยินดี วิสุทธยะรัตน
นางสาวยุคลธร มงคลคํา
นางยุคลธร เมาทา
นางยุดา พลธรรม
นางยุดาพรรณ ธาดาเสถียร
นางยุทิพร แกวขวัญ
นางยุบล ซายขวา
นางยุบล ศรีสุกใส
นางยุบล สุขบุญเพ็ญ
นางยุพดี ฉันทิยานนท
นางยุพดี ศรีนิ่ม
นางยุพดี แสวงผล
นางยุพดี อาแวกะจิ
นางยุพยงค ทิพยสุขุม
นางสาวยุพยงค พานิชกุล
นางยุพเยาว ศรีวะบุตร
นางยุพรินทร อึ้งพรหมบัณฑิต
นางยุพเรศ บุตรสิงห
นางยุพเรศ แมนศรรา
นางยุพล ชูแกว

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวยุพวรรณ จันทรวิวัฒน
นางยุพา แกวศรีทอง
นางยุพา เคนดา
นางสาวยุพา ชุมชื่น
นางยุพา เตชสุนทรกุล
นางยุพา เบญจพงษวิมล
นางยุพา พรหมวัง
นางยุพา มรรครมย
นางยุพา มาสังข
นางสาวยุพา ยอดวัน
นางยุพาพร ทะวงศ
นางยุพาพร พื้นผา
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
นางยุพาพิน พวงศรี
นางยุพาภรณ จงเจริญ
นางยุพาภรณ พิมพปจฉิม
นางยุพาภรณ วงศบุญ
นางสาวยุพารักษ วีระสอน
นางยุพาวดี ศรเสนา
นางยุพาวดี อนันตรสุชาติ
นางยุพาวดี อภิภัชผองใส
นางยุพิณ ชินทัศน
นางยุพิณ ศรีสุนาครัว
นางยุพิน กอทอง
นางยุพิน กันธิพันธ
นางยุพิน ขันธวิชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘

นางยุพิน ขุนทอง
นางยุพิน จันทรศรี
นางยุพิน จันรองคํา
นางยุพิน ณ จันทรตา
นางยุพิน ดุจพายัพ
นางยุพิน แดงหนูงาม
นางยุพิน แตงผิว
นางยุพิน ถนัดคา
นางยุพิน นะกุลรัมย
นางยุพิน เนียมประเสริฐ
นางยุพิน บุญญานาม
นางยุพิน บุญเลิศ
นางสาวยุพิน พรหมเสน
นางยุพิน พันธุชื่น
นางยุพิน ภูกัลป
นางยุพิน มั่งมูล
นางยุพิน มีไหว
นางยุพิน ยอดเถื่อน
นางยุพิน รังกาใจ
นางยุพิน รัตนสีลา
นางยุพิน วงษเปง
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ
นางสาวยุพิน วารีรัตน
นางสาวยุพิน สมบูรณ
นางสาวยุพิน สุวรรณโสภา
นางยุพิน เส็งตากแดด

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางยุพิน เสนีวงค ณ อยุธยา
นางยุพิน แสงปราช
นางยุพิน หงสสิริ
นางยุพิน หนูในน้ํา
นางสาวยุพิน หยงเมือง
นางสาวยุพิน เหลือผล
นางยุพิน อินตะพันธ
นางยุพิน อินทรโยธา
นางยุพินทอง จันทรถา
นางยุพินธ แกวศรีลา
นางยุพินรัตน กุลภา
นางยุพิศ ทะราศรี
นางยุภา เทพพรหม
นางยุภา นิยมวงศ
นางยุภา ปสสา
นางยุภา วงษดี
นางยุภาพร ผลสวาง
นางยุภาพร พงคพีระ
นางยุภาพร อังกาพย
นางยุภาภรณ เครื่อคํา
นางยุภาภรณ ภูชื่นแสง
นางยุภาภรณ สุทธิโคตร
นางยุภาวดี พลเยี่ยม
นางสาวยุราณี ยอดขาว
นางยุรี ณ รังษี
นางยุรี สมพาน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐

นางยุวฉัตร บัวสาย
นางยุวดี เกษตรสมบูรณ
นางยุวดี จันทศรีคํา
นางสาวยุวดี จันทะยุทธ
นางยุวดี เจริญศิลป
นางยุวดี ฉิมสัญชาติ
นางยุวดี ชูสงค
นางยุวดี บุญแสนแผน
นางยุวดี ผูกดวง
นางสาวยุวดี พุทสอน
นางยุวดี รองเดช
นางยุวดี ราชอุดม
นางสาวยุวดี ศรีพรหมษา
นางยุวดี สุดเสนห
นางยุวดี ออนตา
นางยุวดี อุนเสียม
นางยุวนินทร หาชา
นางสาวยุวนุช ปกษิณ
นางยุวรรณ สาขา
นางยุวเรศ พิลาแดง
นางสาวยุวัฒนะ วันบัวแดง
นางเย็นกิจ อุดมรักษ
นางเย็นจิต ตะนัยศรี
นางเย็นฤดี ศรีสรอย
นางเย็นฤดี อภิวัชรกุล
นางเยาวดี ขจรติรัตน

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเยาวนุช ใจจิต
นางเยาวพรรณ สมควร
นางสาวเยาวพา คําอินตะ
นางเยาวพา ทองแยม
นางเยาวภา มั่นหมาย
นางเยาวภา รอดรักษ
นางสาวเยาวภา รัตนาธรรม
นางสาวเยาวภา ศานติธรรม
นางเยาวภา สุสิลา
นางเยาวภา แสนเสน
นางสาวเยาวรัตน จันทราวิสุทธิ์
นางเยาวรัตน ธนธนานนท
นางสาวเยาวรัตน ประสานเชื้อ
นางเยาวรัตน ปานโชติ
นางเยาวรินทร จางโพธิ์
นางเยาวรี หมันเละ
นางเยาวเรศ งานดี
นางเยาวเรศ จันทรนี
นางสาวเยาวเรศ ดอกบัว
นางเยาวเรศ ภูระหงษ
นางเยาวเรศ สุดชาติ
นางเยาวเรศ เหลามูล
นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใย
นางเยาวลักษณ กรุงไกรจักร
นางเยาวลักษณ โคตรมงคล
นางเยาวลักษณ ฉายผาด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวลักษณ ชัยทัด
นางเยาวลักษณ ทองนาค
นางสาวเยาวลักษณ บัวเผียน
นางเยาวลักษณ บํารุงสุนทร
นางเยาวลักษณ บุรกรณ
นางเยาวลักษณ วัฒนาถาวรวงศ
นางเยาวลักษณ วันเสน
นางสาวเยาวลักษณ ไวยธานี
นางเยาวลักษณ ศรีภักดี
นางสาวเยาวลักษณ แสนทวีสุข
นางเยาวลักษณ อาจนาวัง
นางสาวเยาวลักษณ อินถา
นางสาวเยาวลักษณ อินทนา
นางเยาวลักษณ อินทรวิเศษ
นางเยาวลักษณ อึงสวัสดิ์
นางเยี่ยมลักษณ เอี่ยมศิริ
นางแยม ใจสูศึก
นางรจจิรา สมดี
นางรจนา กุศลบารมี
นางสาวรจนา แกวบุรงค
นางรจนา งามดี
นางรจนา ใจหาว
นางรจนา ดวงศิริ
นางรจนา ตันติวิเชียร
นางรจนา ทําหนองพอก
นางรจนา พรมนนท

๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวรจนา ลิ้มรุงยืนยง
นางรจนา สิมลี
นางรจนา แสงสุข
นางสาวรจนี เสนามาตย
นางรชนีกร บุรุษภักดี
นางรชยา การถัก
นางสาวรชาภา อองคําฐจินดา
นางรฐา ทิพยาลัย
นางรดา บุญพิทักษกิจ
นางรตนพร ตุยยวง
นางรตา รักษศิลาทอง
นางรติกร เสงสุน
นางสาวรติกร หมอนเมือง
นางรติกานต คักกันหา
นางรติการ ทองอินที
นางรติพร สิทธิเปง
นางรติรัตน บุญชู
นางสาวรติรัตน เมฆเสน
นางสาวรพินทนิภา ขุนทอง
นางรพีพร กาญจนมาศ
นางรพีพร ไกรสินธุ
นางสาวรพีพร ธุระ
นางรพีพร นาคแกว
นางรพีพร รวิวรรณ
นางสาวรพีพรรณ เขื่อนคํา
นางรพีพรรณ ปญญารัมย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔

นางสาวรภัสสา ศศิรภัทร
นางรมณ ปญญาฟอง
นางรมภรวินท กระสวย
นางรมมดี ชุมแกน
นางรมยกร วรรณสวาท
นางรมยธีรา ภูกิ่งเงิน
นางสาวรมเย็น เพ็งปรีชา
นางรมิดา ธรรมปตโตกุล
นางรมิดา มนตกิ่ง
นางรวงทอง บางจั่น
นางรวงทอง ศรีลาชัย
นางรวมกลิ่น วัยรัตน
นางรวมสัน หอมทอง
นางรวินทนิภา อารีสุจริตรักษ
นางรวิภา เจริญสุข
นางรวิษฎา พูลเพิ่ม
นางรวีวรรณ เพ็ชรดี
นางสาวรวีวรรณ สดใส
นางรสสุคนธ ใยบัว
นางรสสุคนธ ลักษณะจันทร
นางรสสุคนธ วงษชะอุม
นางสาวรสสุคนธ หนูชื่น
นางสาวรสิกา สายมณี
นางรอกีเยาะ บินยูโซะ
นางรอติเยาะ ยะผา
นางสาวรอบียะห มะอับดง

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรอมีอะ หวันเตะ
นางรอยทิมพ เจ็กอราม
นางรอสนะ แปเฮาะฮีแล
นางรอฮะ เลงเจะ
นางสาวรอฮีเมาะ ปาเซ
นางระจิตตรา ศรีจันทร
นางระนอง จันทรดี
นางระเบียบ คงคาใส
นางสาวระเบียบ คําสิงห
นางระเบียบ ใจพล
นางระเบียบ นาคสวัสดิ์
นางระเบียบ นามแกว
นางระเบียบ พรมสุย
นางระเบียบ โพธิ์ชัยศรี
นางระเบียบ เวียนนอก
นางระเบียบ สีคุณ
นางสาวระเบียบ แสงวิจิตร
นางระเบียบ อังคุระษี
นางระพินพร ทองโพธิ์กลาง
นางระพีพร เกาเอี้ยน
นางระพีพร ทอดสูงเนิน
นางระพีพร ปอปาน
นางระพีพรรณ ทรัพยสิน
นางระพีพรรณ ทินโชคชัย
นางระพีพรรณ พนมรัตน
นางระพีพรรณ อารีกิจ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางระพีพัฒน ศรีวงศ
นางระพีภรณ ทองเชิด
นางระมัด ไขหินตั้ง
นางระริ่น ภักดี
นางระวิพันธ นาคบุรี
นางระวิวรรณ วิญญาสุข
นางสาวระวิวรรณ สดประเสริฐ
นางระวิวรรณ สุทธิวรรณ
นางระวีภัสสร บัวทอง
นางระวีวรรณ ครองยุทธ
นางระวีวรรณ วีระพันธ
นางระหง มาเจริญ
นางรักขณาวัลย สายวรรณะ
นางรักชนก บุนนาค
นางรักณี มั่นจิตร
นางรักมณี วรรณดัด
นางรักษบุญ ธุระณรงค
นางรังศิยา ทองงาม
นางรังษี ภาภักดี
นางสาวรังสิมา กลิ่นเสียงดี
นางรังสิมา ธาราพรหม
นางรังสิมา บัวแกว
นางสาวรังสิมา ภูแปลง
นางรังสิมา สมานอุดมฤกษ
นางสาวรังสิมา อินทะนินท
นางรังสิยา สิงหครุ

๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรัชฎา ใจเย็น
นางรัชฎา ทัศกุลณี
นางสาวรัชฎา เทียนทอง
นางรัชฎา ปยะสอน
นางรัชฎา วุฒิเสน
นางรัชฎา ศรีโลหอ
นางรัชฎาพรรณ กิจประมงศรี
นางรัชฎาภรณ กฤติยาโชติปกรณ
นางรัชฎาภรณ ใจดี
นางรัชฎาภรณ ไชยพันโท
นางรัชฎาภรณ ทิพยกาญจนรัตน
นางรัชฎาภรณ ปญญานวล
นางรัชฎาภรณ วิชาราช
นางรัชณี เนาวรัตน
นางสาวรัชณีพร จาวรุงวณิชสกุล
นางรัชดา ชุติพานิชเทศก
นางรัชดา นามบุตรดี
นางสาวรัชดา รัตนสมบูรณ
นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ
นางรัชดา สืบผาง
นางรัชดา ออนแพง
นางรัชดาพร ยาคํา
นางรัชดาภรณ ทับสีแกว
นางรัชดาภรณ บุญคําภา
นางรัชดาภรณ ศรีทอง
นางรัชดาวรรรณ หนูราช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘

นางรัชดาวัลย ศรีสวัสดิ์
นางรัชตกมล วองสาริกิจ
นางรัชนก โกพลรัตน
นางรัชนก บึงมุม
นางรัชนก บุญทองแกว
นางรัชนก ผันอากาศ
นางรัชนก สิงหวงษ
นางสาวรัชนก สุวรรณจักร
นางรัชนก แสงขํา
นางรัชนา ปรีชารัตน
นางรัชนี กองมั่ง
นางรัชนี กุลสิทธาวิเวท
นางสาวรัชนี คงสวัสดิ์
นางรัชนี จันทพันธ
นางสาวรัชนี จิตตสวาง
นางรัชนี ตะคํา
นางสาวรัชนี ทวีเชาวรุงเรือง
นางรัชนี ทองเงิน
นางรัชนี นิรันดรวิโรจน
นางรัชนี นิลพันธุ
นางรัชนี บุญรอด
นางรัชนี บุญศิลป
นางสาวรัชนี ปยะนุกูล
นางรัชนี ผลเกิด
นางรัชนี พุดซอน
นางสาวรัชนี เพชรรัตน

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรัชนี เพชรอินทร
นางรัชนี มากแกว
นางรัชนี มุงเจริญพร
นางรัชนี รักพินิจ
นางรัชนี วรขะจี
นางรัชนี วะสุรีย
นางรัชนี ศรีมงคล
นางรัชนี ศิริประเสริฐ
นางรัชนี สิทธิศร
นางรัชนี สินธุทอง
นางรัชนี สิมมะลี
นางรัชนี สุริหาร
นางรัชนี หงษารัมย
นางรัชนี หลงขาว
นางรัชนี หอมบานเย็น
นางรัชนี องคอาจ
นางรัชนี อินทานุกูล
นางรัชนี อุดทา
นางรัชนีกร แกวคุมภัย
นางรัชนีกร โคตุทา
นางรัชนีกร ตาลเพชร
นางรัชนีกร ผองเกษร
นางสาวรัชนีกร โรจนอนวัช
นางรัชนีกร ศิริสวัสดิ์
นางสาวรัชนีบูลย แสงทอง
นางรัชนีพร ทุมแสน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐

นางรัชนีย เกษดี
นางรัชนีย ชนะพาล
นางรัชนีย ดวงมูล
นางรัชนีย สวัสดิ์
นางรัชนีย โสพิศ
นางรัชนีย อุปรัง
นางรัชนียพร ปจจัยโคถา
นางรัชนียา แกววิเชียร
นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
นางรัชนีวรรณ จิตธรรมมา
นางรัชนีวรรณ เปรมวุฒิ
นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี
นางรัชพร มั่นหมาย
นางรัญจวน คําชนะ
นางรัญจวน แคนติ
นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ
นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
นางรัญจวน ตริพงษา
นางรัญจวน ศรีลาเคน
นางรัญทม ยศศรี
นางสาวรัฎเกลา ชาตะวราหะ
นางรัฎเทวี บุญเนื่อง
นางรัฎสิภาวรรณ ทวีพัฒนสิน
นางรัดฎา ชิณโคตร
นางรัดดา ไกรอ่ํา
นางรัดดาพร พิมพโคตร

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรัตชนก โคตรประทุม
นางรัตตัญู โพธิ์ศรี
นางรัตติกรณ ประดิษฐ
นางรัตติกรณ สุขดี
นางรัตติกาล แสนใจอิ
นางรัตติกาล โสมีศรี
นางรัตติญา บุญเรือง
นางสาวรัตติยา คําโฉม
นางรัตติยา ชวยคงคา
นางรัตติยา ตุมออน
นางรัตติยา นาสิงห
นางรัตติยา วรเมธานนทกุล
นางรัตติยา เอี่ยมประไพ
นางรัตน เกิดเหมาะ
นางสาวรัตนเกลา ไตรโยธี
นางรัตนดาวัลย พรหมทา
นางรัตนพร ศรีขัดเคา
นางรัตนภรณ แสงนิกุล
นางรัตนมณี ภูยางสิม
นางรัตนมณี รมณียจิตโต
นางรัตนมณีย ชลสาคร
นางรัตนะ เครือวัลย
นางรัตนา กิ้มจอง
นางรัตนา เกิดรอด
นางรัตนา แกวกลิ่น
นางรัตนา แกวชวย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒

นางรัตนา แกวอรสาณ
นางรัตนา ขุนปราบ
นางสาวรัตนา เขตผดุง
นางสาวรัตนา จันทรวังทอง
นางรัตนา จิณะชิต
นางรัตนา ฉัตรทอง
นางรัตนา ชวนสมบูรณ
นางสาวรัตนา ชัยขาว
นางรัตนา ดานไชยเพชร
นางรัตนา เดชะบุญ
นางรัตนา ตวนสุหลง
นางรัตนา ถิตยรัศมี
นางรัตนา ทนันไชย
นางรัตนา ทิพยกุลกานต
นางสาวรัตนา ธนธนานนท
นางรัตนา ธนะบุญเรือง
นางรัตนา นันทพานิช
นางรัตนา นิลเพชร
นางรัตนา นุดสมบัติ
นางรัตนา นุนพันธ
นางสาวรัตนา นุมคง
นางรัตนา เนตรทัศน
นางรัตนา เนื่องขันตรี
นางรัตนา บุญทานัง
นางสาวรัตนา บุบผากาญจน
นางรัตนา พัชรเนตร

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรัตนา พันธโภชน
นางรัตนา พีระเพ็ญ
นางรัตนา พึ่งสวาง
นางรัตนา พุมพวงเลิศสกุล
นางรัตนา มุตตะโสภา
นางรัตนา ยุทธรรม
นางรัตนา ลวดลาย
นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ
นางรัตนา ลือเมือง
นางรัตนา วรรณขาว
นางรัตนา วิจิตรเวชการ
นางสาวรัตนา ศรีจักร
นางรัตนา ศรียาเทพ
นางรัตนา ศิริพันธุ
นางรัตนา สมจิตร
นางสาวรัตนา สมใจหมาย
นางรัตนา สาระรัมย
นางรัตนา สาแหรกทอง
นางรัตนา สุขโน
นางรัตนา สุขเสนา
นางสาวรัตนา สุนสระบุตร
นางรัตนา เสียงล้ํา
นางรัตนา หมอนเมือง
นางรัตนา หมัดอาหลี
นางรัตนา หลวงกลาง
นางสาวรัตนา เหมาะชาติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา เหมือยพรม
นางสาวรัตนา อนุญาหงษ
นางรัตนา อาจชมภู
นางสาวรัตนา อินพฤกษา
นางรัตนากร สายคําทอน
นางรัตนาพร ชัยดิษฐ
นางรัตนาพร ชูกลิ่น
นางรัตนาพร โพธิ์สาร
นางรัตนาพร ศรีมุงคุณ
นางรัตนาภรณ กระแสจันทร
นางรัตนาภรณ จรแกว
นางรัตนาภรณ เจียมสกุลศักดิ์
นางสาวรัตนาภรณ โชติญาโน
นางสาวรัตนาภรณ ทิพยผอง
นางรัตนาภรณ ปลอดดี
นางรัตนาภรณ พรหมเมือง
นางรัตนาภรณ พินิจนึก
นางสาวรัตนาภรณ รัตนสมบูรณ
นางรัตนาภรณ เรืองไทย
นางรัตนาภรณ วรรณพัฒน
นางรัตนาภรณ ศรีภูโรจน
นางรัตนาภรณ ศรีสมบูรณ
นางรัตนาภรณ หมอยา
นางสาวรัตนาวดี ตรีรัตนกิจ
นางรัตนาวดี วรรณสาร
นางรัติกาล อภิรักษ

๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรัถญา คําแพง
นางรัทธิดา กิณเรศ
นางรันดร นิวัติเจริญจิต
นางรัมละ เลาะแม
นางรัศมี กุลศรี
นางรัศมี คงนาค
นางรัศมี จันทะเลิศ
นางรัศมี ชมภูศรี
นางรัศมี ชางเกวียน
นางรัศมี ชํานาญงาม
นางรัศมี บุญศิริ
นางสาวรัศมี พรหมบุตร
นางรัศมี ศิริชนะ
นางรัศมี อัคราช
นางรัสธรรม ศรีประทีป
นางรัสรินทร มังคละ
นางราณี เจริญศิลป
นางราณี แสงฤทธิ์
นางราณี อุเทนวิเชียรปญญา
นางราตรี คงพุทรา
นางราตรี จันทรหอม
นางราตรี แจมใส
นางราตรี ชิงรัมย
นางราตรี เทพษร
นางราตรี แทนอินทร
นางสาวราตรี นามแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖

นางราตรี นาสุย
นางราตรี บุตรลพ
นางราตรี พระโส
นางราตรี มณีฉาย
นางราตรี ยศรุงเรือง
นางราตรี ยินยอม
นางราตรี รัตนวงศ
นางราตรี ลอดงบัง
นางราตรี โวสุนทรยุทธ
นางสาวราตรี ศรีอุทธา
นางสาวราตรี สาวิสิทธิ์
นางสาวราตรี สุภาวงค
นางราตรี หนันดูน
นางราตรี อินทํา
นางราตรี อุสสาวงค
นางสาวราศรี เอียดไสย
นางรําจวน รูทํานอง
นางรําพัน เพื่อนเกาะ
นางรําพึง ทองประสาน
นางรําพึง ธรรมมา
นางรําพึง สิทธิวงศ
นางรําไพ กลาหาญ
นางรําไพ ทรัพยมี
นางรําไพ ทองกาสี
นางรําไพ พวงคํา
นางรําไพ เลพล

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรําไพ วงศวาน
นางรําไพ สาสังข
นางรําไพ อดทน
นางรําไพพรรณ อันทรบุตร
นางสาวรินนา บุญประโหลก
นางรินยา อินธิแสง
นางรินลดา สมัครสมาน
นางริ้วทอง จันทราสินธุ
นางรื่นพิมล จันทกุล
นางสาวรื่นฤดี ผันผาย
นางรุง ปากดีสี
นางรุงกาล ไชยรัตน
นางรุงจิต ชุมศรี
นางรุงจิตร เกลอสูงเนิน
นางรุงเดือน ศิริมิลินทร
นางรุงตะวัน ครองทรัพย
นางรุงทอง วันภูงา
นางรุงทิพย จักษุมา
นางรุงทิพย ชุมเปย
นางรุงทิพย เทศพรม
นางสาวรุงทิพย นามทวีชัยกุล
นางสาวรุงทิพย บุญกิจ
นางรุงทิพย รามแกว
นางรุงทิพย วิเศษ
นางรุงทิพย หงษาวงศ
นางสาวรุงทิพย อนุเมรางกูร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘

นางรุงทิพย ผองใส
นางรุงทิวา กิมาคม
นางรุงทิวา ทองแสน
นางรุงทิวา บูรณเจริญ
นางรุงทิวา พลชํานิ
นางรุงทิวา ภิญโญ
นางสาวรุงทิวา รอดวิเศษ
นางรุงทิวา วรรณชาลี
นางรุงทิวา หลาแสนเมือง
นางสาวรุงทิวา หาดอาน
นางรุงทิวา ออนหวาน
นางรุงทิวา อาษากิจ
นางรุงนภัชร อิ่มเอิบ
นางสาวรุงนภา เกษรศุกร
นางสาวรุงนภา คนเล
นางรุงนภา คุณโฑ
นางรุงนภา งามจบ
นางรุงนภา เจริญรัตน
นางสาวรุงนภา ชาววาป
นางรุงนภา บัวพลับ
นางรุงนภา บุตรดีสุวรรณ
นางรุงนภา บุรีรัตน
นางรุงนภา ฤทธิ์ทวี
นางรุงนภา สองเมือง
นางรุงนภา แสนพงษ
นางรุงนะภา กิจสุวรรณ

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรุงเพ็ชร หัตถามาศ
นางรุงฟา แสงบุตร
นางรุงรวี วิริยากุล
นางรุงรวี ขันดี
นางรุงระวี จวนสาง
นางรุงระวี พลยามา
นางสาวรุงระวี ยุตบุษยจารุ
นางรุงระวี อริยะเดช
นางสาวรุงระวี เจริญพิทักษ
นางรุงระวี อินทรทอง
นางรุงรัก รุงรัตนเสถียร
นางรุงรัตน ชมทอง
นางสาวรุงรัตน ภมรพล
นางสาวรุงรัตน วิทยอุดม
นางรุงรัตน สมบูรณ
นางรุงรัตน สุภาสัย
นางรุงรัตน ชํานิปน
นางรุงราตรี คําออน
สิบตํารวจตรีหญิง รุงฤดี
ขันธพัฒน
นางรุงฤดี ขุนชุม
นางรุงฤดี คงสุวรรณ
นางรุงฤดี จันทรจิระ
นางรุงฤดี ทองมาก
นางสาวรุงฤดี นาระวิน
นางรุงฤดี สนอุป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรุงฤดี อินทสร
นางรุงฤทัย กนกหงส
นางสาวรุงฤทัย ทองเณร
นางรุงฤทัย หวังประสพกลาง
นางรุงละภีร ครุฑมาศ
นางรุงลาวัลย สุนทรารักษ
นางรุงศรี ใจเอี้อ
นางรุงสวาง จันทรวีระกุล
นางสาวรุงอรุณ คนขยัน
นางรุงอรุณ ไชยเรศ
นางรุงอรุณ ดีลอม
นางรุงอรุณ ฤาชัยราม
นางสาวรุงอรุณ เวียงชัย
นางรุงอรุณ สีสังวาลย
นางรุงอรุณ หลาวิลัย
นางรุงอรุณ อินทรสอน
นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจ
นางรุจาภา นาคประดิษฐ
นางรุจิกร โหรี
นางสาวรุจิรา จิระกังวาน
นางรุจิรา ทับศรีนวล
นางสาวรุจิรา ศรีพิเชียร
นางรุจิรา สุวรรณจันทรฉาย
นางรุจิรา อิ่นออย
นางรุจิราภรณ หลาวทอง
นางรุจิราวรรณ ตรีสุวรรณ

๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางรุจิเรข แกวเสนหา
นางรุจี ไชยปญญา
นางรุจี ผักบัวเงิน
นางสาวรุจี ศรพระอินทร
นางสาวรุจี เสาวยงค
นางสาวรุจีจันทร มุกดาพันธ
นางสาวรุจีรัตน แกวคําแสน
นางรูลฮายยะห บากา
นางรูสมีนา มะนอ
นางเรขา ทวีวงศสุนทร
นางเรณุกา คําแพง
นางเรณู แกวคํารอด
นางเรณู เชิงไกรยัง
นางเรณู ทองสมุทร
นางสาวเรณู น้ําขาว
นางเรณู พลบุญ
นางเรณู พัวงาม
นางเรณู ไพศาลพงศ
นางเรณู วรรณจันทร
นางเรณู เวียงคํา
นางเรณู สัมมัตถะ
นางเรณู สีนิล
นางเรณูรัตน เขตบํารุง
นางเรรัย หวังเปน
นางเรวดี จันดอนแดง
นางเรวดี บุตรเล็ก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑

นางเรวดี วงคแสง
นางเรวดี ศรีชุมแสง
นางสาวเรวดี อนุรักษ
นางเรียง วงษแกว
นางสาวเรียม เงินฉลาด
นางเรี่ยมศรี ดอนนอก
นางเรืองนภา ภูรุงเรือง
นางเรืองรอง กุลวิริยวัฒน
นางเรืองศรี พันธุชัยภูมิ
นางเรืองอุไร ธรรมวัฒน
นางเรืองอุไร เพียรคุม
นางเรืองอุไร สมฤทธิ์
นางสาวเรือนแกว วงษกิจ
นางโรเฟย สุกใส
นางฤดี บัวหงษา
นางฤดี หยังหลัง
นางสาวฤทธี กุลพรม
นางสาวฤทัย สุขเกษม
นางลฎาภา รักษาภัย
นางลดาวัลย กาญบุตร
นางสาวลดาวัลย เกษมอมรกุล
นางลดาวัลย คนขยัน
นางลดาวัลย จันตาสิงห
นางลดาวัลย ชวัลพิพัฒน
นางลดาวัลย พิทักษแทน
นางลดาวัลย มาลาวงษ

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางลดาวัลย วัชราศัย
นางสาวลดาวัลย หนุนอนันต
นางลดาวัลย อูปแกว
นางลภัสฎา จีรฤทธิ์พล
นางลภัสรดา จูเมฆา
นางลภัสรดา นามวงค
นางลมเพย รวมเงิน
นางลมัย คําภีระ
นางสาวลมัย นครขวาง
นางลมัย พุฒเครือ
นางลมุน คาขาย
นางลลดา เข็มจันทร
นางลลนา โชติชวง
นางลลิดา แวมิง
นางลลิดา สุกันธา
นางลลิตภัทร พะยอม
นางสาวลสมน เนตวงษ
นางลองศิลป ตองสู
นางสาวลออ อางนานนท
นางสาวละเบียง คําโคตร
นางสาวละมัย ชัยพัฒน
นางละมัย ทองจรัส
นางละมัย ทุมพิลา
นางสาวละมัย พรหมศร
นางละมัย มุกดาสนิท
นางละมัย เมืองไทย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓

นางละมัย หันจันทร
นางละมัยพร ปกษาพันธ
นางละมาย คงโต
นางละมาย หนูรักษา
นางละมุน บํารุงศิริ
นางละมุน บุรี
นางสาวละมุล กุลศรี
นางละมุล คําภาบุตร
นางละมุล ชัยภิบาล
นางละมุล เตชนราวงศ
นางสาวละมุล สวางเพาะ
นางละมุล เสือขํา
นางสาวละมุล อนุสัตย
นางละมูล แสนบุตร
นางสาวละเมียด ขวัญแนน
นางละเมียด คําแหง
นางละไม พันธุจอย
นางละไม มณีพิมพ
นางละออ กระแสโสม
นางละออ คงกระพันธุ
นางสาวละออ แซตอ
นางละออ นาคเลิศ
นางละออ สิทธิปกรณ
นางละออ สุวรรณวงศ
นางสาวละออง ขวัญเพ็ชร
นางละออง จรุงกัณฑ

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางละออง ไชยแพน
นางละออง เปดสุวรรณ
นางละออง พรหมชิต
นางละออง เพียรสวัสดิ์
นางละออง สนธิภักดี
นางสาวละอองดาว บัวพันธ
นางละอองดาว พรายงาม
นางละอองดาว มานะจักร
นางละอองดาว รัตนวิมล
นางละอองเดือน คนยัง
นางละอองวรรณ เสวตบุตร
นางละเอียด เกิดศิลป
นางละเอียด เกียรตินามวิชัย
นางละเอียด ทานะสิงห
นางละเอียด ศรีวรกุล
นางละเอียด อินทวังโส
นางสาวละเอียด อุดมจิตร
นางลักขณา เครื่องพาที ฟลิปป
นางลักขณา จันทราสา
นางลักขณา ชะนะบุญ
นางลักขณา ไชยขันธ
นางลักขณา ตาทอง
นางลักขณา เทวะ
นางลักขณา ธนสารสิทธิกร
นางลักขณา นันทวงค
นางลักขณา ภัควันต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕

นางสาวลักขณา รอดศัตรู
นางลักขณา แสนอาจ
นางลักขณา อาสนะเวศ
นางลักคณา ทัพภูตา
นางลักษณขณา กุดจอมศรี
นางลักษณนาม หริพงศ
นางลักษณลาวัลย ผาอินทร
นางลักษณา ทองแสน
นางลักษณา นัทธี
นางลักษณา บัวชุม
นางลักษณา ภักดี
นางสาวลักษณา มีทาทอง
นางสาวลักษณา ยุทธรัตน
นางสาวลักษณา แสนทวีสุข
นางลักษณาภรณ บุปผาชาติ
นางสาวลักษณี ทองจินดา
นางลักษณี สิงคะอุดม
นางลักษมี เกษรัตน
นางลักษมี เบาทอง
นางลักษมี มูลสิน
นางลักษมี ออนอําพันธ
นางลักษรา เสดสี
นางลัคนา ผดุงโภชน
นางลัคนา ศรีแกว
นางลัดดา คุมวงศ
นางลัดดา ดอกประดู

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางลัดดา นมเนย
นางสาวลัดดา นิยมไทย
นางลัดดา เพ็งผล
นางสาวลัดดา วงศสวัสดิ์
นางลัดดา สุขศรี
นางสาวลัดดา สุนทรศิริ
นางลัดดา สุภานันท
นางลัดดา สุวรรณไตรย
นางลัดดา ไสยโยธา
นางลัดดา อสุระพงษ
นางลัดดาภรณ ศิริภักดิ์
นางสาวลัดดารัตน รัตนพันธ
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
นางลัดดาวรรณ ยศนันทร
นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด
นางลัดดาวัน แพะขุนทด
นางลัดดาวัลย คีรีเมฆ
นางลัดดาวัลย จําปา
นางลัดดาวัลย ชวยฉิมพลี
นางลัดดาวัลย ชํานาญจันทร
นางลัดดาวัลย ชุมอภัย
นางลัดดาวัลย เดชโนนสังข
นางลัดดาวัลย โตโหมด
นางลัดดาวัลย ทัพกิฬา
นางลัดดาวัลย บุตรหนองหวา
นางลัดดาวัลย ภูศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗

นางลัดดาวัลย เรือนคํา
นางลัดดาวัลย ลุมาตย
นางลัดดาวัลย ศิลาบุตร
นางลัดดาวัลย อธิวาโส
นางลัดดาศรี ธนะสูตร
นางลัธนา แกวสุขแท
นางลัลนลภัส นุชนงค
นางลาวดี รัตนศรี
นางลาวัณย ติณะคัด
นางสาวลาวัณย ทองป
นางลาวัณย พวงศรี
นางลาวัลย คลายนาค
นางลาวัลย ชูทอง
นางลาวัลย เนื่องกัลยา
นางลาวัลย ปุรินันต
นางลาวัลย ศรีชูทอง
นางลาวัลย ศรีบุญเรือง
นางลาวัลย ศรีเพชรภูมิ
นางสาวลําจวน นิชเปยม
นางลําชี ดุจจานุทัศน
นางลําดวน ไชยน้ําออม
นางลําดวน ไชยพิเดช
นางลําดวน ติดทะ
นางสาวลําดวน ทาวเชียง
นางลําดวน ลุนสําโรง
นางลําดวน อยูพุม

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางลําทิว เพ็ชรคํา
นางลําเทียน บุญเฉลิม
นางลําพวน เอรัสสะ
นางลําพอง ทอนเสาร
นางลําพันธ ราษี
นางสาวลําพึง กําเนิดรัตน
นางลําพูน แกววิเศษ
นางลําพูน พิมพวิชัย
นางลําพูล แกวกันหา
นางลําเพย จิรศิลปศาสตร
นางลําเพย มะลิซอน
นางลําแพน เมืองมูล
นางลําแพน ศรีสุนาครัว
นางสาวลํายงค ทองตีบ
นางสาวลํายอง คงสงฆ
นางลําใย จินดา
นางลําใย บัวเล็ก
นางลําใย เบาะทอง
นางลําใย พรหมสถิตย
นางสาวลําใย อภิบาลศรี
นางลําไย กาญจนกัณโห
นางลําไย คงเพชรวิเศษ
นางสาวลําแหง สบายสุข
นางลินดา ยะกบ
นางลิสา อาจทอง
นางลีลา พริ้งเพราะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙

นางลูกคิด เทพพิทักษ
นางสาวลูกจันทร ภูมิมาโนช
นางลูกจันทร สิงหโต
นางลูกหมาก จริยภิวัฒน
นางเลขา สมบัติทิพย
นางสาวเลิศลักษณ แสงเสน
นางสาววงคเดือน ปรุสันเทียะ
นางวงดาว สุภาเกตุ
นางวงเดือน ตันทอง
นางวงเดือน ตันสังวรณ
นางวงเดือน พลบูรณ
นางวงเดือน วงษชารี
นางวงเดือน วงษพันธ
นางสาววงเดือน อวนแกว
นางสาววงเดือน อินทนิเวศน
นางวงพระจันทร วาทโยธา
นางวงศกต สังขเสน
นางวงศจันทร เนตรประโคน
นางวงศรวี วักชัยสงค
นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ
นางวชิรา เดชสําราญ
นางวชิราภรณ เฉลิมแสน
นางวชิราภรณ ธรรมลี
นางวชิราภรณ มุสิกวงศ
นางวชิราภรณ อินมูล
นางสาววชิราวรรณ นาระคล

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย
นางวณิชชา นพกูลวงศ
นางวณิชชา มีแกว
นางสาววณิชชา ร่ํารอง
นางวนาพร ศรีจันทร
นางวนิชยา จําปาวงค
นางวนิดา กงชัยภูมิ
นางวนิดา คงทรัพย
นางวนิดา คําวันดี
นางวนิดา เฉียดไธสง
นางวนิดา ชางสลัก
นางวนิดา ไชยพงษ
นางวนิดา ดารากุล
นางวนิดา เตี่ยวหู
นางวนิดา ทองสุขใส
นางวนิดา โทกุล
นางวนิดา ธาตุประกอบ
นางวนิดา นัดดากุล
นางวนิดา บุญพิเชฐวงศ
นางวนิดา เบาทอง
นางวนิดา ประมาณ
นางวนิดา ปรัชญรัตน
นางสาววนิดา ปนแกว
นางสาววนิดา เผนานนท
นางวนิดา ภูชํานิ
นางวนิดา มะลิลา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑

นางวนิดา มาตประดับ
นางวนิดา มีชอบ
นางสาววนิดา วงษภู
นางวนิดา ศรีชูทอง
นางสาววนิดา ศรีวิจารย
นางวนิดา ศิริโภคา
นางวนิดา สังขทอง
นางวนิดา สิมาชัย
นางวนิดา สุริยา
นางวนิดา สุวรรณราช
นางสาววนิดา หอมสินธิ์
นางวนิดา เหมือนพรรณราย
นางวนิดา อารมณเพียร
นางสาววนิดา อาษาชํานาญ
นางวนิดา อินสวาง
นางวนิดา อุบลศักดิ์
นางวนิดาพรรณ เผาชวด
นางวนิษา ผุดผอง
นางวยุรี แพทยรักษา
นางวยุรีย ศิริโชติ
นางวรกานต สิงอุดม
นางวรการ บุญประสิทธิ์
นางวรกุล ศิริมาศ
นางวรฉัน พึ่งมวง
นางสาววรณัน กีรติวรการ
นางสาววรนาฏ ทรัพยสุวรรณ

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววรนาถ สุโนคบุตร
นางวรนารถ ไทยานนท
นางวรนุช แกวสุข
นางสาววรนุช โกสินทรานนท
นางวรนุช ดีเดย
นางวรนุช บุญนาค
นางวรนุช ปลั่งแสงมาศ
นางวรนุช ปนทองคํา
นางวรนุช เรืองธาตรี
นางวรนุช ศรีภา
นางสาววรนุช แสงจันทร
นางวรนุช หาญณรงค
นางสาววรพรรณ เทพสุภา
นางสาววรมา สิงหคะนอง
นางวรรณกร ทวีแกว
นางวรรณกร โมฬีชาติ
นางสาววรรณชนก กองสมบัติ
นางสาววรรณณี อินทศรีมา
นางวรรณดี ดํานอย
นางวรรณดี ทองนุน
นางวรรณดี ปานเพชร
นางวรรณดี สระอิส
นางวรรณดี อินทประเสริฐ
นางสาววรรณทนีย ปนเงิน
นางวรรณนภา พรรณขาม
นางวรรณพร จันทรเขียว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณพร สิทธิการคา
นางสาววรรณพร อัครปฐมกุล
นางสาววรรณเพ็ญ ตายอน
นางวรรณเพ็ญ หมอนมา
นางวรรณภรณ สมานราษฎร
นางวรรณภา กลารบ
นางวรรณภา ติยะชนานนท
นางวรรณภา ทองกอบสม
นางวรรณภา นารีผล
นางวรรณภา ผลอินทร
นางวรรณภา เพชรกิ่ง
นางวรรณภา มัททวีวงศ
นางวรรณภา อักษรศรี
นางวรรณภา อิ่นคํา
นางวรรณภา โอชาพงศ
นางวรรณมารินทร ดอกคํา
นางวรรณมาลา หลานสัน
นางวรรณยุรีย จูจุยเอี่ยม
นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิด
นางวรรณรัตน จอนคํา
นางวรรณลักษณ สุดาชม
นางสาววรรณวดี สมแดง
นางวรรณวรางค โอฬาริกพันธุ
นางวรรณวิจิตร ผิวแดง
นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์
นางวรรณวิภา เฒาอุดม

๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววรรณวิภา มยุเรศ
นางสาววรรณวิภา แสนสิทธิ์
นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ
นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ
นางวรรณศรี หมั่นอุตสาห
นางวรรณศิริ กิ่งโพธิ์
นางวรรณศิริ นิ่มออน
นางสาววรรณสิริ สรางเอี่ยม
นางวรรณะ ดวงคง
นางวรรณา กรเพ็ชร
นางวรรณา กลิ่นพุฒซอน
นางวรรณา แกวมณี
นางวรรณา ของหลิม
นางวรรณา จํารัสพันธุ
นางวรรณา จูหอง
นางวรรณา เชื้อพลพิชัย
นางวรรณา นานาลาภ
นางวรรณา บัวจีบ
นางวรรณา บํารุงภักดิ์
นางสาววรรณา แผลงศร
นางวรรณา พรรณศรี
นางวรรณา พูนแกว
นางวรรณา มณีเจริญ
นางวรรณา รัตนมาลี
นางวรรณา วงษอินทร
นางวรรณา ศรีลารักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕

นางวรรณา สงเคราะห
นางวรรณา สมประเสริฐ
นางวรรณา สัมฤทธิ์ดี
นางวรรณา สุภาพุฒ
นางสาววรรณา หมั่นภักดี
นางวรรณา อุดมศาสตรสกุล
นางวรรณาพร บัวผัด
นางวรรณิญา คัดถาวร
นางวรรณิดา ชัยศิรินิรันดร
นางสาววรรณิภา เฉลิมหมู
นางวรรณี แกวอุปการ
นางวรรณี คําพวงเพชร
นางวรรณี งานฉมัง
นางวรรณี จันทรสราง
นางวรรณี จํานงค
นางวรรณี ตนโนนเชียง
นางวรรณี พลคง
นางวรรณี พินิจพงศ
นางวรรณี ศรัทธากาล
นางสาววรรณี ศริดี
นางวรรณี สายเคน
นางวรรณี สารปง
นางวรรณี สุมเล็ก
นางวรรณี ออนคง
นางวรรณี อินทรชัย
นางวรรดี โพลงนอย

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวรรทนา วัชรวรรณเรศ
นางวรรธนะ นิมิตรพันธุ
นางสาววรรธนานันท ปรุงเรือน
นางสาววรรษนา แกวเจริญ
นางสาววรรัตน คลาดนาน
นางวรรัตน เฉลิมสุข
นางวรฤทัย สักลอ
นางวรลักษณ วุฒิราชา
นางวรวีร มรกฎ
นางวรสา โพธิ์สูง
นางวรัญญา คําภาบุตร
นางวรัญญา พลไธสงค
นางวรัญญาภรณ เพชรภักดี
นางสาววรัญพร แหวเนตร
นางวรันธร ดีชาติ
นางสาววรากร ขวัญเมือง
นางวรางคณา กาศักดิ์
นางวรางคณา คามะดา
นางวรางคณา จันทรักษ
นางวรางคณา ไชยดํา
นางวรางคณา บุญลือ
นางวรางคณา พระลับรักษา
นางวรางคณา เพ็ชรสุวรรณ
นางวรางคณา รังสิมา
นางสาววรางคณา
หาญจักราพิทักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรางคนางค พลปรีชา
นางสาววราทิพย บุญศรี
นางวรานันท สาครินทร
นางวรานิษฐ ธนโรจนเดชานนท
นางวรานิษฐ นิธิวราเศรษฐ
นางสาววราพร คันธภูมิ
นางวราพร จรจันทึก
นางสาววราพร เทพาลุน
นางวราพร บุระมุข
นางวราพร ปตถา
นางวราพร ผนิดรัตนากร
นางวราพร ยศหนัก
นางสาววราพร วาทะธีระกุล
นางสาววราภรณ กุลยะณีย
นางสาววราภรณ คงเงิน
นางวราภรณ งามสุข
นางวราภรณ งึมกระโทก
นางวราภรณ จันทรเสน
นางวราภรณ จันธิมา
นางวราภรณ จินา
นางวราภรณ เจะดะหยอ
นางวราภรณ เฉลิมชาติ
นางวราภรณ ชุมรัตน
นางสาววราภรณ ชูเทพ
นางวราภรณ ไชยศรี
นางวราภรณ ธิคุณา

๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวราภรณ นามสงา
นางวราภรณ นึกรักษ
นางสาววราภรณ ประไพภาคยกุล
นางวราภรณ ปานเหลือง
นางสาววราภรณ ผึ่งผาย
นางวราภรณ พงษพิศ
นางวราภรณ พงษมณี
นางวราภรณ พรมอินทร
นางวราภรณ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางวราภรณ พิทูรสกุล
นางวราภรณ ไพรศรี
นางวราภรณ มาตราช
นางวราภรณ โมราราช
นางวราภรณ ศรีษะใบ
นางวราภรณ ศิลาจันทร
นางวราภรณ สนสกล
นางวราภรณ สายศรี
นางวราภรณ สีมา
นางวราภรณ สุวรรณไตร
นางวราภรณ แสงอุทัย
นางวราภรณ แสนกลาง
นางวราภรณ แสบงบาล
นางสาววราภรณ อภิวรกิจพันธ
นางวราภรณ อรรคบุตร
นางวรารักษ รังษี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรารัตน ชาติศิริ
นางสาววรารัตน ทองทิพย
นางวรารัตน ปานดารา
นางวรารัตน พิฬารัตน
นางสาววรารัตน ไพยเสน
นางสาววรารัตน วงศพินทุ
นางวรารัตน สุริยาอรุณโรจน
นางวรารินทร แกวแดง
นางวราวรรณ แกวสามสี
นางวราวรรณ พลที
นางวราวรรณ มีภักดี
นางวริทยา ประภาศรี
นางสาววรินทร คงคานอย
นางวรินทรทิพย โอชารส
นางวรินทรพร คงแสนคําเจริญ
นางวรินยุพา แสงทองสี
นางวริยา สงเนียม
นางวริศฐากิ์ โพธิ์ทอง
นางวริศรา ณีศะนันท
นางวริศรา ดีงาม
นางวริศรา มนูขจร
นางวริษา แยมเสมอ
นางสาววริสรา ยอดวงษ
นางสาววรียา สุริยันยงค
นางวรีวรรณ ทวีบท
นางวรุณยุพา วังนัยกูล

๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวรุณี จริยวิทยานนท
นางวรุณี วรรณทอง
นางวรุณี ศรีทองชวย
นางวรุมาศ บูชาเกียรติ
นางวเรศ สาระพิชญ
นางสาววลัย จงชนะบริบูรณ
นางสาววลัยพร เขตตวัฒน
นางวลัยพร คงทวี
นางวลัยพร เนียมเกิด
นางสาววลัยพร ยอดเอี่ยม
นางวลัยภรณ บุญปราบ
นางวลัยรัตน สังขกิจ
นางสาววลัยลักษณ ไกรสาตร
นางวลัยลักษณ เพิ่มพูลพานิช
นางวลิดา จันทรสมบัติ
นางวลินดา ทบวงศรี
นางวลีพร สุขกายรัตน
วาที่รอยตรีหญิง วลีย วราหก
นางวไลพร มาตรา
นางวไลลักษณ ขันศรี
นางวสุ เกษสําโรง
นางวะจี ชะเอม
นางวะรัตน มูลณี
นางวัชชิราภรณ แพงมา
นางวัชรกร สุรพงษรัตน
นางวัชรา เดชกลา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชรา ธรรมบุตร
นางวัชรา เพิ่มพูล
นางวัชรา แสงเจริญ
นางวัชรา เอี่ยมศิริ
นางวัชราภรณ แกวคําสอน
นางวัชราภรณ ชํานาญกิจ
นางวัชราภรณ ปดถาพงษ
นางสาววัชราภรณ ยลสุริยันวงศ
นางวัชราภรณ รักษชุมชน
นางวัชราภรณ เรืองโรจน
นางวัชราภรณ ศรีลาศักดิ์
นางวัชราภรณ สนธิลา
นางวัชราภรณ หานะพันธ
นางวัชราภรณ ออนสนิท
นางวัชรินทร เหมะสถล
นางวัชรินทร กงภูธร
นางวัชรินทร กินรี
นางวัชรินทร ยังใหผล
นางวัชรินทร ยาวิลาศ
นางสาววัชรินทร ลิ้มเจริญ
นางสาววัชรินทร แสงจันดา
นางสาววัชรี กลาหาญ
นางวัชรี กาศสนุก
นางวัชรี บรรจงการ
นางวัชรี ไพรพา
นางสาววัชรี ยกรัตน

๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววัชรี วันธงชัย
นางวัชรี สุริยะ
นางวัชรี หรีกประโคน
นางวัชรีพร ชัยจักร
นางวัชรีย กิจธิคุณ
นางวัชรีย คงพิบูลย
นางวัชรียา บุญดี
นางวัฒนา คําสะอาด
นางสาววัฒนา แซลิ้ม
นางวัฒนา ทวดสุวรรณ
นางวัฒนา พุมคง
นางวัฒนา ลัคนาทิน
นางสาววัฒนา ศิริภักดิ์
นางวัฒนา สันตะพันธ
นางสาววัฒนา แสนรังค
นางวัฒนา เหมโยธิน
นางวัฒนา อรรถโกมล
นางวัฒนา อินทอําภา
นางวัณภา มวงสมัย
นางวันดี กิ่งวิชิต
นางสาววันดี โตะดํา
นางสาววันดี เธียรประมุข
นางวันดี ผะดาศรี
นางวันดี พรหมเดช
นางวันดี พิจิตร
นางวันดี เรียงมุลตรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันดี สมจิตร
นางสาววันดี หวนสุริยา
นางวันทนา กอบบุญ
นางวันทนา จันทรดวง
นางวันทนา จิตอัคคะ
นางวันทนา ไทยหลอ
นางวันทนี พรหมรักษ
นางวันทนีย เต็งตระกูลเจริญ
นางวันทนีย ทับทัด
นางวันทนีย บุญดีสมชัย
นางวันทนีย รอดสิน
นางวันทนีย สิงหหาญ
นางวันทนีย แสงหาว
นางวันทนีย หาดทวายกาญจน
นางวันทอง นามมอง
นางวันทา เจะแหละหมัน
นางสาววันทิพย วรวงษ
นางวันทิพย สามหาดไทย
นางวันธิดา ศรีสมบัติ
นางสาววันนา กงไกรษร
นางวันนา โพธิ์ชัย
นางวันนา เลไธสง
นางวันพร อะทะไชย
นางสาววันเพ็ญ กันธา
นางวันเพ็ญ เกรียรัมย
นางวันเพ็ญ คูณศรี

๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์
นางวันเพ็ญ จุดาศรี
นางวันเพ็ญ แจงไพร
นางวันเพ็ญ ชวรุง
นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ
นางวันเพ็ญ ไชยกุล
นางวันเพ็ญ ดอนศรี
นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช
นางวันเพ็ญ เต็งประวัติ
นางวันเพ็ญ เทศารินทร
นางวันเพ็ญ นงบาง
นางวันเพ็ญ นันทะศรี
นางสาววันเพ็ญ นามเมืองรักษ
นางวันเพ็ญ บุญเรือง
นางวันเพ็ญ บุตรลพ
นางวันเพ็ญ ปานฉะนี้
นางวันเพ็ญ พันอินทร
นางวันเพ็ญ พิมาน
นางสาววันเพ็ญ พิศาลศิลป
นางวันเพ็ญ พุทธโกษา
นางสาววันเพ็ญ พูลประสาธนพร
นางวันเพ็ญ แยมรักษา
นางวันเพ็ญ ฤทธิรุง
นางวันเพ็ญ ลีลาวรรณ
นางสาววันเพ็ญ วงษจันทร
นางวันเพ็ญ วรรณสูตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓

นางวันเพ็ญ วารีกุล
นางวันเพ็ญ แววทองคํา
นางวันเพ็ญ ไวยวาสา
นางวันเพ็ญ สมบูรณ
นางวันเพ็ญ สุขตา
นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร
นางวันเพ็ญ เสือเผือก
นางวันเพ็ญ อรัญ
นางสาววันเพ็ญ ออนแกว
นางสาววันเพ็ญ ออนดี
นางวันเพ็ญ อัฒจักร
นางวันวิสาข รื่นนุสาน
นางวัลดี คําเลี้ยง
นางวัลภา จันทรเพ็ง
นางวัลภา จันทรมีศรี
นางวัลภา บุตรพรม
นางสาววัลภา มะเอียด
นางสาววัลภา ลิ้มกมลทิพย
นางวัลภา ศีติสาร
นางวัลภา สุขเจริญ
นางวัลภา สุวรรณภา
นางวัลภา สุวรรณรินทร
นางสาววัลยวิสา แจงสวาง
นางวัลยา บรรจุทรัพย
นางวัลยา เศรษฐโศภณ
นางสาววัลลภา ปนสวน

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวัลลภา พันธสุวรรณ
นางวัลลิกา แกวขจร
นางวัลลิยา ชวยรักษา
นางวัสสิกา นุนทอง
นางวาชิน พุมนิล
นางสาววาดแกว นามวิจิตร
นางสาววาทินี กาญจนะ
นางวาทินี ระดมงาม
นางวาทินี ศรีสุแล
นางวาน แปลงไธสง
นางวานิดา กิตติเวชวรกุล
นางวายุณี ถิ่นโคกสูง
นางสาววารไท โตสติ
นางสาววารินทร ชื่นชมบุญ
นางวารินีย อินทา
นางวาริศา พิสิฐพรปติกุล
นางวารี แกนเสลา
นางวารี ชมโพธิ์สอน
นางวารี ธนะคําดี
นางวารี ศรีกระจิบ
นางสาววารี สวนสุวรรณ
นางวารีวัน นาใจคง
นางวารุณี เขดี
นางวารุณี ตาตุน
นางวารุณี ธรรมะ
นางวารุณี บัวผัน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕

นางวารุณี บุญแสน
นางวารุณี โพธิสุวรรณ
นางสาววารุณี ภิรมยเมือง
นางวารุณี รอดมา
นางวารุณี วุฒิพันธ
นางสาววารุณี สนจิตร
นางวารุณี หมายสุข
นางวารุนีย ถายะเดช
นางวาสนา กังวลทรัพย
นางวาสนา กัลยบุตร
นางวาสนา แกนนาคํา
นางวาสนา แกวยวน
นางวาสนา ขันตินุกูลธานนท
นางสาววาสนา ขันธบุญ
นางวาสนา จันทรบุญเจือ
นางวาสนา ไชยเรศ
นางวาสนา ไชยเลิศ
นางวาสนา ไชยวรรณ
นางวาสนา ตันมูล
นางวาสนา ไตรรัตนสรณกุล
นางวาสนา ถาวงศ
นางวาสนา ถูระวัน
นางวาสนา เถาปญญา
นางสาววาสนา ทรัพยเรือง
นางวาสนา ทองคุปต
นางวาสนา ทองไชย

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวาสนา ทองมี
นางสาววาสนา ทิพยมนตรี
นางวาสนา ทิศกระโทก
นางวาสนา ทุมเพชร
นางวาสนา ไทยทอง
นางสาววาสนา ธงชัย
นางวาสนา ธานีรัตน
นางวาสนา โนนหัวรอ
นางวาสนา บูรณผาย
นางวาสนา ประจงหัตถ
นางสาววาสนา ปนงาม
นางวาสนา ปานการ
นางสาววาสนา แปงสี
นางวาสนา ผลนา
นางสาววาสนา ผาเหลา
นางวาสนา พรหมคลาย
นางวาสนา พัวตระกูล
นางวาสนา พุมเจริญ
นางสาววาสนา พุมทอง
นางวาสนา เพชรพินิจ
นางวาสนา โพธิ์ทอง
นางวาสนา มณีพงษ
นางวาสนา โมกขพันธุ
นางวาสนา ไมตรี
นางวาสนา ยิสุ
นางวาสนา รัตนะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗

นางวาสนา ฤทธิสิทธิ์
นางสาววาสนา วงษสังข
นางวาสนา ศรีลาศักดิ์
นางวาสนา ศิรินิล
นางวาสนา ศิริสมบัติ
นางสาววาสนา ศิลา
นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน
นางวาสนา สวางเพียร
นางวาสนา สะสาร
นางวาสนา สีเทา
นางวาสนา สีหราช
นางวาสนา แสงรัตนาภรณ
นางวาสนา หนูหนัน
นางวาสนา เหลาพงศไพศาล
นางวาสนา ไหมมี
นางวาสนา อัศวาวุฒิ
นางสาววาสิฎฐี ยมลําภู
นางวาสินี ขจีรัมย
นางสาววิจิตร แกวดวงดี
นางวิจิตร ประทุมชาติภักดี
นางวิจิตร เพียเทพ
นางวิจิตร มะลิซอน
นางวิจิตร วิริยะเศรษฐกุล
นางวิจิตรพรรณ ลาภะ
นางวิจิตรา เกื้อธนสกุล
นางวิจิตรา ประกอบของ

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวิจิตรา พลดงนอก
นางวิจิตรา ภควิกรัย
นางวิจิตรา ภักดีสุวรรณ
นางวิจิตรา มัชฉิมพงษ
นางวิชชุดา วศินวัฒนา
นางวิชชุลดา นามวิจิตร
นางวิชญา แนวจําปา
นางวิชญาพร กล่ําอยูสุข
นางวิชนี ขุนภิรมย
นางวิชิตา ชะนะเกตุ
นางสาววิชุดา คงวัฒนะ
นางวิชุดา ชวงโชติ
นางวิชุดา นันทะวงศ
นางสาววิชุดา บัวแจงงาม
นางวิชุตา ตนพุดซา
นางวิชุลดา ราชหงษ
นางวินนา เทพคํา
นางวินนา ประคองบุญ
นางสาววินา มัธยม
นางวินิจชนันท สุราลัย
นางวิเนียนแกว เที่ยงภักดิ์
นางวิบูลย ประทุมลี
นางวิพัตรา เทียนวรรณ
นางวิพา อุดมเพ็ชร
นางวิภา มณีแตม
นางวิภา มวงแสง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙

นางวิภา มูลบรรจง
นางวิภา รอดเพ็ง
นางสาววิภา วัฒนะ
นางวิภา ศิริชุมชัย
นางสาววิภา อุทะพันธ
นางสาววิภาดา บุญประสงค
นางวิภาดา พีระธรรม
นางวิภาพร โคธิเสน
นางสาววิภาพร อินทรคํานอย
นางวิภาพรรณ สุขุประการ
นางวิภาภรณ ถนอมศักดิ์
นางวิภาภรณ สายเนตร
นางวิภาภรณ สีออนดี
นางวิภาภรณ สืบแสง
นางวิภาภรณ ฮึกเหิม
นางวิภารัตน โชติพวง
นางวิภารัตน ไชยทอง
นางวิภารัตน ซายสุพรรณ
นางวิภารัตน พิจิตร
นางสาววิภารัตน พึ่งผล
นางวิภารัตน ศรีสังข
นางวิภารัตน แสนบัว
นางวิภารัตน หินเธาว
นางวิภารัตน อุตนาม
นางวิภารัตน เอี่ยววัฒนา
นางวิภาวดี ไชยลาภ

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววิภาวดี บุญสง
นางวิภาวดี เรืองเดช
นางวิภาวดี อนันทวรรณ
นางวิภาวนันท แพนศรี
นางวิภาวรรณ เงินเมือง
นางวิภาวรรณ นิ่มนวล
นางวิภาวรรณ ปนวิลัย
นางวิภาวรรณ เภาประดิษฐ
นางวิภาวัลย ชุมคง
นางวิภาวี คําสุข
นางวิภาวี แพงพิสาร
นางวิภาวี สุทธิประภา
นางวิภาษณีย ทรัพยสิทธิ์
นางวิมล กาฬภักดี
นางวิมล ขันธมาศ
นางวิมล เจริญสุข
นางวิมล ดีหมื่นไวย
นางวิมล บนกลาง
นางวิมล พึ่งภพ
นางวิมล หนูชุม
นางสาววิมล อยูพิพัฒน
นางวิมล อุนสนอง
นางสาววิมลจิตร กองแพง
นางวิมลพรรณ ศรีใจวงศ
นางวิมลมาศ รวมบุญ
นางวิมลมาศ สังสุณี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑

นางวิมลมาส นิลาภรณ
นางวิมลรัตน ชูนุย
นางวิมลรัตน ศรีสอน
นางสาววิมลรัตน สถาอุน
นางสาววิมลรัตน สีพิมสอ
นางวิมลลักษณ ชีพแสนกัลป
นางวิมลลักษณ ตีระมาศวณิช
นางวิมลลักษณ สิทธิโยธี
นางวิมลวดี ศาตะสมิต
นางสาววิยดา ชาญปรีชา
นางวิยดา เทศกลั่น
นางวิยะดา จัตุภัทรกุล
นางวิยะดา พรหมงาม
นางวิยะดา โสภาคํา
นางวิยุพร สุนทรากร
นางวิรงรอง จันทเขต
นางวิรงรอง ศรีพอ
นางวิรงรอง อุดม
นางวิรมล แกวจันทร
นางวิรมล ภูเกาะ
นางสาววิระวรรณ เจริญศักดิ์
นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม
นางวิรัญกานต บุตรประชา
นางวิรัฏฐยา พาเพียเพ็ง
นางวิรัฏฐยา แพงวิเศษ

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาววิรัตดา ศรีวงษา
นางวิรัตน รักภักดี
นางวิรัลพัชร แปนเชื้อ
นางวิราณี แกมจินดา
นางวิราสินี ทองจํารูญ
นางวิริยา สกุลทองดี
นางวิริยาภรณ พวงศรีเคน
นางสาววิลัดดา โพธิ์เงิน
นางวิลันดร พรอมสุข
นางวิลัย รัตนทิพย
นางวิลัยวรรณ ยมกวาง
นางวิลาวรรณ ธรรมเสนา
นางวิลาวรรณ ปุยฝาย
นางวิลาวรรณ สีดอกบวบ
นางวิลาวรรณ เหงาพรหมมินทร
นางวิลาวรรณ ฮาดวิเศษ
นางสาววิลาวรรณ สุขมะแปน
นางวิลาวัณย เณรมณี
นางวิลาวัณย มูลสาร
นางวิลาวัณย แวงดีสอน
นางวิลาวัณย ศรีสุโพธิ์
นางวิลาวัณย สอนเครือ
นางวิลาวัลย กองกี
นางวิลาวัลย เกิดโท
นางวิลาวัลย เขื่อนแกว
นางวิลาวัลย ชานนตรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓

นางวิลาวัลย ตาละคํา
นางวิลาวัลย พวงพี
นางวิลาวัลย มงคล
นางวิลาวัลย วิพัฒนครุฑ
นางวิลาวัลย วิเศษโวหาร
นางวิลาวัลย เสนาลอย
นางวิลาศ สุขพงษไทย
นางวิลาสินี พรหมศรี
นางวิลาสินี พองพงษศรี
นางวิลาสินี ภัทรวรานนท
นางวิลาสินี วงควิลาศ
นางวิไล กิ่งทอง
นางวิไล เกตุกัญญา
นางวิไล เกรัมย
นางวิไล คํานูน
นางสาววิไล คําฤาชัย
นางวิไล ไชยชวย
นางวิไล เซงเซี่ยง
นางวิไล เดชฤกษปาน
นางสาววิไล ทะวีสุข
นางวิไล ทาบุญดี
นางวิไล นิสัยมั่น
นางสาววิไล บุญนิธี
นางวิไล บุญพิพัฒน
นางวิไล บุญมากาศ
นางวิไล บุญสิทธิ์

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวิไล พันตรี
นางสาววิไล ศรีไพบูลย
นางวิไล สงเสริม
นางวิไล สายสนองยศ
นางวิไล สารธนกุล
นางวิไล สุขบท
นางวิไลจิต สังฆะ
นางสาววิไลจิต ไหมเอียด
นางวิไลจิตร ทวีรัชตธนดิตถ
นางสาววิไลจิตร ศรีพาณิชย
นางวิไลพร แกวเสนา
นางวิไลพร จิโน
นางวิไลพร พระพลพันธ
นางวิไลพร พิชัย
นางวิไลพร ยศยิ่ง
นางวิไลพร เริงสมุทร
นางวิไลพร ไลเสน
นางวิไลพร สุขนา
นางวิไลพร สุภสร
นางวิไลพร อภิวงศโสภณ
นางวิไลพร อินทเคหะ
นางวิไลภรณ ฤทธิคุปต
นางสาววิไลรักษ อินทรสด
นางวิไลรัตน สุวรรณที
นางวิไลลักษ ไสลสุข
นางสาววิไลลักษณ กิ่งสังวาล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลลักษณ เกตุเล็ก
นางวิไลลักษณ แกวสิงห
นางสาววิไลลักษณ แกวอุนเรือน
นางสาววิไลลักษณ จรเขตต
นางวิไลลักษณ เจริญธรรมดี
นางวิไลลักษณ ใจปนตา
นางวิไลลักษณ ชาญสูงเนิน
นางสาววิไลลักษณ บุญงาม
นางวิไลลักษณ ปดตายัง
นางวิไลลักษณ สารีสาย
นางวิไลลักษณ สุวรรณแสง
นางวิไลลักษณ เหล็กสัก
นางวิไลลักษณ อันทโคตร
นางวิไลวรรณ คําใส
นางวิไลวรรณ จันทรถง
นางวิไลวรรณ แจงกลีบ
นางวิไลวรรณ ใจบุญ
นางวิไลวรรณ ฉิมคลาย
นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน
นางวิไลวรรณ เตพันธ
นางวิไลวรรณ นันตะ
นางวิไลวรรณ บุคสิงหา
นางวิไลวรรณ พินิจพล
นางวิไลวรรณ ไมหอม
นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ
นางวิไลวรรณ ยันตรัตน

๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวิไลวรรณ รัตนศรี
นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ
นางวิไลวรรณ วัฒนพานิช
นางวิไลวรรณ ศิริประยงค
นางวิไลวรรณ ศุภมงคลศิริ
นางวิไลวรรณ สิทธิจันทร
นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุล
นางวิไลวรรณ สุวรรณสิงห
นางวิไลวรรณ เสนาธรรม
นางวิไลวรรณ อนันรัตน
นางวิไลวรรณ อภัยศรี
นางวิไลวรรณ อุทธตรี
นางสาววิวรรณ ศรีกุศลานุกูล
นางวิวรรณยา ศรีโยธา
นางสาววิวา พนาจันทร
นางวิศนี มิเถาวัลย
นางวิษารินทร หมื่นรัตน
นางวิสาข ชัยกิจกรณ
นางวีณา เตชชีวพงศ
นางวีณา ทองขาว
นางวีณา เปลี่ยนวิจารณ
นางสาววีณา พนาพิทักษกุล
นางวีณา พูลสวัสดิ์
นางสาววีณา วันชุม
นางสาววีณา อาจนาเสียว
นางวีนัส จีวะรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗

นางวีนัส นนธิจันทร
นางวีนัส พิมพมีลาย
นางสาววีรดี ดานเจริญลาภ
นางสาววีรนันท หนูหลง
นางวีรนุช ไกรสุวรรณ
นางวีรนุช พรผล
นางวีรยา ภูประดิษฐ
นางวีรยา สกุลทอง
นางวีรยา หลวงเครือ
นางวีรยา เอี่ยมนิรันดร
นางวีรยาพร โพธารส
นางสาววีรวรรณ มณีนวล
นางวีรวรรณ รองจัสตุ
นางวีรวรรณ ลัทธิกุล
นางวีรวรรณ หอมชื่น
นางวีระวรรณ คฤหานนท
นางสาววีระวรรณ เพ็งฤกษ
นางวีระวรรณ วิวรรธนติวงศ
นางวีราภรณ กาติ๊บ
นางวีราภรณ จันทรแดง
นางเวียงจันทร พรไชยา
นางเวียงฟา ทายัง
นางแวนแกว สินมณี
นางแวยาเราะ สะอาดธํารง
นางสาวแววดาว แกวศรี
นางแววดาว ชูสกุล

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางแววตา นาบัณฑิต
นางแววตา อาสะกะละ
นางแววพันธ ฉางขาวชัย
นางแววยุรี ใบภักดี
นางแวสอเดาะ เจะยอ
นางแวหมะ รายอคารี
นางศตนันต แวงวรรณ
นางศนิกานต เขตบุญไสย
นางสาวศนิชา คุนประเสริฐ
นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี
นางศมาภรณ สัจจาวาท
นางสาวศยามล โพธิ์หลวง
นางศรญานีย ศรีสมบูรณ
นางศรธนวรรณ เจยทองศรี
นางศรสวรรค กองแกว
นางศรสิน จอมพรรษา
นางศรัญญา การุณยขันธ
นางศรัญญา แกวหาญ
นางศรัญญา ถาวรหมื่น
นางศรัญญา นันทโช
นางศรัญญา มูลหงษ
นางสาวศรัญญา ศรีพัชรรุงเรือง
นางศรัณยพร นิ่มทับทิม
นางศรัณยภัทร อินทรธิวงศ
นางสาวศรัณยรัช มีชะนะ
นางศรัณยรัชต แสงศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙

นางศรัณยา รุงเรืองศุภรัตน
นางศริญญา จงสงากลาง
นางศริญญา ทักษิณเตชกุล
นางศริญญา สุขเกษม
นางศริญญา หะยีหามะ
นางศรินทิพย ธรรมศักดิ์ชัย
นางศรินทิพย เมืองนก
นางสาวศรินทิพย เรืองหิรัญ
นางศรินนา บุญเทียม
นางศรินรัตน วงษาเกษ
นางศรีการดา จันทรรงค
นางศรีเกตุ เพ็ชรเปยม
นางศรีจันทร กันทะนะ
นางสาวศรีจันทร ทรายใจ
นางศรีจันทร ปญญาดี
นางศรีจันทร ปาปะเค
นางศรีจันทร ภูชุม
นางศรีจันทร ยอดทองหลาง
นางสาวศรีจันทร อัครปทุม
นางศรีจันทรัตน หอธิวงศ
นางศรีนวล เชนพิมาย
นางศรีนวล ดีประเสริฐ
นางศรีนวล ประเสริฐสันติ
นางสาวศรีนวล วงษาพันธ
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง
นางสาวศรีนวล สัตยพงศ

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศรีนวล หลวงจอก
นางสาวศรีนวล หิงสันเทียะ
นางสาวศรีบุตร เปยอุตร
นางสาวศรีประไพ ไชยนา
นางศรีประภา คําพลแสน
นางศรีประภา สีหไตร
นางศรีพรรณ แซฝุง
นางศรีพรรณ มังคละสวัสดิ์
นางศรีแพร หาญสมุทร
นางศรีไพ จิตอารี
นางศรีไพร จันทรชิต
นางศรีไพร ฉายชูวงษ
นางศรีไพร ชัยวิริยะ
นางศรีไพร ชาญชัย
นางศรีไพร แตงออน
นางสาวศรีไพร วิทยา
นางศรีไพร สังฆะคุณ
นางศรีรจนา ไทยกลาง
นางศรีรัตน ศรียาบ
นางศรีรัตนา พรหมศิลา
นางศรีลา ไชยเมืองชื่น
นางสาวศรีวนา นิมูลชาติ
นางศรีวรรณ แกวทองดี
นางศรีวรรณ ปาลสาร
นางศรีวรรณ รวมเงิน
นางศรีวรรณ ศรีบานแจม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑

นางสาวศรีวรรณ แสงศรีเรือง
นางศรีวรรณา ศรีหราย
นางศรีเวียง เกตุงาม
นางศรีสมบูรณ อางนานนท
นางศรีสมร สะแลแม
นางศรีสุข กรุยรุงโรจน
นางศรีสุดา กรรมการ
นางศรีสุดา คําหอมกุล
นางศรีสุดา ใจหาญ
นางศรีสุดา ฉลอง
นางศรีสุดา บุตรมารศรี
นางศรีสุดา พริ้มพราย
นางสาวศรีสุดา ยอดเพ็ชร
นางศรีสุดา รัตนพล
นางศรีสุดา ลอสินคํา
นางศรีสุดา ศรกองแดง
นางศรีสุดา สิทธิคุณ
นางศรีสุดา สุขสุวรรณ
นางศรีสุดา อนันตเพ็ชร
นางศรีสุดา อันทะเกตุ
นางศรีสุดา อุตรา
นางศรีสุพรรณ สุภโกศล
นางสาวศรีสุรางค ทนโคกสูง
นางศรีอรุณ ปนสวน
นางศรีอุบล ชิณศรี
นางสาวศลิษา ชูศรี

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศลิษา ลาน้ําเที่ยง
นางสาวศศภัทร งาวิจิตร
นางศศิกัญญา เส็งแดง
นางสาวศศิกาญจน สาสูงเนิน
นางศศิกานต ไตรรัตน
นางศศิกานต สิรินพมณี
นางศศิญา คงดี
นางศศิญา ศรีธนบุตร
นางศศิธร เกิดทอง
นางสาวศศิธร จํารัสไว
นางศศิธร เฉลิมวงศ
นางศศิธร ไชยะคํา
นางศศิธร ณรงคฤทธิ์
นางศศิธร ดีเหมาะ
นางสาวศศิธร เดนจักรวาฬ
นางสาวศศิธร ตาริยะ
นางศศิธร พงษพานิช
นางศศิธร พรมเทพ
นางศศิธร ภูจํานงค
นางศศิธร มณีเขียว
นางสาวศศิธร ศรีวงษแสง
นางศศิธร ศศิวิบูลยวงศ
นางศศิธร เหิมหาญ
นางศศิธร อัศววรุณ
นางศศินันท สิริปยทัศน
นางสาวศศินันท เสตะพยัคฆ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๖๙๘ นางสาวศศินา ทับพันธ
๑๑๖๙๙ นางสาวศศิประภา
เทพวิมลเพชรกุล
๑๑๗๐๐ นางศศิประภา ภูแกว
๑๑๗๐๑ นางสาวศศิพิชญ เอี่ยมประโคน
๑๑๗๐๒ นางศศิมาภรณ อรุณ
๑๑๗๐๓ นางสาวศศิรอร ศักดิ์กิตติพงศา
๑๑๗๐๔ นางสาวศศิรัตน พากเพียร
๑๑๗๐๕ นางศศิวรรณ แสนตรง
๑๑๗๐๖ นางศศิวิมล จันทรเจาะ
๑๑๗๐๗ นางศศิวิมล ตรีทศ
๑๑๗๐๘ นางศศิวิมล บุญชวย
๑๑๗๐๙ นางศักดิ์ศรี สมจิตร
๑๑๗๑๐ นางศักดิ์สิทธิ์ บุญยั้ง
๑๑๗๑๑ นางศัณติกา สาและ
๑๑๗๑๒ นางสาวศันธณีย โคตรวงศ
๑๑๗๑๓ นางศันสนีย อุทธชาติ
๑๑๗๑๔ นางศิกานต สรอยญาณ
๑๑๗๑๕ นางศินันทธีรา บัวริวัน
๑๑๗๑๖ นางสาวศินีบูรณ อาคมศิลป
๑๑๗๑๗ นางศิรดา พงษพันธ ลุนดสตรอม
๑๑๗๑๘ นางศิรดา สิทธิเศรษฐ
๑๑๗๑๙ นางศิราณี ปอมปราการ
๑๑๗๒๐ นางศิราณี มณีภาค
๑๑๗๒๑ นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล
๑๑๗๒๒ นางศิราวณี บางศิริ

๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศิริ ใจละมอม
นางสาวศิริ เตียนพลกรัง
นางศิริกมล นนทะภา
นางศิริกัญญา จุลมุสิ
นางศิริกานต โสวาที
นางศิริญญา ไกรเมฆ
นางศิริญากาญจน ศรีขันแกว
นางสาวศิริณา พยัคฆเกษม
นางศิริณาถ วัฒนพันธ
นางศิริธนัญญา โทนขัด
นางศิริธร สุวรรณพงษ
นางสาวศิริน อังคกษมรัตน
นางศิรินทร ไชยรงคชาญ
นางสาวศิรินทร บุญสู
นางศิรินทร ชัยศัตรา
นางศิรินทรทิพย บุญกาญจน
นางศิรินธร ศิริจันทรา
นางศิรินภา เชื้อศิริ
นางศิรินภา นามวงศ
นางศิรินภา บัวผอง
นางศิรินันท ขันแข็ง
นางศิรินันท พรหมดี
นางศิรินันท พิมลเกตุ
นางศิรินันท สําเภา
นางศิรินาถ ดวงใจ
นางศิรินาถ สุวรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔

นางศิริปน อุนหนองกุง
นางศิริพร การเกษ
นางศิริพร เกิดโชติ
นางศิริพร ขนุนแดง
นางศิริพร โคตะมา
นางศิริพร จินดาราม
นางศิริพร ใจเถิน
นางศิริพร โชติกวณิชย
นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน
นางสาวศิริพร ทองอินทร
นางศิริพร ทาปศรี
นางศิริพร ธงอาสา
นางสาวศิริพร ธรรมชาติ
นางศิริพร นวลงาม
นางศิริพร บุษบง
นางศิริพร ประสารศักดิ์
นางศิริพร ประสิทธิกุล
นางศิริพร ฝอยทอง
นางศิริพร พงษเนตร
นางศิริพร พรไธสง
นางศิริพร พรหมสุวรรณดี
นางศิริพร พันธใย
นางศิริพร แพงมา
นางศิริพร โพธิ์สุวรรณ
นางศิริพร รมณียกุล
นางศิริพร รอดกสิกรรม

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศิริพร รังหอม
นางศิริพร วงศวาน
นางศิริพร วรรณรัตน
นางศิริพร วรรณะริพะคะ
นางศิริพร วันสาสืบ
นางศิริพร วิชัยพานิช
นางศิริพร เวียงสิมมา
นางศิริพร ศรีโพธิ์ลา
นางศิริพร ศรีสมชัย
นางศิริพร ศิริบรรพต
นางศิริพร สาตยศ
นางสาวศิริพร สีหราช
นางศิริพร สุวรรณภักดี
นางศิริพร สุวรรณวงศ
นางศิริพร เหมหีม
นางศิริพร อามาตยสมบัติ
นางศิริพร เอี่ยมเจริญ
นางศิริพรรณ จันทขันธ
นางสาวศิริพรรณ แกวเนตร
นางศิริพันธ ปยะทัตทันธ
นางศิริภรณ โพธิ์หิรัญ
นางสาวศิริภรณ เมนมั่น
นางศิริมงคล สุขเศรษฐ
นางศิริมา กิ่งโพธิ์
นางศิริมา เตี้ยวเนี่ยว
นางศิริยา เชยชอุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖

นางศิริรักษ แซงบุญเรือง
นางศิริรัตน ชาวระ
นางศิริรัตน ทองนอย
นางศิริรัตน ใบไม
นางศิริรัตน มูลอินทร
นางศิริรัตน ยอดโตมร
นางศิริรัตน สุขยิ่ง
นางศิริรัตน สุสมบูรณ
นางศิริรัตน อุทัยพันธุ
นางศิริราวรรณ ศรีทะโน
นางศิริลักค ลาดนาเลา
นางศิริลักษณ โคตรสมบัติ
นางศิริลักษณ ชางปรุง
นางศิริลักษณ ชาญเชี่ยว
นางสาวศิริลักษณ โทพล
นางศิริลักษณ บุญประคม
นางศิริลักษณ ปานบัว
นางศิริลักษณ ผานาค
นางสาวศิริลักษณ พัฒนธานี
นางศิริลักษณ ศรีสิทธิมงคล
นางสาวศิริลักษณ ศิริโชติ
นางสาวศิริลักษณ สัพโส
นางศิริลักษณ สิงหแกว
นางศิริลักษณ สิมมา
นางสาวศิริลักษณ สุขพันธ
นางศิริลักษณ แสงจันทร

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวศิริลักษณ หงษโต
นางสาวศิริลักษณ หนองเส
นางศิริลาวัลย แกวระยับ
นางศิริวดี ชูชวย
นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม
นางศิริวรรณ จิตพงษ
นางศิริวรรณ ชื่นผล
นางศิริวรรณ ชุมดาวงศ
นางศิริวรรณ ชุมสุข
นางศิริวรรณ เชื้ออินทร
นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค
นางศิริวรรณ ทองนอก
นางศิริวรรณ นนทคลัง
นางศิริวรรณ บรรจง
นางสาวศิริวรรณ ปญหา
นางศิริวรรณ พรรณานนท
นางศิริวรรณ มหาโคตร
นางศิริวรรณ มากชวย
นางศิริวรรณ เริ่มฤกษ
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง
นางศิริวรรณ วงศแกว
นางศิริวรรณ ศรีนอม
นางศิริวรรณ เหลือมปุย
นางศิริวรรณ อยูบุญ
นางศิริวรรณ ออนเชียง
นางศิริวรรณ อํานาพร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริวัฒนา มูลพฤกษ
นางศิริวัลย ปรุงศักดิ์
นางศิริวัลย ศรีสะเทียน
นางศิริวิลัย บุญมีทอง
นางศิริอร สุทธิพิทักษ
นางศิโรรัตน กาติ๊บ
นางสาวศิวภรณ มาตราช
นางศิวรักษวรชุม เปยมลาภโชติกุล
นางศิวาพร เอี่ยมสําอาง
นางศุกล ศักดิ์เพชร
นางศุกลรัตน ทองนอย
นางศุกัญญา จันตะวงศ
นางศุจิกา ทรงพระ
นางศุจิตราภรณ สมหวัง
นางศุจินันท วิเชียรรัตน
นางศุจินันท เสนาธรรม
นางศุณัญญา โคตรพัฒน
นางศุทธวีร เกิดผล
นางศุทธินี ไพรสนธิ์
นางศุทธินี หนูเกิด
นางศุนิษา สุขสําราญ
นางสาวศุภกานต ประเสริฐรัตนะ
นางศุภกานต โสรธร
นางศุภมาลี มากมี
นางศุภร จันทนะชาติ
นางศุภรัตน แกวไชย

๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศุภรัตน นาบุญ
นางศุภรัตน บรรดาศักดิ์
นางศุภรัตน โพธิ์ตันคํา
นางสาวศุภรัตน มวงทอง
นางศุภรา จันคลัง
นางศุภรา นอยใจ
นางศุภรินทร รักกะเปา
นางศุภลักษณ กะมะโน
นางสาวศุภลักษณ คํามุง
นางศุภลักษณ ทวีนาท
นางศุภลักษณ บุตรรัตน
นางสาวศุภลักษณ ภาคเจริญ
นางศุภลักษณ มัตกิต
นางศุภลักษณ วชิระศิริ
นางศุภลักษณ ศรีทองคํา
นางศุภลักษณ สืบประสิทธิ์
นางศุภลักษณ แสงอรุณรักษ
นางศุภลักษณ แสนวิเศษ
นางศุภลักษณ อภิหกิจ
นางศุภวรรณ คําแพงดี
นางศุภวรรณ ใจเรือง
นางศุภวรรณ ทักษิณ
นางสาวศุภวรรณ บางทิพย
นางศุภศรี ภูพันนา
นางศุภศรี สุติยาภรณ
นางศุภสวัสดิ์ ทวนนิมิตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐

นางศุภางค ใตชัยภูมิ
นางศุภาณี จอมศรี
นางศุภานัน นาเชียงใต
นางศุภานัน ศิริพันธ
นางศุภานัน เอกธีรธรรม
นางศุภาพิชญ สุวรรณชีพ
นางศุภาภรณ ละพรมมา
นางศุภาลักษณ ทัดมาลา
นางศุภาวีร อ่ํานอย
นางสาวศุภิสรา บรรพศรี
นางศุราลักษณ แกวโก
นางสาวศุลีมาศ บุญศรี
นางโศภิษฐ บุญนอม
นางสาวโศภิษฐ พรหมทอง
นางโศภิษฐ สุวรรณประเสริฐ
นางไศล ธรรมบุตร
นางสกาพรรณ ฟองนวล
นางสกาวเดือน กองสุวรรณ
นางสกาวเดือน ไชยสา
นางสาวสกาวรัตน ศรีธิ
นางสกาวรัตน หริมเทพาธิป
นางสกิ่ว มูลบุตร
นางสกุณา สุวรรณาโค
นางสกุล คําพิพจน
นางสงกรานต บุตรจันทร
นางสงกรานต ประเสริฐสังข

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสงกรานต มวงยิ้ม
นางสงบ มีจันทร
นางสงบ สิงหเขาภู
นางสงวน เถกิงผล
นางสงวน เนตไธสง
นางสงวนรัตน คงนุม
นางสงา นิลคน
นางสงา ผดุงไสย
นางสงา ใหมคํา
นางสดศรี ยั่งยืน
นางสดสี ภูคงทอง
นางสดใส แกวอมร
นางสาวสดใส ชุมปญญา
นางสดใส ดุลยา
นางสดุดีพร มะ
นางสติยา ศิริถาวรวงศ
นางสถาพร กิ่งแกว
นางสถาพร แดงโสภา
นางสาวสถาพร พระแทน
นางสถาพร ลุผล
นางสถาพร ศรีเกตุ
นางสถาพร ศึกษา
นางสถาพร สามาลย
นางสถิต คะอังกุ
นางสถิตย วรรณเสน
นางสนธยา จันทรเพ็ญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสนธยา เทียนธูป
นางสนธยา พรหมกิ่งแกว
นางสนธยา พิมพกรรณ
นางสาวสนธยา อุนเพ็ง
นางสนองภัทร สุธีรวงศ
นางสนิท งามลวน
นางสบาย แกวกันยา
นางสาวสใบทิพย แสนสุทรวิจิตร
นางสาวสมเกลี้ยง อุดทา
นางสมควร โคตรพัฒน
นางสมควร ชัยเฉลียว
นางสาวสมควร นาวีระ
นางสมควร พรมภักดี
นางสมควร พัวพานิช
นางสาวสมควร เพียรพิทักษ
นางสมควร ศรีโยธา
นางสมควร หาจันดาห
นางสมคิด คงพูล
นางสมคิด ชางสาน
นางสมคิด เชื้อเดช
นางสาวสมคิด น้ําไหลทุง
นางสมคิด นุมกัลยา
นางสมคิด ผิวมา
นางสมคิด มวงแพรสี
นางสมคิด มหาขันตี
นางสาวสมคิด ไมแกว

๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสมคิด สีนิลแท
นางสมคิด สืบสนุก
นางสาวสมจวน มานะกอ
นางสมจิต เชื้อดวงผุย
นางสมจิต เดชเสง
นางสมจิต ทองจันทร
นางสาวสมจิต บัวระภา
นางสาวสมจิต สมลือชา
นางสาวสมจิตต ทองสุข
นางสมจิตต ภูสัตยาธนพร
นางสมจิตต สินุธก
นางสมจิตร การกิ่งไพร
นางสาวสมจิตร กําเหนิดผล
นางสมจิตร ครุฑสุวรรณ
นางสมจิตร ซายเกลี้ยง
นางสมจิตร แซเซียว
นางสมจิตร นันทลักษณสกุล
นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
นางสมจิตร ปะละชัย
นางสาวสมจิตร พรมชินวงศ
นางสาวสมจิตร พรหมคงบุญ
นางสมจิตร ภูมิโสม
นางสมจิตร วรรณศิลป
นางสมจิตร วินทะไชย
นางสมจิตร ศรีเพ็ชร
นางสาวสมจิตร สงพันธุ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมจิตร สะดี
นางสมจิตร สายปนตา
นางสาวสมจินต เพียรพยุห
นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม
นางสาวสมจินตนา อยูเย็นเจริญ
นางสมเจียด คงภักดี
นางสมใจ ไกรนรา
นางสมใจ คุดนา
นางสมใจ จันทรนาคี
นางสมใจ เชี่ยววิทย
นางสมใจ ไชยโกฏิ
นางสมใจ เดชสนอง
นางสาวสมใจ พิกุลทอง
นางสมใจ โพนพุทธ
นางสมใจ มะลิงาม
นางสมใจ วิทยาขาว
นางสมใจ ศรีละมุล
นางสมใจ สมอุดร
นางสาวสมใจ สาระณา
นางสาวสมใจ สุภัคพงศ
นางสมใจ สุวรรณเศษ
นางสมใจ แสงพงษพิทยา
นางสาวสมชง มีนนท
นางสาวสมดี ประทุมไชย
นางสมดี ฝูงพิลา
นางสาวสมถวิล ชูเนตร

๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสมถวิล มธิศิริกุล
นางสาวสมถวิล วงคภูมี
นางสมถวิล ศรีสมบัติ
นางสมถวิล หารีย
นางสาวสมถวิล ออนดี
นางสมทรง กูเขียว
นางสมทรง เชื้อสะอาด
นางสาวสมทรง ตรีโชติ
นางสมทรง บุญปรีชา
นางสมทรง พัดไธสง
นางสมทรง หงษา
นางสมทรัพย พละเดช
นางสมนาม จันทรแกว
นางสมนึก แกวอุนเรือน
นางสาวสมนึก นอยหลง
นางสมนึก สีเสียด
นางสมนึก สืบกินนอน
นางสมนึก เสถียรเขต
นางสมนึก อนกลิ้ง
นางสมบัติ คําภาบุตร
นางสาวสมบัติ คําหงษ
นางสมบัติ ทวีฉลาด
นางสมบัติ เล็กประเสริฐ
นางสมบุญ ทัดเทียม
นางสมบูรณ เจริญวานิช
นางสมบูรณ ประจง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖

นางสมบูรณ ฤทธิเดช
นางสมบูรณ วิริยา
นางสาวสมบูรณ สุโพธิ์
นางสมประดี บุญเพ็ง
นางสมประสงค พิณทิพย
นางสมปรารถนา วรสิทธิ์
นางสมปอง เขมะสัจจกุล
นางสมปอง จันทะมาตย
นางสมปอง ตรีพลี
นางสมปอง ไทยธานี
นางสมปอง บุญศรี
นางสมปอง ประทาน
นางสาวสมปอง มงคล
นางสาวสมปอง มวงกร
นางสมปอง ราษี
นางสมปอง ศรีกอม
นางสมปอง ศรีสําราญ
นางสมปอง สวัสดิวงษ
นางสมพงษ หมูใหญ
นางสมพร เกื้อสุวรรณ
นางสาวสมพร แกวกลึงกลม
นางสมพร แกวดี
นางสมพร ขําแดง
นางสมพร คําฟูบุตร
นางสมพร จันทรแกว
นางสมพร ชไรเบอร

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสมพร ชางนิรันดร
นางสมพร ไชยจักร
นางสาวสมพร ซอกทองหลาง
นางสมพร ตันวิพงษตระกูล
นางสาวสมพร พงษพิศ
นางสมพร พลขันธ
นางสมพร พันธุรักษ
นางสมพร พิมพรัมย
นางสมพร เพชรนาดี
นางสมพร มหาวรรณ
นางสมพร ศรีประภา
นางสมพร ศาลางาม
นางสมพร สมานมิตร
นางสมพร สิทธิศรีจันทร
นางสมพร สุขแปง
นางสมพร สุขานนท
นางสมพร สุวรรณวงศ
นางสาวสมพร หวังสุข
นางสมพวย ใจแกว
นางสมพาน บุญอาสา
นางสมพาน สิงหเสนา
นางสมพิศ แกวไกรสร
นางสมพิศ เข็มนาค
นางสมพิศ จวนแจง
นางสมพิศ จาตุรันตานนท
นางสมพิศ ใจบุญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘

นางสาวสมพิศ ฑีฆะภรณ
นางสาวสมพิศ ทองแกว
นางสาวสมพิศ พลับพิบูลย
นางสมพิศ ภักดีกุล
นางสมพิศ วรรณสาร
นางสมพิศ วิรุฬหสิทธิกร
นางสมพิศ วิสิทธิ์
นางสมพิศ สวรรคโลก
นางสาวสมพิศ สําราญจิตร
นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ
นางสมเพียร วงษราช
นางสมเพียร ศรีสุข
นางสมเพียร หนูแสน
นางสมภักดิ์ ถึงปดชา
นางสมภักดิ์ สลักทอง
นางสมมุง รัตนะ
นางสมยงค ชัยนิคม
นางสมยงค เฮาปาน
นางสมร คําบูชา
นางสมร จันทนาคม
นางสมร ดาบทอง
นางสมร ตาระพันธ
นางสมร นําเจริญ
นางสาวสมร ปองไฝ
นางสมรัก คําภาษี
นางสาวสมรัก คุมเนตร

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสมรักษ สําแดงไชย
นางสาวสมรักษ โสขุมา
นางสมฤดี คะโยธา
นางสมฤดี เรืองแกว
นางสมฤดี อุดมโคตร
นางสมฤทัย กําหอม
นางสาวสมฤทัย คุมสกุล
นางสมฤทัย เชิดฉาย
นางสมฤทัย บริบูรณ
นางสมฤทัย ภูมิอินทร
นางสมฤทัย สุจจิต
นางสมลวรรณ คงดี
นางสมลักษณ กาฬหวา
นางสมลักษณ นอยนาค
นางสมลักษณ บัวบาน
นางสาวสมลักษณ ปานไพรศล
นางสาวสมลักษณ พลอยสังวาลย
นางสาวสมลักษณ ภูปลื้ม
นางสมลักษณ รูแผน
นางสมลักษณ วิบูลยคํา
นางสมศรี แกวกุลฑล
นางสมศรี คําเพิ่ม
นางสมศรี งามกมลรัตน
นางสมศรี จันแดง
นางสมศรี ดวงจันทร
นางสมศรี ตวยกระโทก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐

นางสาวสมศรี วงษมณฑล
นางสมศรี ศรีหาคํา
นางสมศรี สิงจานุสงค
นางสมศรี สุระเสียง
นางสมศรี หมั่นประโคน
นางสมศรี เห็มมะชาติ
นางสมศิริ เศวตพงษ
นางสมศิริ สังขคํา
นางสมสถิตย พรมคํานอย
นางสมสนิท สารรัมย
นางสมสมร พรหมบุตร
นางสมสมัย การินทร
นางสมสมัย เพียรเสมอ
นางสาวสมสวน วุฒิเกรียงไกร
นางสมสะอาด พรหมเทศน
นางสาวสมสะอาด ศรีธัญรัตน
นางสมสิน ชัชวาลปรีชา
นางสาวสมสิน บัวขวัญ
นางสมสุข มีอาษา
นางสมหญิง บุญลิขิต
นางสมหญิง ศรีโสภา
นางสมหทัย ตรองจิตต
นางสมหมาย คงเสือ
นางสมหมาย ดอกจันทน
นางสมหมาย บุญชํา
นางสมหมาย บุญเรือง

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสมหมาย พื้นชมภู
นางสมหมาย ยอดกระโทก
นางสมหมาย วังหนองเสียว
นางสมหมาย วิเศษชู
นางสมหวัง บัวเปย
นางสมหวัง พระงาม
นางสาวสมหวัง อิ่มวิทยายุทธ
นางสมหวัน มิตรตระกูล
นางสมัคร นําสงค
นางสมัญญา ลัทธิวรรณ
นางสมัย คําเกษ
นางสาวสมัย จันแหล
นางสมัย ชัยครรชิต
นางสมัย ชุมวารี
นางสมัย ทอรักสาร
นางสาวสมัย พรหมพา
นางสมัย รักษาวงศ
นางสาวสมัย อุทัย
นางสมานมิตร สุภาพันธ
นางสมาพร เหวขุนทด
นางสาวสมาพร อินตะกัน
นางสมุทร มีไทย
นางสาวสยาม ศรีพิมพเมือง
นางสยามน สันทบ
นางสยุมพร ศิริมูลสาร
นางสรรพพร พิลาแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสรวงสุดา มะลาศรี
นางสาวสรวีย เอมประเสริฐ
นางสรสิชา พรหมชาติ
นางสาวสรสิชา พรามนอย
นางสรอย จาดเปรม
นางสรอยทอง โปรงไธสง
นางสรอยทิพย แกวหนอ
นางสรอยทิพย มโนรัมย
นางสาวสรอยวสันต ศรีคําแหง
นางสระจิตร สิทธิพรมมา
นางสรัญญา จารุชาต
นางสรัญญา ภารประดับ
นางสรัญญา เลิศศิรวรเมธ
นางสาวสรัญภร ปรัตคจริยา
นางสาวสรัลยา คงหนองลาน
นางสาวสราพร หนอแกวบุญ
นางสาวสราวลี มาประจวบ
นางสริกา ชลธาร
นางสาวสริณยา ขันทโรจน
นางสาวสริดาภรณ เปยมศิลป
นางสาวสริตา ทองภูธรณ
นางสรินทรรัตน มุสิการยกูล
นางสรินทิพย ริงคณานนท
นางสรินทิพย วงษสําราญ
นางสรินยา วัฒนเสถียร
นางสาวสโรชา เนียมนก

๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสลักจิตร ปลื้มละมัย
นางสลักจิตร โลกคําลือ
นางสลักจิตร วงษลา
นางสลีลา ศรีสําราญ
นางสวนขวัญ สกุลชางอโศก
นางสวนิต จันทรเพ็ญ
นางสวนิตย ศิวาธรณิศร
นางสวรรค ผึ่งบรรหาร
นางสวรส วิวัชนะ
นางสวรินทร เลิศวัฒนเรืองชัย
นางสาวสวลักษณ บุญญะสิริสิทธิ์
นางสวลี กันทาดง
นางสวลี ปุญญา
นางสวาง ลิมปนะสุวรรณ
นางสวางศรี กองสมบัติ
นางสวาท ทีงาม
นางสวาท ประดับการ
นางสาวสวาท แสงเขียว
นางสวาสดิ์ แทนประทุม
นางสวิง ดาวลอย
นางสาวสหนันท ศรีแสง
นางสองศรี ศักดิ์ศรีกลม
นางสาวสองหลา ภักดีวงศ
นางสอนศรี อนุชน
นางสอาด เชื้อทอง
นางสะเกษ สาดา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสะตารีเยาะ หะแว
นางสาวสะใบพร รัตถา
นางสะปนะ อายะ
นางสะอาด หามนตรี
นางสักการะ คอทอง
นางสังคม วงศชารี
นางสังวร สมุทรนาวี
นางสังวาลย การบุญ
นางสังวาลย สิทธิวงค
นางสังวาลย หวลระลึก
นางสังวาลย อติรัตนวงษ
นางสังเวียน เนตรสุวรรณ
นางสังเอธ เทียมศักดิ์
นางสัจจาณีย ประเสริฐขจรสุข
นางสาวสัจจาพร สัตยมุข
นางสัญญา บุญเปลี่ยน
นางสัญญาลักษณ แผผล
นางสัตตาพร ปสสําราญ
นางสันติยา ชวยหนู
นางสาวสันทนา หอทอง
นางสาวสัมฤทธิ์ ใจสุทธิ
นางสัมฤทธิ์ มณีวรรณ
นางสาคร พึ่งบุญเรือง
นางสาคร พูนชัย
นางสาคร เพชรเพ็ง
นางสาคร ยงคอํานวย

๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสาคร รามริน
นางสาคร วังชวย
นางสาคร วาสีอนุรักษ
นางสาคร สุโรพันธ
นางสาคร ออนวิมล
นางสาณี โสประโคน
วาที่รอยตรีหญิง สาธิกา
ธนะสีลังกูร
นางสาธิตา มณีศรี
นางสาธิตา มิ่งเมืองมูล
นางสาธินี เกตแค
นางสานิต กรีเทพ
นางสายใจ แกวมงคล
นางสายใจ ชูชวย
นางสาวสายใจ ชูมณี
นางสายใจ ดวงแกว
นางสายใจ ตาดู
นางสาวสายใจ ประดิษฐเทา
นางสายใจ ปานแจม
นางสายใจ พลเดช
นางสายใจ วงศปูบัว
นางสาวสายใจ สุวรรณ
นางสายชล จันทรกุล
นางสายชล ชุมชอบ
นางสายชล โตทุง
นางสายชล บุญเจียม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕

นางสายชล ปนชัยมูล
นางสายชล แสงคําไพ
นางสายญาติ พรหมพักตร
นางสาวสายทอง แกวนันทะ
นางสายทอง คลามนฤมล
นางสายทอง ถนอมศิลป
นางสายทอง รัสมิงแกว
นางสาวสายทิพย วสุธรกุล
นางสาวสายบัว ชอบงาม
นางสายบัว ชัยภิรมย
นางสายปญญา แกวผลึก
นางสายฝน แกวธรรมมา
นางสายฝน โคตรศิริ
นางสายฝน ทองแสน
นางสายฝน ทับยา
นางสายฝน นพรัตน
นางสายฝน บูรณพันศักดิ์
นางสายฝน ปงคละศรีสุข
นางสายฝน เพชรศักดาสิริ
นางสายฝน ศรีมหาพรม
นางสายฝน สิงหเชิดชูวงศ
นางสายฝน หมูใหญ
นางสายพร ขวัญพรอม
นางสายพิณ เคลือบเต็ง
นางสาวสายพิณ ปลอดออน
นางสาวสายพิณ พุทธิสาร

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสายพิณ ไพรบูรณ
นางสายพิณ รอบคอบ
นางสายพิน เดชปญญา
นางสายพิน ทองจุลย
นางสายพิน บุษยศรี
นางสายพิน สุวรรณรังค
นางสายพิรุณ อัฐนาค
นางสายยนต จอยนุแสง
นางสายรม อินสวาง
นางสายรุง จุยเปยม
นางสายรุง ไชยการ
นางสายรุง ติ๊บขัน
นางสาวสายรุง พันพั่ว
นางสายรุง รักษาดี
นางสายรุง แสวงงาม
นางสายรุง อินเรือง
นางสาวสายรุง เอมโอด
นางสายเรียม ขุนสุรินทร
นางสาวสายศร คลายทับทิม
นางสายศิลป เจริญพันธุวงศ
นางสายสมร ใจสืบ
นางสายสมร ไชยวงค
นางสายสมร ตาเต
นางสายสุณี อินจันทร
นางสายสุดา พันโกฎิ
นางสาวสายสุนี สุขสมมารถ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๓๗๒ วาที่รอยตรีหญิง สายสุนีย
เทพสุขเอี่ย
๑๒๓๗๓ นางสาวสายสุนีย พลขันธ
๑๒๓๗๔ นางสายสุนีย มีตา
๑๒๓๗๕ นางสายสุนีย ฤดีขจรไชย
๑๒๓๗๖ นางสายสุนีย วงศสุขสันต
๑๒๓๗๗ นางสาวสายสุนีย สีตา
๑๒๓๗๘ นางสาวสายหยุด ผุยนวล
๑๒๓๗๙ นางสายหยุด วันนา
๑๒๓๘๐ นางสายหยุด อิศรปรีดา
๑๒๓๘๑ นางสายหยุด อุตมี
๑๒๓๘๒ นางสายใหม ปานะโปย
๑๒๓๘๓ นางสายัน ภูหมี
๑๒๓๘๔ นางสารภี คงสีจันทร
๑๒๓๘๕ นางสารภี ไชยเสนา
๑๒๓๘๖ นางสารภี ทองเมือง
๑๒๓๘๗ นางสารภี เทพคงคา
๑๒๓๘๘ นางสาวสารภี นาพิรุณ
๑๒๓๘๙ นางสารภี พิริยะชนานุสรณ
๑๒๓๙๐ นางสาวสารภี ยอดอินทร
๑๒๓๙๑ นางสารภี รอดมณี
๑๒๓๙๒ นางสารภี สมจิตต
๑๒๓๙๓ นางสารภี ออนรอด
๑๒๓๙๔ นางสาวสาริณี หมัดอะดัม
๑๒๓๙๕ นางสาวสาริศา คงกลาง
๑๒๓๙๖ นางสาลามิหยะ กิตติบุญญาทิวากร

๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาลิกา ตาเลิศ
นางสาลิกา อุดมลาภ
นางสาลินี เปยมทอง
นางสาลี แกนกลาง
นางสาลี เสียมใหม
นางสาลี่ จันทรคณา
นางสาวสาวิตรี บุญสง
นางสาวสาหราย วงษทองดี
นางสําเนาว สายกระสุน
นางสําเนียง กิ่งกาญจนเจริญ
นางสําเนียง พลวงศสกุล
นางสําเนียง สุกรรณ
นางสําเนียง อนุพันธ
นางสําเนียง อรังศรี
นางสําเภา จันทรจําปา
นางสําเภา สรรพคุณยา
นางสํารวย จอนไธสง
นางสํารวย เจริญสุข
นางสํารวย ซื่อสัตย
นางสํารวย แดนโพธิ์
นางสํารวย เทพพิกุล
นางสํารวย บุญจิตร
นางสํารวย วงศสวัสดิ์
นางสํารวย ศิริภักดิ์
นางสํารวย ศิลา
นางสํารวย แสนมั่น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘

นางสําราญ แกวกาหลง
นางสําราญ จันทรประเสริฐ
นางสําราญ โตหนองหวา
นางสําราญ ไทยนิยม
นางสําราญ นอยนาลุม
นางสําราญ สลุงใจดี
นางสําราญรักษ แสนบุญศิริ
นางสําเร็จ ทิพรักษ
นางสําเริง ถาวรทรัพย
นางสาวสําเริง มั่นดี
นางสําเริง ฤกษศรี
นางสําลี พุฒพวง
นางสําลี มูลละ
นางสําลี ศรีพลาย
นางสําลี สมรูป
นางสําลี สอนทา
นางสําอาง จอกทอง
นางสําอาง ผิวออน
นางสาวสําอาง สุขสําราญ
นางสําอาง อิสณพงษ
นางสําอางค มีศรี
นางสําอางค เมฆพักตร
นางสําอางค รัตนเจริญ
นางสําอางค ศรีอภิชาติ
นางสิงคาร จินดาสถาน
นางสิณีนุช ชาญประโคน

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสิตญา ปนทะวัง
นางสิทธิพร เลิศมงคล
นางสิธิกิติ์ จันสามารถ
นางสินทวี บุญคุม
นางสินสมุทร อิ่มใจ
นางสาวสินาท จันทรขํา
นางสินารา ตระกูลโชคดี
นางสินีนาฎ คชนิล
นางสินีนาฎ ชํานิกลา
นางสินีนาฎ วรกิจเกษมสกุล
นางสินีนาฏ พราหมณวงศ
นางสินีนาฏ วงศคํา
นางสินีนาฏ หะยีเด
นางสาวสินีนารถ นรินทรสรศักดิ์
นางสินีพร รุงสวาง
นางสินุช ประสงคสุข
นางสิปปกา สุขโรจน
นางสิรภัทร สังขวิเศษสุทธิ์
นางสาวสิริกร จันทรศิริยานันท
นางสิริกร มาตราช
นางสิริกร สิริสุขเพิ่มพูน
นางสิริกาญจน ศรีกงพาน
นางสิริกานต จงวัฒนะประสิทธิ์
นางสิริกุล ขันธพัฒน
นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร
นางสิริญา มิ่งขวัญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐

นางสิริญาณี สิงหคู
นางสาวสิริณ จํานรรจสิริ
นางสาวสิริทิพย เพ็ญจันทร
นางสาวสิรินทร ไชยวงษ
นางสิรินธร ทองหลอ
นางสิรินันท สุนทโรทก
นางสิรินาถ ถิตยผาด
นางสิรินาถ เพลิดภูเขียว
นางสิรินาถ มีสรรพวงศ
นางสิรินาถ ศิริคํา
นางสิรินุช บุญเกื้อ
นางสาวสิริพงษ พิจารณจันทร
นางสิริพร คําสกุล
นางสิริพร จิตอุทัศน
นางสิริพร พลายงาม
นางสิริพร ฟาอรุณสวัสดิ์
นางสิริพร มาพบ
นางสิริภรณ นวลศรี
นางสิริภรณ พาทีธรรม
นางสิริภัค วงศสิริเศรษฐ
นางสิริภา บุญคง
นางสิริภางค ขาวปอน
นางสิริมา ประกอบผล
นางสาวสิริมา แพนลา
นางสิริมากาญจน บุญเลี้ยง
นางสิริรักษ เจียมประเสริฐ

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสิริรัตน ครามวิชิต
นางสิริรัตน งามกมลรัตน
นางสิริรัตน ประจักษวรวิทย
นางสิริรัตน ผลศรัทธา
นางสิริรัตน ศรีโพธา
นางสิริลักษณ ดํามินเศก
นางสาวสิริลักษณ ทองภูธร
นางสิริลักษณ นิติธรธรรมกุล
นางสิริลักษณ เนคะมัชชะ
นางสิริลักษณ ประดุจพรม
นางสิริวดี พุมมาก
นางสิริวรรณ ทัพไทย
นางสิริวรรณ มณีโชติ
นางสิริวรรณวดี หลักคํา
นางสิริวิภา แสงจันทร
นางสาวสิริสังวาลย คําเรือง
นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี
นางสิริอาภา นุชนิยม
นางสิรีรัศมิ์ ตลอดไธสงดาภา
นางสีญวน แฝงสาเคน
นางสีตียะแลขอ รอยิง
นางสีนวล กองจิว
นางสีนวล ฟนคุม
นางสีสุดา ชูกระชั้น
นางสาวสีสุดา สุขอราม
นางสุกสกาว จิตรดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒

นางสุกัญญา ไกรมาก
นางสุกัญญา ขัตติ
นางสุกัญญา คนต่ํา
นางสุกัญญา โคตรธรรม
นางสุกัญญา โครพ
นางสุกัญญา จันทรเพ็ญ
นางสุกัญญา เจิมป
นางสุกัญญา โฉดโคกสูง
นางสุกัญญา ชัยปญญา
นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
นางสุกัญญา ไชยคุณ
นางสุกัญญา ดวงกลาง
นางสุกัญญา ตุละยากรณ
นางสุกัญญา ทองดี
นางสุกัญญา ทองอิ่ม
นางสุกัญญา นบสูงเนิน
นางสุกัญญา ในณงค
นางสุกัญญา บัวศรี
นางสุกัญญา บุตรโท
นางสุกัญญา บุตรละคร
นางสุกัญญา ปตลา
นางสุกัญญา พงศนุรักษ
นางสาวสุกัญญา พลนิกร
นางสุกัญญา พลศรีเมือง
นางสาวสุกัญญา พวงธรรม
นางสุกัญญา พิมพนาค

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุกัญญา เพียสีนุย
นางสาวสุกัญญา มะลิวัลย
นางสุกัญญา มีเมือง
นางสุกัญญา รัตนสันต
นางสาวสุกัญญา เรืองเกิด
นางสาวสุกัญญา วิลาทอง
นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน
นางสุกัญญา ศรีคุณลา
นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ
นางสุกัญญา ศิริชุม
นางสุกัญญา สราภิรมย
นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ
นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน
นางสุกัญญา หนองมีทรัพย
นางสาวสุกัณยา สอนพูด
นางสุกัลยา ชัยชุมา
นางสุกัลยา ชัยวงศศิริ
นางสุกัลยา ดานา
นางสุกัลยา บุญรอด
นางสุกัลยา วิทยตะ
นางสุกัลยา ศิริ
นางสุกานดา ฤทธิทิพย
นางสาวสุกานดา ศรีประชัย
นางสุกานดา อินทนิล
นางสุกานตดา ดวงศรี
นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุขจิต เบนเนทท
นางสาวสุขจิต สุขใส
นางสุขจี โทษาธรรม
นางสุขใจ สุริยกาญจน
นางสุขพีรญา บุรินทรอุทัยกุล
นางสุขฤดี บุญศรี
นางสาวสุขศรี ฉ่ําสุวรรณวัฒนา
นางสุขศิริ เทียนมนต
วาที่รอยตรีหญิง สุขสวัสดิ์
บุญยโรจน
นางสุขสันต สุขเจริญ
นางสุขหทัย ภูมิกระจาง
นางสุขี สีทาแก
นางสุขุมาล กัณหา
นางสาวสุขุมาล มนตดี
นางสุคนธ เกษมกุลทรัพย
นางสุคนธ จักราช
นางสุคนธ ติ้งคํา
นางสุคนธ พลซื่อ
นางสุคนธ มุราชัย
นางสาวสุคนธ วงศณะรัตน
นางสาวสุคนธ สอนเพ็ง
นางสุคนธทิพย ภูคงน้ํา
นางสุคล พันยา
นางสุคันธา เงสันเที้ยะ
นางสุจรรยา ประยูรมหิศร

๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุจารี สุทธิญาณ
นางสาวสุจารีย สังขทอง
นางสุจิตตรา จันทรัตน
นางสุจิตตรา พิมพแตม
นางสุจิตร จิตรพีระ
นางสุจิตรา ขุนคํา
นางสุจิตรา คมวินัย
นางสุจิตรา เจียมจํานงค
นางสุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์
นางสุจิตรา ชูสิทธิ์
นางสุจิตรา ไชยฤกษ
นางสุจิตรา ตนวงศ
นางสุจิตรา ถนอมสุข
นางสุจิตรา เถาวโท
นางสุจิตรา บัวสม
นางสุจิตรา เปาวนา
นางสุจิตรา แพไธสงค
นางสุจิตรา รัตนฉายา
นางสุจิตรา รัตนดาวเรือง
นางสุจิตรา ฤาชัย
นางสุจิตรา วิเชียรสวาง
นางสุจิตรา ศรีจามร
นางสุจิตรา ศรีชาย
นางสุจิตรา หงสกฤษดากร
นางสุจิตรา หนองเทา
นางสาวสุจิตรา หนูสิงห

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุจิตรา อานันทสฤษฏ
นางสุจิน เปยมอริยธน
นางสาวสุจิน ราษเรือง
นางสุจินดา จิตตมั่น
นางสาวสุจินดา ตัณฑะสุวรรณะ
นางสาวสุจินดา เทียนศรี
นางสุจินดา ธิปตดี
นางสุจินดา วีระยุทธศิลป
นางสุจินต เตยแกว
นางสุจินตนา ปนตากุล
นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร
นางสุจิรัฐ นอยวิเศษ
นางสาวสุจิรา ขาวเรือง
นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ
นางสุจิรา รมโพธิ์
นางสุจิรา อินเรือง
นางสุชญา ธรรมรักษ
นางสุชญา เลิศนภาทรัพย
นางสุชนนี สุวรรณเนตร
นางสุชยา เจตะภัย
นางสุชาดา กรุณวงษ
นางสุชาดา ควรคิด
นางสุชาดา จิตจํา
นางสุชาดา ญาณจินดา
นางสุชาดา ไทยจันทรารักษ
นางสาวสุชาดา ปานสะอาด

๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุชาดา ปนทอง
นางสุชาดา พิมพตอ
นางสุชาดา มะณู
นางสุชาดา สนธิรอด
นางสุชาดา เสงี่ยมศักดิ์
นางสุชาดา หลาพรม
นางสุชาดา อุมชู
นางสุชานันท รูปพรหม
นางสุชารี เนียมคํา
นางสุชาวดี กวีพันธ
นางสุชาวดี พรหมทา
นางสุชิดา กําทอง
นางสุชิน มาลา
นางสุชีรา จันทศร
นางสุชีรา นอมระวี
นางสุชีรา วัชรานันทกุล
นางสุชีรา สารศรี
นางสุญาณี เสาเกลียว
นางสุฑามาศ อินทรปาน
นางสุณิตา เรียงไธสง
นางสุณิสา บุญมากาศ
นางสุณิสา พิมพทอง
นางสุณี โกยสวัสดิ์
นางสุณี ธีรสรรเพชญ
นางสุณี ปราบโรค
นางสาวสุณี พรสี่

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖

นางสุณี วรนัยพินิจ
นางสุณี สุมาลี
นางสุณี อภัยรัตน
นางสุณี อาทวัง
นางสุณีย โพชนุกูล
นางสุณีรัตน รักษายศ
นางสุณีรัตน สุวรรณสะอาด
นางสาวสุดจิตร สุขสวัสดิ์
นางสุดใจ กังสุกุล
นางสุดใจ แกวอน
นางสุดใจ มีจันทร
นางสุดใจ รัตนมงคล
นางสุดใจ วิเศษสิงห
นางสุดใจ แสงสินธุชัย
นางสุดตา ถิตยประเสริฐ
นางสุดธิดา จันทรทอง
นางสุดธิดา เตาสิงหแกว
นางสุดรัก พัฒนพงศ
นางสุดสวาท โลหคํา
นางสุดสาคร ถึงนํามา
นางสาวสุดหทัย ขมินธกุล
นางสุดา ตรีแกว
นางสุดา วิธา
นางสุดา โสภารัตน
นางสุดากาญจน สุภเดช

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุดานันท แกวทะ
นางสุดาพร คูณวัฒนาพงษ
นางสุดาพร สาระยิน
นางสาวสุดาพร
เสนียวงศ ณ อยุธยา
นางสุดาพร อําไพรัตน
นางสาวสุดารัตน กวยาสกุล
นางสาวสุดารัตน ทองเภา
นางสุดารัตน ปลองพันธุ
นางสุดารัตน พิมณุวงศ
นางสุดารัตน ศรีสมนึก
นางสุดารัตน สารวัน
นางสุดารัตน สุกใส
นางสุดารัตน หฤทัยถาวร
นางสุดารัตน อนุรักษเกษตร
นางสุดารัตน อยูสาโก
นางสุดารัตน อังกาบ
นางสุดาวดี คําสุข
นางสุดาวดี แฟบกระโทก
นางสุดาวดี วรแสน
นางสุดาวรรณ ทาโยธี
นางสาวสุดาวัลย ทองเถื่อน
นางสุดิ้น นาควารี
นางสุเตรียม ไชยโคตร
นางสุทธอร ทัศนารักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๗๓๑ นางสุทธาทิพย บุรัตน
๑๒๗๓๒ วาที่รอยตรีหญิง สุทธาอร
แผนบานสราง
๑๒๗๓๓ นางสุทธิกานต แผงตัน
๑๒๗๓๔ นางสุทธิโชค โภชนะสมบัติ
๑๒๗๓๕ นางสุทธิดา เสริฐสนิท
๑๒๗๓๖ นางสุทธินันท วงศภักดี
๑๒๗๓๗ นางสุทธิพร ออนประทุม
๑๒๗๓๘ นางสุทธิมา ทองยอด
๑๒๗๓๙ นางสาวสุทธิรัตน คงไทย
๑๒๗๔๐ นางสุทธิรัตน ศรีเกษม
๑๒๗๔๑ นางสุทธิสา จันทะคาม
๑๒๗๔๒ นางสุทธิโสม คําอุดม
๑๒๗๔๓ นางสุทัศน ชัยเภรี
๑๒๗๔๔ นางสาวสุทัศนีย ใจกลา
๑๒๗๔๕ นางสุทานี อภัยเดช
๑๒๗๔๖ นางสุทาศินีย หมั่นกิจ
๑๒๗๔๗ นางสาวสุทิน กองสิงห
๑๒๗๔๘ นางสุทิน ชวยบุญ
๑๒๗๔๙ นางสุทิน เวทวงษ
๑๒๗๕๐ นางสุทิน อุชะชา
๑๒๗๕๑ นางสุทินา สุธรรมานนท
๑๒๗๕๒ นางสาวสุทิภา ลาดเลา
๑๒๗๕๓ นางสาวสุทิม ลํานอย
๑๒๗๕๔ นางสาวสุทิศา ตันติกุลวิจิตร
๑๒๗๕๕ นางสุทิศา ทินกรรุงเรือง

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุทิศา พลอยแดง
นางสุทิศา เลาธนไพบูลย
นางสุทิศา อารามพงษ
นางสุเทวี กลางประพันธ
นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน
นางสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร
นางสุธรรมา อนุจันทร
นางสุธราทิพย ภิญโญ
นางสุธัญญา ใจแสน
นางสุธัญญา สุขรมย
นางสุธัญมนต หลายเจริญ
นางสาวสุธาดา กิ่งมณี
นางสุธาทิพย เกษมพิณ
นางสุธาทิพย จําชาติ
นางสุธาทิพย จูงศิริ
นางสุธาทิพย เจริญรัตน
นางสุธาทิพย ดํารงเกียรติ
นางสาวสุธาทิพย นวมดี
นางสุธาทิพย บุญกอน
นางสุธาทิพย พื้นผา
นางสุธาทิพย โมกศิริ
นางสุธารักษ มณีอินทร
นางสุธาสิณี วิเศษสัตย
นางสุธาสินี ชัยชาญ
นางสุธาสินี ตรีวิเศษ
นางสาวสุธิดา กุยออน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุธีกานต สุวรรณอําไพ
นางสุธีญา สีหะราช
นางสุธีรัตน ผาผาย
นางสุธีรัตน อนุกูล
นางสุธีรา คันศร
นางสาวสุธีรา จันทรยอย
นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย
นางสุธีรา ภิกษาวงศ
นางสุธีวรรณ จันทะสอน
นางสุนทรา ทบดาน
นางสุนทรี แทนพลกรัง
นางสุนทรี ปมณี
นางสุนทรี เมฆบุญสงลาภ
นางสาวสุนทรี ยอดทัพ
นางสาวสุนทรี แยมทัพ
นางสาวสุนทรี สุโมตยกูล
นางสุนทรี หะริตา
นางสุนทรีย โชติเนตร
นางสุนทรียา แกวเขียว
นางสุนธทรี นวลใย
นางสุนัน เนื่องสิทธะ
นางสุนัน สุขประเสริฐ
นางสุนันต สิทธิโชติ
นางสุนันท คําภิระแปง
นางสาวสุนันท จารุกรุณา
นางสุนันท ใจดี

๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุนันท ไชยพิพัฒนขจร
นางสุนันท นิลรัตน
นางสุนันท วันลวน
นางสาวสุนันท วิลัยวาศ
นางสาวสุนันท อําพลพร
นางสาวสุนันทา แกวแสนเมือง
นางสุนันทา คชวงษ
นางสุนันทา จอกสูงเนิน
นางสุนันทา ชอบบุญ
นางสุนันทา ชัยสิริพงศกร
นางสุนันทา ดวงแกว
นางสุนันทา ทรงศรี
นางสุนันทา ทาฉลาด
นางสุนันทา นามสวาง
นางสาวสุนันทา บุญโต
นางสุนันทา บุญเอนก
นางสาวสุนันทา บุตรโพธิ์
นางสุนันทา พุทธวรรณะ
นางสุนันทา เพชรสม
นางสาวสุนันทา ไพรินทร
นางสาวสุนันทา วรวงศเทพ
นางสุนันทา วิชวรีย
นางสุนันทา เวชสาร
นางสุนันทา สมบูรณ
นางสาวสุนันทา แสงแกว
นางสุนันทา แสงจันทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนันทา หวานชะเอม
นางสุนันทา เหมวงษ
นางสุนันทิกา เกียรติปริยัติ
นางสุนันทิพย เรืองศรี
นางสุนันทิยา ปรีชารัตน
นางสุนิดา พรานขุน
นางสุนิดา อุปาละ
นางสุนิตย เลื่องลือสกุล
นางสุนิตรา ทวีสุข
นางสุนิทรา พรมมล
นางสุนิพา ไชยหงษ
นางสุนิภา จันทรักษา
นางสุนิภา เพชรดี
นางสุนิศา บุญเพ็ง
นางสุนิษา เหลือถนอม
นางสุนิสา เชาวลิต
นางสุนิสา บัวผัน
นางสุนิสา ประดิษฐมณีโชติ
นางสุนิสา เพ็งชัย
นางสุนิสา สายยศ
นางสุนิสา สําราญวงษ
นางสุนิสา เสาธง
นางสุนี เพียรวิริยะกุลกิจ
นางสาวสุนี วิวัฒนศิริพงศ
นางสาวสุนีย เกียรติมาพรศักดิ์
นางสุนีย ไชยเทพ

๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุนีย ทรัพยนิยมพงศ
นางสุนีย ทองเลิศ
นางสุนีย นามกันยา
นางสุนีย เนตรอําพร
นางสุนีย บุญราช
นางสาวสุนีย พลสวาง
นางสุนีย พุทธหลา
นางสุนีย เพชรกําเนิด
นางสุนีย ภูมิภมร
นางสุนีย ศรีวิเชียร
นางสุนีย อนันตภักดิ์
นางสุนียรัตน ปานมนต
นางสุนีรัตน พวงพั่ว
นางสาวสุนีวรรณ ทิพชาติ
นางสาวสุเนตร สวาทนา
นางสุบรรจง จันทะรัง
นางสุบรรญา ทาเขียว
นางสุบรรณ สมพงษ
นางสุบรรณ ชูบัวทอง
นางสุบรรณรัตน พลเสน
นางสุบรรณิภา แกนแกว
นางสุบัน ลาขันธ
นางสุบิน ชื่นชาย
นางสุบิน ทองยา
นางสุบิน ภูงามเงิน
นางสุบิน ศรภักดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑

นางสุประวีณ อุทปา
นางสุปราณี กุญชนะรงค
นางสุปราณี ขจรวงศศรี
นางสุปราณี เจริญภักดี
นางสุปราณี ชอบชล
นางสาวสุปราณี นอยปลอด
นางสาวสุปราณี ปญญานะ
นางสาวสุปราณี รอดเซ็น
นางสุปราณี ราชบัณฑิตย
นางสุปราณี เรงมาตร
นางสาวสุปราณี สีเขียว
นางสุปราณี สุขเทศ
นางสุปราณี เสริมรัมย
นางสุปราณีย เพ็งธรรม
นางสุปรีชา ครูศรี
นางสุปรีดา พรรคพวก
นางสุปรียา รัตนบุรี
นางสุปรียา ละครขวา
นางสุปวีณ สิทธิโชค
นางสุปญญา พงษจันทร
นางสุปาณี บุญเพ็ชร
นางสุปาณี ประจงการ
นางสุพณี แดนขนบ
นางสุพร กงทอง
นางสุพร ทองอาจ
นางสุพร บุญรัตน

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุพรทิพย เกษมสิน
นางสุพรรณ ไขทา
นางสุพรรณ ลอมกระโทก
นางสุพรรณญา ดวงแพง
นางสุพรรณี ขัตินนท
นางสุพรรณี ขําพุมพงษ
นางสาวสุพรรณี คณะนัย
นางสุพรรณี เจริญมาก
นางสุพรรณี ดีเลิศ
นางสุพรรณี ถาวะโร
นางสุพรรณี ธงชัย
นางสุพรรณี ปดชา
นางสุพรรณี ปติวรนันท
นางสุพรรณี เผื่อนผาด
นางสุพรรณี ฝงสิมมา
นางสาวสุพรรณี ยูโซะ
นางสุพรรณี วิริยะ
นางสุพรรณี สุวรรณใจ
นางสาวสุพรรณี หาญวงษา
นางสุพรรณี อาจหาญ
นางสุพรรณี อุตระหงษ
นางสุพักตรา ศรีอินทร
นางสุพัชรี รินทร
นางสุพัฒตรา หลาฤทธิ์
นางสุพัฒน คุมสิน
นางสุพัฒน ไชยสิทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓

นางสุพัตตา เนตรสงา
นางสาวสุพัตตา ลาวัลย
นางสุพตั ทกานต ปานบุตร
นางสุพัตร ศิริ
นางสาวสุพัตรา กลิ่นขจร
นางสุพัตรา เข็มเพชร
นางสุพัตรา จันทรนาค
นางสุพัตรา จันทรมหา
นางสุพัตรา ดํารงกิจ
นางสุพัตรา ดีพลงาม
นางสุพัตรา เติมลาภ
นางสุพัตรา ถมยา
นางสุพัตรา นาแพร
นางสุพัตรา ประดิษฐ
นางสุพัตรา ปญญาภู
นางสุพัตรา พรมรักษา
นางสุพัตรา พิมพากุล
นางสุพัตรา พึ่งสวาง
นางสุพัตรา ภูหงษสูง
นางสุพัตรา ยะลาไสย
นางสุพัตรา ราชวัตร
นางสาวสุพัตรา เราวงษ
นางสุพัตรา ลาคํา
นางสุพัตรา ศรีออน
นางสุพัตรา สรอยสิงห
นางสุพัตรา สุดเสนห

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุพัตรา สุริยะศรี
นางสุพัตรา เหลาสมบัติ
นางสุพัทยา ศิลาแกว
นางสุพันธิชา วรรณชัย
นางสุพานี ชุณหปราณ
นางสุพาภรณ บุญรักษ
นางสุพิชญชญา จิตรลักษมีกานต
นางสุพิชญนันท ไชยพยันต
นางสุพิณ ศิลารัตน
นางสุพิน ใจตุรงค
นางสาวสุพิน ชัยชาญ
นางสุพิน ปวงศิริ
นางสุพิน ฟองจางวาง
นางสุพิน เลือดสงคราม
นางสุพิน ศรีคําแซง
นางสุพิน เสนาพรหม
นางสุพิน อินทรงาม
นางสุพิน อินทะวงศ
นางสุพินดา กันหาไธสง
นางสุพินดา บุญอิ่ม
นางสุพินิจ กวาวเจริญ
นางสุพิมล ทรงประดิษฐ
นางสุพิวรรณ นาทาว
นางสุพิศ จันทรสุข
นางสาวสุพิศ พลพินิจ
นางสุเพ็ญ แจมใส

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕

นางสุเพียบ จงเชื่อกลาง
นางสาวสุไพรี กองมณี
นางสาวสุภกานต เขื่อนเกา
นางสุภณิดา ศิลาชัย
นางสุภรณ ขาวงาม
นางสุภรณ ผุดผอง
นางสุภรณ อารีย
นางสุภรา เพ็งปอพาน
นางสุภลักษณ คงทวี
นางสาวสุภลักษณ ชัยจันทร
นางสุภวรรณ บุญประเสริฐ
นางสุภวรรณ ศรีชะตา
นางสุภวรรณ เหมือนแมน
นางสุภักดิ์ ภิรมยแกว
นางสุภัค ตรังรัตนจิต
นางสุภัค ตั้นวัฒนา
นางสุภัค ปราสมุทร
นางสุภัค เพลงสา
นางสาวสุภัคพร เรือโปะ
นางสุภัตรา กุลโนนแดง
นางสุภัตรา สาขา
นางสาวสุภัทรา ชะรัดรัมย
นางสุภัทรา ดวงดี
นางสุภัทรา สรอยผา
นางสุภัสสรา ไชยรักษ
นางสุภา เกาะเตน

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุภา เดชใด
นางสุภา ทองคม
นางสุภา บรมสุข
นางสาวสุภา ลือโขง
นางสาวสุภา วรรณศิลป
นางสุภาณี ขันตี
นางสาวสุภาณี ขุนรักษ
นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ
นางสุภาณี นิมงคล
นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา
นางสุภาณี พวงลําใย
นางสุภาณี วงชารี
นางสาวสุภาพ กองจริต
นางสุภาพ กัลชาญพันธุ
นางสุภาพ จันลาวงศ
นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุล
นางสุภาพ แดนสุข
นางสุภาพ ทองจินดา
นางสุภาพ เทพสง
นางสุภาพ นกโวหาร
นางสุภาพ นครชัย
นางสุภาพ นาดี
นางสุภาพ บุญงอก
นางสุภาพ พรมทอง
นางสุภาพ พิมพตีขอ
นางสุภาพ รอดทุง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗

นางสุภาพ วายโศกา
นางสุภาพ ศรีสังข
นางสุภาพ สุทธิ
นางสุภาพ แสงนวกิจ
นางสุภาพ โสพุฒออน
นางสุภาพชน ขันทอัต
นางสุภาพร กาญจโนภาส
นางสุภาพร กาสี
นางสุภาพร แกวกระจาง
นางสุภาพร แกวลอย
นางสุภาพร แกววิเชียร
นางสุภาพร แกวศรี
นางสุภาพร ขาขันมะลี
นางสุภาพร คงสงค
นางสุภาพร คําคลี่
นางสุภาพร คําประไพ
นางสุภาพร คําอําไพร
นางสุภาพร งามเลิศ
นางสุภาพร จันทร
นางสุภาพร จําปทอง
นางสุภาพร เจตราช
นางสุภาพร ดอนวิจารย
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน
นางสุภาพร แนนอุดร
นางสาวสุภาพร บุพโต
นางสุภาพร ปานราม

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุภาพร ปนแกว
นางสุภาพร พรหมเจริญ
นางสุภาพร พลอินทร
นางสุภาพร พละกรต
นางสุภาพร พิเนตรบูรณะ
นางสุภาพร พิริยะประไพพันธุ
นางสุภาพร เพ็งวงษ
นางสุภาพร โพธิ์ศรี
นางสุภาพร ไพรสณฑ
นางสุภาพร ภูโชติ
นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ
นางสาวสุภาพร มาตรทอง
นางสุภาพร รัชตะแดงดี
นางสาวสุภาพร วงศอุดมเลิศ
นางสุภาพร วงษไพบูลย
นางสาวสุภาพร วรรณพัฒน
นางสุภาพร วิชัยดิษฐ
นางสุภาพร แสนเสาร
นางสาวสุภาพร อาคะราช
นางสาวสุภาพร อินทรหอม
นางสาวสุภาพร เอิบสภาพ
นางสุภาพรรณ ชูกลิ่น
นางสุภาพรรณ ยอดออน
นางสุภาพันธ มงคลชื่น
นางสุภาภรณ กาญจนภิญโญ
นางสุภาภรณ จตุพรชัยมงคล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙

นางสุภาภรณ จันทรขุน
นางสุภาภรณ จําจิตต
นางสุภาภรณ เชื่อมกระโทก
นางสุภาภรณ เต็มรัตน
นางสุภาภรณ ถนอมพันธุ
นางสุภาภรณ ทองดี
นางสุภาภรณ ทุมสงคราม
นางสุภาภรณ เทพศรี
นางสุภาภรณ บุญมาศ
นางสาวสุภาภรณ ปจจุทรา
นางสุภาภรณ พิพัฒนวุฒิกุล
นางสุภาภรณ ภูดินทราย
นางสุภาภรณ มณีพันธุ
นางสุภาภรณ ลุขมาศ
นางสุภาภรณ ศรีบุญเรือง
นางสุภาภรณ เศรษฐจันทร
นางสุภาภรณ สิงหโตแกว
นางสุภาภรณ อินทมา
นางสุภาภรณ อินทรอุดม
นางสาวสุภาภรณ อุมาศิลป
นางสุภาภัค สมศักดิ์
นางสุภาภัทร คําวงษ
นางสุภารักษ ศรีกัลยาณบุตร
นางสุภารัตน นิยมสุข
นางสุภารัตน อัฐประจง
นางสุภาวดี กําไลทอง

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุภาวดี แกวกับทอง
นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน
นางสุภาวดี คําแดง
นางสุภาวดี จําชาติ
นางสุภาวดี ทรายมูล
นางสุภาวดี นามหลา
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
นางสุภาวดี ปติทานันท
นางสุภาวดี เพียภู
นางสุภาวดี ราชาทุม
นางสุภาวดี ฤกษหราย
นางสุภาวดี ฤทธิ์มหา
นางสุภาวดี วณัชวงศ
นางสุภาวดี ศรีทําบุญ
นางสุภาวดี สัตยซื่อ
นางสุภาวดี สิงหประโคน
นางสาวสุภาวดี เสถียร
นางสุภาวดี หงษา
นางสุภาวรรณ สรอยนาค
นางสุภาวิณี ไชยเอนก
นางสุภาสิตา สดคมขํา
นางสุภิญญา คําตา
นางสุภิญญา นนทออน
นางสุภิญญา เสนาะ
นางสุภีย ไชยลอย
นางสุมณฑา จํานงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑

นางสุมณฑา สังขยิ้ม
นางสุมณฑา สืบเพ็ง
นางสาวสุมณี บูรณเจริญ
นางสุมนทิพย ศรเพชร
นางสุมนมาลย พลมาก
นางสุมนา พยัฆเนตร
นางสุมนา มิ่งขวัญ
นางสุมลทา พิมพล
นางสุมลรัตน ธรรมโม
นางสุมลรัตน บริเอก
นางสุมา แกวมุกดา
นางสาวสุมานัส หนายทุกข
นางสุมารี ศรีธร
นางสุมารี สวาคฆพรรณ
นางสุมาลย พันธุโยธี
นางสุมาลัย มณีวรรณ
นางสุมาลัย ศรีทอง
นางสุมาลัย โหศิริ
นางสุมาลินี บุญปน
นางสาวสุมาลี แกวหานาม
นางสุมาลี โกพัฒนตา
นางสุมาลี คลังแสง
นางสาวสุมาลี โคตรภูธร
นางสาวสุมาลี งามสงา
นางสุมาลี ใจรังกา
นางสาวสุมาลี ทองงาม

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุมาลี ทองเมือง
นางสุมาลี ทองเสริม
นางสุมาลี บัวหลวง
นางสุมาลี บุญกัณฑ
นางสุมาลี บุญพรานชู
นางสุมาลี บุญวิเศษ
นางสุมาลี ใบธน
นางสุมาลี ปานทอง
นางสุมาลี พระลับรักษา
นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล
นางสุมาลี มาลาหอม
นางสาวสุมาลี รัตนศรีหา
นางสุมาลี ลีมะ
นางสุมาลี วงศิลา
นางสุมาลี สมกลา
นางสุมาลี สิงหมณี
นางสุมาลี สีเขียว
นางสุมาลี สุธีกุล
นางสุมาลี เสนานนท
นางสุมาลี อินยาพงษ
นางสุมาวดี สุวรรณแยม
นางสาวสุมาศ เตชานันท
นางสุมาส เบญมาตย
นางสุมิตตา แสงหงษ
นางสุมิตทรา ไชยบุตร
นางสุมิตรา ตะนะคี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓

นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์
นางสาวสุมิตรา ธรรมมะ
นางสุมิตรา ธีรหาญชนานนท
นางสุมิตรา ภิรมยกิจ
นางสุมิตรา วิชัย
นางสุมิตรา อุปพงษ
นางสุรกัญญา วิไลมงคล
นางสุรชา บุรุษศรี
นางสุรณา ศรีลือชา
นางสุรดา ฟองจันทรตา
นางสุรพิน หงษพงษ
นางสุรพี ลิ้มสุมาลี
นางสุรภีร ภูภักดี
นางสุรัก ทะนามศรี
นางสุรังศรี โภคาทรัพย
นางสุรัชฎา ทิพยชู
นางสุรัชฎาพร กันทะวงศ
นางสุรัตน สินประสาธน
นางสุรัตนติกานต บรอดสกี้
นางสุรัสวดี กลางประพันธ
นางสุรัสวดี วีระยุทธวัฒนะ
นางสุรัสวดี ศรีพันธลม
นางสุรางค ซายสนาม
นางสุรางค ประทุมเมศ
นางสาวสุรางค วรรณวิภาพร
นางสุรางค สายชมภู

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุรางค สุทธิวโรตมะกุล
นางสุรางค อิ่นแกว
นางสุรางคณา พนิตพงศา
นางสุรางคนางค บุตรธนู
นางสุรางคนางค ยอดแยม
นางสุรารักษ นาเจริญ
นางสุรินทร ภักดิ์วิไลเกียรติ
นางสุริยา จันทะแจม
นางสาวสุริยา ตอพล
นางสุริยา บํารุงรักษ
นางสุริโย จันทรมณี
นางสุรีนาถ ไชยทองศรี
นางสุรีพร ปลองประภา
นางสุรีพร พูลสวัสดิ์
นางสุรีพร ภูสงา
นางสาวสุรีพร วารีชัยสง
นางสุรีพร ศิรินามมนตรี
นางสุรีพร สิงอุปโป
นางสาวสุรีพร โสวรรณี
นางสาวสุรีย กานจันทร
นางสุรีย แกวนิตย
นางสุรีย แซะอาหลํา
นางสุรีย นามเทพ
นางสุรีย บรรณสาร
นางสุรีย สกุลทองดี
นางสุรีย อุตสม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕

นางสุรียพร ขวัญยาใจ
นางสุรียพร เดชอุปการ
นางสุรียพร บุสดี
นางสุรียพร ศรีกะชา
นางสุรียพร สุขชวยชู
นางสุรียพร อาตมสกุล
นางสุรียรัตน กอบธรรม
นางสุรียรัตน สาลีงาม
นางสุรียวรรณ อุนวงษ
นางสุรีรัตน พุทธวิโร
นางสาวสุรีรัตน มณีวรรณ
นางสาวสุรีรัตน ยอดศรี
นางสุรีรัตน ศิริมนตรี
นางสุรีรัตน หอมเอื้อม
นางสุเรศ บุญจับ
นางสุโรจนา ธิรินทอง
นางสุไรหยา หลีสันมะหมัด
นางสุฤทัย ประทุมโม
นางสุลัดดา เฉียบแหลม
นางสุลัดดา เฟองธนภูมิ
นางสุลัดดา เสวตวงษ
นางสุลี พาชื่น
นางสุลี สุวรรณมาโจ
นางสุวคนธ คําศรี
นางสุวคนธ สิงหคราม
นางสุวณี มวงสังข

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสุวณี ยกดี
นางสุวณีย สิทธิบุตร
นางสาวสุวดี คงเพ็ง
นางสุวดี เรืองเดช
นางสุวนิตย สีชาเหงา
นางสุวนี ถุงทอง
นางสุวพร ทิพยกองลาศ
นางสุวพร บุญสุทธิ์
นางสุวพรรณ นารัมย
นางสาวสุวพัชร เริ่มภักตร
นางสุวภัทร สัตตานุสรณ
นางสุวภัทร สุพลจิตร
นางสุวภา สมยา
นางสุวภา อุตสาหะ
นางสุวรรณ มุลาลินน
นางสุวรรณ ศาลาหลวง
นางสุวรรณ ผิวสุพรรณ
นางสุวรรณจิตร เฉื่อยไธสง
นางสุวรรณดี กําลังมาก
นางสุวรรณภา มาโยธา
นางสุวรรณรัตน ทุมทอง
นางสุวรรณศรี โพธิ์สุวรรณ
นางสุวรรณโสภา คลังภักดี
นางสุวรรณา กสิกรณ
นางสุวรรณา เกียรติเมธา
นางสุวรรณา แกนยางหวาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗

นางสุวรรณา ดวงคง
นางสุวรรณา ตอสกุล
นางสุวรรณา บุญทองออน
นางสุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
นางสุวรรณา ยุนชัย
นางสุวรรณา ลิขิตวงษ
นางสุวรรณา ลีลาวิริยะ
นางสุวรรณา สาแม
นางสุวรรณา สุขลิ้ม
นางสุวรรณา โสตาราช
นางสุวรรณี เกาทัณฑทอง
นางสุวรรณี คําดีบุญ
นางสุวรรณี จันทรไพจิตร
นางสาวสุวรรณี ชางสลัก
นางสุวรรณี ดิลกคุณธรรม
นางสาวสุวรรณี เถลิงลาภ
นางสุวรรณี ทรัพยประเสริฐ
นางสุวรรณี เที่ยงตรง
นางสุวรรณี แบงสวน
นางสุวรรณี ปนโตนด
นางสุวรรณี พลเยี่ยม
นางสุวรรณี เวธิตะ
นางสุวรรณี สมที
นางสุวรรณี เหมทานนท
นางสาวสุวรรณีย บุญบูชาไชย
นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุวลักษณ แสงใส
นางสุวลีรัตน กุลวงศ
นางสุวัฒนา พวงมาเทศ
นางสาวสุวัฒนา มีกลา
นางสุวัฒนา สนั่นไทย
นางสุวันดี ทองจันทร
นางสุวัลรีย เขียวอัมพร
นางสุวารี จํานงคศาสตร
นางสุวารี ชมภูพฤกษ
นางสุวารี ประเจียด
นางสุวารี โสมาบุตร
นางสุวาลี ติวทอง
นางสาวสุวิกร แกวมา
นางสุวิชญา ระบุญถิ่น
นางสาวสุวิดา ไชยสวัสดิ์
นางสาวสุวินา โชติชวง
นางสุวิมล กระอาจ
นางสุวิมล ครองสุข
นางสุวิมล คําทอง
นางสุวิมล จันทรขาว
นางสาวสุวิมล ชาทอง
นางสุวิมล พลศรี
นางสาวสุวิมล ภูมิศรีแกว
นางสุวิมล ภูริสัตย
นางสุวิมล ยามประโคน
นางสุวิมล แสงมณี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙

นางสาวสุวิมล อินทปนตี
นางสุวิมล อินทรวิชัย
นางสุวิไล กันตังกุล
นางสุวิไล จันทรสนอง
นางสาวเสกสรร ถือกลา
นางสาวเสงี่ยม บุญลอม
นางเสงี่ยม ภูมินา
นางเสงี่ยม สุชัยบุญศิริ
นางเสงี่ยมพร ใยเพ็ง
นางสาวเสนอ แสงนิล
นางเสนาะ กุลสะทาน
นางสาวเสนาะ พรหมเอาะ
นางเสนาะจิต ศรีสุภักดิ์
นางเสริมจิตต อินชนะ
นางเสริมใจ ศักดิ์ชวย
นางสาวเสริมทรัพย เพ็ชรทูลย
นางเสริมวลี เวทมาหะ
นางเสริมศรี วุฒิเนตร
นางเสริมสวย คาธัญญะ
นางเสรีภาพ แกนนาคํา
นางเสวีวรรณ แสนศรีแกว
นางเสารวัน อินวงค
นางเสาวคนธ แกวสุด
นางเสาวคนธ ชุมยางสิม
นางเสาวคนธ โตจีน
นางเสาวคนธ ทองคํา

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเสาวคนธ บุญชู
นางสาวเสาวคนธ ศรีพุทธดิลก
นางเสาวคนธ สิงหอร
นางเสาวคนธ สุปนตี
นางเสาวณิชย ณ ถลาง
นางเสาวณี โคบุตร
นางเสาวณี จันทรพาณิชระวี
นางสาวเสาวณี ตั้งตระกูล
นางสาวเสาวณี ปรางสุรางค
นางเสาวณี สุวลักษณ
นางเสาวณีย สุวรรณเวลา
นางเสาวณีย อรุณแจง
นางเสาวณีย อุไรรัตน
นางเสาวนิต นรภาร
นางสาวเสาวนิตย อินทรแกว
นางสาวเสาวนี ลิขิตพงษวิทย
นางเสาวนีย การรักษา
นางเสาวนีย แกดสันเทียะ
นางเสาวนีย คลาดโรค
นางสาวเสาวนีย คุณเวียน
นางเสาวนีย จันทรมล
นางเสาวนีย ประทุม
นางสาวเสาวนีย ลี้สกุลวัฒน
นางเสาวนีย สวางทิศ
นางเสาวนีย สุขวัฒนพันธ
นางเสาวนีย อันทานุวัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวนีย อิงรัตนชัยรัตน
นางเสาวนุช นุชพันธุ
นางเสาวภา ทิพยรักษ
นางเสาวภา บุญลอม
นางเสาวภา สีสด
นางเสาวภา เอกศิริ
นางเสาวภาคย จักรหา
นางเสาวภาคย สุดหอม
นางเสาวภิณ ออนวงศ
นางสาวเสาวรักษ สุขเกษม
นางเสาวรักษ หอมมาก
นางสาวเสาวรัตน จันทรศรี
นางเสาวรินทร มงคลทรัพย
นางเสาวลักษณ เกตุเสม
นางเสาวลักษณ ไกรศวร
นางสาวเสาวลักษณ ญาณสมบัติ
นางเสาวลักษณ เตาเล็ก
นางเสาวลักษณ ธงศรี
นางสาวเสาวลักษณ เนื้อทอง
นางเสาวลักษณ พรมที
นางเสาวลักษณ พิมพมาศ
นางเสาวลักษณ มั่นรอด
นางสาวเสาวลักษณ มิฆเนตร
นางแสงแข รองเดช
นางแสงคํา ธุวะคํา
นางแสงจันทร กางถิ่น

๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางแสงจันทร คําสุข
นางแสงจันทร แจมจันทร
นางแสงจันทร ชุมภูอินทร
นางแสงจันทร ธรรมจักร
นางสาวแสงจันทร บุญยะมินทร
นางแสงจันทร ปญญา
นางแสงจันทร พุทวงศ
นางแสงจันทร เพชรสุทธิ์
นางแสงจันทร โพธิ์นา
นางแสงจันทร โรจนรุงศศิธร
นางสาวแสงจันทร ลายบุตรศรี
นางแสงจันทร วงษดี
นางแสงจันทร สุทธะคํา
นางแสงดาว ทองศิริ
นางแสงดาว ทองสิทธิ์
นางแสงดาว ปญญาวงศ
นางแสงดาว สุภารีย
นางแสงเดือน กันทาสุวรรณ
นางแสงเดือน เกิดสดับ
นางแสงเดือน แกวปลั่ง
นางแสงเดือน ชื่นบุญเพิ่ม
นางแสงเดือน แดงงาม
นางสาวแสงเดือน บกนอย
นางแสงเดือน ปากเมย
นางแสงเดือน มวงทอง
นางแสงเดือน เมฆประยูร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางแสงเดือน ศรีวะรมย
นางแสงเดือน สั่งสอน
นางแสงเดือน สาระสิทธิ์
นางแสงทิพย อรรคเศรษฐัง
นางแสงเทียน พวงสุดรัก
นางแสงนภา ใจเย็น
นางแสงบุญ วรรณารักษ
นางแสงเพชร อาจอุดม
นางแสงมณี แกนนาค
นางแสงระวี พินนอก
นางแสงระวี อุรารัมย
นางสาวแสงศรี ศิลาออน
นางแสงหลา เทียบน้ําอาง
นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน
นางแสงอรุณ ภูบาลเชา
นางโสพร วุฒิระวัฒน
นางสาวโสพิศ โชติสิงห
นางโสพิศ ศรีเนาวรัตน
นางโสพิศ ศุภคุณกิตติ
นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ
นางโสภณิศร เสือพิณ
นางสาวโสภา แกวไฟ
นางสาวโสภา ขันติศรีสกุล
นางโสภา คําบับภา
นางโสภา ชนะบุญ
นางโสภา ทองเมือง

๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวโสภา นราวุฒิ
นางสาวโสภา พันธพรหม
นางสาวโสภา พุมมา
นางโสภา ภูสีเขียว
นางโสภา ลอจิตร
นางโสภา วงศประสิทธิ์
นางโสภา ศรีวิชัย
นางสาวโสภา สามแกว
นางโสภา แสนลือชา
นางโสภา อรุณพูลทรัพย
นางโสภา อุดมพิทยาคม
นางสาวโสภาพร ผาน้ําคํา
นางสาวโสภาพร ไสยแพทย
นางโสภาพรรณ เคางิ้ว
นางสาวโสภามณี วิบูลยกุล
นางโสภารัตน วงศแกว
นางโสภาวดี พุทโธวาท
นางโสภิญ รอดเหตุภัย
นางโสภิณ ศิริคํานอย
นางโสภิดา ฉิมจารย
นางโสภิดา เชิดชน
นางสาวโสภิดา ทองดัง
นางโสภิดา เนื่องเม็ก
นางโสภิต จงหวัง
นางโสภิต ฉิมพลีปกษ
นางโสภิต ปนตาดง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕

นางสาวโสภิตา มูสิกะ
นางโสภี แสนบุญรัตน
นางโสรถ วงคแสงนอย
นางสาวโสรยา ชุมประมาณ
นางสาวโสรยา สายบุรี
นางสาวโสรัตยา กันภัย
นางสาวโสวรรณี แหลงหลา
นางไสว บุญเรือง
นางไสว สังขะวรรณ
นางหงสไพร สังขขาว
นางหทัยกาญจน ทองมูล
นางหทัยชนก วงศใหญ
นางหทัยชล รีรมย
นางหทัยทิพย กลางบุญเรือง
นางหทัยทิพย แกวแสนตอ
นางหทัยรัตน กะภูทิน
นางหทัยรัตน ทาพริก
นางหทัยวัลย บุญประสงค
นางหนึ่งฤทัย โตมิ
นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท
นางหนูกร เพ็งศรี
นางหนูจร สิงหคง
นางหนูแดง ศรีวาลัย
นางสาวหนูนิตย พงษศรี
นางหนูประไพ โตไทยะ
นางหนูพิน รัตนประทุม

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางหนูรัก ทัพทะมาตย
นางหนูเล็ก รักอาชา
นางหนูสิน ศรลอม
นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล
นางสาวหยกแกว แซเตียว
นางหยกฟา ตั้งพงษ
นางสาวหยาดฟา สุวรรณนพ
นางหริณญา รุงแจง
นางหฤทยา ทองเพ็ชร
นางหฤทัย บุญชวย
นางหวานเบา แสงวงค
นางหวานเย็น หินนนท
นางหัทยา ขวดทอง
นางหัทยา ลือกําลัง
นางสาวหัทยา อาชวรักษ
นางหัทยาพร สุภาสูรย
นางสาวหัสดี มาเจียว
นางเหมวดี พันธุไกร
นางสาวเหมือนจันทร สุขเทา
นางเหล็กใน สุขจันทร
นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ
นางสาวฬสสุมาลี เชื้อนาค
นางองุน ละเต็บซัน
นางสาวองุน เอี่ยมงาม
นางอโณทัย กมุทชาติ
นางอโณทัย ทับทิม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอดิศร เหมืองทอง
นางอธิษฐาน สรอยศิริกุล
นางอนงค คมกฤช
นางอนงค เครือชัยวัฒนา
นางอนงค จันทรเขียว
นางอนงค ถือสมบัติ
นางอนงค เทียนศิริ
นางสาวอนงค นวมนวม
นางอนงค นาสมบัติ
นางอนงค ปรารมย
นางอนงค ปนะภา
นางอนงค พรมนัส
นางอนงค พากเพียร
นางอนงค ศรีรัตน
นางสาวอนงค สงวนพร
นางอนงค สมนอก
นางอนงค สิงหทุย
นางสาวอนงค สุวรรณคดี
นางอนงค อินทรา
นางอนงค เอียดคง
นางสาวอนงคนาฎ บุญแกววรรณ
นางสาวอนงคนาถ เคนโพธิ์
นางอนงคนิตย ดวงทอง
นางอนงคลักษณ เย็นภากนกโชติ
นางอนงคศรี เรืองดํา
นางอนงศรี รักษาสุวรรณ

๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอนัญญา บุญอินทร
นางอนัญญา ศรีจัด
นางอนัญญา สมฤทธิ์
นางอนัญลักษณ ผาพันธุ
นางอนัณยฎา มัชฌิโม
นางอนัตนงค เถื่อนโทสาร
นางสาวอนันญา คุณอุย
นางอนันตา อินธิสาร
นางสาวอนันทวดี เฟองศรี
นางอนิสรา กองศรี
นางสาวอนุกูล ภูวิเศษ
นางอนุชา ภักผสม
นางอนุชิดา คงแท
นางอนุทิน ผูกพานิช
นางอนุธิดา บุญเพศ
นางอนุธิดา ผลสมหวัง
นางสาวอนุรีย สอนศูนย
นางสาวอนุศร วงคงาม
นางอนุษา ศิลปวิศาล
นางอนุสา ปนเนตร
นางสาวอโนชา ขาวประเสริฐ
นางอโนชา พัวพันธศรี
นางอโนทัย ประชุมรักษ
นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ
นางอโนทัย วรรณทอง
นางอโนทัย สงวนวงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอบเชย พระอิสาร
นางอบเชย มวงอยู
นางอบศรี เมืองเหลือ
นางอภันตรี ภูดวงดาษ
นางอภัย เปงนวล
นางอภิชา พุทธรักษา
นางสาวอภิญญา กฤตศิลป
นางสาวอภิญญา กันจินะ
นางอภิญญา คําไพเราะ
นางอภิญญา เครือสุคํา
นางสาวอภิญญา เจนธนานุวงศ
นางสาวอภิญญา นาคใหญ
นางอภิญญา บุญโท
นางอภิญญา ปะนาโก
นางอภิญญา พรหมเพ็ญ
นางอภิญญา พลละคร
นางอภิญญา พิลาวรรณ
นางอภิญญา ภักดีพล
นางสาวอภิญญา ยกเสง
นางอภิญญา วิชัยธรรมธร
นางอภิญญา วุฒิศักดิ์
นางอภิญญา ศรีสงคราม
นางอภิญญา สุขตะ
นางอภิณหชัญญา บุญชู
นางสาวอภิรดี หัชชะวณิช
นางอภิรมย คุณารักษ

๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอภิวรรณ แพสุพัฒน
นางอภิวันท ไชยวงค
นางอภิสรา โปรงสุยา
นางอมร ใกลโพธิ์
นางอมร ไชยมาโย
นางอมร นาทองหอ
นางอมร มุสิกวงศ
นางสาวอมร มูลสาร
นางอมร เอกปริญญา
นางอมรพรรณ สืบสม
นางอมรพรรณ สืบสุนทร
นางอมรพรรณ สุชนก
นางอมรรัตน กองกาญจน
นางอมรรัตน ขาวผอง
นางสาวอมรรัตน คงประทีป
นางอมรรัตน คชเขื่อน
นางอมรรัตน คําพุทธ
นางสาวอมรรัตน จันทรเจริญ
นางอมรรัตน โฉมศรี
นางสาวอมรรัตน ชลพัฒนา
นางอมรรัตน เชิงหอม
นางอมรรัตน ดวงทรัพย
นางอมรรัตน เดชพรหม
นางอมรรัตน ทวนดํา
นางอมรรัตน ทองรอด
นางอมรรัตน ทองอันตัง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑

นางอมรรัตน ไทยประสงค
นางสาวอมรรัตน บุญใหญเอก
นางอมรรัตน เบานาค
นางอมรรัตน เปลี่ยนพัด
นางอมรรัตน พลดี
นางอมรรัตน พึ่งภูมิ
นางอมรรัตน ภูดอนโพธิ์
นางสาวอมรรัตน ไมเลิศหลา
นางอมรรัตน รัตนะ
นางอมรรัตน รัศมี
นางอมรรัตน รุงปตะรังสี
นางอมรรัตน ฤทธิไทยสงค
นางอมรรัตน แวงสุข
นางอมรรัตน ศิริตา
นางอมรรัตน สายแผลง
นางอมรรัตน สายเสน
นางอมรรัตน สุทธิสาร
นางอมรรัตน สุวรรณจิตต
นางสาวอมรรัตน แสงสองฟา
นางอมรรัตน อุดแกว
นางสาวอมรวดี บุญมา
นางอมรวรรณ วงศกาฬสินธุ
นางอมรศรี คําวิชัย
นางอมรศรี บุญสุข
นางอมรา มนปราณีต
นางอมรา วังเสนา

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙
๑๓๗๑๐
๑๓๗๑๑
๑๓๗๑๒
๑๓๗๑๓
๑๓๗๑๔
๑๓๗๑๕
๑๓๗๑๖
๑๓๗๑๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอมราพร เชาวนาพันธ
นางอมราภรณ ขุนแผว
นางอรชพร กันภัย
นางอรชร ดําประสงค
นางอรชร ปราจันทร
นางอรชร ภูมิคอนสาร
นางอรชร ฤกษวัลย
นางอรชร สุขเกษม
นางอรชุมา วิเศษดี
นางอรณภัค สุขรุงเรือง
นางอรณัฐร งามอินทร
นางสาวอรณิชชา สังขมณี
นางอรดา เสสสุวรรณ
นางอรดี ฉายวิไชย
นางอรดี บัวหุง
นางอรดี ภูนาคเกี้ยว
นางอรดี สีแกวรัตนะ
นางอรดี อาชวะสมิตร
นางสาวอรทัย กันธิยะ
นางอรทัย คําแยม
นางอรทัย เจริญนิติกุล
นางอรทัย เดชเชียร
นางอรทัย นพรัตน
นางอรทัย นาคเสน
นางอรทัย บุญพรอม
นางอรทัย พรโกศลศิริเลิศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๗๑๘
๑๓๗๑๙
๑๓๗๒๐
๑๓๗๒๑
๑๓๗๒๒
๑๓๗๒๓
๑๓๗๒๔
๑๓๗๒๕
๑๓๗๒๖
๑๓๗๒๗
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรทัย พึ่งภพ
นางอรทัย มังคลาด
นางอรทัย มุงตอม
นางอรทัย รัตนเลิศลบ
นางสาวอรทัย ศศิธร
นางอรทัย สิงหร
นางอรทัย อนุสิทธิ์
นางสาวอรทัย อินทะประดิษฐ
นางอรทัย เฮงสวัสดิ์
นางอรทิน ดวงประยูร
นางอรนิช อิ่มบุญสุ
นางสาวอรนุช ทองสุโขวงศ
นางอรนุช ปานแมน
นางอรนุช สุชาตวุฒิ
นางอรนุช สุเพ็ญภาค
นางอรนุช หอมนาน
นางอรนุช เอี้ยวนาว
นางสาวอรนุชา จันทรจุลเจิม
นางอรปภา พรมรัตน
นางสาวอรปรียา แซฮอ
นางอรพร สุทธิ
นางสาวอรพรรณ ธนวนิชนาม
นางอรพรรณ ธุนาบาล
นางสาวอรพรรณ พิทยาวนานนท
นางสาวอรพรรณ แสงศศิธร
นางสาวอรพิณ บุญญานุสนธิ์

๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอรพิน ปราชญนคร
นางอรพิน ปวะบุตร
นางอรพิน ปตบุศย
นางอรพิน พรหมปากดี
นางอรพิน เพ็ชรหมื่นไวย
นางสาวอรพิน สหุนิล
นางอรพิน สุวรรณมณี
นางอรพิน เสาวรัตนพงษ
นางอรพิน หอมละเอียด
นางอรพินท แกวถาวร
นางอรพินท ชิตเพชร
นางอรพินท ซังค
นางอรพินท พรหมคุณ
นางอรพินท สกุลโรจนประวัติ
นางอรพินท สมใจชนะ
นางอรพินท สุโกสิ
นางอรพินท เหลาพิเดช
นางอรพินธ ภูนาใบ
นางสาวอรพิมล ดําดวง
นางอรไพลิน อุสาพรหม
นางอรภาวิน งามดี
นางอรมน ไกรเทพ
นางอรมัย โพธิ์ตาด
นางอรรชาลี สุวรรณรงค
นางอรรถยา อุตตะโมท
นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕

นางอรวดี มุนติเก
นางสาวอรวรรณ จินดานิล
นางอรวรรณ ใจกลา
นางสาวอรวรรณ แซโอว
นางอรวรรณ เดชขุนทด
นางอรวรรณ ตาพา
นางอรวรรณ บําเรอพงษ
นางสาวอรวรรณ บุญออน
นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
นางอรวรรณ พุฒชีวโชติ
นางสาวอรวรรณ วงคสําราญ
นางสาวอรวรรณ สายกระซิบ
นางอรวรรณ สุขทวี
นางอรวรรณ สุทธินันท
นางอรวรรณ แสแสงสีรุง
นางอรวรรณ อาษาจิตร
นางอรวรรณ อุนวิเศษ
นางอรวรรณ อุปชิต
นางอรวรรณ อุปพงษ
นางอรศรี จัมปะโสม
นางอรศรี สัญราชา
นางอรศิริ จันทรประเทศ
นางอรษา จันทรสิงห
นางอรษา โลแกว
นางอรสา บุญโยธา
นางอรสา วรรณนุชิต

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอรสิน พรมสิทธิ์
นางอรสุรางค พรมสุพันธ
นางสาวอรอนงค คํามูล
นางอรอนงค ชัยประเสริฐ
นางอรอนงค นิ่มอนงค
นางอรอนงค พรหมวิหาร
นางสาวอรอนงค เพิ่มทอง
นางอรอนงค ภูประวัน
นางสาวอรอนงค รินทะลึก
นางอรอนงค สังฆะสา
นางอรอนงค สีวัง
นางสาวอรอนงค สืบประดิษฐ
นางอรอนงค หนูรัตแกว
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
นางอรอินทร คลองมิ่ง
นางอรอินทร แปงปรุงจันทร
นางสาวอรอุมา ยึนประโคน
นางอรอุมา ศรีสงคราม
นางอรอุมา สระแกว
นางอรอุมา สํารวมจิตร
นางสาวอรอุมา สุขมั่น
นางอรอุมา สุวรรณรัตน
นางสาวอรอุมา อินฟูลํา
นางอรัญญา เกื้อสกุล
นางอรัญญา จันทนะ
นางอรัญญา จินดาไพศาล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗

นางอรัญญา โชคสวัสดิ์
นางอรัญญา ดวงบุตร
นางอรัญญา ดวงแพง
นางอรัญญา ทินกร
นางอรัญญา ธาตุไชย
นางอรัญญา บริจาค
นางอรัญญา บัตรสูงเนิน
นางอรัญญา ยกลวน
นางอรัญญา รัตนโสภา
นางอรัญญา ศรีทัดจันทา
นางสาวอรัญญา ศรีวิพันธุ
นางอรัญญา สุวรรณวงค
นางอรัญญา แสงสิริวิชโย
นางอรัญญา อุปพงษ
นางอริยภรณ ภักดี
นางอริยะ สานีเวช
นางอริศรา กังแฮ
นางสาวอริศรา ใหมจันทร
นางอริสรา ทองสุข
นางอริสรา สุภาพ
นางอริสา ขันโฑ
นางสาวอริสา แสงไข
นางอรุชา เจริญคีรี
นางอรุณ เทพพิทักษ
นางอรุณ พรนิธิสกุล
นางอรุณณี แทนมณเฑียร

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗
๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอรุณรัตน จันทพาหะ
นางสาวอรุณรัตน ดีแกว
นางอรุณรัตน ทรงมีสิงหสกุล
นางอรุณรัตน นาจันทอง
นางสาวอรุณรัตน บุญเรือง
นางอรุณรัตน มูลตรีแกว
นางอรุณรัตน ออนจันทร
นางสาวอรุณรัศ วิเศษทักษิณ
นางอรุณลักษณ อินเสมียน
นางอรุณวรรณ ชาติวัฒนชัย
นางอรุณศรี บงกชโสภิต
นางอรุณศรี เผาภูรี
นางอรุณศรี พัชราภรณ
นางสาวอรุณศรี พิมพเสน
นางอรุณศรี ศรีแกว
นางอรุณี กลึงกลมเกลียว
นางอรุณี เกตุฉันท
นางอรุณี แกวประเสริฐ
นางอรุณี คมคาย
นางอรุณี ชอบพิมาย
นางอรุณี ไชยแสนทาว
นางอรุณี ถนัดคา
นางอรุณี บงคบุตร
นางอรุณี พุมวงษ
นางอรุณี เพ็ญสุภา
นางอรุณี รัตนจํานงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑
๑๓๘๘๒
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘

นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร
นางอรุณี วังคะฮาต
นางอรุณี ศรีประสาร
นางอรุณี ศรีพันธไพบูลย
นางสาวอรุณี ศรีโสภณ
นางอรุณี สมยืน
นางอรุณี สมุทรจินดา
นางอรุณี สํารี
นางอรุณี เอนกกาญจนานนท
นางอรุณีย แซลิ่ม
นางอรุณีย มนตดี
นางอรุโณทัย พันธพงค
นางอรุโณทัย สรอยสุนทร
นางอลิตา ขจรกลิ่น
นางอลิศรา มากกลาง
นางอลิสา ชัยลังกา
นางอวบจิต
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางอวยพร คุมศรี
นางอวยพร เจริญไชย
นางอวยพร ไชยทอง
นางอวยพร ถามูลเลศ
นางสาวอวยพร พานจันทร
นางออนตา ทิมา
นางออนสี ศรีเที่ยง
นางออมทิพย ศรีสุวรรณ

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางออมสิน พวงสมบัติ
นางออยใจ คําธารา
นางออยใจ โปธิ
นางออยทิพย ชูโชติ
นางออยทิพย มาลัยศรี
นางออยทิพย หาญนาวี
นางอะลวย กองอุดม
นางสาวอะสะ ชอบงาม
นางอักษร คําลือ
นางอักษรทิพย องศารา
นางอักษรพิมพ จันทะวงศ
นางอักษราวดี แสงใส
นางอังกาบ ยานะวิมุติ
นางอังคณา กาญจนสุภัค
นางอังคณา กําเหนิดผล
นางอังคณา ใจเย็น
นางอังคณา เต็งตระกูล
นางอังคณา ถิรศิลาเวทย
นางสาวอังคณา นวลพริ้ง
นางสาวอังคณา ประเสริฐพงศสุข
นางสาวอังคณา มวงมา
นางสาวอังคณา รัตนตะคุ
นางสาวอังคณา ริ่มไทยสงค
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
นางอังคณา เลิศล้ํา
นางอังคณา ศิลาโชติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐

นางอังคณา สายใจบุญ
นางอังคณา สาริขิต
นางอังคณา อรามเรือง
นางอังคณา อินทรเพชร
นางอังคนา นุมวัด
นางอังคพัฑรา เสียงเลิศ
นางอังคะนา แกวประดับ
นางสาวอังศวีร ศศิพัชรพงษ
นางอังสนา เข็มใคร
นางอังสนา รัตนพันธุ
นางอังสนา เอียดสง
นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์
นางอัจจิมา ธรรมศิริ
นางอัจจิมา บุญเมือง
นางอัจจิมา สุจริต
นางสาวอัจจิมา หงษทอง
นางอัจฉรา เกษตรพูนสุข
นางอัจฉรา ชาญธนู
นางอัจฉรา ดามพวรรณวงศ
นางอัจฉรา ดํารงเชื้อ
นางอัจฉรา ตุมระวัต
นางอัจฉรา ไตรคํา
นางอัจฉรา ทิพยมงคล
นางอัจฉรา ธานีรัตน
นางสาวอัจฉรา นิลศรี
นางอัจฉรา ปองกัน

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอัจฉรา พิพัฒนวัชรา
นางอัจฉรา รัตนวงษา
นางอัจฉรา วงศสามศร
นางสาวอัจฉรา เวียงลอ
นางอัจฉรา สังขประสิทธิ์
นางอัจฉรา สุทัศน
นางอัจฉรา หิรัญสาย
นางอัจฉรา เหลาบานเหนือ
นางอัจฉรา อธิคมานนท
นางอัจฉรากร เพชรทอง
นางอัจฉราพร รุจิราณัฐกุล
นางอัจฉราพร สงฤทธิ์
นางอัจฉราภรณ แกวมีศรี
นางอัจฉราภรณ เยี่ยงการุญ
นางสาวอัจฉราวดี ตั้งไพโรจนวงศ
นางอัจฉราวดี ประพันธ
นางอัจฉราวดี ศรีโมรส
นางอัจฉราวรรณ ทองรักษ
นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม
นางอัจฉราวรรณ สิงหแกว
นางอัจฉรินทร แกวอวม
นางสาวอัจฉริยา ชมะนันทน
นางสาวอัจฉริยาพร ดาโรจน
นางอัจนา ปจฉิม
นางอัจนา ศรีเพิ่ม
นางอัจนา สาทศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑

นางอัจรา โทแหลง
นางสาวอัฉราภรณ เสวันนา
นางอัชฌา นพไธสง
นางสาวอัชฌา บุญประกอบ
นางอัชญา มีภู
วาที่รอยตรีหญิง อัชญาวดี
ตันเจริญ
นางอัชรานีย นาราษฎร
นางอัญชเกศ บุญศรี
นางอัญชณา รักษาใจ
นางสาวอัญชนก เข็มจันทร
นางอัญชนา ขันที
นางอัญชนา ทองมาก
นางอัญชนา บุญสุข
นางอัญชนา หลํานุย
นางอัญชนา อินแบน
นางอัญชนีย คําแกว
นางอัญชรี สุระพันธ
นางอัญชลิกา บุตตะกะ
นางสาวอัญชลิกา ผิวเพชร
นางอัญชลี ขันธิกุล
นางอัญชลี จันทรแดง
นางสาวอัญชลี ดีบู
นางสาวอัญชลี ธีระสาสน
นางอัญชลี นามพรหม
นางอัญชลี ประสงคสุขสันติ

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย
นางอัญชลี เผาพงษอัครเดช
นางอัญชลี พลบุญ
นางอัญชลี พาพันธ
นางอัญชลี เพียรภูเขา
นางอัญชลี เพียรสราง
นางอัญชลี มะลิหวล
นางอัญชลี มุงหมาย
นางอัญชลี ไมโพธิ์
นางสาวอัญชลี ลอทนงศักดิ์
นางอัญชลี เลิศพานิช
นางอัญชลี วงคเทวราช
นางอัญชลี วรดี
นางอัญชลี สามสี
นางอัญชลี หนูปลื้ม
นางอัญชลี หนูสวี
นางอัญชลีพร เปรมชู
นางอัญชสา อางบุญตา
นางอัญชัญ มีเชื้อ
นางสาวอัญชัน โพธิ์หอม
นางอัญชุลี ผลประสาร
นางสาวอัญญา หมื่นกลาหาญ
นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
นางอัญนิภา ศรีชุม
นางอัฐญาภรณ อริยาพัฒน
นางอัตถิยา วารี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย
นางอันติมา รุงสวาง
นางอัปสร จวบสุข
นางอัปสร บอสกี
นางอัมพร กองโชค
นางอัมพร กาวี
นางอัมพร คําแสน
นางอัมพร งามตา
นางอัมพร จันเหลือง
นางอัมพร จิตมั่น
นางอัมพร บุญชวย
นางอัมพร บุษราคัม
นางอัมพร ปานจันดี
นางอัมพร ยอดวิเศษ
นางอัมพร รักสนาม
นางสาวอัมพร ราเริง
นางอัมพร เรืองจุย
นางอัมพร ลดาวัลย
นางสาวอัมพร วงศใหญ
นางอัมพร แสงดี
นางอัมพร เหลาพิชิต
นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ
นางอัมพรโภคา ฮาเดน
นางอัมพวรรณ เอื้อเฟอ
นางอัมพวัน ปวศิลปศักดิ์
นางอัมพวัน สิงหคง

๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอัมพา ณ ถลาง
นางอัมพา มะลิใจ
นางอัมพา รัตนบุรี
นางสาวอัมพิกา แกวไพทูรย
นางอัมพิกา ลือชา
นางอัมภวรรณ วรรณดี
นางอัมรัตน เอียดละออง
นางอัมรา พันสุดนอย
นางสาวอัมรา โยธา
นางอัมรา สารณาคมนกุล
นางอัมราภรณ หาวหาญ
นางสาวอัมรินทร จอมหงษ
นางอัยเสาะห มะแซจือนารง
นางอัศราภรณ ชะออน
นางอัศรินทรพร วงธิสอน
นางสาวอัสณี อาแด
นางสาวอาจินต นาบูรณะ
นางอาซีมะ รอเซะ
นางอาซียะห สะแลแม
นางอาทิตยา แกวกาหนัน
นางอาทิตยา เคลื่อนไธสง
นางอาทิตยา ใจมูลมั่ง
นางสาวอาทิตยา ทองแกมนาค
นางอาทิตยา พรหมศรี
นางอาทิตยา วงสมศรี
นางอาทิพร จันทรแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕

นางอานันตยา แถวโสภา
นางอานันตยา สาระบุตร
นางอานูรา ยอ
นางอาบีดะ คาน
นางอาพร มากคงแกว
นางอาพร รัฐจักร
นางสาวอาภร กันตังกุล
นางอาภรณ กลิ่นขํา
นางอาภรณ กันทะวัง
นางอาภรณ แกววิจิตร
นางอาภรณ เฉิดไธสง
นางสาวอาภรณ ชนะกิจกําจร
นางอาภรณ ชวยรักษา
นางอาภรณ ซองทุมมินทร
นางอาภรณ ทิพยแสง
นางอาภรณ มีบุญ
นางอาภรณ มุขประดับ
นางอาภรณ วันชัยสถิร
นางอาภรณ ศุขแจง
นางอาภรณ สมบูรณ
นางอาภรณ สิงหคํา
นางอาภรณ สุภัทโรบล
นางสาวอาภรณ หุนสวัสดิ์
นางอาภรณ อรุณเมือง
นางอาภรณ ออนคง
นางอาภรณ อินทรเกษม

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอาภรณ เอี่ยมตระกูล
นางอาภัสรา บัวชุม
นางอาภัสสร ละเหลา
นางอาภาธร กําลังเจริญ
นางอาภาภรณ มหาเสนา
นางอามีเนาะ วานา
นางอารม พรหมรักษ
นางอารมณ เฉตาไพย
นางสาวอารมณ ชุมสันเทียะ
นางอารมณ ดิษฐสวรรค
นางอารมณ รักไธสง
นางอารมณ ออยหวาน
นางอารมภ เกิดเกตุ
นางอารมย ธรรมเจริญ
นางสาวอารยา ใจมั่น
นางสาวอารยา ประยูรหาญ
นางอารยา รักมหาคุณ
นางอารยา สิงคลีประภา
นางสาวอารยา แสงเทียน
นางอารัญญา ปนปน
นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ
นางอาริยา อุดมกัน
นางอาริสยา แกวมณีชัย
นางอารี แกวนอย
นางอารี จันทรณรงค
นางอารี ชัยศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗

นางอารี ดานุเสถียรพงศ
นางอารี นิยมรส
นางสาวอารี บัวคุมภัย
นางอารี บุณยานุเคราะห
นางอารี เบาไธสง
นางอารี พันทสิริ
นางอารี พินิจชัย
นางอารี มาลา
นางอารี ราชบุรี
นางอารี วรรณชัย
นางอารี วรรณทอง
นางอารี สวัสดิ์ประสิทธิ์
นางสาวอารีพันธ ศรีฉ่ํา
นางอารีย กมลฤกษ
นางอารีย กินาสม
นางอารีย เกษชม
นางอารีย เจริญ
นางอารีย ตะถิน
นางอารีย เนื้อมั่น
นางอารีย บุญจันทร
นางอารีย เพียราช
นางสาวอารีย มีมุงกิจ
นางอารีย วรสุทธิ์พิศาล
นางสาวอารีย หนอแดง
นางอารียทิพย ศรีคําบล
นางอารียพร ทองเต็ม

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวอารียรักษ ศรีติมงคล
นางอารียลักษณ ยอดสงา
นางสาวอารียา กาซา
นางอารียา ฉลองขวัญ
นางอารียา ผลเกิด
นางอารียา แสงคํา
นางสาวอารีรัตน กองแกว
นางอารีรัตน นามมูลตรี
นางอารีรัตน พรศิวกุลวงศ
นางอารีรัตน เพ็ชรนก
นางอารีรัตน โพธิ์ศรี
นางอารีรัตน รุงเรือง
นางสาวอารีรัตน วงศจิตเจริญ
นางอารีรัตน ศรีเจริญ
นางอารีรัตน สงวนทรัพย
นางอารีรัตน เอียดคํา
นางอารีลักษณ ยศบุญเรือง
นางอารีวรรณ สุดโต
นางสาวอารีวรรณ นอยดี
นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนา
นางสาวอารุณี บุญยืน
นางอารุณี มีณรงค
นางอาลดา อาศัย
นางอาสะมะห อีแตลา
นางอํานวย เคี่ยงคําผง
นางอํานวย จตุพรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙

นางอํานวย ใจหวัง
นางอํานวย เชื้อเมืองพาน
นางอํานวย ไชยชนะ
นางอํานวย พระสวาง
นางอํานวย สมอินทร
นางอํานวย สังวาลย
นางสาวอํานวย หนายสูงเนิน
นางอํานวย อาจวิชัย
นางอํานวยนุช แสงสวัสดิ์
นางอํานวยพร แงพรม
นางอํานวยพร ทองประภา
นางอํานวยพร พิพัฒนราชัย
นางอํานวยพร มณฑา
นางอํานวยพร มีดี
นางสาวอําพร กุลคง
นางอําพร เขียวแกว
นางอําพร จันทรดา
นางอําพร ชวยชม
นางอําพร ชุมชวย
นางสาวอําพร ดําพลงาม
นางอําพร พานทอง
นางอําพร ภุมรินทร
นางอําพร ศรีทอง
นางอําพร ศรีวิราช
นางสาวอําพร สายเสมา
นางอําพรรัตน ดวงมาตพล

หนา ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอําพรรัตน สุนทรชื่น
นางอําพัน มโนวรรณ
นางอําพันธ กลาหาญ
นางอําพัย อุดมพฤกษชาติ
นางอําพา ปรากฏชื่อ
นางอําพิน สุขสวัสดิ์
นางสาวอําไพ กันทะสิทธิ์
นางอําไพ แกวกุย
นางสาวอําไพ ชองศิริ
นางอําไพ ชํานาญอาสา
นางอําไพ ทับทิมแดง
นางสาวอําไพ นงคเยาว
นางอําไพ บัวเย็น
นางอําไพ ปจจุโส
นางอําไพ เพียรงูเหลือม
นางอําไพ มณีวรรณ
นางอําไพ มั่งมี
นางสาวอําไพ มุลาลินน
นางอําไพ ใยบํารุง
นางอําไพ วัยวัฒน
นางอําไพ อินทรภิรมย
นางอําไพ เอี่ยมอุไร
นางอําไพพรรณ สมสะอาด
นางอําไพพัชร ฉ่ํารักษสินธุ
นางอําไพวัลย วงศใหญ
นางอําภวัล ไชยทา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑

หนา ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอําภา มีเครือรอด
นางอําภา ไมงาม
นางอําภา ไรนุน
นางอําภา สุวรรณลพ
นางอิงอร นะมะหุต
นางอิงอร ผลจันทรงาม
นางอิงอร เพ็ชรพญา
นางอิงอร รักษขาว
นางอิงอร ศรีแกวณวรรณ
นางอิชยา มันตะรักษ
นางอิชยา สิงหคํา
นางอินทิพย พจนพุทธิโชติ์
นางอินทิรา ศรีสวาง
นางอินทิรา สุระขุนทด
นางอินทิรา อรัญ
นางสาวอินทุกร การินตา
นางอิศรา เหลาคุณากร
นางอิศรางครัตน ศิริสวัสดิ์
นางสาวอิศราลักษณ ทวีผล
นางอิศราวรรณ จิระพิพัฒนาพร
นางอิสรา แกวพรหม
นางอิสรา ยอดยิ่ง
นางอิสราภรณ อวนวิจิตร
นางอิสริยา บัวดิษ
นางสาวอิสริยารักษ ยศสุภาพ
นางสาวอุดม ชื่นใจดี

๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอุดม ถาวร
นางอุดมพร บริบาล
นางอุดมพร แปนแกว
นางสาวอุดมพร ไวรักษ
นางอุดมรัตน มวงคราม
นางอุดมรัตน ศิริวิ
นางอุดมลักษณ ชัยปญหา
นางอุดมลักษณ ดานโอภาส
นางอุดมลักษณ เดชะวงษ
นางอุตตรา รุงเรือง
นางอุทัย กวดขุนทด
นางอุทัย พันอินากูล
นางอุทัย พุทธมาตย
นางอุทัย วงณรา
นางอุทัย วงศบัณฑิต
นางอุทัย สังฆะมะณี
นางอุทัย สีลาพุทธา
นางอุทัย ออนโสภา
นางอุทัยวรรณ แกวคํา
นางสาวอุทัยวรรณ งูขาว
นางอุทัยวรรณ จันทระ
นางอุทัยวรรณ จิตตออนนอม
นางอุทัยวรรณ ทะยอมใหม
นางสาวอุทัยวรรณ ผองศรีนวล
นางอุทัยวรรณ ฤทธิธาดา
นางอุทัยวรรณ อูปเสาร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓

นางอุทัยวรรณ เหลาทอง
นางอุทารวดี แกวไสย
นางอุทิตย หาญมนตรี
นางสาวอุทิศ บุญมี
นางอุทิศ ปาโม
นางอุทิศพร ทองทิพย
นางอุทุมพร นนทภาวรการ
นางอุทุมพร โพธิ์ใส
นางอุทุมพร ศรีเตชะ
นางอุนเรือน มุทุกันต
นางอุบล กําลังเกื้อ
นางอุบล ขวัญแกว
นางอุบล คํามา
นางอุบล จันทรา
นางอุบล ฉัตรแกว
นางอุบล ชวยชะนะ
นางอุบล ไชยชนะ
นางอุบล ไทยเสน
นางอุบล แผลงนอก
นางอุบล พันธศรี
นางอุบล ศรีชัย
นางสาวอุบล ศรีทาบุตร
นางอุบล สัจจารักษ
นางอุบล หาญชนบท
นางอุบล หุนสาระ
นางอุบล อัศวภูมิ

หนา ๒๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอุบล อุดมศรี
นางสาวอุบล อุทิศสาร
นางอุบลพรรณ ขาวเอี่ยม
นางอุบลพรรณ นพคุณ
นางอุบลรัตน กรุดมณี
นางอุบลรัตน ไชยแดง
นางอุบลรัตน พิทักษเขื่อนขันธ
นางอุบลรัตน ยอดเอี่ยม
นางอุบลรัตน แสงทวี
นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ
นางอุบลวรรณ เกตุอินทร
นางอุบลศรี เอกศิริ
นางอุมพร จําเริญสุข
นางอุมา นาคพันธ
นางสาวอุมา นุแรมรัมย
นางสาวอุมาพร คังฆะมณี
นางอุมาพร เงินแกว
นางอุมาพร พรมเพชร
นางสาวอุมาพร พินิจภารการณ
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท
นางอุมาวดี นอยพลี
นางอุมาวรรณ สงางาม
นางอุรัก คงเกิด
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง
นางอุรา ธิพึง
นางอุรา สายยศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕

นางอุรา โสภะบุญ
นางอุราพร ปาสาทัง
นางอุราพร พันธบุตร
นางอุราพร สุวรรณบุตร
นางอุรารักษ มณีวงษ
นางอุราวรรณ สินธุชัย
นางอุไร แกวจินดา
นางอุไร คงแกว
นางอุไร จันทรซางเพ็ญ
นางอุไร จันทะคุณ
นางอุไร จํานงคสัตย
นางอุไร จิตรมาศ
นางอุไร ชวยเจริญ
นางสาวอุไร ชูสังข
นางอุไร เชาวทอง
นางอุไร ทรงเย็น
นางอุไร ธนุการ
นางอุไร ประกอบกิจวิริยะ
นางอุไร ปงน้ําโทง
นางอุไร พรหมปาน
นางอุไร เพ็งลาย
นางสาวอุไร ยาพิมาย
นางอุไร ศรีรักษา
นางอุไร หลากาศ
นางสาวอุไรพร พานิชกุล
นางอุไรพร ศิลาออน

หนา ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอุไรภรณ ชนะผล
นางอุไรรัตน กลิ่นหอม
นางอุไรรัตน กิตติลาภพร
นางอุไรรัตน แกวไหลมา
นางอุไรรัตน ทรัพยเชาว
นางอุไรรัตน ศรีสวัสดิ์
นางอุไรรัตน สุวรรณกูฏ
นางอุไรรัตน อักษรกลาง
นางอุไรวรรณ กั้วพิทักษ
นางสาวอุไรวรรณ
เกรียงไกรสุขเลิศ
นางอุไรวรรณ เกื้อสกุล
นางอุไรวรรณ โคตรชาลี
นางอุไรวรรณ จี่เอี่ยม
นางสาวอุไรวรรณ ชํานิกุล
นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย
นางอุไรวรรณ ชูเดช
นางอุไรวรรณ เชื้อเมืองพาน
นางอุไรวรรณ ทนุพันธ
นางอุไรวรรณ ทองอุน
นางสาวอุไรวรรณ บัวเจริญ
นางอุไรวรรณ บํารุงภักดี
นางอุไรวรรณ บุรผากา
นางอุไรวรรณ ประทุมซาย
นางอุไรวรรณ ปานบุญ
นางสาวอุไรวรรณ ผันลา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖

หนา ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุไรวรรณ ผาสุข
นางอุไรวรรณ พงษาปาน
นางอุไรวรรณ พันธยิ้ม
นางอุไรวรรณ พายุหิน
นางอุไรวรรณ พิชพืชพันธ
นางอุไรวรรณ โพธิวงษ
นางอุไรวรรณ ยอดสะเทิน
นางอุไรวรรณ เรืองเดช
นางอุไรวรรณ ศรีพิมมาส
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
นางสาวอุไรวรรณ ศิริกุล
นางอุไรวรรณ สนิทไชย
นางอุไรวรรณ สรโชติ
นางสาวอุไรวรรณ สังขหยู
นางอุไรวรรณ แสงออน
นางอุไรวรรณ แสนมิตร
นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ
นางอุลิยา ศรีบุรมย
นางอุศา พาอยูสุข
นางอุษณา เพชรแกว
นางสาวอุษณารมณ บุญตาแสง
นางอุษณี มานะกิจ
นางสาวอุษณี แสงสุข
นางอุษณีย ชนะโต
นางอุษณีย พันธสีมา
นางอุษณีย ยศวิลัย

๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอุษณีย หะยีแวสามะ
นางอุษา ขมักการ
นางอุษา จรรยา
นางอุษา ทิมจอย
นางอุษา บุญทองคง
นางสาวอุษา ปนพึงบุญ
นางอุษา พงษวิเศษ
นางสาวอุษา ยอแซฟ
นางอุษา โรจนพิพัฒนพงศ
นางอุษา ศรีโพธิ์
นางอุษา ศิริเมฆ
นางอุษา สมภักดี
นางอุษา สุวรรณไตรย
นางอุษามณี จันเติบ
นางอุษารัตน คดีธรรม
นางสาวอุสา กลับหอม
นางอุสา ไสโสก
นางเอมอร กุลบุญ
นางเอมอร แกวเพชร
นางเอมอร คําอวน
นางเอมอร เจริญชัย
นางเอมอร ดวงจันทรโชติ
นางเอมอร ทองอินทร
นางเอมอร แทนสา
นางเอมอร บุญประกอบ
นางเอมอร ปรปกษประลัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒

หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเอมอร ปญญาประชุม
นางสาวเอมอร พูนพิพัฒน
นางเอมอร มาตะรักษ
นางเอมอร เรืองสุข
นางสาวเอมอร ศรีเสมอ
นางเอ็มอร พุมมา
นางสาวเอรวดี ภูกองไชย
นางเอราวัณ สังขแดง
นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร
นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรม
นางเอื้องทิพย วิไลสุทธิวงศ
นางเอื้องนอย แสงทอง
นางเอื้องไพร ไพศาลสุขวิทยา
นางเอื้องฟา ทิพยกําจร
นางเอื้องภรณ วิชาโคตร
นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
นางเอื้อมดาว กองแกว
นางสาวเอื้อมเดือน ปนตาวะนา
นางสาวเอื้อมเดือน ฤทธิพลเดช
นางสาวเอื้อมพร จําปาบุญ

๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางเอื้อมพร ใจชื้น
นางเอื้อมพร ยั่งยืน
นางสาวเอื้อมพร ออนโอน
นางเอื้อมพร อัจจนานนท
นางเอื้ออารี สมานุหัตถ
นางสาวเอื้ออารีย โพธิ์ไพร
นางแอนนา อินจันทร
นางโอราฬ สุวรรณกูฏ
นางโอเรส กันเมล
นางสาวไอยรา เย็นตั้ง
นางสาวไอริณ ขํารอด
นางสาวไอริณ สิงหดา
นางฮาซานะห บินมะอุง
นางฮาซือหนะ แซนา
นางฮามีดะ เจะมะ
นางฮารณี ตุลยาพงศ
นางฮาลิหมะ ศรีเพชร
นางฮาสะนะ เจะแว
นางสาวฮูดา หมูดเส็ม

