เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๙,๙๐๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

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

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๔,๒๕๕ ราย)
นายกนกศักดิ์ คงประดิษฐ
๒๕ นายกําจร นุชมา
นายกนน ทศานนท
๒๖ นายกําชัย คํากอง
นายกมล ลุนอุบล
๒๗ นายกิตติ กาสา
นายกรไกร ภูมิไสว
๒๘ นายกิตติ พลนามอินทร
นายกรีฑา ภูผาดแร
๒๙ นายกิตติการ นิลเนตร
นายกฤตธนกร อาจจอหอ
๓๐ นายกิตติคุณ ธรรมวันทา
นายกฤตภาส นิกรกุล
๓๑ นายกิตติชัย กิตติสมร
นายกฤษกร จันทรเสนา
๓๒ นายกิตติทัต อาจเอื้อ
นายกฤษฎา การะเกต
๓๓ นายกิตติพงศ วิเศษครอ
นายกฤษฎากร เกริกกานตกุล
๓๔ นายกิตติพงษ โปรงเจริญ
นายกฤษฎาวัฒน ฉัตรรักษา
๓๕ นายกิตติพงษ แสนพงษ
นายกฤษฏาวุฒิ นุชภิเรนทร
๓๖ นายกิตติภพ กุลจันทร
นายกฤษณะ สายสมบัติ
๓๗ นายกิตติภัก สีหาไชย
นายกฤษณะ สุกุมาลย
๓๘ นายกิตติวุฒิ เผาบานฝาง
นายกฤษดา ศรีสมเกียรติ
๓๙ นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
๔๐ นายกิตติศักดิ์ เที่ยงมน
นายกลาณรงค มวงภูเขียว
๔๑ นายกิตติศักดิ์ อินไช
นายกลิ่นพงษษา ธนารักษ
๔๒ นายกิติศักดิ์ ติ๊บมา
นายกวีภัทร ภูสมศรี
๔๓ นายกิติศักดิ์ สรรพวัฒน
นายกษิตินาถ คําษร
๔๔ นายกึกกอง บุญจันทร
นายกอเบตร สะมะแอ
๔๕ นายกุญชพิสิฎฐ คงนุรัตน
วาที่รอยโท กอยา บือราเอง
๔๖ นายกุศล คุณากรดุษิต
นายกันตณัฐภัทร ชาญสวัสดิ์
๔๗ นายเกรียงไกร ผาลอด
นายกายสิทธิ์ วาดไธสง
๔๘ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
นายเกรียงศักดิ์ อนุทูล
นายเกษ จันทรโสม
นายเกษ ใจงาม
นายเกษม ตะลุง
นายเกษม ออนจันทร
นายเกษมสันต ชูไว
นายเกษียร แกวขอมดี
นายเกียรติณรงค มงคลดี
นายเกียรติยศ ศาสนศิลป
นายเกียรติศักดิ์ คําทอง
นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรือง
นายโกวิทย ยอดราช
นายโกศล ปฐพี
นายโกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
นายโกสินทร บุญมาก
นายโกสินทร อําตาศักดิ์
นายไกยะสิทธิ์ มหาชัย
นายไกรพันธ พูลพันธชู
นายไกรวิเชียร คงออน
นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
นายขวัญชัย ตอบกลาง
นายขวัญชัย ปจจัยตา
นายขวัญชัย สมสุข
นายขวัญชัย สุพรรณโรจน

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายขวัญเพชร พลวงค
นายขันทอง มาลาหอม
นายขุนศึก สวนมวง
นายคงกะพันธ ชัยพร
นายคชา อองคํา
นายคณิต บุษยาตรัส
นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย
นายคนอง เรือนแกว
นายคนอง หาญลําพัง
นายคม ธรรมเจริญ
นายคมกริช ศรีวะรมย
นายคมกฤช สมสาร
นายคมสัน ชาติสุทธิ
นายคมสัน สุนันทนาการ
นายครรชิต แซโฮ
นายครรชิต มาลัย
นายครรชิต ไลยนอก
นายครรชิต ศรีกุลคร
นายครองศักดิ์ เบิกบาน
นายคําตา สรอยจิตร
นายคําพัน รุงเรือง
นายคําภู หนอสีดา
นายคําสิงห ภูเยี่ยมจิต
นายคิรีวัฒน แซซู
นายคุณแทน บุญรอด
นายคูณมี สุริยนต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

นายจงรัก วิเศษรอด
นายจตุพล ไกรยบุตร
นายจตุพล รัฐษาโรจน
นายจตุรงค บุญอาจ
วาที่รอยตรี จรรยา สุดาจันทร
สิบเอก จรัญ เจสันเทียะ
นายจรัญ ฉุนโต
นายจรัญ บุญตั้ง
นายจรัญ พุมจันทร
นายจรัญ ศิริชนะ
นายจรุพร ศรีละมุล
นายจรูญ บุญสุข
นายจเร แกวชวย
นายจักกรี สวัสดี
นายจักรกริช เวียงพล
นายจักรกริช อรชร
นายจักรกริสต เหมือนนาดอน
นายจักรกฤษ งามเลิศ
นายจักรกฤษณ วรรณพยัญ
นายจักรกฤษณ ใจตรงกลา
นายจักรพงษ นาสมปอง
นายจักรพัฒน สมบูรณ
นายจักรรินทร แจมใส
นายจักรวรรดิ์ สุขสมัย
นายจักรวาล รักสกุลใหม
นายจักริน อักษรสม

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจัตุพร ปูเรือน
นายจารุเดช ลักษร
นายจารุวัชร เคนพันครอ
นายจํานงค ชัยเพ็ชร
นายจํานงค วงศวัฒนัย
นายจําเนียร เนียมจันทร
นายจํารูญ มลิพันธ
นายจําลอง ปนทวัง
นายจิตบุณย กุลสุวรรณ
นายจิรยุทธ ทวีพงษ
นายจิรวัฒน โพธิ์สวรรค
นายจิรายุ พรหมสวัสดิ์
นายจิรายุทธ แกวเนย
นายจีรพงษ เขตรําพรรณ
นายจีรยุทธ กันทิม
นายจีรวัฒน เกตศิลา
นายจีรศักดิ์ เปยมสวัสดิ์
นายจุมพล กลับแปน
นายจุมพล ชาอุน
นายเจน เกิดโพชา
นายเจษฎา วิณโรจน
นายเจษฎา ศิริโภค
นายเจษฎา สุทธิสาคร
นายเจษฎา อุชัยวงษ
นายเจษนิพัทธ ชิณชาง
นายโจ ศรีรัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

นายฉัตรชัย แกวกําพรา
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค
นายฉัตรชัย จันทรวิเชียร
นายฉัตรชัย นาคทอง
นายฉัตรนรินทร วงษไล
นายเฉลิมชัย เพชรชาติ
นายเฉลิมพล คนตรง
นายเฉลิมพล เถาวโท
นายชคัตตรัย อําไพรัตน
นายชนมงคล นอนา
นายชนมภูมิ สันกลาง
นายชยกร ไชยน้ําออม
นายชยพล โฆษิต
นายชยพล ชุรินทร
นายชยพล อุดมผล
นายชยุต ธีรโชคดี
นายชยุต วิจิตรสุนทร
นายชรินทร คําภิไหล
นายชรินทร สมทรง
นายชเรนทร จิตติพุทธางกูร
นายชลอ นวลละออ
นายชวนชัย ทาวบุตร
นายชวภณ ยามประโคน
นายชวลิต เจนเจริญ
นายชวลิต ไชยฮะนิจ
นายชวลิต พาระแพน

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชวลิต เอี่ยมเขียน
นายชวาล สุดเวียง
นายชวินทรณวัฒน สิทธิพุทธิวงศ
นายชอบศิลป นารินทร
นายชัชวาล ไชยอะโน
นายชัชวาล วังภูมิใหญ
นายชัชวาลย ชุมวงค
นายชัชวาลย รินทรวงศ
นายชัชวาลย สิทธิพรหม
นายชัชวาลย สุทน
นายชัยกิจ ชะดารัตน
นายชัยชนะ เขียวโป
นายชัยณรงค ฉายศรี
วาที่รอยตรี ชัยณรงค ณ หนองคาย
นายชัยณรงค บรรลังเดช
นายชัยณรงค ภักศิลป
นายชัยเดช ทองคุณธนารัตน
นายชัยทัศน เรืองบุญ
นายชัยนันท ภูวบดินทร
นายชัยยงค แสนณรงค
นายชัยยศ โพธิ์ศรี
นายชัยวัฒน ชนะมี
นายชัยวัฒน มีบุญ
นายชัยวัฒน ยอดนครจง
นายชัยวิชิต อินทรสุข
นายชัยวิรัตน พิลึก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

นายชัยวุฒิ สุทธจอย
นายชัยเวียง โคตรดก
นายชาคริต ชิวชื่น
นายชาญณรงค แขนา
นายชาญณรงค มากพันธ
นายชาญวิทย โคตะพันธ
นายชาญวิทย แสงเงิน
นายชาญวิทย โหมดมวง
นายชาติชาย ดานประเสริฐชัย
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต
นายชานน ตรงดี
นายชาลี วิสุงเร
นายชํานาญ ชํานิยันต
นายชํานาญ หงษสนิท
นายชํานาญ อิทธิยา
นายชิตพล แคแดง
นายชินกรณ แกวรักษา
นายชินพรรณ คําพีระ
วาที่รอยตรี ชุติชล ทรวงกําเนิด
นายชุมพล ชารีแสน
นายชุมพล ยะลาไสย
นายชูเกียรติ สกุลวัฒนะ
นายชูชาติ เที่ยงธรรม
นายชูตระกูล มวยมั่น
นายชูระชัย ทองอันตัง
นายเชวงศักดิ์ สุสาระโพธิ์

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเชษฐา แสนโคตร
นายเชาวรินทร แกวพรม
นายเชาวรินทร หมื่นอาด
นายเชาวลิต เหลาชัย
นายเชิดชัย บุญหลา
นายเชิดชัย เมืองมนต
นายเชิดศักดิ์ ไชยเดช
นายเชิดศักดิ์ ศรีราช
นายโชคชัย แจวิจารณ
นายโชคชัย แสงสวาง
นายโชติกธนินธรณ นาคาธร
นายไชยนะคร บัวระพันธ
นายไชยวัฒน ปสสา
นายไชยันต บุตรนอย
นายไชยา เนาวประเสริฐ
นายไชยา พันธเสนา
นายซอบรี สาเหาะ
นายซากี สะมะแอ
นายซาฮาน สาเมาะ
นายฐานิตย เนคมานุรักษ
นายฐาปนะพงษ ทะนันชัย
นายฐิติกร มะลิมาตย
นายฐิติพงศ มิ่งเชื้อ
นายณฐภัทร พิมาทัย
นายณตภณ พรหมสมบัติ
นายณรงค เรืองวิลัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

นายณรงค ละครพรม
นายณรงควิทย สังฆรัตน
นายณรงควิทย เฮงยี่
นายณัฏฐนันท สีลา
นายณัฏฐวัฒน ชิณวงษ
นายณัฐกร สอนวงค
นายณัฐกิตติ์ สดสัย
นายณัฐธัญ คืนดี
นายณัฐนนท เสนสุนทรชัย
นายณัฐพงศ ศรีนัครินทร
นายณัฐพงษ ตันมิ่ง
นายณัฐพงษ นาคนวล
นายณัฐพงษ วิทยาประโคน
นายณัฐพงษ ศิริวงษ
นายณัฐพล แหวนแกว
นายณัฐภัทร ทวีผล
นายณัฐภัทร เลี่ยมนางรอง
นายณัฐภัทร ตวันคํา
นายณัฐวุฒิ ชีกวาง
นายณัฐวุฒิ เนาวสินธ
นายณัฐวุฒิ บุญชัย
นายณัฐวุฒิ แรงขิง
นายณัฐวุฒิ สุวรรณคาม
นายณิวุฒิ จงสรอย
นายดรุณ ประจันนวล
นายดวงแดน วงเดือน

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายดวงทิพย สารพล
นายดาวี ตันเวียง
นายดํารงคศักดิ์ ทองสุ
นายดํารัส ชัยชนะ
นายดิลก หิปะนัด
นายดุสิต ตาลวงค
นายดุสิต หวันนุรัตน
นายเดชา ประชุม
นายเดชา มาบุญธรรม
นายเดชา ระบกเวีย
นายเดชา สําโรงแสง
นายเดชาธร พองาม
นายเดะมะ มามะ
นายแดน คลังทอง
นายตระการ ปนคุย
นายตูแวอะหามัด นิแห
วาที่รอยโท เต็มศักดิ์ จันทรเผือก
นายเติมศักดิ์ กุณา
นายไตเย็บ ปฏิมินทร
นายไตรรงค ณ วิเชียร
นายถนอม ภูนุช
นายถนอมเกียรติ อนันตภัณฑ
นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย
วาที่รอยโท ถวัลย นาเวียง
นายถวัลย สุวรรณอินทร
นายถาวร แพงสกล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ
นายทยุทธ สาลีจันทร
วาที่เรือตรี ทรงธรรม พลับพลา
นายทรงฤทธิ์ สุริยงค
นายทรงวุฒิ ประกาย
นายทรงศักดิ์ ฉายวงศ
นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร
นายทรงศักดิ์ สารรัตน
นายทรรศกร วงจันทร
นายทวีชัย เชียงทา
นายทวียศ บุตรเพ็ง
นายทวีวัฒน ขวงทิพย
นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ
นายทวีศักดิ์ ศรีหาตา
นายทวีสิทธิ์ จันทรนา
นายทวุธ วงควงค
นายทศพร จินะสี
นายทศพร ทองคําชุม
นายทศพล พูลพุฒ
นายทองสุข เอี่ยมศิริ
นายทองแสง หนอแกว
นายทักษ ใจแนน
นายทัณฑธร อินทะวงศ
นายทัมม คูแกว
นายทัศนชัย เกงกําลังพล
นายทัศนัย ชํานาญเพชร

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายทัศพงษเดช ดวงพิมพ
นายทินกร ชาแสน
นายทินกรณ วิปสสา
นายทินกฤต เรือนสม
นายทิวา วรโยธา
นายทีปกรณ วิโมกขรัตน
นายเทวัญ ศรีสุวะ
นายเทอดไท แกวศรี
นายเทอดศักดิ์ ขาวผอง
นายเทิดชัย บัวอาจ
นายแทน ชํานาญพันธ
นายธง คณะคุณ
นายธงชัย จันบา
นายธงชัย วองไว
นายธนทัต นามวัฒน
นายธนบดี ไชยศรี
นายธนพล เริ่มคิดการณ
นายธนภัทร สกุลวิศัลย
นายธนวัฒน จันทนสุคนธ
นายธนวุฒิ รัตนดอน
นายธนศักดิ์ จันทรพรม
นายธนะเมศฐ ชุติภัทรบัณฑิต
นายธนาการ อางชิน
นายธนาวิทย ผาธรรม
นายธนิตพงษ ฉวีพัฒน
นายธเนศ ศรีทาว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

นายธเนศร เกษวิริยะการณ
วาที่รอยตรี ธรณินทร ชมภู
นายธรรมนูญ สุดรอด
นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม
นายธวัช ยะสุคํา
นายธวัชชัย คชา
นายธวัชชัย นุยสีรุง
นายธวัชชัย สายอาจ
นายธวัชชัย สีมาสม
นายธวัชชัย โหงนคํา
นายธวัชพงษ พรหมจักร
นายธัญญา คุณโพธิ์งาม
นายธัญพิสิษฐ ศิริโกงธนู
นายธัญยเขตต สมนึก
นายธัญวัชร เจตสุวัฒน
นายธาดา เจริญฤทธิ์
นายธานินทร นามเดช
นายธํารงค มณีวงศ
นายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ
นายธีรกร เชื้อคําจันทร
นายธีรเจต เพ็ญเดิมพันธ
นายธีรดนย โพธิ์คํา
นายธีรนัยน เขียวแก
นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท
นายธีรพงษ แสงสิทธิ์
นายธีรพล ใจกวาง

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธีรภัทร ดงยางวัน
นายธีรยุทธ ดวงมาลา
นายธีรวิชญ เข็มมี
นายธีรศักดิ์ ทองดี
นายธีรสิทธิ สมปาน
นายธีระ ชัยวรรณ
วาที่รอยตรี ธีระกุล บุญประสาร
นายธีระยุทธ ถมครบุรี
นายธีระวัฒน สุขีสาร
นายธีระวิทย สกุณา
นายธีระวุฒิ สาบัว
นายธีระศักดิ์ โพธินาม
นายธุวนนท บาลโพธิ์
นายนครชัย วงศจันทร
นายนนทชัย ใจเอื้อ
นายนนทพัทธ กุลฉิม
นายนนทวัช วรรณชัย
นายนพดล แกวเรือง
นายนพดล เครือแกว
วาที่รอยตรี นพดล ใจแชม
นายนพดล โสสีทา
นายนพพร กาแกว
นายนพพร แจมหมอ
นายนพพร ซามา
นายนพรัตน ทองลน
นายนพรัตน บุตตะเสน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

นายนพรัตน สอาง
นายนพวงศ อุปลา
นายนภดล จันนุม
นายนภดล ฤกษสิริศุภกร
นายนรงณ เห็นหลอด
นายนรา มะเย็ง
นายนราธิป ชาตรี
นายนราวุฒิ อมรชาติ
นายนราวุธ สมศักดิ์
นายนรินทร แสนแกว
นายนฤชา กลิ่นหอม
นายนฤดม บายเที่ยง
นายนววิธ ศรีปลั่ง
นายนิกร ทองทิพย
นายนิกร ผาบจุงกุง
นายนิกร พรมสู
นายนิกร โพธิ์เงิน
นายนิคม วาปกัง
นายนิเซ็ง นิมะ
นายนิติพงศ จันทะไพร
นายนิติพันธ ฉิมสุนทร
นายนิธิรอน ภัทราธิกุล
นายนิพล ปลุกเสก
นายนิยม จันออน
นายนิรัน ดะแซ
นายนิรันดร ธรรมคุณ

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนิรันดร รามศิริ
นายนิรันดร สํารวมรัมย
นายนิรุจน พักกระโทก
นายนิรุต ไพรทอง
นายนิวรวัฒน สาเมาะ
นายนิวัฒน เรือนอินทร
นายนิวัฒน วิทยารักษ
นายนิวัติ ดีเอี่ยม
นายนิเวศน ชาติวุฒ
นายนุวัฒน ทะจันทร
นายนุหกานต เอสเอ
นายบรรจง ถิ่นขาม
นายบรรจบ ดับพิษ
นายบรรชา งามใจ
นายบรรดิษฐ มวงออง
นายบัญชา ชุมหิรัญ
นายบัณฑิต จิตโส
นายบัณฑิต ฉิมลี
นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย
นายบัณฑิต เรืองสุทธิ์
นายบัณฑิตย อยูคง
นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค
นายบัลลังก เสียงดี
นายบุญไชย เขื่อนขาย
นายบุญทัน มาลี
นายบุญทิ้ง สืบเทพ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐

นายบุญไทย พานะเวช
นายบุญธรรม บุญนายืน
นายบุญธรรม ลําคํา
นายบุญธรรม อวนกันยา
นายบุญประกอบ กัสนุกา
นายบุญรวม ราษี
นายบุญเรียน เจือจันทร
วาที่พันตรี บุญฤทธิ์ รุจิวงษสิริกุล
สิบเอก บุญเลิศ เกิดนวล
นายบุญเอิบ ทาทอง
นายปกรณ ชิณสิทธิ์
นายปฏิภาณ เหล็กกลา
นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์
นายปฐพี อินทรีย
นายปฐม จงกลาง
นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์
นายปนิก สิทธิ
นายปรมินทร แกวดี
นายประกอบ ปานทอง
นายประกอบ หาสุข
นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ
นายประคอง ปานฟอง
นายประชา คําวรรณ
นายประชากร สอนสกุล
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ
นายประชุมไพร ทองเมือง

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประดิษฐ มาตภาพ
นายประดิษฐ สังขนุกิจ
นายประทีป สันธิ
นายประพล คําทอง
นายประพันธ วิชาเกวียน
นายประพันธ อุดมกัน
นายประพันธพงษ ไชยจิตร
นายประภาส นาคประวัติ
นายประภาส วิจิตรนาวี
นายประมวน นามโสม
นายประมวล สุขสําราญ
นายประเมธ ภูคงคา
นายประยุค วรรณทอง
นายประยุทธ บุญกลาง
นายประเวศ เขื่อนสีออน
นายประสงค เกษาพรม
นายประสงค เชื้อสุข
วาที่รอยตรี ประสงค รอดดํา
นายประสพ หลาพรม
นายประสพโชค มวงทา
นายประสิทธิ์ ชมภูเขา
นายประสิทธิ์ พรอมปจจุ
นายประสิทธิ์ มายูร
นายประสิทธิ์ อินทรนอย
วาที่รอยตรี ประเสริฐ ดาทอง
นายประเสริฐ บุญสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

นายประเสริฐ ฟกสอาด
นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์
นายประเสริฐ เอนกลาง
นายประหยัด จิตอารี
นายประหยัด นิลมล
นายประหยัด เปนนาม
นายปรัชญา ฟองน้ํา
นายปราโมทย คชเสนีย
นายปราโมทย อินทรศวร
นายปริญญา แกวบังเกิด
นายปริญญา สีใส
นายปริญญา สืบสุนทร
นายปริญญา ออนโพทา
นายปริพันธ สมภาค
นายปริวรรต เสมศรี
นายปรีชา กอนคํา
นายปรีชา กุมภากูล
นายปรีชา คําผาย
นายปรีชา ชาวเชียงตุง
นายปรีชา นับประสิทธิ์
นายปรีชา ปรีชาโชติ
นายปรีชา ผองสนาม
นายปรีชา พลราช
นายปรีชา โสภาเคน
นายปรีชาพล ทองพลอย
นายปวีณวัชร ขุนเทียนเขมชาติ

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายปอรลชัย อินทะวัฒน
นายปญจพล บุญมณีชัยกุล
นายปญญา คลังมนตรี
นายปญญา ทองคูณ
นายปญญา ธรรมดี
นายปญญา เย็นจิต
นายปญญาวุธ จันทรังษี
นายปาริชาต ตีบอุด
นายปยวุฒิ ลองชูผล
นายปยะ การะเกษ
นายปยะ เงาสอง
นายปยะ ฉิมมา
นายปยะ สุขกลับ
นายปยะพันธ ชัยเสนา
นายปุณณวิช รอดอวม
นายผดุง ละเอียดศิลป
นายเผดิมเดช พงศพิริยาภรณ
นายพงศชยุตม จันทรละคร
นายพงศธร แกวจินดา
นายพงศธร ศรีอาจ
นายพงศธวัช จรูญฐิติวัฒน
นายพงศพณิชย วรไธสง
นายพงศพิทักษ ศรลัมพ
นายพงษศักดิ์ ขอจงดี
นายพงษศักดิ์ จันทรบุญ
นายพงษศักดิ์ ผลบุภพ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

นายพงษศักดิ์ พางาม
นายพงษศักดิ์ โพธิ์งาม
นายพงษศักดิ์ ภัทรพาณิชยกุล
นายพงษศักดิ์ สุดวิเวก
นายพงษอรุณ ทองปญญา
นายพชร ทิลารักษ
นายพชรกร พั่วแพง
นายพนัส ดวงเอก
นายพนัส ศิริสุวรรณ
นายพนาวัลย สาระศาลิน
นายพนิต พรหมจันทร
นายพรชัย ชวยทอง
นายพรชัย เดชสงค
นายพรชัย ธนะก่ํา
นายพรชัย สินสวัสดิ์
นายพรเทพ คําหินกอง
นายพรเทพ อยูคง
นายพรพงษ ดูยอดรัมย
นายพรมรักษ ศรีอุดร
นายพฤษภา แกวภู
นายพฤหัส พันธมะณี
นายพล แอบจันอัด
นายพลรวี รัตนพันธ
นายพลาดร ดาบพิมพศรี
สิบเอก พสิษฐ นิลสิงขรณ
นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพัฒนะ เสงมูล
นายพัฒนา ฉิมงาม
นายพัทยา บุญญะรัง
นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุล
นายพันสา ซุยถัง
นายพัสนัย กันงาม
นายพิชัย นักผูก
นายพิชัย ระเกตุ
นายพิชัย ลูกอินทร
นายพิชิต ทารส
นายพิชิต มีอํานาจ
นายพิชิต สุจริต
นายพิเชษฐ นิรวุธ
นายพิเชษฐ สกุณา
นายพิเชษฐ สุขสิทธิ์
นายพิเชษฐ หาญมนตรี
นายพิตรพิบูล มนทานอย
นายพิทยา ศิริสานต
นายพินิจ ริยะปา
นายพินิจ สุขลักษณ
นายพิพัฒน กลาผจญ
นายพิภพ วชิรประภากร
นายพิภพ แสงกลา
นายพิมพชนก โคตรฉวะ
นายพิมล ปองเรือ
นายพิรุณ ศักดิ์คําดวง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

นายพิศนุ แกวมณี
นายพิศิษฐ อุดอาย
นายพิษณุ ชะลา
นายพิษณุ ไชยวงษ
นายพิษณุ พันธโนราช
นายพิสรรค ธงชัย
นายพิสัญ ผลสวัสดิ์
นายพิสิฐษ เนาวไพร
นายพิสิษฐ ยิ่งยงค
นายพีรกานต หมวดแกว
นายพีรณัฐ วันดีรัตน
นายพีรพงษ ใหญสิมา
นายพีรพัฒน สิริบุญญาชัย
นายพีรวัส ทรัพยประมวล
นายพีรวัส ทองตีฆา
นายพีรวุฒิ เวียนติง
นายพีรศาสตร จินาปุก
นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
นายพุฒิพงศ ยาทวม
นายพุทธา ศรีสุราช
นายพูนผล จันโทสาร
นายไพซอน หนิเร
นายไพฑูรย บูระพิน
นายไพฑูรย แสนดี
นายไพฑูรย หิปะนัด
นายไพบูรณ เกตวงษา

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายไพรนรินทร ดีดานคอ
นายไพรวัลย ภูถมศรี
นายไพรัตน แกวเทพ
นายไพโรจน กลมวงศ
นายไพศาล กิจจานนท
นายไพศาล พันธภักดี
นายไพศาล ศรีสวัสดิ์
นายฟาริด เจะอุบง
นายฟาสาง คําทองเขียว
นายภคนันท กัญญาศรี
นายภณ เพ็งสกุล
นายภมรพล หงษเวียงจันทร
นายภัทรพงศ แกววงษา
นายภัทรพงศ เจียระนันท
นายภาณุมาศ เจริญสุข
นายภานุเดชา ภะวะพินิจ
นายภานุพงษ วังหนองเสียว
นายภานุพงษ สงแซม
นายภานุพันธ ภักดี
นายภานุวัฒน ทองมนต
นายภานุวัฒน บุตะมี
นายภานุวัฒน ลาลี
นายภาสกร กติยา
นายภาสกร ชัยวิเชียร
นายภูชิต หงษรักษ
นายภูมรินทร สีกา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

นายภูมิพัฒน สุกทน
นายภูวดล คําพิมูล
นายภูวนาท คําพมัย
นายมงคล ปดจัตุรัส
นายมงคล วงศฝน
นายมงคล สุทธิสน
นายมงคล เหล็กสมบูรณ
นายมงคลชัย ศรีหิรัณยสกุล
นายมณเฑียร นาเจริญ
นายมนตชัย เกษทองมา
นายมนตชัย อินมณเทียร
นายมนตรี แคนมืด
นายมนตรี พลแพงขวา
นายมนตรี รักพรา
นายมนตรี ศรีขาวรส
นายมนัส เกื้อภาระ
นายมนัส ตันมูล
นายมนัส โพธิจักร
นายมนัส วงคศรีชา
นายมนูญ วงศบัวพันธุ
นายมวลชน ชูแกว
นายมหรรณพ สมอเนื้อ
นายมะกาดาฟ หะยีตาเละ
นายมะเซ็ง ดอกา
นายมะยารี ยาฝาด
นายมะยูโซะ อารงค

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายมะรูดิง อาลี
นายมังกร จูกูล
นายมัฮมุ กามา
นายมาฆรัตน เลิศศิริรักษ
นายมานพ โคตรโสภา
นายมานพ จันทรหอม
นายมานพ บูรณะ
นายมานพ ปะปดา
นายมานพ มาตยวังแสง
นายมานพ โยธายุทธ
นายมานะ บุญแตง
นายมารุต รามแกว
นายมารุต ศรีรัตนพัฒน
นายมาหะมะ กอสิง
นายมาหะมะ อาละ
นายมาหะมะอุชมี สาและ
นายมีชัย ทัพธานี
นายมีสุข วงษชื่น
นายมูหัมมัดสาเรฟ มะแซ
นายมูหําหมัดตอฮา อาแด
นายมูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู
นายมูฮามัดซากี อาลีมามะ
นายมูฮามัดนาเซร ยูโซะ
นายมูฮํามัดซัมรี บือโต
นายมูฮํามัดรุสมีดี อาดอละ
นายเมืองใหม แกวประเสริฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

นายยงยุทธ บุตรแสน
นายยงยุทธ บุษบก
นายยงยุทธ แพงนอย
นายยงยุทธ หงษสุพรรณ
นายยงยุทธ อุดไธสง
นายยศกาญจน ศรีทัพไทยธนเดช
นายยศพล โพทอง
นายยอดชาย มานิ่ม
นายยะยา โซะ
นายยาการียา เจะเฮง
นายยุทธการ ศรีมาชัย
นายยุทธนา มุกดา
นายยุทธนา วงศใหญ
นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผอง
นายยุทธนา หงษยนต
นายยุทธนา อิ่นแกว
นายยุทธพงษ แกวพล
นายยุทธพิชัย ศิริพงษ
นายยุทธภูมิ ฝอดสูงเนิน
นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ
นายยูซุฟ อิบู
นายยูโซะ การี
นายโยธิน พรมพิทักษ
นายรฐนนท ขันธหงษ
นายรณชัย พลอยเพ็ชร
นายรณยศ หาญนึก

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายรอเสะ สาหะตี
นายรักใหม ลุนศรี
นายรัฐพงษ ศศิวิมลพรรณ
นายรัฐสิทธิ์ เบาอาสา
นายรัตน ศรีทนษา
นายรัตนศักดิ์ กอนเพชร
นายรัตพล มุสิกพันธ
นายรัตภูมิ กันนิกา
นายราชศักดิ์ เวชกร
นายราชัณย ดงเรืองศรี
นายราเชนต รุกขชาติ
นายริมประเสริฐ คําเสียง
นายรุง เพชรรอน
นายรุงทวี พรรณา
นายรุจ วิชาทัพ
นายเรวัตร ภูแยม
นายเรืองฤทธิ์ หิตะปตะนันต
นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
นายโรมรัน ทิพยรังษี
นายฤกษชัย คํามุงคุณ
นายลพชัย บัวชุม
วาที่รอยตรี ลิขิตร มณีไชย
นายลูดป ดือเระ
นายเลิศ ปรุงโพธิ์
นายเลิศพันธุ มั่นคง
นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายวชากร เอกธนปภัสร
นายวชิรพงษ ค้ําคูณ
นายวชิรวิชญ ประมาณ
วาที่รอยตรี วชิระวิชญ โกศลศิรศักดิ์
นายวชิรุธ พลชัย
นายวนิช ครุฑธามาศ
นายวรกฤต ธนะโชคอุดม
นายวรชาติ คันศร
นายวรพจน โพธิ์พันธไม
นายวรภัทร นันทา
นายวรวิทย กิตติชัย
นายวรวิทย ไชยวงศคต
นายวรวุฒิ ฝายสัจจา
นายวรวุธ อยูมงคล
นายวรัญู ตนแกว
นายวรินทร พุฒทวี
นายวสันต นอกชัย
วาที่รอยตรี วสันต วีรเสนีย
นายวสันต สอนแกว
นายวองไว ธุอินทร
นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว
นายวัชรพงษ กันขุนทด
นายวัชระยุทธ สุมะหา
นายวัชรากรณ วันชา
นายวัชรินทร นาคะอินทร
นายวัชรินทร เหลืองนวล

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวัฒนชัย ปตเมฆ
นายวัฒนพงศ พฤกษาสิทธิ์
นายวัฒนพงษ พูนทอง
นายวัฒนพล เจริญเขต
นายวัฒนา ปจจังคะตา
นายวันชัย รินทะ
นายวันชัย ศรีสูงเนิน
นายวันชัย เหลาเรือง
นายวัสสรรค ไชยคีนี
นายวิจิตร วงษจริยะจรรยา
นายวิชัย สมบัติคุโณปการ
นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ
นายวิชานนท จันทรหางหวา
นายวิชิต ดํารักษ
นายวิเชียร กันยานะ
นายวิเชียร ครัวกลาง
นายวิเชียร บุญยืน
นายวิเชียร ศรีเที่ยง
นายวิทธวรรตน เพลิดพราว
นายวิทธวัช พลอาวุธ
นายวิทยา ชนะภัย
นายวิทยา พลเทพ
นายวิทยา ยาสาร
นายวิทยา เย็นวัฒนา
นายวิทยา เหล็กเพชร
นายวิทยากร บะคะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

นายวินัย พุดแดง
นายวินัย สอนบุญ
นายวินัย หมื่นพรมแสน
นายวินัส ใยยอง
นายวินิจ สมาธิมงคล
นายวินิช เสียงล้ํา
นายวิบูลย จันทดวง
นายวิบูลย ผิวนิล
นายวิระวัฒน โชติพงษ
นายวิโรจน โคตรชัย
นายวิโรจน จําปาทอง
นายวิโรจน ศรีเที่ยง
นายวิโรจน หิตายะ
นายวิเลิศ จันทรสุข
นายวิวัฒน กอมขุนทด
นายวิวัฒน ชูจิต
นายวิศรุต บัวตูม
นายวิศิษฎ เพชรดํา
นายวิษณุ กาญจนาภา
นายวิษณุ ชํานาญกุล
นายวิษณุ นามเดช
นายวิษณุ พุมสวาง
นายวิษณุ แสนเมืองมูล
นายวิษณุกร อมฤกษ
นายวิสิษฐ จันทรดํา
นายวิสูตร ยุระวงศ

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิสูตร ศรีสุข
นายวีรชนม จันทรแกว
นายวีรชล บุพศิริ
นายวีรชิตพงศ พิศออน
นายวีรพงษ พฤกษชาติ
นายวีรพันธุ เวชสาร
นายวีรยุทธ แจมแจง
นายวีรวัฒน มานนท
นายวีรศักดิ์ แดงวิไล
นายวีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม
นายวีระ มณีนวล
นายวีระ เวฬุวนารักษ
นายวีระชัย ศรีวงษรัตน
นายวีระยุทธ สายทอง
นายวีระศักดิ์ โพธิสาร
นายวุฒิ อิสระกุล
นายวุฒิไกร วรรณการ
นายวุฒิชัย จําปาหวาย
นายวุฒิชัย ดานะ
นายวุฒิชัย วรชิน
นายวุฒิพงศ ภิรมย
นายวุฒิพงษ เทียมทอง
นายวุฒิพงษ นามวงษ
นายวุฒิพงษ ปญญามา
นายวุฒิพงษ มาลา
นายวุฒิพงษ ศรีวิหลอด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

นายวุฒิศักดิ์ มัดศรี
นายวุฒิศักดิ์ แสนหอม
นายเวนิช สาริศรี
นายเวียงชัย นามวงษ
นายเวียงทอง โคสินธุ
นายเวียงสวรรค ปตลา
นายแวหะมะ แวดอเลาะ
นายแวอับดุลเลาะ เจะเละ
นายไวภพ สุขกระโทก
นายศรชัย กาวิตะ
นายศรัณยู สินรัมย
นายศรายุทธ นาคินชาติ
นายศรายุทธ ปนคุม
นายศรายุทธ สุริยะมล
นายศราวุฒิ คลองดี
นายศราวุฒิ พุทธตรีชน
นายศราวุฒิ วงษเอก
นายศราวุธ นาเสงี่ยม
นายศรีภูมิ ชาญเดช
นายศักดิ์ชัย กาวี
นายศักดิ์ชัย มะโรณีย
นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์
นายศักดิ์ดา ถวิลถึง
นายศักรินทร ยาเลาะ
นายศิรพงษ สาระโชติ
นายศิริพงษ โคกมะณี

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศิริพงษ ทักษิณวิโรจน
นายศิลปชัย แกวเสนหา
นายศิลปพิสุทธิ์ พันชะวะนัด
นายศุภกร เลือลา
วาที่รอยตรี ศุภกฤษณ อิศรางกูร
ณ อยุธยา
นายศุภกิจ ออนทิม
นายศุภชัย จินะรักษ
นายศุภชัย นาวิเศษ
นายศุภชัย รอบโลก
นายศุภชัย เหรา
นายศุภชาติ พุงขาว
นายศุภฤกษ สีจง
นายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี
นายศุภัฎฎไชย เดียวสกุล
นายเศรษฐา ชาวเหนือ
นายโศภิษฐศักดิ์ เดชะสิทธิ์
นายสกล เดชพละ
นายสกล ธนะ
นายสกล นธีนาม
นายสงกรานต ธนันชัย
นายสงกรานต โประวะ
นายสงกรานต สาระมณี
นายสงบ ทะวันทา
นายสงัด จันทรเพชร
นายสงา แกวทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๙๕๗

นายสถาพร ภูผาใจ
นายสถิตย บุญเทียม
นายสนอง จับสันเทียะ
นายสนั่น พลขยัน
นายสนิท นาคพินิจ
นายสมเกียรติ แซเต็ง
นายสมเกียรติ รองประโคน
นายสมคิด กานกิ่งคํา
นายสมคิด ขันทะชา
นายสมคิด ทองนรินทร
นายสมคิด อิทธิแสง
นายสมใจ จันสุกสี
นายสมชัย วาจานอย
นายสมชาติ จับคลาย
นายสมชาย แกวประกอบ
นายสมชาย ทองบอ
นายสมชาย พะยังเค
นายสมชาย สิทธิศักดิ์
นายสมชาย เสนภูงา
นายสมดี ปะตังเวสัง
นายสมทบ สยามไชย
นายสมนึก บุญคง
นายสมนึก พรมจันทร
นายสมนึก พันธแกน
นายสมบูรณ จันทสิงห
นายสมบูรณ ชุมมงคล

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมบูรณ ลิ้มวิลัย
นายสมบูรณ สาลี
นายสมปอง ใจเบิกบาน
นายสมพงษ กลําเงิน
นายสมพงษ บุตรสิงห
นายสมพร จุไธสง
นายสมพร บุญปก
นายสมพาน ระวังรัมย
นายสมภพ ใจยา
นายสมโภชน นันบุญ
นายสมยศ ฝูงชมเชย
นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐ
นายสมยศ สมนึก
นายสมร พัฒมี
นายสมเวียน น้ําเตาทอง
นายสมศักดิ์ เกตุมี
นายสมศักดิ์ เทศทอง
นายสมศักดิ์ บุญปก
นายสมศักดิ์ สีทองขุนทด
นายสมสมัย หารธงชัย
นายสมหมาย ตากงูเหลือม
นายสมาน สาแกว
นายสยามรัก สวางศรี
นายสรชัย จงกล
นายสรรเสริญ เมืองวงษ
นายสรศักดิ์ สีตาชัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๐๐๙

นายสรายุทธ กลาไพรี
นายสรายุทธ ภูคัสมาส
นายสโรพันธ สวนจันทร
นายสละ เกิดศาสตร
นายสวรรค ศรีจันทร
นายสวัสดิ์ ทองมี
นายสวาง บุญกุล
นายสวิ๊ก เสือไว
นายสวิท เบาเงิน
นายสหภาพ กลางสุข
นายสะบา เจริญฤทธิ์
นายสะอาด หลอมทอง
นายสังเวียน ประคองชื่อ
นายสังสรรค แตงสกุล
นายสัจจา ประเสริฐกุล
นายสัญญา กันจินะ
นายสัญญา ประชากูล
นายสัญญา สุมแกว
นายสัฐพงค ขุนทอง
นายสัณฐิติ กําภูพงษ
นายสัณห ศุกรวัติ
นายสันตชัย แหงธรรม
นายสันติ กรวยทอง
นายสันติ คุวาจารย
นายสันติ นวลกลาง
นายสันติ เพชระบูรณิน

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสันติภาพ อุดมมงคล
นายสันติสุข ไชยทองศรี
นายสัมฤทธิ์ กอไธสง
นายสากล ชนะบูรณ
นายสากล รักชาติ
นายสาธิต ปริวันตา
นายสาธิต หนูอุน
นายสามารถ ดีพรมกุล
นายสามารถ อินตามูล
นายสายัณต สุขกลาง
นายสายัณห ชวยวัฒนะ
นายสายัณห ปนสุ
นายสายัณห เปยมงาม
นายสาโรจน สุขเกษม
นายสําเนา ยาสุด
นายสําราญ ปญญา
นายสําราญ ฝากไธสง
นายสิงข จีนพงษ
นายสิทธิกร ตางกลาง
นายสิทธิชัย ดาววิจิตร
นายสิทธิชัย พลแกว
นายสิทธิชัย สมคํา
นายสิทธิชัย สิงหคํา
นายสิทธิโชค ศรีดี
นายสิทธิเดช เสนประดิษฐ
นายสิทธิพงษ จันทรสูรย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑

นายสิทธิพงษ อะคะสีวร
นายสิทธิพร เถรวัลย
นายสิทธิศักดิ์ เติมทอง
นายสินธร คําเหมือน
นายสินาถ อานามนารถ
นายสิปปกร วินิจฉัย
นายสิปปแสง สุขผล
นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี
นายสิริรัฏฐ กาญจนโพธิ์
นายสุกิจ สมปาน
นายสุขวัชร เทพปน
นายสุขวัฒน ศรีชาย
นายสุขสันต ผาดไธสง
นายสุชาติ กิ่งกัลยา
นายสุชาติ เข็มอุทา
นายสุชาติ แจงใจ
นายสุชาติ ทองแชม
นายสุชาติ พาอยูสุข
นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน
นายสุชานนท ดนตรี
นายสุทธิ สีทอง
นายสุทธิชัย บุญประจักษ
นายสุทธิพงษ กองเวหา
นายสุทธิพงษ พรมเทพ
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
นายสุทิน ทาวขวาง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุเทพ ปกเคทัง
นายสุธน สถิตวุฒิคุณ
นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี
นายสุธิตยนันท ฝงสระ
นายสุธี เล็กอรินทร
นายสุนทร เขียวออน
นายสุนทร เพ็ชรพราว
นายสุนทร ออนคํา
นายสุเนตร กาแกว
นายสุพจน สมเพชร
นายสุพรรณ กานอินทร
นายสุพักษ สมสา
นายสุภชัย ใจหาร
นายสุภัทรชัย นุมฤทธิ์
นายสุภาวดี ใจกลา
นายสุมนตรี วงศคะสุม
นายสุเมธ อุมเชื้อ
นายสุเมศ เพ็งโอ
นายสุรจิตร โลหะมาศ
นายสุรชัช เมฆประยูร
นายสุรชัย เงินมีศรี
นายสุรชัย เจริญกิจ
นายสุรชัย พฤกษาสกุล
นายสุรชัย วิรัติสกุล
นายสุรชาติ จันทรแสน
นายสุรเชษฐ แผวอําพันธุ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๑๑๓

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรเดช มวงนิกร
นายสุรพงษ ติยะธรรม
นายสุรพงษ รัตนโคตร
นายสุรพงษ ฤาชา
นายสุรพงษ ศรีเศรษฐา
นายสุรวัฒน เมืองมูล
นายสุรวุฒิ ดันนอก
นายสุรศักดิ์ งามหลาย
นายสุรศักดิ์ ชมเชย
นายสุรศักดิ์ บึงบาง
นายสุรศักดิ์ ประมูลชัย
นายสุรศักดิ์ ปราบเสียง
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค
นายสุรศักดิ์ มากมี
นายสุรศักดิ์ สีเขียว
นายสุรศักดิ์ แสนภักดี
วาที่รอยตรี สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ
นายสุระชัย คําภิหนู
นายสุระชัย มาปงโม
นายสุระชิต ชนาสิทธิ์
นายสุระศักดิ์ ดอนกระโทก
นายสุระศักดิ์ พันธุระ
นายสุรินทร ทวยหมื่น
จาเอก สุริยนต ชมภู
นายสุริยัณห นะดาบุตร
นายสุริยัน นุกูลกิจ

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
๑๑๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุริยา ชมศาสตร
นายสุริยา เทพวงษ
นายสุริยา พนะสัน
นายสุริยา ศุภวิเศษ
นายสุริยา สาวัตถี
นายสุริโย สุขสมบูรณ
นายสุริวงศ เลี้ยงวงษ
นายสุริศักดิ์ จันทรแดง
นายสุวรรณ สีมาตย
นายสุวัฒน งามขํา
นายสุวัฒน ชํานัญพิทักษวงศ
นายสุวัฒน มีพร
นายสุวัฒน วิญญา
นายสุวิด สิงหประเสริฐ
นายสุวิทย สมเขียวหวาน
นายเสกศิลป กิณเรศ
นายเสกสรร ศรีโยธี
นายเสกสรรค ทิพยปญญา
นายเสฏฐศิษฎ วัฒนภักดีกิจ
นายเสนห เทียนรุงรัศมี
นายเสนีย ศรีมณี
วาที่รอยตรี เสรี มุสิกสาร
นายเสารคํา เชียงทอง
นายแสงทอง ฉันไชย
นายแสงเพ็ช ทองไชย
นายแสวง ธรรมสัตย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๑๖๕

นายโสภณ เทียมวงค
นายไสว วีระพันธ
นายหมุน วรรณโท
นายหยา ชายภักตร
นายหาญ นันกาวงศ
นายใหม สาสังข
นายอคร บุญประเสริฐ
นายองคอาจ คําทองทิพย
นายองคอาจ ปานภูมิ
นายอณิรุจน สมจิต
นายอดิศร คชินทร
นายอดิศร บุตรดีวงศ
นายอดิศร ยะไชยศรี
นายอดิศร สาระพงษ
นายอดิศร อินทรสุวรรณ
นายอดิศักดิ์ โคตรนิยา
นายอดิศักดิ์ ศรีโคตร
นายอดิศักดิ์ สักการะ
นายอดุลย เข็มเพ็ชร
นายอดุลย เทศสาย
นายอดุลย แปนแหลม
นายอดุลยรัก ดวงมา
นายอธิฐาน สุขเสนา
นายอธิวัฒน บัวงาม
นายอธิวัฒน อัตตโน
นายอนัน สูหลง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๑๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอนันต ใจกลา
นายอนันต ชัยชนะ
นายอนันท นามไพร
นายอนันท พลสังข
นายอนันธชัย อรุณทรงพล
นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
นายอนุชา กัณหะบุตร
นายอนุชา แปนจันทร
นายอนุพงศ ขันกา
นายอนุสรณ แทนออน
นายอนุสรณ ฤกษบางพลัด
นายอนุสิษฐ เกื้อกูล
นายอภิชาต จินดาศิริพันธ
นายอภิชาติ งึ้มชา
นายอภิชาติ ประเสริฐสังข
นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง
นายอภิชาติ พันธสุวรรณ
นายอภิชาติ สมภาร
นายอภินันทน ณ นคร
นายอภิรักขภูมิ ยันตะบุศย
นายอภิรักษ ปนชาลี
นายอภิรัณธรักษ ผลาผล
นายอภิวัฒน คนใจบุญ
นายอภิวัฒน วงศภักดี
นายอภิวัฒน อุนแกว
นายอภิสิทธิ์ ปราบทมูล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๒๑๗

นายอภิสิทธิ์ ศรีบุตร
นายอภิสิทธิ์ แสงสวาง
นายอมรพรรณ จรนามล
นายอมรฤทธิ์ คําบู
นายอรรคพร จอมคําสิงห
นายอรรณนพ แตงออน
นายอรรณพ ชุมเพ็งพันธ
นายอรรณพ โยนิจ
นายอรรถพล แทนแกว
นายอรรถพล บุญกลิ่น
นายอรุณ บุญเหิน
นายอลงกต เกิดพันธุ
นายอลงกรณ ยุวเดชกุล
นายอลงกรณ ลัทธิมนต
นายอวะสัน บรรจงปรุ
นายอโศก หอมหวล
นายอัครพงษ รักสีขาว
นายอัครพนธ คงตาล
นายอัครพล สุดสวาท
นายอัครพัชร สืบอินทร
นายอัครรินทร สุพันดี
นายอัครินทร ฉัตรอริยวิชญ
นายอับดุลการิม สาและ
นายอับดุลตอเละ หะยีมะเซ็ง
นายอับดุลรอมัน สูแว
นายอับดุลรอแม ตอเละ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอับดุลเลาะ อาแด
นายอับดุลเลาะ ฮามะ
นายอัมรินทร ชื่นตา
นายอัศวเดช ชาติรัมย
นายอัศวิน นอยทอง
นายอัศวิน บุตรดี
นายอัศวิน สิถิระบุตร
นายอัษฎาวุธ โภคา
นายอัษนัย กางมูล
นายอาคเนย ฉัตรบรรยงค
นายอาคม กองธรรม
นายอาคม มาตา
นายอาคม ยิ้มเจริญ
นายอาทร สอนสุภาพ
นายอาทิจะรัญ สายทอง
นายอาทิตย ขูรีรัง
นายอาทิตย เคนชมภู
นายอาทิตย โยมดวง
นายอาธร คนเสงี่ยม
นายอานนท การพันธุทา
นายอานนท พุมเรือง
นายอานุเทพ บุญอบ
นายอานุพันธ เทพรักษา
นายอามะ เจะดีแม
นายอารักษ สุวรรธนะ
นายอาลี แซะอามา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๒๖๙

นายอาวุธ ปุยะติ
นายอาหามะ ยาเซาะ
นายอาหามะ สะอะ
นายอํานาจ ทองอราม
นายอํานาจ นกดํา
วาที่รอยตรี อํานาจ บํารุงแนว
นายอํานาจ บุญอนันต
นายอํานาจ วรนุช
นายอํานาจ ศรีทิม
นายอําพล จันทรละออ
นายอําพล นามเชียงใต
นายอําพล พรมสุบรรณ
นายอําพันธ โสภักดี
นายอิทธิเดช สิทธิจันทร
นายอิทธิพล หันมา
นายอิศรา โรจนบวร
นายอิศรา อยูหวาง
นายอุดม กูลดี
นายอุดม โคตรโสภา
นายอุดม เทพวงค
นายอุดร มีทรง
นายอุดร ยอดมงคล
นายอุทัย คําผม
นายอุทัย บรรเทิงใจ
นายอุทิศ กําลังรัมย
นายอุทิศ ศรีทอง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอุเทน กาญวิจิตร
นายอุเทน เชื้อวังคํา
นายอุเทน มังคละ
นายอุเทน มาทํามา
นายอุเทน ฮอสิทธิสมบูรณ
นายอูเซ็น หะยีแยนา
นายเอกชัย นามนนท
นายเอกชัย ปานัน
นายเอกชัย ศรีภู
นายเอกชัย สุขเคหา
นายเอกบดินทร กิตติจริยา
นายเอกรินทร ศรีผอง
นายเอกสิทธิ์ ทองไฝ
นายโอภาส บุญรอง
นายโอภาส เมฆสุวรรณ
นายโอวาท อดทน
นายโอศนัย สือแม็ง
นายฮาแว สาแม
นางกชนิภา วันทะนีย
นางสาวกชรัตน วิกล
นางสาวกนกกาญจน ฉวีวงศ
นางกนกกาญจน ดอนหัวบอ
นางกนกกานต ดวงสุนทร
นางสาวกนกพร โชคชัย
นางกนกพร นันทา
นางสาวกนกพร สุขสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๓๒๑

นางสาวกนกพรรณ ไชยวงศคต
นางกนกรัตน ราตรีโชติ
นางสาวกนกรัตน อิ่มประเสริฐ
นางสาวกนกวรรณ แกวยก
นางสาวกนกวรรณ คันสินธ
นางกนกวรรณ จรูญจันทร
นางกนกวรรณ จองคํา
นางสาวกนกวรรณ จันทรกลม
นางสาวกนกวรรณ แชนสีดา
นางสาวกนกวรรณ ดีประเสริฐ
นางกนกวรรณ ไตรพนม
นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิ่ง
นางกนกวรรณ ศิริเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อินทรสูต
นางกนกวรรณ อูสุวรรณ
นางกนกอร กาทอง
นางสาวกนกอร ดุมชัยภูมิ
นางกนิษฐดา เขตรัมย
นางกนิษฐา ภักดิ์จรุง
นางสาวกนิษฐา ยศกระโทก
นางกมลฉัตร โลหสุวรรณ
นางสาวกมลชนก จันทนะชาติ
นางกมลทิพย กาลาม
นางสาวกมลทิพย ชมชาติ
นางกมลทิพย มะหะแซ
นางกมลทิพย ศิริทัพ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๓๔๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกมลพร ศรีชัย
นางสาวกมลรัศม พลบุรี
นางสาวกมลลักษณ ภูฆัง
นางสาวกมฬชัญภัทฐ หรั่งวัฒนพานิช
นางกรจิรัสย ชัยวัณณคุปต
นางกรภัทร คุณาธร
นางกรรฑิมา แขนา
นางสาวกรรณภิรมย ชัยปริญญา
นางกรรณิกา เถาปฐม
นางสาวกรรณิกา ปญญะติ
นางกรรณิการ ดวงตะวัน
นางสาวกรรณิการ ดาวธง
นางสาวกรรณิการ ติสันเทียะ
นางสาวกรรณิการ มูลวิชัย
นางกรรณิการ ศรีกอเกื้อ
นางกรรณิการ หมื่นอินทร
นางกรรณิการ อสิพงษ
นางสาวกรวยทอง แยมศรี
นางกรวินทตา ทนงค
นางสาวกรศิริ พิลารักษ
นางสาวกรองจิตร เพชรกาศ
นางกรองทิพย คาโส
นางสาวกรุณา นัคราจารย
นางสาวกรุณา พวงสมบัติ
นางกฤตติกา บุญประเสริฐ
นางกฤตยา ไชยราช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๓๗๓

นางกฤติมา วงษอนันท
นางกฤติยา ชอบดี
นางกฤติยา ภูจํานงค
นางกฤติยา สุขกมล
นางกฤษฎาวรรณ กุมภากูล
นางสาวกฤษณา แซฉั่ว
นางสาวกฤษณีย ปตุรัตน
นางกลิ่นร่ํา ศรีสรางคอม
นางกวิสรา ศรีศักดา
นางกองกาญจน เดชผล
นางกองมี จันทบาล
นางกอบแกว ธูปขุนทด
นางสาวกังสดาล หงษนอย
นางกัญญณัฐฏ สมบัติวงศ
นางสาวกัญญพร พิมพบุตร
นางสาวกัญญภัคพิมพ อุดมวงษ
นางสาวกัญญา ขําดวง
นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์
นางสาวกัญญา มั่นคง
นางสาวกัญญา ราชหุน
นางกัญญา ศรีทองสุข
นางสาวกัญญาณัฐ อินปนสา
นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ
นางสาวกัญญาภัค อยูอุย
นางสาวกัญญารัตน นิธิเจริญ
นางกัญญารัตน สาระพันธ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๓๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกัญยา บัวตูม
นางสาวกัณฐิกา สุระโคตร
นางสาวกันตพิชญา เมฆโหรา
นางสาวกันตา บุญหลักคํา
นางกันติยา สนธิเมือง
นางกันธมล เพชรคง
นางสาวกันธิชา เพชรดี
นางกันยลักษมิ์ นวลอินทร
นางสาวกันยา สรอยจิตร
นางกันยารัตน สุวรรณไตรย
นางสาวกันยาวีร ลีวาณิชย
นางกัลญา ศรีบุรินทร
นางสาวกัลปงหา บีรู
นางกัลยา พรมสาสน
นางกัลยา ศรีเขม
นางกัลยา หาญสงคราม
นางกัลยา อุเมมุระ
นางสาวกัลยาณี บุตรดีวงศ
นางสาวกาญจณี พลหมั่น
นางสาวกาญจนา กฎแกว
นางกาญจนา กลาหาญ
นางกาญจนา เกื้อกูล
นางกาญจนา โคตรโสภา
นางกาญจนา จันทรจร
นางสาวกาญจนา ใจดี
นางกาญจนา ฉวีจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๔๒๕

นางกาญจนา ชุมบุญมา
นางสาวกาญจนา เดชสม
นางสาวกาญจนา ตาดี
นางสาวกาญจนา ตุนคําแดง
นางสาวกาญจนา ทองคํา
นางกาญจนา ทะแยง
นางกาญจนา ทาวขวาง
นางกาญจนา ธนะขวาง
นางสาวกาญจนา บัวเบา
นางกาญจนา บุญเกตุ
นางสาวกาญจนา บุญโสดากร
นางกาญจนา ประจําเมือง
นางกาญจนา ปวงคํา
นางกาญจนา ผาบจุงกุง
นางกาญจนา ยอดมาลี
นางกาญจนา ศรีสุข
นางกาญจนา สุขกาย
นางกาญจนา หนูเสน
นางสาวกาญจนา โฮกออน
นางกาญดา อรัญศักดิ์
นางกาตีนี แซะนุง
นางสาวกานจอง พันชนะ
นางกานดา แสนคํา
นางสาวการตีนี กีลีมอ
นางกาลกนก โพธิ์งาม
นางกิ่งกาญจน วาโย

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๔๕๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกิ่งกาญจน สาลี
นางกิ่งกาญจน โสภาวิบูลรัตน
นางกิ่งแกว เกยพุดซา
นางกิ่งแกว บํารุงรัตน
นางกิตติพร อาจวิชัย
นางกิตติภูมิ สาชะรุง
นางสาวกิตติมา สุดทอง
นางสาวกิตติมา อภิบาลแบ
นางสาวกิตติยา จันทรพวง
นางกิตติยา อินทรศิลา
นางสาวกิตยาภรณ สนธิพงษ
นางสาวกิติพร พลศร
นางกิติยาภรณ เบญจทรัพยไพศาล
นางกุง สีสด
นางกุญชภัสส พงษพานิชย
นางสาวกุลชา แกวน้ําอาง
นางกุลตรีญาร กานเกตุ
นางสาวกุลนิษฐ ทองเกลี้ยง
นางสาวกุลภัสสร เรือนคํา
นางกุสมา สะนิ
นางสาวกุสุมา ประเสริฐสังข
นางสาวกุสุมา เพ็งอินทร
นางกุหลาบ เกิดสิน
นางสาวกุหลาบ วงษลุน
นางสาวเก็จกาญจน จุมพลมา
นางสาวเกศฎาพร สุดชา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางเกศทิพย ศุภวานิช
นางสาวเกศรา ขันทองดี
นางสาวเกศรา เพียงกระโทก
นางเกศรากร มีเมล
นางเกศรินทร แขวนสันเทียะ
นางสาวเกศรินทร มีลาภ
นางสาวเกศศิรินทร พึ่งบุญ
ณ อยุธยา
นางเกศสุดา นุมพรหม
นางสาวเกศินี ทศวารจันทรา
นางเกศินี พูลทรัพย
นางสาวเกศินี วงศชาลี
นางสาวเกษณี ปละอุด
นางเกษณี สีไพร
นางเกษมณี พิมพเวิน
นางเกษร สมาทอง
นางเกษรา รัศมีกฤตภาส
นางเกษราภรณ สระแกว
นางเกียรติสุดา วรส
นางแกวตา โคตรชัย
นางสาวโกสุม สังขกูล
นางสาวใกลรุง สําเภาทอง
นางสาวไกรษี ตุนา
นางสาวขจีรัตน ขุมโมกข
นางขนิษฐา การะสิน
นางขนิษฐา คมขํา

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล
นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
นางสาวขนิษฐา ชื่นตา
นางขนิษฐา วิเศษแสงสี
นางสาวขนิษฐา สกุลวา
นางสาวขนิษฐา เอมหอง
นางขวัญจิตต อังกระโทก
นางขวัญจิตร กิ่งกัลยา
นางขวัญจิรา เจะแว
นางขวัญใจ ทองนาม
นางสาวขวัญใจ พูลสวัสดิ์
นางขวัญใจ อินทรปาน
นางสาวขวัญชนก กัญทาทอง
นางขวัญตา ไพศาล
นางขวัญตา สุรวิทย
นางขวัญนภัทร สืบสุนทร
นางขวัญนภา เวชกร
นางขวัญนรี คณาเสน
นางขวัญปวีณ สรรสรพิสุทธิ์
นางขวัญฤดี ยะรินทร
นางสาวขวัญฤทัย ทองแท
นางขวัญฤทัย ทั่งเหล็ก
นางสาวขัตติยา หันทยุง
นางขัตติยา อําคาศักดิ์
นางเขมจิรา ปญสุวรรณ
นางสาวแขนภา สีนะทิพย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวไขมุก หังสบุตร
นางสาวคคณา พลับเพลิง
นางสาวคณิตา แกวทา
นางสาวคนึงนิจ นาคนอย
นางคนึงนิตย เนียมหอม
นางคมคิด ศรีสุข
นางสาวคริษฐา เฉนียง
นางสาวคริษฐา เผาปนตา
นางคอซียะ มีจันทร
นางคอยรียะห จันทรสนิท
นางคอลีเยาะ อาลีมามะ
นางสาวคํานวน ใจชื้น
นางสาวคําพอง พิมพสา
นางคีรีพร สนชาวไพร
นางคุณากร คําสุข
นางสาวเครือวัลย ชูหนู
นางสาวเครือวัลย ดวงพร
นางแคทลียา ใจมูล
นางไคริกา สุภัทราชัย
นางสาวฆณภัส ชีใหม
นางงามจิต จิตจักร
นางงามพรรณ ธิปตย
นางสาวจงกรณ ชมภูวงศ
นางสาวจงกล ดําละเอียด
นางสาวจงกลวรรณ เขตตลาด
นางจงจินต จันทรโกะ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจงรักษ ประถมภาส
นางสาวจงรักษ ปญญารัตนกุลชัย
นางจงศิริ วิวัฒนเชาวพันธ
นางจงศิลป จรหอมเฮา
นางสาวจณาพิชญ อาสนาชัย
นางสาวจตุพร แกวพวง
นางสาวจตุพร พงศพีระ
นางสาวจตุพร วาทีเสง
นางสาวจตุพร เหลาพิลัย
นางสาวจรรทิมา หลงประไพ
นางจรรยา กันติ๊บ
นางจรรยา พรหมทอง
นางจรรยา ศรีมังคละ
นางสาวจรรยา ศรีสังขงาม
นางสาวจรรยารัตน ลวดเงิน
นางจรวยพร คงมี
นางจรวยพร ผูเลี้ยง
นางสาวจรัสศรี เย็นรัตน
นางจริยา จันทรสุข
นางจริยา ชายนะ
นางจริยาภรณ คุมพันธ
นางจริยาภรณ ปรีประเสริฐ
นางจริยาภรณ ระวังวงศ
นางสาวจริยาภรณ ลิลากุด
นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทอง
นางสาวจอมขวัญ นครไธสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจักรี ทารการ
นางจันจิรา จันทรดาประดิษฐ
นางจันจิรา เจตบุตร
นางจันจิรา ดานทอง
นางจันจิรา หมั่นบอแก
นางจันทณา หวาวันจารย
นางจันทนา แขมคํา
นางจันทรจิรา ชมตะคุ
นางสาวจันทรจิรา วงศกรวิจิตร
นางจันทรธิดา สารรัตน
นางจันทรเพ็ญ แกวใส
นางจันทรเพ็ญ จําเริญ
นางจันทรเพ็ญ ดําคง
นางสาวจันทรเพ็ญ ทองภูเหวด
นางจันทรเพ็ญ โพธิ
นางสาวจันทรเพ็ญ โพธิสาร
นางสาวจันทรเพ็ญ ไพรเสถียรสุข
นางสาวจันทรเพ็ญ วรรณขาว
นางจันทรเพ็ญ แสนชัย
นางจันทรเพ็ญ โสมา
นางจันทรแรม แดงทาขาม
นางจันทรแรม ภูเยี่ยมจิต
นางจันทรา จํานงการ
นางจันทรา ทิพยสง
นางสาวจันทริมา โพธิ์ประพันธ
นางสาวจันทิพย สุวรรณพันธ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจันทิมา จันทะหาร
นางสาวจันทิมา โชติชัย
นางสาวจันทิมา ทองใบ
นางจันทิมา ทองสุกใส
นางสาวจันยา ศรีนวล
นางสาวจาริยา เตชะวรรณโต
นางจารี กล่ําเกลื่อน
นางจารุณี กระฐินทอง
นางจารุณี แกวศรีทอง
นางจารุณี คํามี
นางจารุณี ณิลกําแหง
นางสาวจารุณี เริกชัย
นางสาวจารุดา เจริญสาร
นางสาวจารุมาศ มีเสือทอง
นางสาวจารุมาศ ยานกาย
นางจารุวรรณ เคนถาวร
นางสาวจารุวรรณ จําเนียรสุข
นางสาวจารุวรรณ สิงหลา
นางจารุวรรณ สุขเจริญ
นางจารุวรรณ สุขสวัสดิ์
นางจารุวรรณ สุทธิประภา
นางสาวจําปา สุขสวาง
นางจํารูญ ตันแยมแกว
นางสาวจิณณพัต ปานภูมิ
นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
วาที่รอยตรีหญิง จิดาภา เมธากุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิดาภา ศรีสุข
นางจิตตรัตน ออนยะลา
นางจิตติญา ศรีจันทร
นางจิตตินาถ ทองออน
นางจิตยาภร พิมพิสาร
นางจิตรดวง ศิริวรรณ
นางสาวจิตรลดา เจริญสุข
นางจิตรลดา ประสมศรี
นางสาวจิตรลดา พรรณะ
นางจิตรา นาคมูล
นางจิตรา ศรีสารคาม
นางจิตราพร ไขไพวัน
นางจิตสําราญ วงคราชา
นางสาวจินดาพร ทองอม
นางสาวจินดาภรณ ชวยสุข
นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน
นางจินตนา ฉิมพลีพันธ
นางสาวจินตนา ทองสีนวล
นางจินตนา บุตรศรี
นางสาวจินตนา พุมไสว
นางจินตนา ยารัมย
นางจินตนา รอดขันเมือง
นางสาวจินตนา รัตนชัย
นางจินตนา สุหงษา
นางสาวจินตนา หาญกุล
นางจิรฉัตร เกี่ยสุวรรณศิลป

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
นางจิรนันทร ขันภิบาล
นางจิรพรรณ จันทรเทศ
นางจิรภรณ เดชเจริญ
นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
นางสาวจิรวรรณ อางทอง
นางสาวจิรวรรธิ์ บุญปก
นางจิรัชญา พัดศรีเรือง
นางจิรัฐยา ผองใส
นางจิราพร กตารัตน
นางสาวจิราพร จันทรบุญแกว
นางจิราพร ผลสวาง
นางจิราพร พานสุวรรณ
นางสาวจิราพร แพนอย
นางจิราพร ใยวัน
นางจิราพร ศรีคงแกว
นางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์
นางสาวจิราพัชร ธิสกุล
นางสาวจิราภรณ คีรีสันติกุล
นางจิราภรณ จันทรดี
นางจิราภรณ ฉิมภักดี
นางจิราภรณ อินทะวงศ
นางจิราวรรณ กุออ
นางสาวจิริสุดา ชาญธัญกรณ
นางจิศดา ยิ่งทรัพย
นางสาวจิฬ นามศรีโคตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวจีรนันท คําพิลา
นางจีรนันท ชัยพัฒน
นางสาวจีรนันท บุตรคําโชติ
นางสาวจีรพรรณ วงศวิรัติ
นางจีรภา แฝงเพชร
นางสาวจีรวรรณ บุญหลาย
นางสาวจีรวรรณ ยอดนวล
นางจีรวัฒน จันทรแกว
นางจีระนันท เปรมจิตร
นางสาวจีระนุช สงพูล
นางจีระวรรณ วงศฉลาด
นางจีราพร หนูรักษ
นางสาวจีราภรณ มิ่งขวัญ
นางจีราวรรณ เลิศกุลทิพย
นางสาวจุฑาทิพย พลเยี่ยม
นางจุฑาภรณ นาคประวัติ
นางจุฑามาศ ชุณหสกุล
นางจุฑามาศ ชูสกุล
นางจุฑามาศ ไทยเหนือ
นางสาวจุฑามาศ มงคล
นางสาวจุฑามาศ วงษเขียว
นางสาวจุฑามาศ วรพัฒนผดุง
นางจุฑามาศ แสนใจ
นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
นางสาวจุฑารัตน เมืองละออง

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจุฑารัตน เวียงลอ
นางสาวจุฑารัตน สุพลแสง
นางจุฑารัตน เสนาะศัพย
นางสาวจุฑารัตน อนชนะ
นางจุรีรัตน ชีวาจร
นางจุรีรัตน สงณรงค
นางจุไรรัตน ลอแม
นางสาวจุไรรัตน สมบูรณมาก
นางจุลัดดา นารถน้ําพอง
นางสาวจุลีพร ชะโนวรรณ
นางจุไล โฉมงาม
นางจุฬวดี ศรีโยธี
นางสาวจุฬาลักษณ ชวงลาภ
นางสาวจุฬาลักษณ ชํานาญกิจ
นางจุฬาลักษณ พนาลิกุล
นางสาวจุฬาลักษณ ภูปญญา
นางจุฬาวรรณ กาเมือง
นางจุฬาวรรณ สุวรรณศรี
นางจูเรียะ ศรีทัพไทย
นางเจณจิรา ไกรนรา
นางเจนจิรา ชุมทองพิทักษ
นางสาวเจนจิรา เอี่ยมออน
นางเจนตจุฬา คําดี
นางเจะปาตีเมาะ มะรอแม
นางเจะฟารีดะห แวนาแว
นางสาวเจะรอหานิง เจะอารง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวเจียมจิตร มะลิรส
นางสาวแจมจันทร พลบําเรอ
นางแจมจันทร วรสาร
นางใจทิพย โคตรวิชา
นางฉัตรชฎา อํานา
นางฉัตรฑริกา มลาขันธ
นางฉัตรสุดา เวฬุวณารักษ
นางฉัตรอมร ภูทอง
นางสาวฉันฑิตา มะโนรา
นางสาวฉันทนา บุญศรี
นางฉันทนา พวงเดช
นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
นางโฉมฉาย ฉิมสงา
นางสาวโฉมสุรีย แสนเสน
นางชญาณิศ มงคุณแกว
นางชญาดา ผิวออน
นางชญานันท ใจเปง
นางชญานิน อดุลยฐานานุศักดิ์
นางชญานิศา สุธีพิเชฐภัณฑ
นางชญานิษฐ เพชรรัตนมุณี
นางชฎาภรณ สกัลยา
นางสาวชฏาพร วงศใหญ
นางชดาภรณ ระยับศรี
นางชนกพร อารยะทรงศักดิ์

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวชนญา นอยเนตร
นางสาวชนภรณ อือตระกูล
นางสาวชนมนิภา วรรณไพบูลย
นางชนัญธิดา วันดี
นางชนัดตา ไทยถาวร
นางสาวชนากานต โชติพิรัตน
นางสาวชนากานต หมื่นพันธชู
นางชนาธินาถ มางาม
นางชนิดา ขําจาด
นางชนิดา เนตรแกว
นางชนิดา วงคเพ็ชร
นางชนิตกานต คําวัน
นางสาวชนินนาถ แกวดีเลิศ
นางสาวชนิสรา พันวัน
นางชมพูนุท เพ็งจันทร
นางสาวชมพูนุท โสลันดา
นางสาวชมัยพร สุวรรณ
นางสาวชรินยา สุขยอย
นางชโรพร ผาดไธสง
นางชลกานต เหรัมพกุล
นางชลชล ลิ่มสุวรรณ
นางชลดา แกวเจริญสันติสุข
นางสาวชลดา อรามจันทรเพ็ญ
นางชลธิชา คงรัตน
นางชลธิชา จันทพันธ
นางสาวชลธิชา ธรรมใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางชลธิชา พิมพทอง
นางชลธิชา อนันตนาวี
นางสาวชลพรรธน กุลศรีวรเมศร
นางสาวชลิดา ศุภสาร
นางชลี ใจออน
นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนา
นางสาวชวนพิศ ชาวงศ
นางชวนพิศ วีระวงศ
นางสาวชอกาญจน คงจินดา
นางชอผกา พิศพล
นางชะนัตรตา ตุมบุตร
นางชัชฎาพร ชาญดวยวิทย
นางชัชฎาพร สาระพงษ
นางชัชวาภรณ แพงมา
นางชัญชนา ทุนอินทร
นางสาวชัญญานุช แชมรัมย
นางชัญญานุช เนริกูล
นางสาวชาตินี ศิริพงษไทย
นางสาวชาลินี วิเศษจันทร
นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลพร
นางสาวชิดชนก พวงคต
นางชิลาลักษณ นามวงค
นางสาวชีวัน บุญตั๋น
นางชื่นจิต สุระนาถ
นางชื่นจิตร บุตรมาลา
นางชุกฤตา เทศพันธุ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชุดาภรณ แพทยสวัสดิ์
นางสาวชุติกาญจน ขุนทอง
นางชุติกาญจน นอมสําโรง
นางชุติกาญจน เนตรประโคน
นางชุติกาญจน ศรีปริพัฒนกุล
นางสาวชุติมันต วุฒิมานพ
นางชุติมา แกวเกา
นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์
นางชุติมา นานา
นางชุติมา ปลองใหม
นางชุติมาภรณ ฝนกระโทก
นางชุรีพร ปวระนา
นางชุลีรัตน เกิดมั่นคง
นางสาวชูใจ ศิริทิพย
นางชูตินันต สิทธิโยธิน
นางสาวเชษฐธิดา คําเนาว
นางซัยตง แวเตะ
นางซัลมี สารอเอง
นางซากีเราะ บาเหะ
นางซานีตา เจะจาโรจน
นางสาวซารอ อาแว
นางซารีนา บิง
นางซารีฮะห ปูเตะ
นางซาแลฮา ศรีริกานนท
นางซาอีดะห บือราเฮง
นางซาฮารา พาลาบูเกะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางซุลราณี สัสดีวงศ
นางซูบายดะ สีละรู
นางไซนะ สาหะ
นางไซนับ วานิ
นางสาวไซนุง สามะ
นางฌัลลิกา ฟนเฟอง
นางสาวฌายณิตา กมขุนทด
นางสาวญาณัจฉรา สุดแท
นางญาณิศา วิเชียรเพริศ
นางสาวญาธิดา นอยเภา
นางฐานิตรวี ตามสุขสนธิ์
นางสาวฐานิษตา สีหนาท
นางสาวฐิตาภรณ สรอยแกว
นางฐิตาภา แดงนอย
นางฐิตารีย แสงสุวรรณ
นางฐิติกาญจน วงษกระสันต
นางสาวฐิติกานต แกวดวงตา
นางสาวฐิติชญา สังขพงษ
นางสาวฐิติมา ปนแกว
นางสาวฐิติยา เงาสารี
นางฐิติรัตน ไชยประเสริฐ
นางสาวฐิติรัตน พันธพรม
นางสาวฐิติรัตน มณีเสวตร
นางฑิฆรรมพร ขําตรี
นางเฑียนกานดา สิงหทองลา
นางสาวณฐพร มูลอําคา

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางณณัฏฐ เตทิ
นางณภัค แสนสิมานนท
นางสาวณภัทร สุริทะรา
นางสาวณภัทรดา โชคธนัยธาดา
นางสาวณภาย ทนงค
นางสาวณรงค จันทรมหา
นางณรินทร นอยพิทักษ
นางณฤมณ พันธุเวียง
นางณหทัย ขุนแผว
นางสาวณัชชนิฏฐา พุมชุม
นางณัชชา กานตนพกุล
นางสาวณัชชา โคตรสินธุ
นางสาวณัชชา อาจสามารถ
นางณัชชารีย ศรีจันทร
นางณัชปภา รูนอม
นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ
นางณัฎฐณิชา บุญวรรณ
นางณัฎฐวริน เวียงนนท
นางณัฏฐกานดา ดําศรี
นางณัฏฐชิตา แสงประสิทธิ์
นางณัฏฐณิชา จําปาออน
นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม
นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร
นางณัฏฐนิภา เสนทองแกว
นางสาวณัฏฐิณี ปนตา
นางสาวณัฐกาญจน เลิศยะโส

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวณัฐกานต จอมขันเงิน
นางณัฐกานต พูลศรี
นางสาวณัฐกานต ใสดี
นางสาวณัฐจรีย กาญจนรจิต
นางณัฐชนก สิงหชัย
นางณัฐชนาถ พิมุน
นางณัฐชยา ทาอามาตย
นางสาวณัฐชยา วิริยะสรางตน
นางณัฐฐธมล สอโส
นางสาวณัฐฐินันท โอกระโทก
นางสาวณัฐฑณัณฐ สาละศาลิน
นางสาวณัฐณิชา ขุนปญญา
นางณัฐณิชา สวัสดี
นางณัฐติกา ขวกเขียว
นางสาวณัฐธยาน นําพา
นางณัฐธิดา โวหาร
นางสาวณัฐธินันท ดอนนันชัย
นางสาวณัฐนันท ผลพิบูลย
นางสาวณัฐนันท พงษธนาวิสิฐ
นางณัฐนันท พวงประโคน
นางสาวณัฐนันท หันยี่ไล
นางสาวณัฐนันทน สําราญสุข
นางสาวณัฐนิชา ใจมั่น
นางสาวณัฐปภัสร ศรีตะลหฤทัย
นางณัฐพร การศิริ
นางณัฐพร จําปาวิจิตร

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางณัฐพร นะราณรัมย
นางสาวณัฐภควดี พันธุโพธิ์
นางสาวณัฐมน สมตน
นางณัฐมน เฮียงสุข
นางณัฐยา อนุพันธ
นางสาวณัฐรดา กานุวงศ
นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก
นางณัฐริณี พลเล็ก
นางณัฐริณีย สาระพัฒน
นางณัฐริดา มูลนาม
นางสาวณัฐวรรณ คําเมือง
นางณัฐสิมา ศรีชัย
นางสาวณัฐาพร สมชู
นางสาวณาตยา ไชยเมือง
นางสาวณาตยา ศรีคง
นางณิชกานต ชมวรกุล
นางณิชา บุญสถิตย
วาที่รอยตรีหญิง ณิชาภัทร ธิปตย
นางสาวณิชาภัทร พุมทอง
นางณิชาภัทร เส็งเครือ
นางณิธิมา เดือนกลาง
นางสาวเณริศา พรหมวิลัย
นางดรุณี กมลชิตร
นางดรุณี จันทะสอน
นางสาวดรุณี มณีสังข
นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางดลภัคษร แสงฉวาง
นางดลยา หลงสอน
นางสาวดวงกมล สุริยะวงษา
นางดวงใจ ดวงสุภา
นางสาวดวงดาว จําปาสา
นางดวงดาว ณ พัทลุง
นางดวงดาว บุตรแดงนอย
นางสาวดวงเดือน ณ นคร
นางดวงเดือน เทพยศ
นางดวงเดือน วินิจฉัย
นางดวงเดือน แสงวิเศษ
นางดวงตา จงสมจิตร
นางดวงนพร ทองเถาว
นางสาวดวงนภา ศรีจันทร
นางสาวดวงนภา อินยะยศ
นางสาวดวงเนตร ดําริห
นางสาวดวงพร วุฒิมานพ
นางดวงพร สุขสวัสดิ์
นางดวงพร สุจันทร
นางสาวดวงรักษ จันทรชัง
นางดวงรัตน จงรักษ
นางดวงรัตน อินทรีย
นางดวงฤดี ศรีบุรมย
นางดวงลักษณ เพ็ญธิสาร
นางดวงหทัย บวรกิจดํารงเลิศ
นางสาวดอกลักษ วรยศ

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางดารณี ไตรยสุทธิ์
นางสาวดาราลักษณ คาคาม
นางดาริวัลย สาดีน
นางดารุณี ประทีป ณ ถลาง
นางสาวดาเรศ วิเศษหวาน
นางดาเรศร บุญสวัสดิ์
นางดาวใจ เลียดรักษ
นางดาวใจ ศรีสองเมือง
นางสาวดาวประกาย ทาธง
นางดาวประกาย ระโส
นางดาวรัศมี รีรัตน
นางดาวรุง สุระศรี
นางดาวรุง คุมนายอ
นางสาวดาวเรือง คํามะณี
นางดาวเรือง จันทรเชื้อ
นางดาวเรือง ภูงาแกว
นางสาวดาวเรือง ศรีหทัย
นางสาวดาวไสว ขุนทอง
นางสาวดาแวน ทํารี
นางดุจดาว ธํารงคประดิษฐ
นางสาวดุษฏี พุมโพธิ์
นางดุษราภรณ สุวรรณ
นางเดนนภา บุราคร
นางเดือนแจม สอนวิเศษ
นางเดือนใหม นาพยัพ
นางตติพร เลหกล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวตรองปญญ ทรายทอง
นางตวงพร ทรายคํา
นางตวรรณ ทองหลาบ
นางตองจิต ชวยรักษ
นางสาวตอฮีเราะ ดือเระ
นางสาวติณณา สีสมญา
นางตุลารัตน วาทะวัฒนะ
นางตูแวหาสนะ กูจิ
นางสาวเต็มใจ ภูวิชัย
นางเติมทรัพย มวงกลาง
นางเตือนใจ พลกูล
นางเตือนใจ แสงสีแกว
นางเตือนตา ยอดนครจง
นางสาวถนอม โนนะบุตร
นางถนอม พิลาภ
นางถนอมจิต จันทรพินิจ
นางถวิลรัตน สระหอม
นางสาวทวีทรัพย แกวเรือง
นางทองจันทร มิระสิงห
นางทองปกษ นอยสันเทียะ
นางสาวทองรักษ ฤทธิ์ไธสง
นางสาวทองสุข ไทรนอย
นางสาวทองหลอ จันทรา
นางทักษิณา ทองศรี
นางทักษินาวรรณ มั่นใจ
นางสาวทัตนิชา อารีสนั่น

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางทัศนวรรณ สุขทอง
นางทัศนีพรรณ มะลิดวง
นางสาวทัศนีย ตั้งสุวรรณกุล
นางสาวทัศนีย เนตรประโคน
นางทัศนีย บุนนท
นางทัศนีย พงษสุวรรณ
นางทัศนีย พรมสอาด
นางสาวทัศนีย สนั่นเอื้อ
นางสาวทัศนียพร กลิ่นแกว
นางทาริกา กางกําจัด
นางสาวทาริกา ขวัญปลอด
นางทิตยาพร ปลอดกระโทก
นางสาวทิพภา อภิชาติสกุล
นางทิพยเกสร อึ้งเจริญไพศาล
นางสาวทิพยพากร พรหมแกว
นางทิพยรัตน นันหัดทัย
นางสาวทิพยวรรณ ทัพกรุง
นางทิพยวรรณ เสวิคาน
นางสาวทิพยสุคนธ หรี่จินดา
นางสาวทิพยสุดา เมฆประยูร
นางทิพรัตน คําแพง
นางทิพรัตน ปะสีละเตสัง
นางสาวทิพวรรณ โคตรวงษ
นางทิพวรรณ ชุมเพ็งพันธ
นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางทิพวรรณ วรกิจพันธ
นางทิพวรรณ ศรทวม
นางสาวทิพวรรณ อยูฤทธิ์
นางทิพวัลย วงษอํามาตย
นางทิพวัลย ศรีโคตร
นางทิพานัน พรหมมาศ
นางสาวทิพารัตน ขันแกว
นางทิภาพร เทพภูมี
นางทิลาพร โสภิพันธ
นางสาวทิวา ผิวแดง
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
นางธนนันท แกวบุญเลิศ
นางธนพร กะบัง
นางธนพร เต็มเตะ
นางธนพร รางกายดี
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน
นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุล
นางธนะกิต ใหญสิมา
นางสาวธนัชพร กอนพันธ
นางสาวธนัญชนก แกจาม
นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล
นางธนัญญาภัค อินไช
นางธนัฏฐา เหรียญเครือ
นางสาวธนาวดี อินทะนอย
นางธนิตตา รอดสุนทรา
นางธนิศา ศิริแกว

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธนิษฐา กุลวงค
นางสาวธนิษฐา ช่ําชอง
นางธมนวรรณ คําเรือง
นางสาวธมลชนก แกวเรือง
นางสาวธมลวรรณ มาตรสิงห
นางธราธร บุญเสริม
นางธวัลรัตน นพคุณ
นางธัญชนก อุนโสดา
นางสาวธัญญนรี อาวะรุณ
นางสาวธัญญรัตน บัวพันธ
นางสาวธัญญาภรณ ลาฮาม
นางธัญญารัตน คําเขื่อง
นางสาวธัญญารัตน แวนแควน
นางธัญญาวี พงศสรสิทธิ์
นางสาวธัญพร ตันหยง
นางสาวธัญลักษณ ชัยทรัพย
นางธัญลักษณ อาจเอี่ยม
นางสาวธัญวรัตน อุปถัมภ
นางธันยนันท จันเต
นางสาวธันยพร ไชยโคตร
นางธันยภัส สีดาดิลกกุล
นางสาวธันยา ชิณกะธรรม
นางธันยาภรณ เนาวสินธ
นางสาวธันยาภัทร เธียรทองอินทร
นางธันยารัตน หมวกรอง
นางธารรริน ไพโรจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธิฌานันท ปองกัน
นางธิดา ศิลาทอง
นางธิดารักษ แสงลี
นางธิดารัตน โชติกยานนท
นางสาวธิดารัตน ไตรยขันธ
นางสาวธิดารัตน พจนธารี
นางสาวธิดารัตน พิมพศรี
นางธิดาวรรณ อุทธา
นางสาวธิดาวัล มะธุระ
นางธิติมา โฮมแพน
นางธิติยา กลมวงศ
นางสาวธีรณี ติยะศิริ
นางธีรดา แกวบุญปน
นางธีรภรณ ถึงงามคุณทรัพย
นางสาวธีรวรรณ พันธุจํารัส
นางสาวนกกระจิบขาวโพด มงคลชาติ
นางสาวนกอร ศรีวิลัย
นางนงคนาถ ตุดาลจิตติ
นางสาวนงคนุช นาพรมเทพ
นางนงคนุช พันธพืช
นางนงคนุช เหลืองประมวล
นางสาวนงคเยาว นามไธสง
นางสาวนงคใย สุดตา
นางนงครักษ นามเสาร
นางนงคราญ บุญปด
นางนงนภัส พงศสุพัฒน

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนงนาฎ มีลาภ
นางสาวนงนาฏ ยั่งยืนยง
นางนงนุช ชีวะกุล
นางนงนุช มณเฑียรชัย
นางนงนุช ยิ่งยืน
นางนงนุช ศาสตรสาระ
นางสาวนงนุช ศิริจันทร
นางนงนุช สีมาตา
นางนงเยาว สุขโนนจารย
นางนงลักษณ การะเกตุ
นางนงลักษณ เกปน
นางนงลักษณ แกวประดิษฐ
นางนงลักษณ นนตระอุดร
นางนงลักษณ ยศรุงเรือง
นางนงลักษณ ศรีพูล
นางนงลักษณ สวยกลาง
นางสาวนทนันทน ปาระมี
นางนนท คําดี
นางนนทลี โพธิ์ยา
นางนบชุลี เสาวนา
นางนพคุณ ครุฑหลวง
นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
นางนพมาศ สมคิด
นางนพรัตน เกิดทอง
นางสาวนพรัตน แกวศรี
นางนพรัตน แจงธรรม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง
นางนพวรรณ แตนสุย
นางนภพร รมณียกุล
นางสาวนภสร พูลสวัสดิ์
นางสาวนภัสนันท เดชนาดี
นางนภัสรชนัญ ภัทรพงศตฤณ
นางนภาพร กุลจันทร
นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
นางนภาพร พุมจันทร
นางนภาพร รสชา
นางสาวนภาพร ศรพรม
นางสาวนภาพร อัยวรรณ
นางนภาพร อุตสา
นางนภาพันธ ลาภเนืองอนันต
นางนภารัตน บุญหนัก
นางนมภรรณ วรรณงาม
นางสาวนราพร รัตนเรืองสี
นางนรินทร สุธรรม
นางนริศรา ดอนพรทัน
นางสาวนริศรา ประชาชิตร
นางสาวนริศรา ยะอิตะ
นางสาวนริศรา แสงจันทร
นางนริศรา อินทรเทศ
นางสาวนฤชา แกวเสนห
นางสาวนฤมล โกมิพัฒน
นางนฤมล ขัติยะ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนฤมล จักรแกว
นางนฤมล จันทรเขียว
นางสาวนฤมล จับจิตต
นางนฤมล ใจงาม
นางนฤมล ดวงแสง
นางนฤมล ทัดสา
นางนฤมล ธนาภรณ
นางนฤมล นกเผือก
นางนฤมล นวลอินทร
นางสาวนฤมล นายโรง
นางนฤมล สีหรา
นางนฤมล หลวงภักดี
นางนฤมล หลองทุง
นางนฤมล อรชร
นางสาวนฤมล อวบอวน
นางสาวนฤสรณ ทูบอแก
นางนลัทพร แกวอุดม
นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
นางนลินี มีริยะเกิด
นางนวพร ปรัชชัยกูล
นางนวพร วรรณมณี
นางนวพรรษ ฟกนาค
นางสาวนวรัตน งามลออ
นางนวรัตน แจมจํารัส
นางนวรัตน โชติประเสริฐ
นางสาวนวลจันทร กําพลขจรเกียรติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางนวลจันทร บุญคํา
นางสาวนวลจันทร สิทธิวงศ
นางสาวนวลจิรา เหลาหมวด
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางนวลปราง กาใจ
นางสาวนวลใย เจนสําโรง
นางสาวนวลศรี มั่งมี
นางนวลอนงค คําภูมี
นางนวลักษณ โยมเนียม
นางนอรีซัน อาแว
นางนะพาภรณ ปญญาสาย
นางนะฤมนต วรรณดี
นางนัจลาอ ปนดีกา
นางสาวนัชชา โสพุฒออน
นางนัฐทิญา สุขจันทร
นางนัฐวรรณ หลมเหลา
นางนัดดา บุตรราช
นางนัทธชวัล สมการ
นางสาวนันทกา จิรานันท
นางนันทนภัส คําเขียว
นางนันทนภัส พิมพะนิตย
นางสาวนันทนา ดอกไม
นางสาวนันทนา ตุนรัตน
นางนันทนา ถินวิจารย
นางนันทนา บริรักษ
นางสาวนันทนา ภาณุเมศ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนันทนา สมงาม
นางสาวนันทพร มุขวัฒน
นางนันทพร ลําใย
นางสาวนันทรัฐ คงดํา
นางสาวนันทรัตน ชาญชูวงศ
นางสาวนันทวดี บุญจุน
นางสาวนันทวรรณ เหลืองเอี่ยม
นางนันทวัน ปญญามา
นางสาวนันทวัน พิลึก
นางนันทวัน เพชรประเสริฐพร
นางสาวนันทวัน วงคบุญมา
นางนันทา จันทรประโคน
นางนันทิญา ฟองมี
นางนันทินานันทน ธนัทโรจนกุล
นางนันทิยา จางวาง
นางนันทิยา เชื้อสิทธิศักดิ์
นางนันทิยา ทองสิงห
นางนันทิยา พิศาลวนิชกุล
นางสาวนันทิยา วรจิตตานันท
นางนันธชา โชติระโส
นางนันธิดา เลื่อมใส
นางสาวนัสริน อาบู
นางนาจรี รามศิริ
นางนาซีเตาะ อีลา
นางนาซีลา สาเหาะ
นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางนาฏอนงค ศิริสวัสดิ์
นางนาตญา จันแสน
นางนาตยา พรหมพันธ
นางนาตยา แสงใสย
นางสาวนาถศิริ อันทอง
นางสาวนาริสา เรืองสุรีย
นางน้ําคาง สะเดา
นางสาวน้ําทิพย สุขเหมา
นางน้ําผึ้ง จันเจริญ
นางน้ําผึ้ง วงคสุพรรณ
นางสาวน้ําฝน สิทธิศรี
นางน้ําออย แสวงหา
นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี
นางนิชนันท สุกันทอง
นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ
นางนิไซนี กือจิ
นางนิตยนันท ยิ่งยงยุทธ
นางนิตยา กอนทอง
นางนิตยา คะใจ
นางนิตยา ใจวัง
นางสาวนิตยา ไชยปญหา
นางนิตยา เดชวิริยะรัตน
นางนิตยา นนทสะเกตุ
นางสาวนิตยา บุญมี
นางสาวนิตยา ประทุมวงศ
นางนิตยา มณีฉาย

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิตยา มุสิกะพันธ
นางนิตยา รัตนหิรัญกาญจน
นางนิตยา ศรีวิพันธุ
นางนิตยา สระสินธุ
นางนิตยา ใหมวุน
นางสาวนิตอนงค คงฤทธิ์
นางนิตินุช เสนาวงศ
นางนินะพา เครือวัลย
นางนิภา ไชยปายาง
นางสาวนิภา ผานวิลี
นางนิภา เพียงไพรชม
นางนิภาพร โฉมยา
นางสาวนิภาพร ดวงคํา
นางนิภาพร บัวแกว
นางนิภาพร เปนมงคล
นางสาวนิภาพร พูลทวี
นางนิภาพร สมงาม
นางนิภาพร สังขทอง
นางสาวนิภาพร สายประดิษฐ
นางนิภาพร อักษรดี
นางนิภาภรณ วรสาร
นางนิภาวรรณ พงษพีระ
นางนิ่ม ศรีละออง
นางนิยม ฤทธิ์เจริญ
นางนิยาธร ปนทะวงค
นางนิยาภรณ พฤกษาสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางนิรอซีดะห มะ
นางนิรัติศัย สุดเพาะ
นางนิลวดี บุตรศรีภูมิ
นางนิศากร ทองอราม
นางนิศาชล ศรีอรัญ
นางนิศารัตน ชื่นใจ
นางสาวนิสรา ขันธโพธิ์นอย
นางนิสรา บัญหนองสา
นางสาวนิสา จินนา
นางนิอารีฟา บินหะยีอารง
นางนีรนันต เย็นรมภบวรภัค
นางนุจรี มณีจันทร
นางสาวนุจรีย ภิรมย
นางนุชนาฏ วันชวย
นางสาวนุชนาถ จิโสะ
นางนุชนาถ พรศิริโชติรัตน
นางสาวนุชนาถ วงศอุดมศิลป
นางนุชรัตน เมืองโคตร
นางนุชรินทร แกวประเสริฐ
นางสาวนุชรี นาครอด
นางนุชรี แสนนา
นางนุชศรา โดงพิมาย
นางนุศรา แทวกระโทก
นางสาวนูรมาเดีย คอซา
นางสาวนูรีซัน สะมะแอ
นางนูรีนา บากาอาลี

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนูรียะ วาแมดีซา
นางสาวนูรียะห แวบือราเฮง
นางสาวนูรียา มะเซ็งจะ
นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน
นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม
นางสาวเนตรนภา บัวเกษ
นางสาวเนตระญา ปญจันทรสิงห
นางสาวเนาวรัตน เจตดุ
นางเนาวรัตน ชางนอย
นางสาวเนาวรัตน โตะเครื่อง
นางสาวเนาวรัตน บุตรเพชรรัตน
นางสาวเนาวรัตน รามัญเซะ
นางสาวโนรฮายานี ยีเตะ
นางสาวโนรีซัน ดอมิ
นางสาวบงกชธร เพิกนิล
นางบงกชษกรณ แซมสีมวง
นางสาวบรรจง ตระกูลโอสถ
นางสาวบราลี ชัยสิริ
นางบวร ศรีวิหลอด
นางบังอร บุญเกิด
นางสาวบังอร ปดทา
นางสาวบังอร ศรีดํา
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน
นางสาวบัวคํา จําปา
นางสาวบัวทอง กองแกว
นางบัวเรียน ดวงเงิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางบัวลี จําปาขีด
นางบัวไลย สิมงาม
นางบัวสร นามเที่ยง
นางสาวบานชื่น บุญเดช
นางบานเย็น ดําบรรพ
นางสาวบานเย็น บุตะมี
นางสาวบําเพ็ญ ขาวสงา
นางบุญกอง เทียนคํา
นางบุญณรักษ ขวัญนา
นางสาวบุญทิวา บุญเพ็ง
นางสาวบุญไพร หมูทองหลาง
นางบุญเรือน ดอนมอญ
นางบุณณดา ชวยรักษา
นางบุปผา ชาดา
นางบุปผา หันทยุง
นางบุปผารัตน สันทาลุนัย
นางบุรินทร คําโฮง
นางบุศกร ทรงแกว
นางสาวบุศรา ยกลวน
นางสาวบุษกร การอรชัย
นางสาวบุษกร ธิวะโต
นางบุษกร วงศสุวรรณ
นางบุษกร แววทองคํา
นางสาวบุษบง โฉมงาม
นางบุษบง ชัยเทพ
นางสาวบุษบา แกวมูล

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวบุษบา ทาทอง
นางบุษบา ผุยพันธ
นางบุษบา เพิ่มขึ้น
นางบุษบา เหมะวิศัลย
นางบุษยพรรณ ขันแหลม
นางบุษยมาศ หีบเพชร
นางสาวบุษยรัตน ปุตุรงค
นางบุษยสิริ กองแกน
นางบุษยา ชื่นครอบ
นางสาวบุษยา วิวุฒิ
นางสาวบุษรา พักกระโทก
นางบุษราภรณ ชื่นชม
นางสาวบุษราภรณ แสนพงษ
นางบุสดี พลอาวุธ
นางบุหลัน ศรีกะชา
นางสาวเบญจพร อินทรสด
นางเบญจภา พงศไพศาลศรี
นางเบญจมาศ วิภูษิตวรกุล
นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู
นางเบญจวรรณ คําปคา
นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ
นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจ
นางเบญจวรรณ พรหมจันทร
นางสาวเบญจวรรณ พาบุดดา
นางเบญจวรรณ ออนไสย
นางเบญญาภา ขวัญอยู

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญญาภา แหวนแกว
นางสาวปฏิมา เพียรเพชร
นางปฐมาพร หมุนสิงห
นางปฐาวรรณ นิลราช
นางปณพร ปานณรงค
นางสาวปณิชา ศุภนคร
นางสาวปณิตา ทํามิภักดิ์
นางปณิษฐา ไชยตาแสง
นางปดิวรดา ถาดไธสง
นางปทิตตา ปนแกวคูเจริญ
นางสาวปทิตตา วารัมย
นางสาวปนัดดา กอมณี
นางปนัดดา ทีบัวบาน
นางปนัดดา พรมจันทร
นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ทานันท
นางปนัดดา ศรีสะอาด
นางสาวปนัดดา อรุณในเมือง
นางปนิดา ภาวะพรหม
นางปนิตตา ตันงาม
นางปพิชญา กานตวิริโยกุล
นางสาวปภวรินทร ปภิณวิชยพลกุล
นางปภัสรินทร ประกอบเลิศ
นางปภาดา ภูอาราม
นางปภาวดี นวมนิ่ม
นางปภาวรินทร ศรีจําปา
นางสาวประกาย เชื้อนิจ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประกายแกว จันทรนามวงค
นางประกายแกว ภูสอาด
นางสาวประกายรัศมี ทาระ
นางสาวประครอง แจมใส
นางประทิน มณีขัติย
นางสาวประทุมพร ทองขาว
นางสาวประเทืองศรี บุญลอม
นางประนอม บัวแกว
นางประไพ เงินนอก
นางสาวประไพ ประดับคํา
นางประภัสสร กลับกลาง
นางสาวประภา ศูนยจันทร
นางสาวประภากร กระภูชัย
นางประภากร พรหมโสภา
นางประภาพร จันทรนคร
นางประภาพร อุดมผลชัยเจริญ
นางประภาพรรณ ภาวะโน
นางประภาพรรณ ลีลาวัฒนศรีชัย
นางสาวประภาภรณ พลรักษ
นางประภาภรณ สากุล
นางประภาวดี อัคติ
นางประภาสร อุลัย
นางประมูล บัวระพันธ
นางประวีณา มณีรัตน
นางประเวียง สุขชุม
นางสาวปรัศนี เสนารัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางปรางสินี ชางฉาย
นางสาวปราณี เกิดมี
นางปราณี ณัฐคุณานนท
นางปราณี บุตรวิไล
นางสาวปราณี บูรณโพธิ์ทอง
นางสาวปราณี ภูทรงกิตติศักดิ์
นางปราณี มณีเทศ
นางปราณี ลัพธะลักษ
นางปรารี คงโนนกอก
นางปราศรัย อินทรค่ํา
นางสาวปริญญา เขียวพุมพวง
นางปริญญา พงศประเสริฐ
นางปริญญา สุขะวิศิษฐ
นางปริญญาพร เอี้ยงทอง
นางปริญญาภรณ ขันทะยศ
นางปริศนา สุขใหญ
นางสาวปริสา หนูอินทร
นางปรีดา ดําดวงโรม
นางปรีดา นะนุน
นางสาวปรียาดา ทะพิงคแก
นางปรียานุช แกวบังเกิด
นางสาวปรียานุช นิยมชาติ
นางปรียานุช แพงสุภา
นางสาวปรียานุช อุททะนา
นางปรียาพร วงษชาลี
นางปรียาภรณ ภูกาบ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปรียาภรณ รัตนธนิยกุล
นางปรียารัตน ไรขาม
นางปรียาวดี วิเวก
นางปรุงจิตร จันทะคุณ
นางปลื้มจิตร สาริกา
นางปวรรณรัตน ศรีทา
นางสาวปวริศา นามสีพันธ
นางปวีณกร สัญใจ
นางปญจพร เถื่อนกูล
นางปญจรีย คามีศักดิ์
นางปญจา อาบสุวรรณ
นางสาวปญญาทิพย กระเปาทอง
นางปณฑิตพันธุ พึ่งจิตร
นางสาวปณณธร นวลนิ่ม
นางสาวปณณพร แพวขุนทด
นางปณณิตา กลาหาญ
นางสาวปทธวดี บายเที่ยง
นางสาวปทมา สุขสบาย
นางปทมา เสมอสา
นางสาวปทมา อนันต
นางปทมาวรรณ สุขศรี
นางสาวปาจรีย วิเศษชัย
นางสาวปาณิตา หะยีสุหลง
นางปาณิสรา ลัดดากุล
นางสาวปาณิสรา สารรักษ
นางปาตีเมาะ หมูนี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางปานใจ เขงดี
นางปานชนก ชมเกลี้ยง
นางสาวปานทอง พันธไผ
นางปานทอง รอดบําเรอ
นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร
นางปารณีย วรรณบูรณ
นางสาวปารมี สาสวน
นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุ
นางปาริฉัตร วงศพรหม
นางสาวปาริชาติ คงศรี
นางปาริชาติ เมืองพันธ
นางปาริชาติ อินหวาง
นางปารีดะห บินอาแซ
นางปารีดา หลังชาย
นางปารีดา กามา
นางสาวปาลิกา อึ้งพินิจกุล
นางสาวปญาณี บูรณะชาต
นางสาวปนทอง เอกวัฒ
นางสาวปนหลา ศิลาบุตร
นางสาวปยฉัตร วิมลพล
นางสาวปยดา นอยหมอ
นางสาวปยดา ปวงฟู
นางสาวปยนันท แววนิลานนท
นางสาวปยนาถ เครือวรรณ
นางสาวปยพร จันทรละมูน
นางปยมาภรณ ชนูนันท

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวปยมาศ อินทรสัตยพงศ
นางสาวปยลักษณ ยุทธอาสา
นางปยวดี กองหลา
นางปยวดี ลีตี
นางสาวปยวรรณ ไกรนรา
นางสาวปยวรรณ คุณมาศ
นางปยวรรณ ทรงชัย
นางสาวปยวรรณ วรบุตร
นางปยะทัศนีย ศีลารัตน
นางสาวปยะนุช บุญแซม
นางปยะพร ใจกลา
นางสาวปยะพร ประภูชะกา
นางปยะภรณ พลแพงขวา
นางปยะรัตน มาหินกอง
นางปยะวรรณ แกนกระโทก
นางปยะวรรณ เสียงเย็น
นางสาวปยาภรณ พลเสนา
นางปยมาศ พาใจธรรม
นางปุณญนุช ศรีโสภา
นางสาวปุณฑรี มาตขาว
นางปุณณภา เสมอภาค
นางสาวปุณิกา ชื่นนาเสียว
นางสาวปุณิกา ยอดเพชร
นางปุษยา จันทรนอย
นางสาวปูน บุตรี
นางเปรมจิต วรรณพัฒน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวเปรมจิต ศรีพัก
นางเปรมฤดี บุญประเสริฐ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
นางเปรมสุชา พิชญกาน
นางเปาสียะห เจะโด
นางแปลงใจ แดงงาม
นางสาวผกาทิพย ฉิมพงษ
นางสาวผกาภรณ ผดุงกิจ
นางผกามาศย รักษนาค
นางผกาวรรณ แดงตะโคตร
นางผลทอง นิตยวัน
นางผองผิว บุญเบา
นางสาวผองพรรณ ดวงทองพูล
นางผองศรี นาจําปา
นางผานิต ภาณุพินทุ
นางผานิตย โยธาชัย
นางผุสดี ไชยหมาน
นางพงษรัตน เพิ่มพร
นางพงษลดา ทะสา
นางพจนารถ ระยะกุลชร
นางสาวพชรมน ชาวกําแพง
นางพณาวัลย บุญยปรรณานนท
นางพนมพร บํารุงนาม
นางพนัชญา ชะนะชัย
นางพนัสชนก มะเสนา
นางพนารัตน ปญญาทิพย

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพนาวรรณ อินธิแสง
นางสาวพนาวัน พิกุลทอง
นางสาวพนาวัลย ติยะพงษ
นางสาวพนิดา พันชะโก
นางสาวพนุชดา จินากูล
นางพยอม พิมพสิงห
นางพยอม สิมงาม
นางพยอม สุดตาชาติ
นางพเยาว สุภาพิน
นางพเยียกร เบี้ยกระโทก
นางพรชนัน ขยันการ
นางพรทิพย บุญสนอง
นางสาวพรทิพย ปกปองเสถียร
นางพรทิพย ปะวาระณะ
นางสาวพรทิพย เปลี่ยนกลิ่น
นางพรทิพย ยิ้นลิ้ง
นางพรทิพย วงศมาน
นางพรทิพย วิชัยผิน
นางสาวพรทิพย อาจวิชัย
นางพรทิวา ภัทรพาณิชยกุล
นางพรนภัส เอื้อแท
นางพรนภา ติคํา
นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ
นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย
นางสาวพรนิภา ทองลวน
นางพรประภา กระชอนสุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางพรปวีณ ศิรวงศสกุล
นางสาวพรพรรณ ชาวลุมบัว
นางสาวพรพรรณ ชูออน
นางพรพรรณ เรืองจันทร
นางพรพรรณ เหลาสุขา
นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน
นางพรพิพัฒน มีอํานาจ
นางสาวพรพิมล จันทนุปาน
นางพรพิมล เชื้อรื่น
นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล
นางสาวพรพิมล อนุรักษา
นางสาวพรพิไร แกวสมบัติ
นางสาวพรพิไล ชูใจ
นางพรมริน ดวงเดนฉาย
นางพรรณทิพย จันทรชิต
นางพรรณทิพย เรือนอินทร
นางพรรณทิพา ชังอินทร
นางสาวพรรณทิวา สินใหม
นางพรรณพัชร นรสาร
นางพรรณรัตน นันทฤชัย
นางสาวพรรณี อุดมโภชน
นางสาวพรรนิพา แกวพวง
นางพรรุง สิทธิศรีจันทร
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา
นางสาวพรศิริ เจกนาม

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพรสวรรค ค้ําคูณ
นางพรสวรรค จันทรเติม
นางสาวพรสิริ สัมมา
นางสาวพรสุดา ศรีปญญา
นางสาวพรหทัย คงสิบ
นางพรอุมา รากวงค
นางสาวพรัตนดา พนมเขต
นางสาวพฤติลักษณ ฉันทานุสิทธิ์
นางพลอยพรรณ อุดมเดช
นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ
นางพวงทอง พุทธานนท
นางสาวพวงผกา แซตั๊น
นางพวงพยอม พาพลงาม
นางพวงพยอม สุดประเสริฐ
นางสาวพวงเพ็ชร ปะกัง
นางพักตรพิมล สุจินดา
นางพักตรวิภา พาเบา
นางพัชชธีรา รอดภัย
นางพัชนี ขอเหนี่ยวกลาง
นางพัชนี ถวิลไพร
นางสาวพัชรนันท จรรยาวัฒนธนะ
นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี
นางสาวพัชรสุดา ธานี
นางพัชรา มุสิกสาร
นางพัชรากร บุญวิเศษ
นางพัชราภรณ คําเกตุ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชราภรณ ชางเกวียน
นางพัชราภรณ ทาสระคู
นางพัชราภรณ นาทธนนันท
นางพัชราภรณ รัตนวงษา
นางสาวพัชราวรรณ ชํานาญไพร
นางพัชรินทร ทองบอ
นางพัชรินทร พรมสุบรรณ
นางสาวพัชรินทร เพชรจํารัส
นางพัชรินทร วงศชัย
นางพัชรินทร สุขประสาร
นางสาวพัชรินทร อิ่นคํา
นางพัชริยา จันโทศรี
นางสาวพัชรี ทองอม
นางพัชรี บุญแจด
นางพัชรี ปะมา
นางพัชรี มาละออเพชร
นางพัชรี วิริยสถิตยกุล
นางพัชรี สุรินทรธรรม
นางพัชรี อุนละออ
นางสาวพัชรีภรณ ธรรมประเสริฐ
นางสาวพัชรีย กาทํามา
นางพัฎฐสุฎา ศรีนามโหนง
นางพัฒนชรินทร ฮาบสุวรรณ
นางพัฒนา สุนทรดี
นางพัณณชิตา สุขคุม
นางพัณณิตา ธุอินทร

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพัณณิตา อบอุน
นางพัทธกานต แสงคําภา
นางพัทธธีรา ชั่งกุล
นางสาวพัทธวรรณ นาเสงี่ยม
นางพัทยา เงาลี
นางพันทิพา สวาสุ
นางพันทิพา หมั่นทวี
นางสาวพันธิมา เชาวลิต
นางพันธิมา ยอดประทุม
นางสาวพัสณีย อรรถสกุลรัตน
นางสาวพาณิชย ภาระศรี
นางพาตีเมาะ ยีปาโละ
นางสาวพารินดา สานา
นางพารีดะ ดอเลาะ
นางสาวพาวสันต วงศไพบูลย
นางพิกุล เกิดผล
นางพิกุล เครือเนียม
นางสาวพิกุล ไชยแสน
นางพิกุล พุทธมาตย
นางพิกุลทอง เจรนุกุล
นางสาวพิกุลรัตน เหลาแตว
นางพิชญสินี แซออง
นางพิชญสินี สิทธิโน
นางสาวพิชญสุภา นาคินทรชาติ
นางพิชญานี สรรพศิลป
นางสาวพิชญาภา ไชยเดช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวพิชญาภา อินทรสิงห
นางสาวพิชญาภา อินธิแสง
นางพิชยา เสนามนตรี
นางพิชากรณ มณีราช
นางสาวพิชามญชุ สวนเอก
นางพิชามญชุ อัครธีรพงศ
นางพิญญารัศม ขวัญใจธัญญา
นางพิทยา วังคะฮาต
นางสาวพิทยาพร สุขเวช
นางพิมพกาพร สายสุดใจ
นางพิมพใจ แสนใจยา
นางพิมพชนก ทองบุราณ
นางสาวพิมพชนก ฤทธิศร
นางสาวพิมพชนากานต วิชาศิลป
นางพิมพนภัส พาวันดี
นางพิมพประไพ ขันทอง
นางพิมพพร ดวงตา
นางสาวพิมพพร ทองภูเบศร
นางพิมพพร อินตะแสน
นางสาวพิมพพัดชา ดวงลาพิมพ
นางพิมพพันธุ แผนใหญ
นางพิมพพิศา นาคขํา
นางสาวพิมพพิศา อรรควัฒนางกูร
นางพิมพพิสา ถุงจันทร
นางสาวพิมพแพร สืบบุก
นางพิมพลดา ชัยมนตรี

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพิมพสรณ ตุกเตียน
นางสาวพิมพสิริ เจริญกิจ
นางพิมพสุดา สันพนวัฒน
นางพิมพัชร การุญ
นางพิมพา แพทยวงค
นางพิมพิมล ศรีสุวรรณ
นางพิมลพรรณ บุญถนอม
นางสาวพิรดา สุดดี
นางพิระดา ตง
นางสาวพิรุณ เสลานนท
นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ
นางพิลาสลักษณ จํารัสแนว
นางสาวพิไลลักษณ ประทาพันธ
นางพิสมัย ชินขุนทด
นางสาวพิสมัย วงคปดสา
นางพีรยา แจมใส
นางพุทธชาติ จอมดวง
นางพุทธชาติ ไชยนา
นางสาวพุทธชาติ วงศชัย
นางพุทธมา ตายเนาวดง
นางสาวพุทธรัตน พุทธา
นางสาวพุทธิกานต ตันประเสริฐ
นางสาวพุธิตา คําเหลือ
นางพุมพวง วรสันติวงศ
นางพูนทรัพย เหล็กกลา
นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางเพชรดา สวางโสดา
นางสาวเพชรดาว นิลสวาง
นางเพชรนภา ศรีแสน
นางเพชรไพลิน นิลบุตร
นางเพชรรัตน อินทรสวาง
นางเพชรอุบล ผลพันธิน
นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ
นางสาวเพ็ญจันทร พันธฤกษ
นางเพ็ญจันทร สีมา
นางเพ็ญนภา จันทเขต
นางสาวเพ็ญนภา วิเศษฤทธิ์
นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณ
นางเพ็ญนิภา บัวคอม
นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย
นางเพ็ญประภา นันที
นางเพ็ญพร วังภูมิใหญ
นางสาวเพ็ญพักตร ไขทา
นางสาวเพ็ญพักตร ริยาพันธ
นางเพ็ญพิมล ปานคํา
นางสาวเพ็ญพิศ เกื้อเสง
นางสาวเพ็ญภัค พันจันดา
นางสาวเพ็ญฤดี ชวงโชติ
นางเพ็ญศรี ใจตรง
นางเพ็ญศรี บุราสทิธิ์
นางสาวเพ็ญศรี ปญญาแกว
นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเพ็ญสุดา มังกร
นางเพลินใจ ขุนใหญ
นางสาวเพลินทิพย วิระคํา
นางเพลินพิศ นอระศรี
นางเพลินพิศ โพธิราช
นางสาวเพียงตะวัน นกนอย
นางเพียงประภา วรรณทอง
นางสาวเพียงเพ็ญ เพียรสันเทียะ
นางเพียรพร แกวลายทอง
นางเพื่อนอารีย วิเศษนคร
นางสาวแพรววงษ ดวงมูล
นางไพจิตร จันทะขิน
นางไพจิตร บุดดาวงค
นางไพบุญ กมลภพ
นางไพลิน สานุสันต
นางไพวรรณ สีแกนจันทร
นางไพวรินทร เชยคําดี
นางฟตมายาตีย ดาเลาะ
นางสาวฟาซีหยะ จะปะกียา
นางฟาติมา จินตรา
นางฟาริดา เดชะกูล
นางฟารีดะ ปานาวา
นางฟารีดา สังขขาว
นางภคธีรา อุปจักร
นางสาวภคพร พิลาบ
นางภควรรณ ภัทรพงศกร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวภทรพร ทองฟก
นางภรนภา สาสังข
นางสาวภษภรณ อยูแทกูล
นางสาวภัคณัฏฐ กุลทักขหนูรักษ
นางภัครมัย โพภักดี
นางภัชชนก สายชนะ
นางภัชชานันท สิตะวัน
นางภัชรินทร ขุขันธเขต
นางสาวภัณฑา ไชยเดชะ
นางภัณฑารักษ แกวโคตร
นางภัณฑิรา ตะนอย
นางสาวภัณฑิรา โพธิพันธุ
นางภัททิรา ทรัพยเย็น
นางภัทรกร อินมณเทียร
นางภัทรกานต ทัศนแกว
นางสาวภัทรชนก กะเรียงดี
นางภัทรพร ชวยชนะ
นางสาวภัทรภร บุญอุทิศ
นางสาวภัทรรัตน แสงเดือน
นางภัทรวดี นวนจันทร
นางภัทรา ชายวงศ
นางภัทราณิษฐ ราศรี
นางภัทรานิษฐ บุญจอง
นางสาวภัทรานิษฐ มงคลธนไพสิฐ
นางภัทรานิษฐ วรากุลพิชัย
นางภัทราพร วรรณา

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวภัทริกา ศรีขอดเขต
นางสาวภัทรียา ชัยสมบัติ
นางภัธฑิชา เริ่มรักษ
นางภันทิลา พันธดิษฐ
นางภัศราภรณ พุทธตรีชน
นางสาวภัสณญา อําภวา
นางภัสรนลิน จรัสถาวรพงศ
นางภัสสร ทรงวุฒิไกร
นางภานิณี หะยีแยนา
นางสาวภานุมาศ บุญสมร
นางสาวภาพตะวัน ไวยพจน
นางภาวิณี สอนใจ
นางภาวิณี เหลือสาคร
นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา
นางภาวินี เติมใจ
นางภิบาล มุตะพัฒน
นางภีมนัฐฎาร อุชัยวงษ
นางสาวภูญดา เพชรรัตน
นางสาวภูษณิศา พรหมเงิน
นางเภาซะห ซิมา
นางมณฑา จันทรไข
นางมณฑา ยิ้มเยื้อน
นางสาวมณฑาทิพย เก็กงวน
นางมณทนกชพร เพิ่มบุญ
นางมณี เทพสุวรรณ
นางสาวมณี ยุดรัมย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวมณี วงคสมบูรณ
นางสาวมณีนันต เหลาเขตกิจ
นางสาวมณีนุช พรหมอารักษ
นางสาวมณีย ยวงรัมย
นางสาวมณีรัตน เพ็งแกนทาว
นางมณีวรรณ วรชิน
นางสาวมนตทิพย ศรีบูรณ
นางสาวมนตผกา มะลิวัลย
นางสาวมนสิชา จันทรคง
นางมนสิชา สุทธิแสน
นางสาวมนัญญา แกวดวงเดน
นางมนัสนันท ค้ําชูสิทธิผล
นางมนัสนันท พรหมสุวรรณ
นางมนัสยา แกวใหม
นางสาวมนัสวัณณ กระจางทอง
นางมยุพัฒน พิทยธาราธร
นางสาวมยุรา กันทะหลั่น
นางสาวมยุรา เจะสุโหลง
นางมยุรา บุญธรรม
นางสาวมยุรา เพิ่มพูน
นางสาวมยุรี ซาวจําปา
นางมยุรี นาทสีทา
นางมยุรี บุญทอง
นางมยุรี ปตธิมากร
นางมยุรี ปาประโคน
นางมยุรี หมื่นสุข

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
๒๙๐๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมยุรีย คันฉอง
นางมยุรีย หารธงไชย
นางสาวมยุลี จันทรศรีนวล
นางมลสวรรค วงศสุวรรณ
นางมลิวรรณ ศรีเที่ยง
นางมลิวัลย พรมวงค
นางสาวมะติกา สุธาบุญ
นางมะลิ แกวใหญ
นางมะลิ เคนชมภู
นางมะลินาถ งีบสอม
นางมะลิวัลย เจริญวงษ
นางสาวมะลิวัลย ไชยโย
นางมะลิวัลย ภูผิวเงิน
นางมะลิวัลย วงษสะพาน
นางสาวมัณฑนา แผลงสูงเนิน
นางมัทนียา พรมชาติ
นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ
นางมัลลิกา นอยเอี้ยง
นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ
นางมัลลิกา รามมะมะ
นางมัลลิกา วงษาเคน
นางมัลลิกา อิ่มเจือ
นางมัสนะ บิลเฮม
นางสาวมาฆะ ทองมูล
นางสาวมาซีเตาะห ฮะ
นางมาณวิภา ศรีโท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๙๓๒

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมาณี คุสิตา
นางมายาวี ไชยแสง
นางมายีดะ ซารีเดะ
นางสาวมารียะ หะยีอาซา
นางมารีเยาะห ปายีแมเราะ
นางมารีแย ลอนิ
นางมาลัยรัตน บุญกระจาง
นางมาลัยลักษณ บุญชู
นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย
นางมาลิ ไชยสิน
นางสาวมาลิณี บัวงาม
นางมาลินี เกษตรสิน
นางมาลินี ธนะสมบัติ
นางมาลี เจริญสุข
นางมาลี เผือกสวัสดิ์
นางมินตรา งามทรัพย
นางมินทรธิชา สิงหพันธ
นางมิรันตี คลังทรัพย
นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรี
นางสาวมีนา โอราวัฒน
นางมุกดา จันทรนฤเบศ
นางมุกดา อนุกานนท
นางมุกดา อามาลีนา
นางเมฆขลา คุวาจารย
นางเมฑาวี วันดีรัตน
นางเมธวีธ กุมารสิทธิ์

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
๒๙๕๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเมธาพร วิแสง
นางยมนา อรุณไพร
นางยวิษฐา บัวเคลา
นางยาใจ ยันตะบุศย
นางสาวยามีละห ดือเระ
นางยารีนา บาฮี
นางยาวารี กอเดร
นางยาวารี ซามะ
นางยาวาเฮร สะแลแม
นางยาวิระ หลังปูเตะ
นางยินดี มณีรัตน
นางยุบล ชูสกุล
นางยุพดี แกวทอง
นางสาวยุพดี ฤทธิ์ไธสง
นางยุพา เวียงกมล
นางสาวยุพาภรณ โชคบัญดิษฐ
นางยุพิน เกงขุนทด
นางยุพิน ดอกคํา
นางยุพิน ดุมดก
นางยุพิน เตมิยะ
นางยุพิน พิมสอน
นางยุพิน ลอดงบัง
นางสาวยุพิน สุนทรส
นางยุภาพร มหาโพธิ์
นางยุภาวดี คําบุญเรือง
นางยุมรี โคตรพงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๙๘๔

นางยุวดี รัชพันธ
นางยุวธิดา เมฆวัน
นางยุวะภา จําลอง
นางยูนิส กุลคําแสง
นางเย็นจิตร อุดมสวรรค
นางสาวเย็นฤดี นิวงษา
นางเยาวรัตน จิตมั่น
นางเยาวเรศ คําปน
นางสาวเยาวเรศ อาจนาวัง
นางเยาวลักษณ ญาโน
นางเยาวลักษณ ทาอุดม
นางสาวเยาวลักษณ วงศจอม
นางเยาวลักษณ สิทธินันท
นางรจนา ทองดี
นางรจนา รินคํา
นางสาวรจเรจ เกษสําโรง
นางรชนก สองแสง
นางสาวรชาดา ชื่นเจริญ
นางรฐา สุขสมาน
นางรดา สินธุศิริ
นางสาวรติพร อวนทวน
นางสาวรพีพร เชื้อแพง
นางสาวรพีพร สมใจ
นางรพีพรรณ วนกลาง
นางรภัสสา คําเสนา
นางสาวรมิฏา เขียวจันทร

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๐๑๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรมิตา พิมพะไสย
นางสาวรสสุคนธ บํารุงภักดี
นางรสสุคนธ ศรีสันดา
นางรสิตา เลิศพันธ
นางรอกีเยาะ โตะตาหยง
นางรอคเก็ต เคนทวาย
นางรอซีดะห ดาโอะ
นางรอซือเมาะ เบ็ญนา
นางรอตีปด ยูโซะ
นางรอมีดะ แฮะ
นางสาวรอหานา สะนิ
นางรอฮานา บาเหะ
นางรอฮานา สาระธรรม
นางรอฮานี บือราเฮง
นางรอฮีหมะ กางา
นางสาวระเบียบ ขําคม
นางสาวระเบียบ บุญชู
นางระวิพรรณ รักษาพล
นางสาวรักชนก ยืนยง
นางรักษณาวรี สุรัตนเศรษฐ
นางรักษิณา เรืองดี
นางสาวรักสิตา ตุนจันทร
นางสาวรังสิมา พิกุลงาม
นางสาวรังสิมา ศรีในบาน
นางรัชกร ฉายตะวัน
นางสาวรัชฎา สุขสวัสดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๐๓๖

นางรัชฎาพร ปรึกษาตน
นางสาวรัชฎาพร พิมพิชัย
นางรัชฎาภรณ เสคา
นางรัชฎาวรรณ ทองศรี
นางรัชณู ไวยพจน
นางรัชดา ตลับทอง
นางสาวรัชดาพร รอดอุดม
นางรัชดาพร สดใส
นางสาวรัชติยากร สกุลณี
นางสาวรัชนก สมใจ
นางสาวรัชนี ขวัญนุย
นางสาวรัชนี ชุมกิ่ง
นางสาวรัชนี ทองชู
นางรัชนี พาลกุล
นางรัชนี แสงสี
นางสาวรัชนีกร เยาวดํา
นางรัชนีกร รักแร
นางรัชนีกร อาโยวงษ
นางสาวรัชนีกรณ วงษทิพย
นางสาวรัชนีภรณ สุกิน
นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชร
นางรัชรารีย ขัติยศ
นางรัตดาวรรณ แสงสุริยา
นางสาวรัตติญา นวลจันทร
นางรัตติมา เจริญสุข
นางสาวรัตติยา ภูบุญเติม

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๐๖๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรัตติยา ราษเจริญ
นางสาวรัตนดาวัล วรรณปะเถาว
นางรัตนติยา ชูสุข
นางรัตนภา สนศรี
นางรัตนมณี พรมมา
นางรัตนวรรณ จันทรถา
นางรัตนา กางกรณ
นางรัตนา ธาดา
นางรัตนา บุณยปรีดี
นางรัตนา พักกระโทก
นางรัตนา เมืองแกว
นางรัตนา เหมืองหมอ
นางรัตนากรณ มีพรหม
นางรัตนาพร สีเล
นางสาวรัตนาภรณ กําลังดี
นางสาวรัตนาภรณ ลักขณาพินิจ
นางรัตนาภรณ วงศพิพัฒนธาดา
นางสาวรัตนาภรณ สีมูละ
นางรัตนาศรี ศิริประภา
นางสาวรัติมา โฉมอุไพ
นางรัทญาภรณ คําพิชิต
นางสาวรัศมี ชางเหล็ก
นางราตรี โกสุม
นางสาวราตรี ขจรโมทย
นางสาวราตรี เจนปญญาวุฒิกุล
นางราตรี บุญมี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๐๘๘

นางราตรี พลปฐพี
นางสาวราตรี รักษเพชร
นางราตรี เสพมงคลเลิศ
นางราตรี อําไพพิศ
นางสาวราตรี อุดทา
นางรําไพ เกี้ยวไธสง
นางรินดา ตาเฮร
นางสาวรินทรดา ภูคองตา
นางสาวรินนา ไชยสกุล
นางสาวรินนา ราชชารี
นางริศรินทร อินทรโก
นางสาวรุงกันยา วรรณมูล
นางสาวรุงกานต สืบสุทธา
นางรุงชีวา วังโคตรแกว
นางรุงทิพย กลินทะ
นางสาวรุงทิพย ผลไม
นางรุงทิพย สาลี
นางสาวรุงทิวา กองสอน
นางรุงทิวา บุญทวี
นางรุงธิวา สายเพชร
นางรุงนภา ขวัญพรม
นางสาวรุงนภา ธะนะ
นางสาวรุงนภา บํารุงศรี
นางรุงนภา ปานะสุทธิ
นางสาวรุงนภา เพ็ชรรื่น
นางรุงนภา ศรีวสุทธิ์

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๑๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรุงนภา ศักดิ์ศรี
นางสาวรุงนภา สรรพศรี
นางรุงนภา ปรีชาโชติ
นางสาวรุงระวี ศรีสองเมือง
นางสาวรุงรัตน เครือออน
นางรุงรัตน จําปาโพธิ์
นางสาวรุงรัตน บุญเรือง
นางสาวรุงเรือง สังหราย
นางรุงเรือง อุดแจม
นางรุงฤดี รุจิวงษสิริกุล
นางสาวรุงอรุณ ทองดี
นางรุงอรุณ เลิศพันธ
นางรุงอรุณ เสนหา
นางรุงอรุณศรี ถูกใจ
นางรุจาภา พลชัย
นางสาวรุจิกา นิลแพทย
นางรุจิรดาณ ชัยยานุวัฒน
นางรุจิรา กองจันทร
นางรุจิรา ชัยวัง
นางสาวรุจิรา เรือนเหมย
นางรุจิวรรณ บุญพรอม
นางรุจี โกมาร
นางรุจีรัตน พิทักษศิลป
นางรุสนานี บารู
นางรูมายะ เต็มหลง
นางเรณุกานต โชติกนกกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๑๔๐

นางสาวเรณู ฉิมสุพร
นางเรณู ชมอุต
นางเรณู ฤทธิ์รอด
นางสาวเรณู วารีศรี
นางสาวเรณู สีลิ้นจี่
นางเรณู เอกกา
นางเรณูนคร จันทสิงห
นางสาวเรวดี โมกขพันธุ
นางเรียม ขันผักแวน
นางสาวเรืองรอง สําลี
นางเรืองไร แยมสําราญ
นางโรจณา พุมเลง
นางสาวโรฮานี นิเส็น
นางฤดี สุตะนนท
นางฤดีวรรณ เครือเนตร
นางสาวฤทธิญา นามเกต
นางฤทัย บุญเที่ยง
นางสาวฤทัยชนก แกวคง
นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี
นางสาวฤทัยรัตน สุมเข็มทอง
นางสาวฤทัยรัตน โสมนัส
นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดี
นางละมัย เจริญศรีศักดิ์
นางละมุน บูสะมัญ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๑๖๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางละออ ตาดี
นางละออ พงนอก
นางละออง ภูเฉลิมศักดิ์
นางละอองดาว ออนศิริ
นางลักขณา ครุดอุทา
นางลักขณา ไชยฤทธิ์
นางลักขณา บัวขาวคงถาวร
นางสาวลักขณา ภูถาวรณ
นางลักขณา เสริมสุข
นางลักขณาภรณ พรายสิน
นางลักคณา โพธิ์นอก
นางลักษคณา ยศศิริ
นางลักษณนารา ตะลาโส
นางลักษณา สงคทอง
นางลักษณีวรรณ นามวงษ
นางลัดดา เผือกพูลผล
นางลัดดา สอนแสง
นางลัดดาวรรณ เหลาเกียรติกุล
นางลัดดาวรรณ ใจกลาง
นางสาวลัดดาวัลย คําเขียน
นางสาวลัดดาวัลย โชติชวง
นางสาวลัดดาวัลย เทียมพุดซา
นางลัดดาวัลย ประมูลชัย
นางลันดอน แทนไธสง
นางลาตีพะ มะนิ
นางลําจวน สีพะรัง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๑๙๒

นางลําดวน จันทานิตย
นางลําดวน วัดกระโทก
นางลําดวน อนนท
นางลําภู โฮซิน
นางสาวลํายงค พิมพิสาร
นางสาวลํายอง ปุกมะเริง
นางไลลา ลายู
นางสาววงคเดือน สีลําเนาว
นางสาววงเดือน ปสสะ
นางสาววชิราภรณ กิ่งคํา
นางวณัทสนันท คงตาล
นางสาววณิชชา นิลรัตน
นางสาววนิดา แกนทาว
นางสาววนิดา ใจคิด
นางสาววนิดา ทัพทะมาตย
นางสาววนิดา พบบุญ
นางวนิดา โพนงาม
นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน
นางวนิดา หะยีตาเยะ
นางวยุรี สําเนียงเย็น
นางสาววรดา หลีสะหัด
นางวรนุช ปานบุตร
นางสาววรรณทนา เสาวรี
นางวรรณนิภา วงศสวาสดิ์
นางวรรณพยา นาระตะ
นางวรรณพร ผลออ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๒๑๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววรรณภร วิโรจนวัฒนกุล
นางสาววรรณภา รุจิเสถียร
นางสาววรรณมาศ รวยทรัพย
นางวรรณวนารัตน จิตรเจริญ
นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
นางสาววรรณา ปานอําพันธุ
นางวรรณา พระไพรี
นางสาววรรณา หนูตอ
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ
นางวรรณี ธรรมชาติ
นางสาววรรณี บัวคลี่
นางวรรณี อินทรทัต
นางสาววรรพณา มะลิซอน
นางสาววรลักษณ จันทรประยูร
นางสาววรลักษณ นิตยธรรม
นางวรลักษณ ภาคมฤค
นางวรวรรณ กาญจนสมวงศ
นางวรวรรณ สังฆมณี
นางวรัชยา กาญจนาภา
นางวรัชยา พลเยี่ยม
นางวรัญญา สีหานาม
นางวรัญญา สุทธะ
นางวรัทยา ดุลยมา
นางสาววรา หาญบัวแกว
นางวรางคณา พิมพทอง
นางวรางคณา เภาโพธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๒๔๔

นางวรางคณาง รัตนคุณ
นางสาววราทิพย หมื่นยุทธ
นางสาววรานาถ กิมาลี
นางสาววราพร จิตรเดียว
นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัย
นางวราภรณ คมทา
นางสาววราภรณ คันทะพรม
นางวราภรณ เดโชเม็ง
นางสาววราภรณ บุระวงค
นางวราภรณ พลราชม
นางวราภรณ มุลิ
นางสาววราภรณ เรืองเจริญ
นางวราภรณ ลินเทศ
นางวราภรณ ลือมอญ
นางสาววราภรณ ไวพจน
นางสาววราภรณ ศรีสิงห
นางวราภรณ สงเสน
นางวราภรณ สอนใหม
นางวราภรณ สอนอยูกลาง
นางสาววรารักษ สุรินทร
นางวราวรรณ พองเสียง
นางสาววราวรรณ วาจารุพรม
นางวริญญา นันทโกมล
นางวรินทร มีความเจริญ
นางวรินทร แวนวน
นางสาววริศรา กกมาศ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๒๗๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวรุณพร รชตภคนันท
นางสาววลัยพร เตโช
นางวลัยพร โลหเส็ง
นางสาววลัยพรรณ จิตตวิญญาณ
นางสาววลัยรัตน จันทรเสมา
นางสาววลัยรัตน ศรีอักเศษ
นางวลัยลักษณ ศรีอุดร
นางวลัยลักษณ สืบสําราญ
นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโข
นางสาววลารัตน ทาสีเพชร
นางสาววลิตา สิทธิศาสตร
นางวลีฉัตร วิบูลยกุล
นางวไลพร บวกขุนทด
นางสาววไลลักษณ นามวงค
นางสาววศินี วรรณลือชา
นางสาววัชรวลี พราหมณแกว
นางสาววัชรา อาจหาญ
นางสาววัชราภรณ นอยสกุล
นางสาววัชราภรณ บัวเทศ
นางวัชราลัย มูลหา
นางวัชรินทร สิงหะ
นางสาววัชรี จั่นทอง
นางสาววัฒนา คุณทะวงษ
นางสาววัฒนา จันสีโคตร
นางสาววัฒนา ทาตา
นางสาววัฒนา มากขุนทด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๒๙๖

นางวันซี้หยะ แวดือเระ
นางวันดี ชวยทุกข
นางสาววันดี วิถี
นางวันทณีย สารีคํา
นางวันทนา แกวกลิ่น
นางวันทนา ทองเกลี้ยง
นางสาววันทนีย เยาวยัง
นางวันนูรอาดีลา แวยูโซะ
นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห
นางสาววันเพ็ญ แดงเสน
นางวันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง
นางสาววันวิสา ทิพวัตร
นางวันวิสา สิงหไพร
นางวันอูเยียน ดอเลาะ
นางวัลยนาภัสร แสงรัตน
นางสาววัลยาณีย สุริยะ
นางสาววัลลภา จูมผา
นางวัลลภา วิเชียรรัตน
นางสาววาจา แขมคํา
นางวาณี งาดี
นางวาทินี แสนทวี
นางวานิตร เสริมแสง
นางสาววารัตดา บุญสุด
นางวาริณี สีดา
นางสาววารินทรทิพย หัวขุนทด
นางวารี พงษราศรี

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๓๒๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวารีณา งามยิ่ง
นางวารุณี เกลี้ยงเกิด
นางวารุณี คงปลอง
นางสาววารุณี นาคคลาย
นางวารุณี มิวเซน
นางวาสนา ปราบุตร
นางวาสนา ปอมปราณี
นางวาสนา ฤกษสิริศุภกร
นางวาสนา แลดี
นางวาสนา เวชวิฐาน
นางวาสนา สิทธิพาที
นางสาววาสนา สุขอนันต
นางวาสนา แสงกลา
นางสาววาสนา แสนเสนาะ
นางวาสนา อัปกาญจน
นางวิจิตตรา สรรพทรัพย
นางสาววิจิตพร มากมูล
นางสาววิจิตรา จําปาเรือง
นางวิจิตรา สรอยสูงเนิน
วาที่รอยตรีหญิง วิจิตรา อาจบํารุง
นางสาววิชชุดา เสือแกว
นางสาววิชญานันท พุทธเพราะ
นางวิชญารัตน สุวรักษ
นางวิชา แสนหาญ
นางวิดาพร ลาดบัวขาว
นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๓๔๘

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวินิดา อาบู
นางสาววิพาภรณ ฉัตรวิริยะโยธิน
นางวิภา คนยั้ง
นางสาววิภา คํามี
นางสาววิภา แสนรัมย
นางสาววิภาพร ชิณะแขว
นางสาววิภาพร ศรีวงษา
นางวิภาพร สุจชารี
นางสาววิภาภรณ ฤทธิ์ชัย
นางวิภารัตน ธรรมบุตร
นางสาววิภารัตร ตางจงราช
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
นางสาววิภาวดี ชาวแสน
นางสาววิภาวรรณ ระดมวงค
นางสาววิภาวรรณ อาจธขันธ
นางสาววิภาวี บุบพาพันธ
นางวิภาสิริ พรมตวง
นางวิมล กาบแกว
นางสาววิมล ชมภู
นางวิมลรัตน บุญตา
นางวิมลรัตน สุตเดช
นางวิยะดา ธีรรัตนคุณากร
นางวิยะดา ปตตานี
นางสาววิยะดา ศรีครู
นางสาววิรงรอง ทองเทพ
นางวิรชา ดลประสิทธิ์

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
๓๓๗๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิราวรรณ ราชบวร
นางวิริญญ แวงโสธรณ
นางวิริน วันสมสกุล
นางวิรินรัตน ตรีอินทอง
นางสาววิริยา บาลตําบล
นางวิลัยภรณ ปนทะวงค
นางวิลัยวรรณ ศรีบุตร
นางวิลัยวรรณ สีพาพันธ
นางสาววิลาวรรณ มงคล
นางวิลาวัณย แกวทอง
นางวิลาวัณย คัดเชียงแสน
นางสาววิลาวัณย จันทรไข
นางวิลาวัณย บุญเพียง
นางวิลาวัลย ชัยปญญา
นางวิลาวัลย ไชยลํายา
นางวิลาวัลย ปทุมป
นางสาววิลาวัลย ยั่งยืน
นางสาววิลาวัลย อุนนันกาศ
นางสาววิลาศินี กําจิตเอก
นางสาววิไล จันทรศรี
นางสาววิไล พันธุมา
นางสาววิไล ไมทองงาม
นางวิไล อินโทโล
นางวิไลจิตร ทางดี
นางสาววิไลพร งามจั่นศรี
นางวิไลพร ศรีทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๔๐๐

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลพร ศรีนิล
นางวิไลพันธ ประชุมพล
นางวิไลลักษณ กรงจักร
นางสาววิไลลักษณ นามวัฒน
นางวิไลลักษณ ปนะถา
นางสาววิไลลักษณ มูลณี
นางวิไลลักษณ เหล็กเอี้ยง
นางวิไลวรรณ เพ็ญวิจิตร
นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด
นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ
นางวิไลวรรณ สารัด
นางสาววิวา อุทธิยา
นางสาววิศนี สมบัติยานุชิต
วาที่รอยตรีหญิง วิษา ทนขุนทด
นางวีณา วงษสุดตา
นางสาววีนัส พีพะระพรรณ
นางวีนัสชนันต รันทร
นางวีนา พรหมศร
นางวีรญา อัญชัยศรี
นางสาววีรยา ขําวิชา
นางสาววีรยา จูกระจาง
นางวีรวรรณ นิวาสวงษ
นางวีรวรรณ ปรีชากุล
นางวีรวัลย สิริบุญยะพร
นางวีระพร อุปสิทธิ์
นางสาววีระยา บุญพามา

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
๓๔๒๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเวียงแกว ศรีงาน
นางแวซัลมียะห ฮามะ
นางแวมัซนะ หะยีแวสะแลแม
นางสาวแวมีเนาะ เปาะนิ
นางสาวแวรสนานิง ยูโซะ
นางแววดาว วิเศษครอ
นางสาวแววธิดา เกตุดาว
นางแวฬารตีฟส หมีนยะลา
นางศมนวรรณ สุจริตธุระการ
นางศรัญญา แกวพรม
นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต
นางสาวศรัญญา ปอใจ
นางศรัณยพร หาวหาญ
นางสาวศรัณยา กลีบธง
นางสาวศราวัลย รัตนกาญจน
นางศริญญา การิโก
นางสาวศรินยา สาระบัว
นางสาวศรีแพร ออมสิน
นางสาวศรีไพบูลย จันทรภักดี
นางศรีไพร โทสาลี
นางสาวศรีรัตน เวชตรียานนท
นางสาวศรีวิไล คําพูล
นางศรุตา ชมภูเขา
นางศศลักษณ วัฒนา
นางศศลักษณ ศรีชัยชนะ
นางศศิกานต ทรงฤทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๔๕๒

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางศศิชา หนอทองหลาง
นางศศิตา เอื้อศิลามงคล
นางศศิธร ใครบุตร
นางศศิธร ธรรมนู
นางสาวศศิธร นาคสง
นางศศิธร พลชัยยา
นางสาวศศิธร ภาษะฐิติ
นางศศิธร ศรีดี
นางศศินภา บําเพ็ชร
นางศศินา ดามะ
นางสาวศศิพร รินทะ
นางศศิพิมล กาจหาญ
นางศศิมาพร มณฑาแดง
นางสาวศศิฤทัย ดานกลาง
นางศศิวิมล เชิดกลิ่น
นางศศิวิมล มณีไชย
นางศิตา สําเร็จดี
นางสาวศิยามล ชุมจุล
นางสาวศิรญะภา กิจอักษร
นางสาวศิรประภา จันตระกูล
นางศิรประภา วุฑฒิเดช
นางสาวศิรลักษณเบญญา มาแสวง
นางศิราณี ณ ปตตานี
นางศิราณี พระภิเดช
นางศิราพร สันหลี
นางศิราพร สุขอินทร

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
๓๔๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศิราภรณ ศิริพันธ
นางศิริกัญญา ปานสวาง
นางศิริกาญจน รังษี
นางสาวศิริกุล ชื่นบาน
นางศิริกูล สุพรรณโรจน
นางศิริจรรยา ศิวิรัตน
นางสาวศิริจันทร ภักดีโต
นางศิริฉัตร วิมานยัง
นางสาวศิริธร รื่นรส
นางสาวศิรินทร พิชัยยุทธิ์
นางสาวศิรินันท ยอดฉิมมา
นางสาวศิรินันท วรรณพงษ
นางศิรินาฏ ทองไฝ
นางศิรินาถ กะฐินสี
นางสาวศิรินาถ คุณมา
นางศิรินุช เบาคันที
นางสาวศิริพร แกวใจมา
นางศิริพร คํารินทร
นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร
นางศิริพร เชาวลิต
นางศิริพร นามมะณี
นางศิริพร พันธละออ
นางสาวศิริพร วีระชัยรัตนา
นางสาวศิริพรรณ เจริญแพทย
นางสาวศิริพันธ พากเพียร
นางสาวศิริเพ็ญ สุขสม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๕๐๔

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริเพ็ญ หายักวงษ
นางศิริรัตน คําแกว
นางสาวศิริรัตน ไชยสมบัติ
นางศิริรัตน สาระกูล
นางศิริลักขณา ลูกคํา
นางศิริลักษณ จันทรเสนา
นางศิริลักษณ บุรวัฒน
นางศิริลักษณ เพริดพราว
นางศิริลักษณ วงศษา
นางศิริลักษณ สุขศิริ
นางสาวศิริลักษณ อิทธิประเวศน
นางศิริวรรณ คมขุนทด
นางศิริวรรณ ชวยอักษร
นางศิริวรรณ พันธใย
นางศิริวรรณ โลกา
นางศิริวรรณ สงจันทร
นางศิริวรรณ หัสสา
นางสาวศิริวรรณ พรรณโชติ
นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
นางสาวศิลาทิพย คําใจ
นางศิวนาถ เองฉวน
นางศิวพร วงคกันยา
นางศิวพร ออนแกว
นางศิวลักษณ เจือจุล
นางศิวาพร อินมา
นางสาวศิวารัตน ประจุดทะเก

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
๓๕๓๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศุทธินี สุวรรณศร
นางศุภนันท พหุธนพล
นางสาวศุภนันท พิมดี
นางสาวศุภนุช ประพิณ
นางสาวศุภรัตน อินทรสุวรรณ
นางศุภลักษณ ขุนสังวาลย
นางศุภลักษณ คลอดทองเพ็ชร
นางศุภลักษณ ทิพยวงศา
นางศุภลักษณ ไปนาน
นางศุภลักษณ สมภูเวช
นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญ
นางศุภวรรณ หมั่นทวี
นางศุภัชญา จันทะเขตร
นางสาวศุภัชญา วิเชียรรัตน
นางศุภานัน วรสุขบุญชัย
นางศุภาวีร ศรีวีระพันธ
นางสาวศุภิกา นีไลยนาค
นางศุภิสรา เรืองวิลัย
นางสาวศุภิสราย มั่นคง
นางสาวโศจิรัตน เณรแขก
นางสกาวเดือน พยัคฆโยธี
นางสกาวเดือน วังปาตาล
นางสาวสกุลเกตุ ขันชัย
นางสกุลรัตน อุดมฤทธิ์
นางสงกรานต มูลศรีแกว
นางสงศรี นาถมทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๕๕๖

นางสดุดี ถมทอง
นางสตรีรัตน ศรีโยธี
นางสาวสถาพร บุตรใสย
นางสถาพร ศิลาออน
นางสนธยา ไตรเมศ
นางสนธยา พวงงามพันธ
นางสาวสนธยา หลอเสถียร
นางสมจิต สุวรรณะ
นางสมจิตร เจริญศิริ
นางสมจิตร อันทรินทร
นางสมใจ คุณากรดุษิต
นางสาวสมใจ จันทรงกลด
นางสาวสมใจ ธรรมขันธ
นางสมใจ บุระเนตร
นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็ง
นางสมใจ ศรีเทพ
นางสมใจ สินสโมสร
นางสมถวิล ทองพูน
นางสมถวิล วรรณสวัสดิ์
นางสมทรง ยาสุข
นางสาวสมทรง หางสลัด
นางสาวสมนึก ออนแกว
นางสมบูรณ หันชัยเนาว
นางสมประสงค บูรพัฒน
นางสมปอง ทองมนต
นางสมพร ใจหาร

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๕๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมพร ธรรมบุญ
นางสมพร วงศรําพันธ
นางสมพร ศรีจําปา
นางสาวสมพร เหมือนจันทร
นางสมพร อุทรักษ
นางสมพิศ คําแปง
นางสมพิศ ธนธรรมสถิต
นางสมเพชร มูลหา
นางสมเพียร ถิ่นชีลอง
นางสมยศ โพธิราช
นางสาวสมฤดี เมฆฉาย
นางสาวสมฤดี อยูดี
นางสมฤดี ออนมา
นางสมฤทัย มานกลาง
นางสมฤทัย วงศคีรี
นางสมฤทัย ศิริหลา
นางสมลิ้ม ศรีทิม
นางสาวสมศรี เนาวประโคน
นางสาวสมสกุล นึกชอบ
นางสาวสมสมัย มะลัยขวัญ
นางสมสวย วิชามุข
นางสาวสมสุข แสงสวาง
นางสมหญิง บุญปน
นางสาวสมหวัง อังสนุ
นางสาวสมาพร ละอองดี
นางสมิตานัน ทิพยศรีหา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๖๐๘

นางสยุมพร สุมทุม
นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือ
นางสรวงสุดา หมอมแปง
นางสาวสรวีย ทองจันทร
นางสรอยเพชร วุฒิงาม
นางสรัลรัตน กันจินะ
นางสรัสนันท จันทรทอง
นางสโรชา สุวรรณจินดา
นางสาวสลิตา สังขวิชัย
นางสาวสวนีย กระจงกลาง
นางสาวสวนีย คําทอง
นางสาวสวรรค ประชัน
นางสวรรยา หมั่นวิชา
นางสวรส เข็มอุทา
นางสวลี ชัยภัย
นางสาวสวลี ทาสีเพ็ชร
นางสหัสริน เชาวสังเกตุ
นางสองแสง อาราษฏร
นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยา
นางสัญลักษณ ณ หนองคาย
นางสันทวดี พางาม
นางสาคร จันดาบุตร
นางสาคร มูลอามาตย
นางสาวสาคร ลาภูตะมะ
นางสาคร แสงสุวรรณ
นางสานิสา สาแม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๖๓๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาปยะห เหราหมัด
นางสาวสามชม หอมจันทร
นางสายใจ จักขุพันธ
นางสาวสายใจ ปรีดา
นางสายใจ ยะหัตตะ
นางสาวสายใจ วงษไวย
นางสาวสายชล ศรีพูล
นางสาวสายชล โอชะ
นางสายทอง ขันธสอน
นางสายทอง พรมมา
นางสาวสายทิพย ออดพันธ
นางสาวสายฝน เกงกลา
นางสายฝน นวมหนอม
นางสาวสายฝน พูลผล
นางสายฝน ลบบํารุง
นางสายฝน ศักดิ์สิริโกศล
นางสายพิณ สวนใจ
นางสาวสายพิน มิลภา
นางสายรุง บัวคําโคตร
นางสาวสายรุง เมืองวงษ
นางสายลม ไพศาลธรรม
นางสายสมร เงินเหลี่ยม
นางสายสมร สุทธศิลป
นางสายสมร อินทรพาณิชย
นางสายสุนีย ทาวนอย
นางสาวสายใหม ภารประดับ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๖๖๐

นางสาวสาริศา ชิณสีดา
นางสาวสาริศา ชุมมงคล
นางสาวสาลินี วรรณคํา
นางสาวิตรี กะวะระพฤษ
นางสาวสาวิตรี แกวเหล็ก
นางสาวิตรี หงษคง
นางสําเนียง ชูชีพ
นางสําเนียง เหล็กเพชร
นางสาวสําราญ วรรณสา
นางสาวสําราญ สนพิพัฒน
นางสําเริง พลสยม
นางสําลี ดวงบุบผา
นางสาวสําอาง ศรีทองธรรม
นางสินทรา กองไชย
นางสินีนาฏ ดวงดี
นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย
นางสาวสิมาลัย ชัยชนะ
นางสาวสิราวรรณ จําปกลาง
นางสิริกร ประทุมทอง
นางสิริกร แมนเมธี
นางสาวสิริกาญจน จิระสาคร
นางสาวสิริกานต เจริญภักดี
นางสิริกานต โฮมราช
นางสาวสิริณัฎฐ ประยูรสุข
นางสิริทร คงคูณ
นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๖๘๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสิรินทิพย ทรัพยแสนเจริญ
นางสิรินาถ มุนมิน
นางสิริพร บุญเซียม
นางสาวสิริพร พันธอิ่ม
นางสาวสิริภัสสร กันทะวงค
นางสิริมา เขียวขจี
นางสาวสิริมา ใจเที่ยง
นางสิริยากร พุทธานุ
นางสิริรัตน โชติประเสริฐ
นางสาวสิริรัตน นิลวรรณ
นางสิริลักษณ เกียรติสมบูรณ
นางสิริลักษณ โกกะพันธ
นางสิริลักษณ บุญเลิศ
นางสีนวน สุมงคล
นางสาวสีไพร สีขอน
นางสีสาคร จิตรประสิทธิ์พร
นางสือหนะ แวดูยี
นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลาง
นางสาวสุกัญญา แกวนอก
นางสุกัญญา คุมกลาง
นางสุกัญญา จําปาทิพย
นางสุกัญญา จุฑาผาด
นางสาวสุกัญญา ไชยถา
นางสุกัญญา เดชบุรัมย
นางสาวสุกัญญา ธุนันทา
นางสุกัญญา นัดที

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวสุกัญญา นิลทุย
นางสุกัญญา เพชรมงคล
นางสุกัญญา รักจันทร
นางสาวสุกัญญา เลไธสง
นางสาวสุกัญญา สารพล
นางสุกัญญา สารีบท
นางสุกัญญา สุขศรีทอง
นางสาวสุกัญญา สุขสบาย
นางสุกัญญา สุวรรณ
นางสาวสุกัญญา หอมเจริญ
นางสุกัญญา อภิโล
นางสาวสุกัญญา อินสุธา
นางสุกานดา นวนไทย
นางสุขสวัสดิ์ จันทะวัฒ
นางสุขุมาลย อินทเสวก
นางสุคนธ สิงหจันทร
นางสาวสุคนธมารินทร
พรหมประเทศ
นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
นางสาวสุจริยา ขมสนิท
นางสาวสุจารีย ภูเฉลิมศักดิ์
นางสุจิณณา ควรอาจ
นางสาวสุจิตตรา สวยขุนทด
นางสุจิตรา นอมเกลา
นางสุจิตรา นะเสือ
นางสุจิตรา บุญประสงค

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร
นางสุจิตรา พุฒพิมพ
นางสาวสุจิตรา ภูมิภาค
นางสาวสุจิตรา ยวงใย
นางสุจิตรา วงศรส
นางสุจิตรา วงษโก
นางสุจิตรา ศรีสละ
นางสุจินต ภิญญานิล
นางสาวสุจินต มหารงค
นางสุจิรา สหวงศ
นางสุชาดา คนเสงี่ยม
นางสุชาดา ชาญเชาว
นางสาวสุชาดา ไชยวรรณ
นางสุชาดา ธรรมทัตโต
นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย
นางสุชาดา หิรัญกาญจน
นางสาวสุชีรา จินดาวงศ
นางสุฐิดา สาระนันท
นางสุณัชชา เคนไชยวงค
นางสาวสุณี เขตใหญ
นางสุณี สิทธิศักดิ์
นางสุณีย รัตนโชติ
นางสุดจิตร โพธิตาด
นางสุดใจ ฉูมิ
นางสาวสุดธิดา เรืองยังมี
นางสาวสุดา กามาสี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสุดา เองฉวน
นางสุดาพร ปสสา
นางสุดาพร สอนแกว
นางสุดาพร อารีย
นางสาวสุดารัตน ไชยแกว
นางสุดารัตน อนใจ
นางสุดารัตน บัวบุญ จ้ํามา
นางสุดาวดี แคะสูงเนิน
นางสุดาวรรณ จันครา
นางสุติมา บุญเฟรือง
นางสาวสุทธภา อุดแกว
นางสุทธิพร แกวออนจริง
นางสาวสุทธิรักษ คงสุข
นางสาวสุทัศนีย ชิณโคตร
นางสาวสุทิพา รักษามั่น
นางสุธัญญา พันธุรักษ
นางสุธาดา กาญจนะแกว
นางสุธารัตน จุลญาติ
นางสุธิกานต ยึนประโคน
นางสาวสุธิดา ดําแกว
นางสุธิษา กิมาวะหา
นางสุนทรี ภาพนอก
นางสุนทรี ลิ้มประไพพงศ
นางสุนันทา ดีมาก
นางสุนันทา ทองพุม
นางสาวสุนันทา เนียมทอง

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุนันทา ลาชโรจน
นางสุนันทา ศิริเบญจา
นางสุนันทา สุวรรณไตร
นางสุนารี คงหาญ
นางสุนิด โททํา
นางสาวสุนิตย เองฉวน
นางสุนิตา คงทอง
นางสาวสุนิษา กิ่มเกิด
นางสุนิสา ถาวรศรี
นางสาวสุนิสา ทองสุข
นางสาวสุนิสา รุงเรือง
นางสาวสุนิสา ศรีรักษา
นางสุนีย เวทโอสถ
นางสาวสุประวีณ มะณีชม
นางสาวสุปราณี ตองใจ
นางสุปราณี ทองดี
นางสุปราณี สุทธะ
นางสุปราณี อูธาระณะ
นางสุปรีดา เกตุประกอบ
นางสุปรีดา ศรีฟา
นางสุปรียาภรณ ไชยวิชิต
นางสุปาณี ทองนํา
นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัย
นางสุพนิดา งึ้มชา
นางสุพรรณิการ ซอนเพชร
นางสุพรรณี กาญจนา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสุพรรณี เณรตากอง
นางสุพรรณี พรหมชัย
นางสุพรรณี ไพบูลย
นางสาวสุพรรณี วงศคงคํา
นางสาวสุพรรณี วิรุณสาร
นางสาวสุพรรณี อภิชัยเอนก
นางสาวสุพรรณี อาจหาญ
นางสุพรรษา เกตุรัตน
นางสุพรรษา ดอนวิชา
นางสุพรรษา วันสุข
นางสาวสุพรรษา สุภามณี
นางสุพรรษา อะคะสีวร
นางสุพัชรี ก่ําสระนอย
นางสาวสุพัฒน แกวปน
นางสาวสุพัตรา แซคู
นางสุพัตรา ทับทิมทอง
นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร
นางสุพัตรา มวงงาม
นางสุพัตรา รักษาวงค
นางสุพัตรา สิงหเสม
นางสุพัตรา สุกัน
นางสาวสุพิชชญา ใจชวง
นางสุพิชฌาย ไกรนรา
นางสุพิชฌาย ดํารงกูล
นางสุพิชฌาย สวายสมสีกุล
นางสุพิชญา พันธุสุภะ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุพีชา ชัยชนะวงศ
นางสาวสุพีรญา ฑีฆะวิวรรธน
นางสาวสุภมาส จินะราช
นางสาวสุภลักษณ กันธิยะ
นางสาวสุภวรรณ ธิวงศษา
นางสุภัค ชุมบริบูรณ
นางสาวสุภัค เพชรสุวรรณรังษี
นางสุภัค สังขรักษ
นางสาวสุภัชชาณัฐ ทองอุไร
นางสาวสุภัตตรา บรรเทา
นางสาวสุภัตตรา บุญภามา
นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
นางสาวสุภัทรา แกวตา
นางสุภัทรา เขตจัตุรัส
นางสาวสุภัทรา แพไธสง
นางสุภัทรา ศรีเกิด
นางสุภัทรา สุทธิ
นางสุภัทรา เหมพิจิตร
นางสาวสุภา เทพมณี
นางสุภา วิชพล
นางสุภา สังฆพรหม
นางสุภา แสงสึก
นางสุภาดา เพงเล็งดี
นางสุภานี บวรศุภศรี
นางสุภาพ โสภากุล
นางสุภาพร โกมารย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวสุภาพร จันทะเฆ
นางสุภาพร ธรรมธุระ
นางสุภาพร มีมั่งคั่ง
นางสุภาพร เรือนแกว
นางสุภาพร สงสําเภา
นางสาวสุภาพร สัสดี
นางสุภาพร สุวรรณพานิช
นางสาวสุภาพร หินนอย
นางสุภาพรรณ ชมไชย
นางสุภาภรณ กาสี
นางสุภาภรณ เกตุมี
นางสุภาภรณ จันทรจําปา
นางสุภาภรณ จันทรเติม
นางสุภาภรณ บุญยะแสงสวัสดิ์
นางสาวสุภาภรณ สอนอาจ
นางสาวสุภาภรณ สุตา
นางสุภาภรณ อาจผักปง
นางสุภารัตน คําเพราะ
นางสุภารัตน จิตตพันธ
นางสุภารัตน ศรีบุญรัตน
นางสุภาวดี แกวบุตร
นางสาวสุภาวดี ชาวเสมา
นางสุภาวดี ไตรโยธี
นางสุภาวดี ผิวงาม
นางสุภาวดี พิลา
นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ
นางสาวสุภาวดี สิริไสย
นางสุภาวดี แสนบุราณ
นางสุภาศิณี เอียดแกว
นางสาวสุมณฑา ประพาสพงษ
นางสุมณฑา วงศมั่น
นางสุมล โพธิ
นางสุมา แทนนิล
นางสาวสุมาพร คลายคลึง
นางสุมาภรณ ดันงา
นางสุมาภรณ นิกรรัมย
นางสุมามาลย แตงกระโทก
นางสาวสุมามาลย ราญไพร
นางสาวสุมารี มุงครองกลาง
นางสุมาลี กูหวะ
นางสุมาลี เจตนะวิบูลย
นางสุมาลี เพชรไชย
นางสาวสุมาลี รักสมบัติ
นางสาวสุมาลี สุขศิริ
นางสาวสุมิตรา นาคเครือ
นางสาวสุมิตรา ลาสุธรรม
นางสุรดา ธรรมโรจน
นางสุรยานี มะยูโซะ
นางสุรวดี แสงประชารักษ
นางสุรสา โฮสกุล
นางสุรัชฎา เดชขันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
นางสุรัตน ธนาบูรณ
นางสาวสุรัตน ปานศักดิ์
นางสุรัสวดี ประดับประดา
นางสุรัสวดี ภาระอุตสาห
นางสาวสุรางค ภักดีสวัสดิ์
นางสาวสุรางคณางค ปญจมาตย
นางสุริตา มะมิง
นางสุรินทร แรเพชร
นางสาวสุรินทร วงคคําแดง
นางสุรินทร บัวคํา
นางสุริยะพร นาชัยเงิน
นางสุริยา เครือรัตน
นางสาวสุริยา หย่ําวิลัย
นางสุรีพร พลเยี่ยม
นางสุรีพร ยะหัตตะ
นางสุรีภรณ สาชิต
นางสุรีย พันธศรี
นางสาวสุรียพร แจงกระจาง
นางสาวสุรียพร บุษบงก
นางสุรียพร สิงหมีพันธ
นางสาวสุรีรัตน จันพลโท
นางสุรีรัตน ธรรมสรางกูร
นางสุรีรัตน แปนทอง
นางสาวสุไรดะ หลําเก็ม
นางสาวสุลัดดา อุดมพวก

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุลาวรรณ เพ็งทิพย
นางสาวสุวจี พรอโนทัย
นางสุวภัทร กิจพิทักษ
นางสุวรรณรัตน วันเจริญ
นางสุวรรณา ธรรมโม
นางสาวสุวรรณี พูนดี
นางสาวสุวลักษณ แซโย
นางสุวารี พออามาตย
นางสาวสุวิดา ศรีเครือดํา
นางสุวิภา ธุระธรรม
นางสุวิภา ลังแกว
นางสุวิมล พันธุมณี
นางสุวิมล แสงฉาย
นางสาวสุวิมล หนูฉง
นางสาวสุวิมล หมายมั่น
นางสุไวบะห ดอเลาะ
นางสุไหวนะ ชูเพชร
นางสุไหวบะ ฤทธิเดช
นางสาวสูรียาดา เล็งนู
นางสาวเสนห ฉวยกระโทก
นางสาวเสนหา ชมภูวง
นางเสาเดาะ ปะตะลู
นางสาวเสาวคนธ คงเปย
นางสาวเสาวคนธ ชนะรัตน
นางเสาวณี ไชยรักษ
นางสาวเสาวณี วงษพัฒน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวณีย จินโรจน
นางสาวเสาวนิตย สุดจิตร
นางสาวเสาวนีย คงยุนุย
นางเสาวนีย ทวีเมือง
นางสาวเสาวพรรณ มีแสง
นางสาวเสาวภา เพ็ญศรี
นางเสาวรัตน ไชยตนเทือก
นางสาวเสาวลักษณ จุยวงษ
นางเสาวลักษณ พลพัง
นางสาวเสาวลักษณ พิมพดี
นางสาวเสาวลักษณ ศรีพันธบุตร
นางแสงจันทร บุญพรหมมา
นางแสงเดือน ลาวตุม
นางแสงสุรีย แพทยสันเทียะ
นางแสงอรุณ สืบเพ็ง
นางโสพิน แกวสุข
นางสาวโสพิส หอมรส
นางสาวโสภา โคตรสมบัติ
นางสาวโสภา มูลเทพ
นางสาวโสภา วงควัง
นางโสภา สายจันทร
นางสาวโสภา อรุณใหม
นางโสภาพันธ บุญรอด
นางโสภิตา สินโต
นางสาวโสภิตา เสนาะจิต
นางสาวโสภี ศรีใจตะ

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวโสภี สุวรรณรัตน
นางสาวโสมเฉลา วันทองสุข
นางหทัยกาญจน นามนิตย
นางสาวหทัยกาญจน พอค้ํา
นางสาวหทัยณัฐ แกวบัวดี
นางสาวหทัยรัตน วรเลิศ
นางสาวหทัยวัลย คุมภัย
นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียม
นางหนึ่งฤทัย บุญโต
นางหนูเปย คําพิมูล
นางสาวหยกสุวรรณ แกวดอก
นางสาวหยาดใจ เสียวสวัสดิ์
นางหยาดน้ําฝน ทองคําสาร
นางสาวหยาดฝน กุจะพันธ
นางหรรษนันท ปญญาเอก
นางหสตกมล ดวงมณี
นางหัตทยา คุณานนทศิริกุล
นางหัสสนะ บูสะมัญ
นางสาวใหมฟา ชาอุน
นางฬิเอ โคตรมุงคุณ
นางอกนิษฐ สุบุญ
นางอฑิตยา พรนิคม
นางอณศยา เร็ททิก
นางอดิศรา ไชยพันธนา
นางสาวอดุลยรัตน เกตุเวชสุริยา
นางสาวอติพร นุริศักดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอติพร ผุดผอง
นางสาวอธิกา เพ็ชรคง
นางอนงค กระสังข
นางอนงค จันดีดา
นางอนงค ธรรมสาร
นางสาวอนงค บุญเลิศ
นางอนงค บุดดาวงษ
นางสาวอนงค หมอกใหม
นางอนงคนุช อดิศัยศักดา
นางอนัญญา อารามพงษ
นางอนุรีย สารีแกว
นางสาวอนุสรณ ลุยตัน
นางอนุสรณ สมบัติคุโณปการ
นางสาวอนุสสรา เพชรมั่น
นางอภิญญา กิ่งแกว
นางสาวอภิญญา ถาแกว
นางอภิญญา บุญสิทธิ์
นางสาวอภิญญา ปญญาวงศ
นางอภิญญา ฝนเฟอนหา
นางอภิณภรณ ปงเมือง โปรงสุยา
นางอภิรดี ดอนสิงหะ
นางสาวอภิรดี พรหมพันธ
นางสาวอภิรดี โสเขียว
นางอภิสรา บุญแข็ง
นางอมรรัตน กรวยทอง
นางอมรรัตน งามบุญสราง

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอมรรัตน นิกรวงศสิริ
นางสาวอมรรัตน มั่นศักดิ์
นางอมรรัตน ศิริโชติ
นางสาวอมรรัตน โสธารัตน
นางอมรรัตน หาญวิชาชัย
นางอมรรัตน อุนยา
นางอรชญา อิ่มแมน
นางอรชพรรณ หนูรุน
นางสาวอรชร ไชยมงคล
นางสาวอรชุมา นามประดิษฐ
นางอรชุมา ศรีสิงหเดช
นางสาวอรญา จําเริญศรี
นางสาวอรณิชา บุญยืด
นางสาวอรดี แกวไสย
นางสาวอรทัย ใจปน
นางอรทัย ชะลิตะ
นางอรทัย โตวรานนท
นางอรทัย โนนแกว
นางอรทัย รอดปนนา
นางอรทัย วิเวก
นางอรทัย ศรีทอง
นางอรนงค ออนประทุม
นางอรนุช งอกศักดา
นางสาวอรนุช แซตั้ง
นางอรนุช ลิ้มวิลัย
นางอรนุช แสนขาว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางอรพรรณ แสนคําแพ
นางอรพา คลายลอย
นางอรพิณ จาหมื่นไวย
นางอรพิน บุญเลิศ
นางอรพิน ลีศรี
นางสาวอรพิน อิ่นอาย
นางอรพินท ฝายเทศ
นางอรพินทร ชุมเชย
นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร
นางอรรถกร เชื่อคํา
นางอรวรรณ พรหมวงศ
นางอรวรรณ สวัสดี
นางอรวรรณ สอนเฝอก
นางสาวอรวรรณ เสียงสนั่น
นางอรษา วิเศษรอด
นางอรษาร เพชรรัตน
นางอรอนงค จันทวงศ
นางสาวอรอนงค เทนอิสสระ
นางสาวอรอนงค บานเย็น
นางอรอนงค เพชรตะกั่ว
นางอรอนงค ยามา
นางอรอนงค ระบือพิณ
นางอรอนงค สอนสนาม
นางอรอนงค อูทอง
นางอรอุมา แกนสาร
นางอรอุมา ขันธวิธิ

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรอุมา บุญประจักษ
นางสาวอรอุมา สุนธนนท
นางอรอุมา อัญชลีสถาพร
นางสาวอระศรี หินนาค
นางอรัญชณา หนูชูสุข
นางอรัญญา ชวยวัฒนะ
นางสาวอรัญญา ตากกระโทก
นางสาวอรัญญา บรรณกิจ
นางอรัญญา ปนแกว
นางอรัญญา พระสาร
นางสาวอรินทรดา ธนะภูมิชัย
นางสาวอริยา ฉายเลิศทิพากร
นางอริยา รักภู
นางอริสา คํามูลแสน
นางสาวอรุณรัตน บุงนาม
นางสาวอรุณรัตน เหลืองปญญากุล
นางอรุณรุง ภักดี
นางสาวอรุณลักษณ ไขสีดา
นางอรุณวรรณ ยงโพธิ์
นางอรุณศรี เกปน
นางอรุณศรี อินทรัตน
นางอรุณี เชื้อสุภา
นางอรุณี ทมทิแสง
นางอรุณี เพชรกาศ
นางสาวอลงกต บุญใส
นางอลิศลา กันทาเดช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวออแกว เดือนอุปะ
นางสาวออนจิต ยางงาม
นางออมจิต ถานะวัตร
นางออมฤทัย พรชัยโรจน
นางอักษรสําอางค นากอนทอง
นางสาวอังคณา โฆษิตธาตรี
นางอังคณา รักพุทธะ
นางอังคนา ทองดี
นางสาวอังศิกุล เฉลิมพิพัฒน
นางอังสนา ตั้งตระกูล
นางอังสนา บุษบรรณ
นางอัจจนา ศิริวรรณ
นางอัจฉรา กาสี
นางอัจฉรา ขนาน
นางสาวอัจฉรา คุมปรีดี
นางอัจฉรา ปราบพาล
นางสาวอัจฉรา รักนุย
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ
นางสาวอัจฉราพร ดอนไชย
นางอัจฉราพร บุตรพรหม
นางอัจฉราวรรณ บุญเหมาะ
นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร
นางอัจฉริยา พหลทัพ
นางอัจฉริยา เอกวิลัย
นางสาวอัญ อินทกาญจน

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอัญชรี รอดพูล
นางอัญชลี ขัดสงคราม
นางอัญชลี คงจันทร
นางอัญชลี คําสุข
นางสาวอัญชลี จันจัด
นางสาวอัญชลี สุขกระโทก
นางสาวอัญชลี อุปกรณ
นางอัญชลีกร ฝายคําตา
นางสาวอัญชัญ วงศจําปา
นางสาวอัญญรัตน บํารุงราษฎร
นางอัญญารัตน เวชวิฐาน
นางอัทญา สายราม
นางอัมพร พูลเพิ่ม
นางอัมพร โวงประโคน
นางสาวอัมพรทิพย แหยงบุดดา
นางสาวอัมพิกา แกวพุธ
นางอัมรา นกเกตุ
นางอัมรา มั่งมี
นางสาวอัมรา ยินดี
นางอัศวีนา มวงภูเขียว
นางอัสรินทรนาฎ สังขปทีป
นางอาซีมะห หะยีอาแว
นางสาวอาซียะ บาราเฮง
นางอาทิตยา ชูสําราญ
นางอาทิตยา ทาขุลี
นางอาทิตา ดีนิยม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางอาภร ปกการะเณ
นางอาภรณ เพชรคงทอง
นางสาวอาภาพรรณ เกษรพันธุ
นางสาวอาภาภรณ ชัยจํารัส
นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุล
นางอามิเดาะ พรหมจินดา
นางอามีเนาะ ดอเลาะ
นางสาวอายียะ มูซอ
นางสาวอายีรีนา สะมะแอ
นางสาวอารมย ปานทอง
นางอารยา เลิศวราภรณพงศ
นางอารยา เสนาสุธรรม
นางอาริศปรียา วรวงษ
นางสาวอาริสา ใจหาว
นางอารี สายหมอก
นางอารีย แกวบรรดาล
นางอารีย ภูครองทุง
นางสาวอารีย ยานะ
นางอารีย แยมภู
นางสาวอารีย สุรินทร
นางอารียา ผอนจรุง
นางอารีรัตน สมานพันธสกุล
นางสาวอารีรัตน สุขมะโน
นางอารีรัตน แหมไธสง
นางอารีวรรณ นิ่มมา

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอารูนี เจะสะมะแอ
นางอาอีเซาะห เจะกา
นางสาวอาอีเสาะ มูละ
นางสาวอําพร ศิริกันทา
นางสาวอําพา เอมโอน
นางอําไพ สมบูรณ
นางอําภา ธนะปาน
นางอิฐยา พุฒิเอก
นางสาวอิทยา พลจรัส
นางอินฑุกานต มณีรัตน
นางอินทิรา ดานไทยวัฒนา
นางอินทิรา บุญวาที
นางสาวอิศราภรณ ปนธง
นางอิศราภรณ มัลลิกะมาลย
นางอิสรา ภูพวก
นางสาวอิสรา วงษจีน
นางอุชนีย พันธฤทธิ์
นางสาวอุดมลักษณ กันพงษ
นางสาวอุดมลักษณ สารบรรณ
นางสาวอุทัย เพ็ญจู
นางสาวอุทัยรัตน ปอมมาตา
นางสาวอุทัยวรรณ นุมฤทธ
นางสาวอุทุมพร เงินจัตุรัส
นางสาวอุทุมพร ตอสกุล
นางอุทุมพร ทองวงษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุทุมพร อุทุมภา
นางอุบล คิดการ
นางอุบล ตุลยนิษก
นางอุบล เปนเครือ
นางสาวอุบล มีสิมมา
นางสาวอุบล ศรีทอง
นางอุบล แสงโสดา
นางอุบลมณี ตั่นเลง
นางสาวอุบลรัตน ไชยพัฒนศิลป
นางสาวอุบลรัตน วิสุวรรณ
นางอุบลวรรณ อาทิตยตั้ง
นางอุมากานต ทับรัตน
นางอุมาพร แกวปวน
นางสาวอุมาพร คนธรักษ
นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม
นางอุมาพร ภิรมยภักดิ์
นางอุมาพร สมจันทร
นางสาวอุมาพร สวัสดิ์ศรี
นางสาวอุมาพร โสรส
นางอุไร กลําเงิน
นางอุไร บงแกว
นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา
นางอุไรวรรณ ชางปลูก
นางอุไรวรรณ ไชยสุระ
นางอุไรวรรณ อุทัยรังษี
นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย

๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอุไลวรรณ ภัยชิต
นางอุษณี โชติชวง
นางสาวอุษณีย ขวางนกขุม
นางสาวอุษณีย นอยศรี
นางอุษา เชิดฉันท
นางอุษา บุญรอด
นางสาวอุษา เพชรราช
นางสาวอุษา มัทธุรศ
นางอุษา ศรีประเสริฐ
นางเอมจิต สาริคาน
นางสาวเอมอร ไชยดํา
นางเอมอร สุทธิประภา
นางสาวเอราวัลย ทุมมา
นางเอื้องพร ไสวิจิตร
นางสาวเอื้อมพร เชนพูล
นางสาวฮัลวาณี ยูโซะ
นางฮัสนะ จือนารง
นางฮานีตา มั่นคง
นางฮาบีบะ หลงสลํา
นางฮาบีบะ ปราปง
นางฮาบีบะห บูงา
นางฮามีดะ ดาราแม
นางฮายาตี เจะเตะ
นางฮายาตี มะนาฮา
นางฮายาตี มามะ
นางสาวฮายาตี สาหะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓,๑๘๖ ราย)
นายกตัญู เจริญรัตน
๒๖ นายกิจปกรณ พูนศิริ
นายกมล สายยนต
๒๗ นายกิตติ ศรีวลีรัตน
นายกรกช วัฒนวิริยะ
๒๘ นายกิตติพงศ นาคบาง
นายกริชศิลป วรินทรเวช
๒๙ นายกิตติพงษ พรมทอง
นายกรุง มวงนาครอง
๓๐ นายกิตติพงษ พลภักดี
นายกฤชกร ศรเพียงออ
๓๑ นายกิตติพันธ อาจประโคน
นายกฤชณัท เทพนิล
๓๒ นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม
นายกฤชธนา ผึ่งตะขบ
๓๓ นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร
นายกฤตภัค โคตรหานาม
๓๔ นายกิตติศักดิ์ มครนันท
นายกฤษฎา รัตนสัตย
๓๕ นายกิตติศักดิ์ มะโน
นายกฤษณ จันทมาส
๓๖ นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา
นายกฤษติศักดิ์ สวัสดี
๓๗ นายกิติพงษ รัดอัน
นายกลยุทธ แกวบัวดี
๓๘ นายกิรพัฆน บรรพตธรรม
นายกลันทก สุคนธทรัพย
๓๙ นายกุลชาติ ชลเทพ
นายกองสกล นพเกา
๔๐ นายกุลธวัช หาญรักษ
นายกอบชัย มณีตัน
๔๑ นายกุลยุทธ คะเรียงรัมย
นายกันตพงศ ภารการ
๔๒ นายกูอันนูวาร ศรีระเดน
นายกัมปนาท ขุมทอง
๔๓ นายเกงกิจ สุขีลักษณ
นายกัมปนาท ดอนลาว
๔๔ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
นายกัมพล ศุภผล
๔๕ นายเกรียงไกร ขันธวิชัย
นายกาญจนพรรณ สรรเสริญ
๔๖ นายเกรียงไกร ตั้งกิติกุล
นายการัน สังขหนวง
๔๗ นายเกรียงไกร ตาสา
นายกําเนิด วังคีรี
๔๘ นายเกรียงไกร ปูยี่
นายกําพล คําปา
๔๙ นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
นายกิจณรงค แกววังออ
๕๐ นายเกษม มิกขุนทด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

นายเกียรติศักดิ์ แกวมหาชัย
นายเกียรติศักดิ์ จันทะมี
นายเกียรติศักดิ์ สายกลิ่น
นายโกมินทร เถาวชาลี
นายโกวิท วันศรี
นายโกวิทย บุญทวี
นายโกสินทร ศรีบุรินทร
นายไกรสร เสารประโคน
นายไกรสิทธิ์ ปนวัง
วาที่รอยตรี ขจรศักดิ์ สัมโย
นายขจรศักดิ์ ออนอุทัย
นายขจรศิษฏ ชุมพร
นายเข็มพร บุญเกื้อ
นายเข็มมะรัต บุตรสุริย
นายคมกริช เนตรชัง
นายคมกฤช จีนกุล
นายคมกฤช แผนเสือ
นายคมสัน แจงมรคา
จาสิบเอก คมสันต ไทวะกิรติ
นายคมสันต วรรณจักร
นายคมสันติ์ ดางาม
นายครรชิต สะโลรัมย
นายคุณากร อิ่มเนย
นายคุณานนท เพิ่มพูล
นายคูบุญ ศกุนตนาค

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจงจัด ดวงจันทร
นายจงรัก ยิ้มผุ
นายจงรักษ จูเปรมปรี
นายจตุพร ผาดวงดี
นายจตุพร มั่นคง
นายจรูญ กองเงินนอก
นายจักรกฤษณ ชิดนอก
นายจักรพงษ สายทองติ่ง
นายจักรพันธ สกุลจีน
นายจักริน จันทขันทร
นายจักรินทร บานเนิน
นายจักรินทร พรหมโสฬส
นายจันดี พานิช
นายจารุวัฒน วิกรมธีรานันท
นายจํานงค รมยวิชัย
นายจิตติ ทองจิตติ
นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย
นายจิรโรจน พิบูลยรุงเรือง
นายจิรวัฒน ศรีสวัสดิ์
นายจิรวัฒน สีปากดี
นายจิรวัฒน อินทรนอย
นายจิรศักดิ์ ชํานาญเวช
นายจิระวัฒน รัตนประทีป
นายจิรายุทธ เมียงมาก
นายจีรศักดิ์ จันทรจิตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

นายจีระศักดิ์ ศรีจันทรแกว
นายจุมพล เนียมแสวง
นายเจตน นามโสวรรณ
นายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ
นายฉัตรเกลา มะโนรัตน
นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว
นายเฉลิมชัย จักรศรี
นายเฉลิมพร สารศรี
นายเฉลิมพล คนชุม
วาที่รอยตรี เฉลิมพล ลุนาบุตร
วาที่รอยตรี ชนะภัย ชลธาร
นายชรินทร พลลา
นายชรินทร ศิริพันธ
นายชวลิต มะสําอินทร
นายชวลิต อินทรพาณิชย
นายชัชวาล ใจกลา
นายชัชวาลย กองสุข
นายชัชวาลย ประทุมสินธุ
นายชัยณรงค นาถิม
นายชัยณรงค ยอนรัมย
นายชัยณรงค อุปรัตนปรีชา
นายชัยทัต จันโทภาศ
นายชัยพร สืบนุการณ
นายชัยมงคล ขําคม
นายชัยมงคล รัตนประกรณ
นายชัยยะ ชมวิชา

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชัยรัตพงค สวน
นายชัยราวี ลาผม
นายชัยลบ กลมเกลียว
นายชัยวุฒิ บุญโสกันต
นายชัยวุฒิ สังขขาว
นายชัยวุฒิ สุวรรณลา
นายชัยศักดิ์ นรเนตร
นายชัยสิทธิ์ ทองศรีสมบูรณ
นายชาคริส พุทธจักร
นายชาญชัย สารบรรณ
นายชาญชัย หมวดมณี
นายชาญณรงค ศรีอุดทาภาร
นายชาญเดช สุริยภูมิ
นายชาญยุทธ สาโยธา
นายชาญฤทธิ์ เตชา
นายชาญวุธ ตะเพียนทอง
พันจาเอก ชาตรี ปะริเวทัง
นายชํานาญ ทองดวง
วาที่รอยตรี ชิตชัย โพธิ์ประภา
นายชินกร สุวรรณเวียง
นายชินนกร ประจิมนอก
นายชิษณุภูมิ หาญพละ
นายชูเกียรติ พาเทียม
นายชูเกียรติ สุยะลังกา
นายชูชาติ ไฉนงุน
นายเชษฐา ทูลสันเทียะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

นายเชาวลักษณ ชาวงษ
นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน
นายโชคชัย จันทะโสตถิ์
นายโชคชัย สุขหัส
นายโชคสุวิชัย สุภาพาส
นายโชติพงษ วิมะลิน
นายซูฮารี อูเซ็ง
นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง
นายฐิติกร ศรีขันตรี
นายณชพัฒน บรรลือศักดิ์
นายณพกฤษ เอมศิริ
นายณภัทร กอนกี้
นายณรงค กะวิเศษ
นายณรงค คงมี
นายณรงค สรางคํา
นายณรงคเดช คงสวัสดิ์
นายณรงคฤทธิ์ ทิศทาพวน
นายณรงคศักดิ์ ฉลาดเฉลียว
นายณรรตธร คงเจริญ
นายณัฐกฤช ชัยชนะ
นายณัฐกิตติ์ สิงหทองเมือง
นายณัฐดนัย สีหะวงค
นายณัฐธนพล ปะจีน
นายณัฐพงศ พลฤทธิ์
นายณัฐพงศ พิศวงค

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายณัฐพงษ กันทาดง
นายณัฐพงษ ไชยเพ็ง
นายณัฐพงษ พันธุขะวงศ
นายณัฐพงษ สายธนู
วาที่รอยโท ณัฐพงษ ออนวาที
นายณัฐพล มีแกวนอย
นายณัฐพล วรรณทอง
นายณัฐวัชร โตสัจจะ
นายณัฐวัฒน สารทะวงศ
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี
นายณัฐวุฒิ สุขศรีงาม
นายณัฐสร ขาวสุข
นายดงเย็น หลายม
นายดนัย พิศุทธิ์ภูมิเลิศ
นายดรณ สุขอนันตกุล
นายดลฮาหริด เจะสะตํา
นายดังตะวัน ขันธศิรินุกูล
นายดาม ภูมิพันธ
นายดาวรุง ฉอสันเทียะ
นายดํารง กอบฝน
นายดํารงพล แหทอง
นายดํารงศักดิ์ ปญญาทิพย
นายดิฐธิเดช แจงคต
นายดิเรกฤทธิ์ รักษาศิลป
นายดิษพงศ วงศอราม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

นายดิสกร นินนาทโยธิน
นายดุษฎี ศรีทรงราช
นายเดชา คําถิน
นายเดชา เชียงคา
นายเดนชัย ทองเฟอง
นายเดนชัย ธรรมเสนา
นายเดนชัย วงษหาจักร
นายแดน เนตรสน
นายตอศักดิ์ สิงหเผน
นายเติม ปุราถาเน
นายถนอม อาจสารมนต
นายถาวร โสมโมรา
นายถิรวัฒน ละเลิศ
นายทนงฤทธิ์ สาฤษี
นายทนงศักดิ์ แกวศรีทอง
นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
นายทรงพล สืบสําราญ
นายทวี เหลียวสูง
นายทวีชัย กลีบบัว
นายทวีชัย ดวงผุย
นายทศพร ชิตมณี
นายทศวัฒน ใจทิม
นายทองขาว บุญปก
นายทํานอง วงศจอม
นายทินกร แกวกัญญา
นายเทอด เทพบาท

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเทียนชัย กันมา
นายเทียนชัย งาสิทธิ์
นายเทียนชัย เลิศสงคราม
นายไทรโยค ดาดวง
นายธงชัย พลวิวัฒน
นายธงชัย โมงแสวง
นายธงสยาม พลหลา
นายธนดล นิติมณฑล
นายธนดล ภูมิมณี
นายธนวิชญ ขาวสวาง
นายธนัฐชัย เวียงอินทร
นายธนาพงษ สาวฤทธิ์
นายธเนศ พรมโชติ
นายธเนศ สถิรวิวัฒน
นายธรรมนอง ทองทับ
นายธรรมนันท จันดี
นายธรรมนูญ เสารแกว
นายธรัญชัย ประทีป
นายธราพงษ สุกแสก
นายธวัช พรมี
นายธวัชชัย คํามุงคุณ
นายธวัชชัย ไชยสนาม
นายธวัชชัย ตองใจ
นายธวัชชัย มงคลมะไฟ
นายธวัชชัย แสงแปลง
นายธัชยพงศ ปาละหงษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

นายธาตรี ปาลี
นายธานินทร ทองคง
นายธานินทร โพธิ์ทัง
นายธานี จันทรนาง
นายธารา แสงเพ็ชร
นายธิติภัทร ทองเงิน
นายธิรพงษ มีแกว
นายธีรชัย สีเทพ
นายธีรพงษ ภูธร
นายธีรพงษ อัครวิทยาพัฒน
นายธีรวัฒน กันทะ
นายธีรวัฒน อริยานุวัฒน
นายธีรวุฒิ เหวขุนทด
นายธีรศานต โพธิ์สามตน
นายธีรศานติ์ ใจยศ
นายธีระพงษ แจมโนนคูณ
นายธีรากุล ศรีนอย
นายนครชัย อุดมลาภ
นายนครินทร มานะดี
นายนนทวัฒน สุขจันทร
นายนพรัตน แกวนิคม
นายนพรัตน เมิกขวง
นายนพรัตน ศรีสกุล
นายนพวิทย เทียมทัศน
นายนรวิชญ สิงขร
นายนรสิงห สุขสมแดน

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนรินทร บุญรินทร
นายนเรศ ไชยบิน
นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ
นายนฤพนธ แสงทอง
นายนัฏพงษ ชื่นนิรันดร
นายนัฐฐา โมบัณฑิตย
นายนัฐวุฒิ เมืองจีน
นายนันทวัฒน ตานะดะ
นายนาวิณ แกกสันเทียะ
นายนําพล สารคร
นายนิกรณ นิลพงษ
นายนิคม จันทบ
นายนิซายาดีย หลีตอสัน
นายนิธิวัฒน อินทสิทธิ์
นายนิมิตร สุติยะวัน
นายนิรันด ราชสวาง
นายนิรันดร อวนแกว
นายนิรุต โสพัฒน
นายนิรุตต ชัยมณี
นายนิโรจน มะเสนา
นายนิลนรัตน แสนชัย
นายนิเวช แสงคํา
นายนิสิต ปานกลาง
นายบรรเจิด เผาอินทรจันทร
นายบรรณรต สกุณา
นายบรรพต คงตรง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

นายบริพัชร คุขุนทด
นายบริพัฒน หมอกมืด
นายบัญชา เกตุแกว
นายบัณฑิต พับพิมพสัย
นายบุญธรรม บุญมี
นายบุญประเสริฐ วันดี
นายบุญเรือง คัชเขียว
นายบุญโรจน สอนงาม
นายบุญเลิศ ภูมลี
นายบุตษา ยางทุง
นายบูรพา กองพร
นายบูรพา อุทัยกัน
นายปฏิจักร ประขัน
นายปฏิภาณ อุยสกุล
นายปฐมทัศน อวดหาว
นายปฐมพงค ศิริเวช
นายปณิธาน ผานสอน
นายปรเมศวร อาจหาญ
นายประกอบ สูตรอุดม
นายประจวบ ฉิวรัมย
นายประจักษ ศรีภูธร
นายประดิษฐ จําปาไชย
นายประเดิม จันทะคาม
นายประทาน สุขจันดี
นายประทีป ทองยอย
นายประทีป อินทนันชัย

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สิบเอก ประภัทร รักษาภักดี
นายประมวล งานยางหวาย
นายประมวล โพธิ์ชัย
นายประมูล บุญปก
นายประยุทธ เกตุบรรเทิง
นายประยุทธ หงษสามารถ
นายประยูร อินทะนาม
นายประวิทย เถกิงกิจ
นายประวิทย ปรือปรัก
นายประสพ แกวหอม
นายประสิทธิ์ จันซาย
นายประเสริฐ สรางนอก
นายประเสริฐ สุขแสก
นายประเสริฐ อุยคัชชะ
นายประหยัด ออมชมภู
นายปรัชญา เพ็ชรรัตน
นายปรัณ อยูแบน
นายปราธิต หรรษาวงศ
นายปราโมทย ขวัญยืน
นายปราโมทย แสนประสิทธิ์
นายปริญญา คลายโพธิ์ทอง
นายปริญญา นิวาสวงษ
นายปริญญา ปสโป
นายปริญญา วงศขัติย
นายปรีชา คลองงาม
นายปรีชา ไชยสาลี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

นายปรีชา ทองราช
นายปรีชา นอยปญญา
นายปรีชา พุทธลา
วาที่รอยโท ปรีชา มณฑาทิพย
นายปรีชา ลําดวน
นายปรีชา วรรณเลิศ
นายปวริศร โตน้ํา
นายปญญา โสตถิยาภรณ
นายปญญาวัชร พงษะพัง
นายปทพงษ ธรรมสอน
นายปยพัทธ บุญประกอบ
นายปยะ แกวฝาย
นายปยะชน โพธิยะ
นายปยะพงษ ออนหวาน
นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
นายผดุงศักดิ์ พุมเกตุแกว
นายเผด็จ ลาวตุม
นายเผด็จชัย หิมโสภา
นายโผน ทองเนตร
นายพงคศักดิ์ ปกกาเวสา
นายพงศกร โกศรี
นายพงศธร ภักดี
นายพงศพจน เพลินแกว
นายพงศภรณ พชรมงคลสกล
นายพงศศิริ วงศสวัสดิ์
นายพงษพันธ ฤทธิขันธ

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพงษศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล
นายพงษสวัสดิ์ สายกัน
นายพนม ธุระนนท
นายพนม วงศทาเรือ
นายพรชัย ทวีคูณ
นายพรนภา สุขยานี
นายพฤหัส เปรี่ยมพิมาย
นายพลภัทร ธีระกุล
นายพสงค แรงสิงห
นายพัฒณพงษ มมประโคน
นายพัฒนชัย มาธิ
นายพัฒนพงษ สุวรรณไตร
นายพัฒนศักดิ์ พลอยสมบูรณ
นายพัทยา โกฎิรักษ
นายพัลลภ ศุลีดํารงวุฒิ
นายพัลลภ สุมสกุล
นายพานุทัศ โคตรสงคราม
นายพายุ อุปพงษ
นายพิคเนตร อุทัยไชย
นายพิชญ วรรณทวี
นายพิชญ สุวรรณไตรย
นายพิชัย ถิ่นสถาพร
นายพิชิตชัย อนนท
นายพิเชษฐ ทรงพันธุคชสาร
นายพิเชษฐ บุญอาจ
นายพิเชษฐ วงคจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี พิทยา กาสุริยะ
นายพินัด กูนา
นายพินิจ กุณาศล
นายพินิจ คําดํา
นายพิพัฒนพงษ สาจันทร
นายพิศณุพงษ วัชรเสถียร
นายพิศิษฎ ศรีธงชัย
นายพิสิษฐ สุวฤทธิยาธร
นายพิสุทธิ์ ผองศรี
วาที่รอยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
นายพีรวิชญ สีระสูงเนิน
นายพีระพงษ กัลยา
นายพีระพงษ ปญญา
นายพีระพจน สุโข
นายพุฒิพงศ ศิริสวัสดิ์
นายพุทธา สมสันเทียะ
นายพูนสิทธิ์ บุญสินพรอม
นายพูนสิทธิ์ บุตรแสน
นายพูลศักดิ์ พุทธวิบูลย
วาที่รอยตรี ไพรฑูรย ประเสริฐไทย
นายไพรฑูรย ศรีซุย
นายไพรวัลย แวววงค
นายไพรัช ดวงจันทร
นายไพรัช ทีฆาวงค
นายไพริน เสียระหัง
นายไพโรจน ตะเขียวหลา

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน
นายภราดร ดํากฤษฎา
นายภราดร ประลอบพันธุ
นายภราดร สังขรัตน
นายภวิษ ขุนใหญ
นายภัทรพล นนทะภา
นายภาคภูมิ เจริญสุข
นายภาคภูมิ มัสเยาะ
นายภาณุพงค แสนทาว
นายภาณุพงศ สํานึกศักดิ์ศรี
นายภาณุรักษ รักษาวงศ
นายภาณุวัฒน ไชยะ
นายภาณุวัฒน เปรมปรี
นายภิญโญ ขาวพราย
นายภีมนัทธ พลเสน
นายภูธร พวงสี
นายภูเบศวร อยูดวง
นายภูมินทร ลีพิพัฒนกุล
นายภูริช รอดวินิจ
นายภูริทัต หิรัตพรม
นายภูวนัย สาหรายสุวรรณ
นายภูวเนศวร บุญทา
นายโภคิน บุราสิทธิ์
นายมงคล กระดานพล
นายมงคล ประเสริฐสังข
นายมงคล วรรณพัฒน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐

นายมงคล อูสูงเนิน
วาที่รอยโท มณฑล ซายขวา
นายมนตชัย สิทธิจันทร
นายมนตตรี ทองแตม
นายมนตรี ขันโท
นายมนตรี นันทวงศ
นายมนตรี ยะวัง
นายมนตรี อกอุน
นายมนวัฒน แหลมผึ้ง
นายมนัส แกวบท
นายมนู ซุนสุวรรณ
นายมโนธรรม ทองมหา
นายมฤทธิ์ ทองภู
นายมานพ ทองเกษม
นายมานพ วงศจู
นายมานพ โสมดี
นายมานะ คําผิว
นายมานะ เงางาม
นายมาโนช ประกอบแสง
นายมิถุนา พิมพทอง
วาที่รอยตรี เมธี บุญปญญา
นายไมตรี วิเศษ
นายยงยุทธ สุขหญีต
นายยศพัฒน ธนอัครสวัสดิ์
นายยอดยิ่ง ทองรอด
นายยุคพล แตงชัยภูมิ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายยุทธนา ขัดสม
นายยุทธนา ฉุยเนย
นายยุทธนา สาลานันท
นายยุทธนา อุไรมาลย
นายยุทธพงษ ทิพยสิงห
นายยุทธพงษ เยี่ยมออน
นายยูโสบ สุมาตรา
นายรณชัย ทิพยอุทัย
นายรอศักดิ์ เจะเลาะ
นายรอสดี ดอเลาะฮีแต
นายระนัย โยธารินทร
นายระวีวัฒน ศรีมารักษ
นายรังสรรค คําเกิด
นายรังสิรัตน โกสัยยะ
นายรัชชานนท พูลเอียด
นายรัฐวุฒิ ชินวงษเกตุ
นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์
นายราเชนทร พะวงษ
นายรุงโรจน ชูราษี
นายเรวัตร สุขแสง
นายเริงชัย ถาวรพยัคฆ
นายเริงฤทธิ์ คําหมู
นายเรืองยศ ชื่นจับจิตร
นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ําเพชร
นายโรจนวุฑฒิ เถิงนํามา
นายลอย เตาทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

นายลักษ วงคขันธ
นายลักษพงษ ปงเมือง
นายลัญฉกร กุลศรี
นายเลิศเกียรติ ศรีคํามูล
นายเลื่อนวิทยา ศรีสมุทร
นายวชรนันท ทิพยดวงตา
นายวชิรพงษ สีสัน
นายวชิรพันธุ เถียรจัตุรัส
นายวชิราวุฒิ ภูพานเพชร
นายวทันย ประจวบสุข
นายวนิชชัย แกนภมร
นายวรกฤต สุริยะ
นายวรนิช ไชยเทศ
นายวรพักตร ศิริรุงเรืองวิชญ
นายวรรณกิจ ศรีโพนทอง
นายวรรณศิลป โคตวงษ
นายวรวิช ทองดี
นายวรวิทย ใจบุญ
นายวรวิน ชุนดี
นายวรวุฒิ เมอะประโคน
นายวราพงษ เย็นสนิท
นายวรายุทธ นวลงาม
นายวฤหัส รุงเรือง
นายวสวัตติ์ ถึงประชา
นายวสัน จันทราช
นายวสันต มั่นกลาง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวสันต สายทองคํา
วาที่รอยเอก วสุกัญจน ชมกลิ่น
นายวัชระ คงสวาง
นายวัชรา สิงหชะฎา
นายวัชรินทร ไมตรีแพน
วาที่รอยตรี วัฒนะ รัมมะเอ็ด
นายวัฒนา พรมมินทร
นายวันเฉลิม ไชยยงค
นายวันสุนทร ไชยโรจน
นายวิชภัทร คําตา
นายวิชัย ไชยคีนี
นายวิชาญ เขื่อนมั่น
นายวิชาญ มากอยู
นายวิเชียร นาดสะพัด
นายวิเชียร พิสูจน
นายวิฑูรย แกวใหญ
นายวิฑูรย ชินเจริญทรัพย
นายวิฑูรย ไทยนอย
นายวิทยา นิลสกุล
นายวิทยา ปาตาสะ
นายวิทยา มากสวาสดิ์
นายวิทยา วงอินทร
นายวิทยานนท อุดมา
นายวิทวัฒน สีลาด
นายวิทวัส เจริญศรีพร
นายวิทิตพงค พะวงษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

นายวินัย ชินบุตร
นายวินัย ผจงศิลป
นายวินัย มาตา
นายวินัย วิลัยพิษ
นายวิมลพันธ พรมพิไสย
นายวิรัตน จันละดา
นายวิรัตน แซฮั่น
นายวิรัตน ธนะเพิ่ม
นายวิรัตน พรมรักษ
นายวิราชรัชย อบรมทรัพย
นายวิริยะ ปะโสทะกัง
นายวิโรจน นามโส
นายวิวัฒน สําราญใจ
นายวิวัฒน เสมอพิทักษ
นายวิศรุจ รื่นกมล
นายวิศิษฐ ศรีศักดา
นายวิเศษ โสภากุล
นายวีรชน แข็งแรง
วาที่รอยตรี วีรพล แปนพรหม
นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
นายวีระกานท ศรีสมัย
นายวีระชัย ภักดีแกว
นายวีระเชษฐ เจริญฤทธิ์
นายวีระพงษ คําพรม
นายวีระยุทธ พิมวงษา
นายวีระศักดิ์ ชัยวงศศิริ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวุฒิกร จันทรมาก
นายวุฒิชัย ไชยปญญา
นายวุฒิชัย พรมกิจ
นายวุฒินันท หลงพิมาย
นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค
นายวุฒิศักดิ์ พวงทอง
นายศมานนท ปาลสุทธิ์
นายศรนรินทร ไกรเวียง
นายศราวุฒิ จํารัสภูมิ
นายศราวุฒิ ชายกวด
นายศราวุธ สุวรรณวรบุญ
นายศราวุธ โหนงบัณฑิต
นายศรีกรุง บุญเยี่ยม
นายศรีสุวรรณ โภธิน
นายศักดิ์โชค ใจนวล
นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา
นายศักดิ์ดา พายุพัด
นายศักดินนท ภาคี
นายศักดิ์นรินทร วงษาอินทร
นายศาสตรา สายสุนันทรารมย
นายศิรวินทร ฉินเฉลิมวงศ
นายศิริชัย โสภณ
นายศิริปญญา สะเดา
นายศิริศักดิ์ โพธิมณี
นายศิวกร ศรีสนิท
นายศิวาการ นิลกําแหง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

นายศุภกฤต สุขะลี
นายศุภกิจ ผิวงาม
นายศุภกิจ อินทรวิเศษ
นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ
นายศุภมิตร ดีโท
นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ
นายศุภรัตน สุราย
นายศุภฤกษ จันทรวิฐี
นายศุภฤกษ ชูพินิจ
นายศุภศิษฎ นุมฤทธิ์
นายเศกสรร จันทะนาม
นายเศรษฐวัฒน ปนเปย
นายสกนธ สุทธิเกิด
นายสเกน เทพเสนา
นายสงกรานต เจริญสุข
นายสงคราม สําเภา
นายสงบ ผองพรรณ
นายสถาพร บุญเส็ง
นายสถาพร วัฒนธรรม
นายสนธยาศักดิ์ ทุนมาก
นายสนิท จําปาทิพย
นายสมเกียรติ คงกลอม
นายสมเกียรติ เจริญผล
นายสมเกียรติ ธรรมเจริญ
นายสมเกียรติ พิสิฐประเสริฐ
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมเกียรติ เสถียรอินทร
นายสมควร ฐานะ
นายสมควร ลิ้มเจริญ
นายสมคิด แตงพรม
นายสมคิด สิทธิสาร
นายสมจิตร ศรีบุรินทร
นายสมชาย จิมรัมย
นายสมชิด พบขุนทด
นายสมนึก พิมพนนท
นายสมบัติ จันทรพานิช
นายสมพงษ ศรีมหาไชย
นายสมพงษ สิงแกว
นายสมพร พุทธา
นายสมพร มาเลิศ
นายสมพร ยอดจักร
นายสมพล คลองขอย
นายสมโภช จันทาป
นายสมมาตรวรัชญ วงคอนุสกุล
นายสมยศ เรือนคํามูล
นายสมรจน พิลาลี
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ แขงขัน
นายสมศักดิ์ บุญลา
นายสมศักดิ์ โพธิ์แยม
นายสมศักดิ์ สวัสดี
นายสมศักดิ์ โสพัง
นายสมสกุล พุมมาก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

นายสมหมาย กุลสังขาร
นายสมหมาย ปองสวย
นายสมหมาย รักษวงค
นายสมัคร ชูจะหมื่น
นายสมัคร บุญพันธ
นายสมาน ประดับวงศ
นายสมาน รักจันทร
จาสิบโท สมิทธิ์ พุมยี่สุน
นายสยาม นามสน
นายสยาม พรหมใจ
นายสรไกร คํากองแกว
นายสรภูมิ เจียงสงวน
นายสรรพสิฐ คําอินทร
นายสรวิศ จันทรานุสรณ
นายสรศักดิ์ บุญบํารุง
นายสระไกร ผาสุทร
นายสรายุทธ หลงขาว
นายสราวุธ กิ่งภาพ
นายสฤษฏ วิลามาศ
นายสวพล ภิรมยกิจ
นายสวิง ใจพันธ
นายสหพล สี่สมประสงค
นายสอาด มีพฤกษ
นายสะอาด เตบจิตร
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
นายสะอาลูวี อิสสมะแอ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
นายสันธาน โมระอรรถ
นายสาธิต ปนชู
นายสาธิต อุตสาหะ
นายสานิตย ทองจันทร
นายสามนต พงษเจริญ
นายสามารถ คัญทัพ
นายสามารถ จันหา
นายสามารถ ใจกลา
นายสามารถ อวมมีเพียร
นายสายันห หิรัตพรม
นายสาโรจน บุญเสริม
นายสาโรจน มณีมาส
นายสําราญ จันทรแดง
นายสําราญ ใบยพฤกษ
นายสิงขร ปานเพ็ชร
นายสิทธิชัย อรรคบุตร
นายสิทธิชาติ กรองทอง
นายสิทธิโชค ทองศรีเกตุ
นายสิทธิธรรม โพธิพันธุ
นายสิทธิพร ปรีชา
นายสิทธิพร สมยิ่ง
นายสิทธิเวชช มงคลชัย
วาที่รอยตรี สินธวัฒน เข็มอุทา
นายสิโนทัย เพนเทศ
นายสิรวิชญ พรมแพน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

นายสีวรา บึงไกร
นายสุกรี แวหะมะ
นายสุขเกษม ทวีชัย
นายสุขเกษม ยะปา
นายสุทธิพงค พรมวัง
นายสุทัศน โฉมอุปฮาด
นายสุทัศน บุญชัย
นายสุธีร ประสานสมบัติ
นายสุเธียร โกกาธรรม
นายสุนทร เกียรติสถิตกุล
นายสุนทร คําวิสิทธิ์
นายสุนทร ประมวล
นายสุนทร หารอุดร
นายสุนทราพร เอโถ
นายสุปญญา ศิริกุลชัยวัฒนา
นายสุพจน กะการดี
นายสุพจน เพ็ชรวิเศษ
นายสุพจน วงคคําจันทร
นายสุพรรณ สุขรมย
นายสุพล ภาชื่น
นายสุพล ภาดี
นายสุพิมล โพธิจันทร
นายสุพิษ จอมหงษ
นายสุภชัย บุตรวงษ
นายสุภักดิ์ ภักดีสมัย
วาที่รอยตรี สุเมธ เคลือบสุวรรณ

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุเมธ ศรีนาแพง
นายสุเมธกุล คลายสินธุ
นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง
นายสุรชัย บุญโต
นายสุรชัย เพียรกิจ
นายสุรชัย มีเครือรอด
นายสุรเชษฐ แสงอาทิตย
นายสุรเดช แพงมาก
นายสุรพงษ จําปาบุรี
นายสุรพงษ แสงแกว
นายสุรพล พรชัย
นายสุรพัน ศรีแกน
นายสุรวุฒิ แนนพิมาย
นายสุรศักดิ์ กานดา
นายสุรศักดิ์ แซเตียว
นายสุรศักดิ์ ทิพยพิมล
นายสุรศักดิ์ ภะวะ
นายสุรศักดิ์ ลับโกษา
นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
นายสุรสิทธิ์ ขันบรรจง
นายสุรสีห จันทรสังสา
นายสุระ คงศิริ
นายสุระเชษฐ ขําเพชร
นายสุรัติ คําเรือง
นายสุริยนต ไชยมาตร
นายสุริยัน ดําแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

นายสุริยันต พรหมดวง
นายสุริยา คําดี
นายสุริยา ไทรสุวรรณ
นายสุริยา ยองหาญ
นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา สรอยแสง
นายสุริยา สุวรรณรัตน
นายสุริเยศวร พิศิลป
นายสุลายมาน บากา
นายสุวรรณ พิมเสน
นายสุวิทย อวะภาค
นายสุวิทารณ ธํารงวิศว
นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ
นายเสกสรรค ธรรมโสม
นายเสกสรรค ประเมศรี
นายเสถียร แพนทิศ
นายเสถียร เสนาสี
นายเสนห สุวรรณศรี
นายเสรี สมภูเวช
นายแสงทอง นนทศิลา
นายแสนชล ยินดี
นายโสภณ ลิ้มสุวรรณ
วาที่รอยตรี ไสว ทองหลอ
นายไสว อุทุม
นายหาญชัย ทองบุญมา
นายอดินันท หะยีสาและ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอดิศร พงษเซียงซา
นายอดิศร รักชาติไทย
นายอดิศักดิ์ บุญพิศ
นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์
นายอดุลย วรรณปะกะ
นายอดุลย วิกุล
นายอดุลย แสงคํา
นายอธิกร ทาแกง
นายอธิภัทร ยอดนางรอง
นายอธิศสิษฐ พันธุหงษ
นายอนันต กระชอนสุข
นายอนันตวิทย พุทธา
นายอนันตศักดิ์ พาดี
นายอนุกูล เกตุถาวร
นายอนุชา ชาติประสพ
นายอนุชา เดชรัตน
นายอนุชา ตูแกว
นายอนุชิต ขุมโมกข
นายอนุพงศ นิพันธิ์
นายอนุพงษ ตนเสมอไทย
นายอนุพงษ ประดิษฐ
นายอนุรัตน พิมไธสง
นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
นายอนุวัฒน คงเฉลิม
วาที่รอยโท อนุศาสตร บุตรโคตร
นายอนุสรณ กะดามัน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนุสรณ เดชะบุญ
นายอนุสรณ สมตน
นายอนุสรณ สุขยืน
นายอโนทัย กลิ่นยา
นายอภิชัย ธนบุญเรือง
นายอภิชาติ ขยันเกตุกรณ
นายอภิชาติ ทองดอนนอย
นายอภิชาติ เนตรจันทร
นายอภิเชฎ ดุมดก
นายอภินันต ติงสงา
นายอภิรัฐ สุริยวงศ
นายอภิวัฒน บุญออน
นายอภิวัฒน ศรีกัณหา
นายอภิสิทธิ์ อินทรชัย
นายอมรพันธุ ชางนอย
นายอรรถพล เชื้ออภัย
นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์
วาที่รอยตรี อรรถวิทย ทองกานเหลือง
นายอรรถสิทธิ์ คําสุริย
นายอรัญ ใยบัว
นายอรุณรัชช แสงพงษ
นายอลงกรณ ภูราศรี
นายอลงกรณ อูเพ็ชร
นายอวิรุทธ อินทระ
นายอะหหมัดซานาดี แวอารง
นายอัญชลี บรรทัดเรียน

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

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอัฐพร เพียรกิจ
นายอัตพล พูนกลาง
นายอันดามัน โพหะดา
นายอันรอ เจะอาแว
นายอันวา มะมิง
นายอับดุลอาซีร ยาหมาย
นายอัศนัย วารีศรี
นายอัศวเดช พรทิตยกุล
นายอัศวพล มืดทอง
นายอัษฎางค นูมหันต
นายอัษฎายุธ ขาวผอง
นายอัษฎาวุธ บรรจง
นายอัษฎาวุธ พิมขาลี
นายอัษฏายุธ จินพล
นายอัสซัน อัสมะแอ
นายอัสนัย สมานบุตร
นายอาคม ทนุวงษ
นายอาคิรา ธรรมขันธ
นายอาทิตย พิมพสุด
นายอาทิตย รวมสิทธิ์
นายอาทิตย เรียงสาทร
นายอานนท เลี้ยงพรม
นายอารมย ประทุม
นายอารี มีนา
นายอาหลู จะหา
นายอํานาจ กองแพง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

นายอํานาจ ใจกลา
นายอํานาจ มิ่งพรม
นายอํานาจ ออมนอก
วาที่รอยตรี อําพล บุญศรี
นายอิศราวิทย จริยา
นายอิสริยะ สติใหม
นายอุกฤษฏ สุขสําราญ
นายอุดม นาคหนองหาญ
นายอุดม เปาแกว
นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต
นายอุดร ทองมา
นายอุทัย ทองนอก
นายอุทัย พิทักษ
นายอุทิศ คงแสนคํา
นายอุทิศ แจงถิ่นปา
นายอุเทน แกลวกลา
นายอุเทน แกวมรกต
นายอุเทน ทักคุม
สิบตํารวจโท อุเทน มิ่งกอ
นายเอกชัย คํามา
นายเอกพิชัย ชัยทอง
นายเอกรัฐ เพชรรักษ
นายเอกราช ตาแกว
นายเอกราช วรรณคีรี
นายเอกลักษณ หาพุทธา
นายเอกลักษณ อุตะมะแกว

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเอกวัฒน ทาศรีภู
นายเอกวิทย โมรา
นายเอกสิทธิ์ คุณากรดุษิต
นายเอกอนันต สมภาร
นายเอ็ม สุขขา
นายเอียด เงียบกระโทก
นายฮัมดิลละห เจะเลาะ
นางกชกร จันทรเจือแกว
นางสาวกชกร พัฒเสมา
นางกชกร มีเพียร
นางกชกร สิทธะนะ
นางสาวกชกร อินทา
นางกชนิภา พุฒพันธ
นางกชพร อนุนิวัฒน
นางกชพร อภินาคพงษ
นางกชพรรณ คงถาวร
นางสาวกชพรรณ ทองกระจาง
นางกชพรรณ ธนกุลกิตติ์
นางสาวกนกกาญจน แสงทอง
นางสาวกนกชนก ตะโพวิญู
นางสาวกนกพร จีระวงค
นางสาวกนกพร แนวเงินดี
นางสาวกนกพร เลิศฤทธิ์
นางสาวกนกพันธ อรุณรัศมี
นางกนกพิชญ อนุพันธ
นางกนกรดา สมานบุตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

นางกนกลักษณ ชูแปน
นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส
นางสาวกนกวรรณ จันทวงษ
นางกนกวรรณ โชติการณ
นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
นางสาวกนกวรรณ พันธชมภู
นางกนกวรรณ มูลทองสงค
นางกนกวรรณ รําเพยพล
นางกนกวรรณ วรรณพัฒน
นางสาวกนกวรรณ ศิริพล
นางสาวกนกวลี มาละอินทร
นางสาวกนิษฐา แซโงว
นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต
นางสาวกนิษฐา ทาจีน
นางสาวกมนภัสร ทุมนัส
นางสาวกมล สุขกุล
นางกมลชนก ธานีรัตน
นางกมลทิพย คินาพิทย
นางกมลทิพย ชูประดิษฐ
นางสาวกมลทิพย เตโช
นางสาวกมลทิพย พรหมเศรณี
นางกมลนัทธ บางชัยศิริวัฒน
นางกมลมาศ นเรนทรราช
นางกมลรัตน ชางตีทอง
นางกมลรัตน ราชราชา
นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกมลวรรณ ชางเติม
นางสาวกรกนก คลังเงิน
นางสาวกรชวัล รุงรัตน
นางกรรณเรศ ชันติโก
นางกรรณิกา จันทรวงค
นางกรรณิกา ทองสุทธิ์
นางกรรณิการ กําธร
นางสาวกรรณิการ คันชั่งทอง
นางกรรณิการ พูลทาสี
นางสาวกรรณิการ เฟองประยูร
นางกรรนิกา กิ่งรัตน
นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
นางกรวรรณ เสียงเสนาะ
นางสาวกรวิภา ศิริวัฒนพงศ
นางกรองกานต จันทรนก
นางกรองแกว พลชัย
นางกรอบแกว จันทรทะระ
นางสาวกฤตติมา สิงหสูตร
นางกฤติกา โสมศรี
นางกฤติกาญจน โชติกวันดี
นางสาวกฤษณชญาภา ประธาน
นางกฤษณา ณ นาน
นางสาวกฤษณา นาใจแกว
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางสาวกฤษดาภรณ อินตะนัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐

นางกวินญา ตอบกลาง
นางกองแกว เมทา
นางกอบกุล พิพรรธนจินดา
นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ
นางกัญจนรัตน มากชู
นางสาวกัญจนา สันฐาน
นางสาวกัญจนา สีแกว
นางกัญญพร นอยปญญา
นางสาวกัญญภัทร นาคคํา
นางกัญญา มายูร
นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธผลไร
นางกัญญาพัชร ชาญศรี
นางกัญญาภัค โคระรัตน
นางสาวกัญญาภัค สงประเสริฐ
นางกัญหา บุญญาพิทักษ
นางกัณนิกา เกลื่อนพันธ
นางกัณหา คงหอม
นางสาวกันตาธรณ ฆองย่ํา
นางสาวกันยารัตน จันทระ
นางกัลญา จันทรธนู
นางสาวกัลยกร สุพิณวงศ
นางสาวกัลยรัตน เสงี่ยมแกว
นางกัลยวรรธน กูลระวัง
นางกัลยา เชี่ยววิทย
นางสาวกัลยา ปาสอ
นางสาวกัลยา โอสถผสม

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกัลยาณี สิริปญญาธิรัตน
นางกาญจนพัฒน เทศสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา เกษร
นางสาวกาญจนา ใจรมเย็น
นางสาวกาญจนา ทองลวน
นางกาญจนา ธีรภัทรวัฒนา
นางสาวกาญจนา ปาละกัน
นางกาญจนา พงษธนู
นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษ
นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา
นางกาญจนา สุขมา
นางกาญจนา แสงหิรัญ
นางสาวกาญจนาภรณ ใสวรรณ
นางกาญจนาวรรณ คิดดี
นางกาญจนี บอลสิทธิ์
นางสาวกาญจนี บอสุวรรณ
นางกาญดา ภูริชญาพงศ
นางกานดา พระศรี
นางสาวกานดา หงษเวียงจันทร
นางกานตกิต หอมกลิ่น
นางกานตตวรรณ แสงสุรินทร
นางกานตธีรา ปญจะทองคํา
นางสาวกานตนภัส กลับเครือ
นางสาวกานติศา สามารถ
นางสาวกาบแกว พรมวิหาร
นางสาวกาบฟา ศรีลอม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกามีลา สามะ
นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ
นางกิ่งกาญจน เรืองเกษม
นางสาวกิ่งกาญจน ศรีจันทร
นางกิ่งแกว พุทธรักษา
นางกิ่งดาว บํารุงกลาง
นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญ
สิบเอกหญิง กิจกิรฎา โชติอําไพ
นางสาวกิตติญา หมอบอก
นางสาวกิตติพร อาพา
นางสาวกิตติมา แกวบุญ
นางสาวกิตติมา สารีบุตร
นางกิตติยา พูลเลิศ
นางสาวกิตติยาพร น้ําแกว
นางกิติพร คงคชวัน
นางสาวกิติยา เกาเอี้ยน
นางสาวกิติยา พรหมสอน
นางสาวกินนาลอน สืบดี
นางกิรภา ยุวเดชกุล
นางสาวกิริยา กองชุน
นางกุลจิรา รัตนศิลา
นางสาวกุลธิดา สนธิมูล
นางสาวกุลธิดา สิงหสูง
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
นางกุลธิดา เสนาสี
นางสาวกุลนันท หนองมีทรัพย

๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกุลนารี แยมสุข
นางกุลนิดา ชูกําลัง
นางสาวกุลละชาติ ชาญศรี
นางกุสุมา แสงศรี
นางกุหลาบ บุญกราน
นางกุหลาบ สังฆะมณี
นางสาวกุหลาบ สําแดงไพ
นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัย
นางเกยูน ชูวังวัด
นางเกวรินทร ทองพริก
นางเกวลิน ศรีหิรัณยสกุล
นางสาวเกศรา จันทะจร
นางสาวเกศราพร ยิ้มศรี
นางเกศรินทร จุมปา
นางเกศรินทร ประชากุล
นางเกศฤทัย คําษร
นางเกศินี คําธร
นางเกศินี ศิริธรรมานันท
นางเกษร ยิ้มผุ
นางสาวเกษสุมา ทองผา
นางเกษสุวรรณ คําปะทา
นางแกนนภา บุญเจริญ
นางสาวแกว สกุลเสริมไกรศรี
นางสาวแกวตา เชียงแกว
นางสาวแกวตา ตะเพียนทอง
นางแกวตา โพธิ์ทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

นางสาวแกวรัตนภา ประชากุล
นางไกรสมุด ศิริชมภู
นางสาวขนิษฐา จิตภักดี
นางสาวขนิษฐา บัวศรี
นางขนิษฐา บางเดือนกิจ
นางสาวขนิษฐา ภูลับ
นางสาวขนิษฐา สวรรคพรม
นางขนิษฐา สุวรรณะ
นางขวัญ ใครบุตร
นางขวัญแกว อินพล
นางสาวขวัญเงิน วิเศษสมบัติ
นางสาวขวัญจิตร เล็กรังสรรค
นางสาวขวัญใจ ระดาพันธ
นางสาวขวัญชนก บัวทรัพย
นางสาวขวัญชนก พุทธโชติ
นางขวัญชีวา คนซื่อ
นางสาวขวัญตา บุตรอําคา
นางขวัญนภา อึงสะกาว
นางขวัญมนัส วงศชัยอัศวิน
นางสาวขวัญเรือน เงาศรี
นางสาวขวัญเรือน นิกรสุข
นางสาวขวัญเรือน สินสายออ
นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ
นางขวัญฤทัย นุชภิเรนทร
นางขวัญฤทัย วงศจันทรเสือ
นางสาวขวัญฤทัย สนศิริ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางแขงแข กองทผล
นางสาวคนึงนิจ เดชา
นางคนึงนิจ บุราสิทธิ์
นางคนึงนิต สาฆะ
นางคนึงนิตย สวนกัน
นางสาวครองทรัพ เชิดชู
นางครองสิน นันตะเสน
นางสาวคํานงค ระดมบุญ
นางเคลือวัลย สุวัฑฒนา
นางจณิสตา ประทัง
นางสาวจตุพร บรรดาล
นางจรรยวรรธน พฤกษาสิทธิ์
นางสาวจรรยา เซี๊ยะสกุล
นางจรรยา หนูพุม
นางสาวจรัฐภรณ เทพสงเคราะห
นางจริยา ธรรมทอง
นางจริยา นันทะเกตุ
นางจริยา ฟกเงิน
นางสาวจรุงจิต สินอนันต
นางสาวจรุดา เกาะชัยภูมิ
นางสาวจักษณา บัวบาน
นางสาวจันจิรา ขามะวัน
นางจันจิรา ศรีจันทร
นางสาวจันทรขจร มะลิจันทร
นางสาวจันทรงาม มาตขาว
นางจันทรจิรา แกวกัญญา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖

นางสาวจันทรจิรา บุญเทียม
นางจันทรจิรา เรงเจริญ
นางจันทรจิรา วงศสมศรี
นางสาวจันทรจิรา สุกดํา
นางจันทรจิรา สุขเกิด
นางสาวจันทรฑิตา บุญแทง
นางจันทรทิพย อินธิกาย
นางจันทรพร ปงเมือง
นางสาวจันทรเพ็ญ กลําภักดิ์
นางสาวจันทรเพ็ญ มลิวัลย
นางสาวจันทรเพ็ญ วิเศษสิงห
นางจันทรมะณี ศรีเกษ
นางสาวจันทรแรม โพธิ์คีรี
นางจันทรัตน วีระรัตนนุสรณ
นางจันทิมา คชาบาล
นางสาวจันทิมา จันทะพิมพ
นางสาวจันทิมา มีทรัพย
นางสาวจันทิมา รัตนวาร
นางสาวจันทิมา สํานักโนน
นางสาวจันธิวา ใจจูณ
นางสาวจามจุรี ทอนจันทร
นางจามจุรี นิภานันท
นางจามรี วรสุนทร
นางสาวจาริยา คงจันทร
นางจารีพร พรมชัยศรี
นางสาวจารีรัตน อรรถจรูญ

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจารุณี จันทรดํา
นางสาวจารุณี ชอบสุข
นางจารุณี มาพร
นางจารุดา ใจดี
นางจารุดา เดชประกอบ
นางจารุวรรณ คงเกง
นางจารุวรรณ งูทิพย
นางสาวจารุวรรณ ฉัตตมโนกุล
นางสาวจารุวรรณ นามวงษ
นางสาวจารุวรรณ ยืนสุข
นางสาวจําเนียร หาญชัยภูมิ
นางจิตณา มั่นคง
นางสาวจิตต แววตา
นางสาวจิตตภัสร ทับสิงห
นางสาวจิตตรา มุกดาดี
นางจิตตราพร แพสา
นางจิตติพร แกวกํากง
นางจิตติมา บุญนวล
นางจิตติมา อนุมาตร
นางจิตติรัตน หงษคําสราง
นางสาวจิตติรัตน แหยงบุดดา
นางจิตธิดา กิจติกาล
นางจิตนา สังขทอง
นางจิตรตะนา งามแสง
นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร
นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘

นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
นางจิตรา อัคจันทร
นางสาวจิตราภรณ คําผา
นางจิตรี ฟุงกลิ่น
นางสาวจินตนา การรักษ
นางสาวจินตนา เกษศิริ
นางจินตนา แกวเรือง
นางสาวจินตนา โคตรพัฒน
นางจินตนา ชุมทอง
นางจินตนา ดีนาง
นางสาวจินตนา แปนดวง
นางสาวจินตนา พิกุลแกว
นางจินตนา มณีเสน
นางสาวจินตนา ลิเลิ่ม
นางจินตนา ศรีสวางสุข
นางจินตนา หินทอง
นางจินตนา แหวนสวางคลาย
นางจินตวี ไตรณรงค
นางสาวจินหจุฑา เที่ยงโชคชัย
นางจิพาวัลย แกวมณี
นางสาวจิรชญา อินทะจักร
นางสาวจิรนันท แกวสุทธิ์
นางจิรปรียา ชัยทะ
นางจิรภา พุมไพรวัลย
นางสาวจิรัชฌา จุตะโน
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจิรัชยา บุญจันทา
นางสาวจิราพร กะประโคน
นางสาวจิราพร นามคํา
นางสาวจิราพร บุญสุข
นางจิราพร ผดุงศาสตร
นางจิราพร ยิ้มนอย
นางสาวจิราพร อินทยุง
นางจิราภรณ บุตรดวง
นางสาวจิราภรณ ใบมาก
นางสาวจิราภรณ สุทธินันท
นางสาวจิราภรณ เอี้ยวสกุลรัตน
นางจิรารัตน ขําคง
นางสาวจิรารัตน พันธุคํา
นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
นางจิราวรรณ บุญยงค
นางจิราวัจน ดําสอาด
นางสาวจิลลาภัทร พิมสุคะ
นางจีรนันท กองเงินนอก
นางสาวจีรประภา ไชยเดช
นางจีรภิญญา ยุทไธสง
นางสาวจีรานันท ศรีจันทร
นางสาวจีราพัชร เดชวิชิต
นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพาน
นางสาวจุฑาพร ธิคุณ
นางจุฑามณี เมยมงคล
นางจุฑามาศ เปนาละวัด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐

นางสาวจุฑามาส ริยะขัน
นางสาวจุฑารัตน เกษนอก
นางสาวจุฑารัตน แถวกลาง
นางจุฑารัตน พัฒนภาภรณ
นางสาวจุฑารัตน พิลึก
นางสาวจุฑารัตน ศรีทอง
นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง
นางจุติพร รัตนบํารุง
นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์
นางจุรีพร นิกรรัมย
นางจุรีรัตน มีเพชร
นางจุไรรัตน ชมภูเขียว
นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก
นางสาวจุลจิรา สุจันทรศรี
นางสาวจุฬารัตน แกวไชยชาติ
นางเจติยา พวงผะกา
นางสาวเจริญพร พันธุแพง
นางสาวเจริญศรี ปดตังระพา
นางสาวเจษฎากร นิยบุตร
นางสาวเจะรอเมาะ มะดีเยาะ
นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน
นางสาวฉวี ขุสิตา
นางฉวีวรรณ พรหมดวง
นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา
นางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช
นางสาวฉันทนา สุนิธี

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเฉลิมพันธ เย็นจิต
นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ
นางสาวเฉิดฉาย โยธะชัย
นางสาวชญาดา พันธยาว
นางสาวชญาดา วงศกาไสย
นางสาวชญานนันท ภายไธสง
นางชญาภา เปนแผน
นางสาวชญาภา รุงโรจนธีระ
นางสาวชฎาณิศ คําจันทร
นางสาวชฎามาศ ชูโสด
นางสาวชนกนันท พลภักดี
นางสาวชนกนาถ สมีนอย
นางสาวชนกสุดา พุมเจริญ
นางสาวชนบดี ดวงจําปา
นางสาวชนัญชิดา กาสิชัย
นางชนัญชิดา สามชูสินธุ
นางชนัญชิตา กระสินรัมย
นางชนัญดา บุษบงค
นางสาวชนัดดา โชติกลาง
นางชนันภรณ ไกรมณี
นางชนากานต วรงค
นางชนากานต หอมสมบัติ
นางสาวชนาลัย เฉลิมศรี
นางสาวชนิกานต แกวคง
นางสาวชนิกานต เสียงเย็น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒

นางสาวชนิฐฆศรา เทพจันตา
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
นางสาวชนิดาภา พันธบุญมี
นางชบาไพร ศรีสุข
นางสาวชมพูนุท บุญรอต
นางสาวชมพูนุท สุขเกษม
นางสาวชมภูนุช ลาบึง
นางสาวชมัยพร แผนบุตร
นางชไมพร ทิพยสิงห
นางสาวชยาภัสร ศักดิ์ศรีบํารุง
นางชยุดา วุนบัว
นางสาวชรินฎาภรณ แข็งแอ
นางชรินทรทิพย โยทัยเที่ยง
นางสาวชรินทรรัตน แกวปญญา
นางชลทิชา ชัยชนะ
นางชลทิศา พวงใบดี
นางสาวชลธิชา บุญกลา
นางสาวชลธิชา บุญศักดิ์
นางชลธิดา ตาติ๊บ
นางสาวชลธิดา ธาตุทาสี
นางสาวชลฤทัย ทวีแสง
นางชลลิกา จับสันเทียะ
นางชลาทิพย ทัศนียสุวรรณ
นางสาวชลารินทร สุรินจักร
นางชลาลัย เสนะ
นางชลิดา ยศมา

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชวพร สุวรรณภูมิ
นางสาวชวาลา นอยหมากหญา
นางสาวชอชะบา ลือนาม
นางชอทิพย อินทรักษา
นางสาวชัชดา สุนทรธรรม
นางชัญญา ขันติพงษ
นางชัญญา เศวตศักดิ์
นางสาวชัญญานุช ไรสิงห
นางสาวชาญดา ปนตา
นางชาดา กุมเดช
นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน
นางชารินี ขวัญศรี
นางสาวชิตนภัส แซเอี้ยว
นางชีวารัตน กุลรัตนชีวา
นางชื่นใจ ชองรักษ
นางสาวชื่นชม พระนาศรี
นางสาวชุติญดา นิมานนท
นางสาวชุติมนต กาญจนมณีรมย
นางชุติมา จันทรสิทธิกร
นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต
นางชุติมา นามตาป
นางชุติมา บัวงาม
นางสาวชุติมา เรืองแสง
นางสาวชุติมา ศรีไกรสิทธิ์
นางสาวชุติมา สุวรรณศรี
นางสาวชุติรัตน ประสงคมณี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔

นางสาวชุลีพร มนตประสิทธิ์
นางสาวชุลีวรรณ บุญมัง
นางชุลีวัลย เรืองเนียม
นางชูศรี จันทรสวาง
นางซอเฟยฮ นิสัน
นางซัยนับ อัสนีย
นางสาวซากียะห ปูตะ
นางสาวซาปูเราะ กาซอ
นางซารยา ยูโซะ
นางซารีมะ ยามู
นางซูบายดะ สุวรรณ
นางสาวซูไวดา ลาหะมะ
นางสาวญาณจิตตินันท แสนศรี
นางญาณัณธร ปดสาโก
นางสาวญาณิชศา ตุยเอย
นางสาวญาณินี สอาด
นางญาณิศา ดวงสีทอง
นางญาณิศา นาถาบํารุง
นางสาวญาณิศา บุญเบา
นางญาดา โชติรัตน
นางสาวฐานดาว ใบระหมาน
นางฐานิศร สาทนรัมย
นางสาวฐาปณี อัมพันธ
นางสาวฐาปนี แกวคํา
นางฐิชารัศม อินทรชั้นศรี
นางสาวฐิตกมล สมหมาย

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวฐิตาพร บุญเต็ม
นางสาวฐิตาภา สระคํา
นางฐิตารีย เสริมกลาง
นางสาวฐิติกร จักรแกว
นางฐิติชญา คันธะเนตร
นางสาวฐิติชญา ชิณโชติ
นางฐิตินันท เจริญฤทธิ์
นางสาวฐิติพร กระโจมทอง
นางสาวฐิติพร บุญสุวรรณ
นางฐิติมา ตั้งสกุล
นางสาวฐิติรัตน พรทิพยวิวัฒน
นางสาวฐิติรัตน พัฒนชัยรัฐกุล
นางสาวฐิติรัตน สมานพร
นางฐิติรัตน อนันต
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
นางสาวฐิยาพร ปานสง
นางสาวณฐกฤษกา มงคล
นางสาวณปภัช บุญสมศรี
นางสาวณภัทรศนัญท เจนการ
นางสาวณศิริ ยั่งยืน
นางณัชชา ไตรยขันธ
นางณัชชา นิลเพชร
นางณัฎฐพร อินทรมณี
นางสาวณัฎฐพัชร เพิ่มกสิกรรม
นางสาวณัฎฐวี ศรีอุปชฌาย
นางสาวณัฎฐา บุญแซม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖

นางณัฏฐชญานิศ ศักดิ์ดีแสง
นางณัฏฐชยา เขื่อนคํา
นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ
นางสาวณัฏฐนิช วางที
นางณัฏฐา ประสงคศิลป
นางณัฏฐา สุขแสง
นางณัฐกฤตา นรพงษ
นางณัฐกฤตา อรรถวัน
นางสาวณัฐกาญจน ยิ่งนารัมย
นางณัฐกานต ดวงทวี
นางสาวณัฐกานต ตอมกระโทก
นางสาวณัฐกานต พันธุบุญ
นางสาวณัฐชญา ปวงคําคง
นางณัฐชมลณ ตาเทียบ
นางสาวณัฐฌา ทันนิธี
นางณัฐธิดา โชโต
นางณัฐนิชา ศักดิ์เดโชกุล
นางสาวณัฐนี เหมรี
นางณัฐพร บุญรม
นางณัฐพร สายทอง
นางสาวณัฐพัชร มาสี
นางสาวณัฐพิมล พึ่งกุศล
นางณัฐรดา ไชยบิน
นางณัฐรินีย ทองพลาย
นางสาวณัฐรินีย เสมสันต
นางสาวณัฐวรา อาแวเลาะ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางณัฐวริน อินทรศิริ
นางณัฐสิริกาญจน โคตรมงคล
นางสาวณัฐสุดา มูลสิน
นางสาวณัฐินี รอดทรัพย
นางณัตตยา ทองขอน
นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม
นางณิชากร พลเยี่ยม
นางณิชาพรรณ ชนะบุญ
นางสาวณิชาภัทร ใจคํา
นางณิชาภัทร ทวมวงษ
นางสาวณิชาภา ปรือทอง
นางดรุณี ทุนรองชาง
นางดลฤดี ใสงาม
นางดวงแข ชิน
นางดวงใจ กรองใจ
นางสาวดวงใจ ทัดมาลา
นางดวงใจ ธรรมมา
นางดวงใจ ปญญาใส
นางสาวดวงดาว ไวกุลเพ็ชร
นางสาวดวงตา ประทุมชาติ
นางสาวดวงพร เพ็ชรแบน
นางดวงพร โมราบุตร
นางดวงมณี นิ่มปรางค
นางดอกออ ดีอีเมง
นางสาวดารณี วรรณพัฒน
นางดารัชลิต วงษธัญกรรม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘

นางดารานี บินดือเระ
นางสาวดาราภรณ ดวงจันทร
นางดารารัตน ทานะเวช
นางสาวดารารัตน วงคสถาน
นางดาราวรรณ ทิมทอง
นางสาวดาราวรรณ สุคตะ
นางดารุณี กําแกน
นางดารุณี เกตวงษา
นางดารุณี เชื้อลี
นางดารุณี สาธร
นางดารุณี อุนเจริญ
นางสาวดาวใจ ประกอบทรัพย
นางสาวดาวใจ วองไว
นางดาวเรือง ทองสุ
นางสาวดาวเรือง อึ่งนวม
นางสาวดาววิภา มีบุญ
นางสาวดุจฤดี ใชชาง
นางสาวดุจฤดี มาดี
นางสาวดุลยา ทั่งโต
นางเดือนเพ็ญ รักประชา
นางสาวเดือนเพ็ญ หนูสลุง
นางสาวตติยา จันทะพรรณ
นางตฤณชาติ ดวงอาจ
นางสาวตองใจ กรุตประพันธุ
นางตอลฮะ นือเรง
นางเต็มดวง กาฬะพันธ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ
นางสาวถิระนันต ฤทธิทิศ
นางสาวทรรศนีย กําไรเงิน
นางสาวทรายแกว รุงไทย
นางทวีลาภ คําสม
นางทองสุข ขวัญพรม
นางสาวทองไหล ศรีทะเบียน
นางทองอุไร เอี่ยมแกว
นางทัชชกร งามเลิศ
นางสาวทับทิม ผาสระคู
นางสาวทัศณีย วาทโยธา
นางทัศนวรรณ ขสุดใจ
นางสาวทัศนวรรณ จันทะวงษ
นางสาวทัศนันท ประชุมแดง
นางทัศนา นวลนาค
นางทัศนี ฟุงวิเศษ
นางทัศนีย คงดี
นางสาวทัศนีย เชื้อเพ็ชร
นางสาวทัศนีย นันทรักษ
นางทัศนีย พลตื้อ
นางทัศนีย แวนแกว
นางสาวทัศนียา ทองทุม
นางสาวทัศนียา เพชรชู
นางสาวทิฆัมพร รุจยากรกุล
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
นางสาวทิฆัมพร วิวัฒนาประสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐

นางสาวทิพย คณาญาติ
นางสาวทิพยวรรณ ทับแบน
นางสาวทิพรัตน ทับแคลน
นางทิพวรรณ ยืนยง
นางทิพาพร แสงมี
นางทิยะดา ใจชื่น
นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น
นางสาวทิศากร คําประโคน
นางเทพสุดา เมฆวิลัย
นางสาวเทวี ใจหมั้น
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
นางสาวเทียมจิต เทวิญญา
นางสาวธนกร รามภักดี
นางธนพร วรเจริญ
นางสาวธนพร แสงมณี
นางธนพรรณ มีแกว
นางสาวธนภร ตุมบุญ
นางธนภร เพ็งจางค
นางสาวธนภร สมนาศรี
นางธนภรณ สุขชุม
นางธนัญญา มหาภาพ
นางธนาพร ศรีสวาง
นางธนาภรณ จันทรเนตร
นางสาวธนาภา กุตระแสง
นางธนิตา รัตนพันธ
นางสาวธมนพัชร จันทรจะบวก

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธรรพณธร เสาวโร
นางธวัลหทัย อภิรักษวรากร
นางธัญชนก สุตวณิชย
นางสาวธัญญรัตน ศรีประเสริฐ
นางสาวธัญญาภรณ สมบัติ
นางสาวธัญญารัตน โกมลเกียรติ
นางสาวธัญญารัตน จูมแพง
นางธัญญารัตน ยาวุฒิ
นางธัญฐิติ เกตุออต
นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี
นางสาวธัญธิตา สมบัติสิน
นางธัญนาฎ สายทองเถื่อน
นางสาวธัญลักษณ นิติภาภรณ
นางธัญลักษณ อุคํา
นางธัญวรัตน รุงแกว
นางธัญวรัตม แกวประเสริฐ
นางธันยชนก ดีชัยรัมย
นางสาวธาราทิพย พุมชุมชล
นางสาวธารารัตน ไชยแสง
นางสาวธารารัตน นาดี
นางธิดา มีสุข
นางสาวธิดารัตน กุศลคุม
นางธิดารัตน จันที
นางธิดารัตน ใจขาน
นางสาวธิดารัตน เต็งตระกูล
นางธิดารัตน บูรณวนิช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒

นางธิดารัตน รักสัตย
นางธิดารัตน เหลาผา
นางสาวธิดาวรรณ กระตายทอง
นางธิติมา ขอสุข
นางสาวธิติมา อุดมพรมนตรี
นางธิติยา เทียมทอง
นางธิยาพร พัฒนา
นางสาวธิษารัตน คิดถูก
นางธีรธาดา ตึดสันโดษ
นางธีรรัตน วิชาชู
นางนกขลักษณ เฉยฉิว
นางนงคนุช จอมเกาะ
นางสาวนงคนุช ตะเภาพงษ
นางสาวนงคเยาว นวลดี
นางนงครักษ สวัสดิ์ศรี
นางสาวนงคราญ บุญนํา
นางสาวนงนภัส ภักดี
นางสาวนงนภัส สวนหมาก
นางสาวนงนุช คลังกลาง
นางนงนุช บัวทวน
นางนงนุช รัตนแยม
นางนงนุช อําพันธู
นางนงเยาว ศรีบรรเทา
นางสาวนงลักษณ เลื่อมใส
นางสาวนงลักษณ สุขหมั่น
นางสาวนนทยา เชิดทอง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนพนันท สอนแจง
นางสาวนพรัตน ภักดีวงษ
นางสาวนพรัตน แสงบัว
นางสาวนพวรรณ สงวนนาม
นางสาวนภศร ใจตรง
นางนภสร เสนาพร
นางนภัตสร แกวกําพล
นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช
นางสาวนภัสกร สุภาพงษ
นางสาวนภัสนันท นิลบุตร
นางนภัสภรณ ดวงเนตร
นางนภัสวรรณ คงรื่น
นางนภัสวรรณ ภูคงคา
นางสาวนภัสวรรณ ลําดวน
นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา
นางสาวนภัสวรรณ หงษเวียงจันทร
นางนภา เชื้ออินทร
นางสาวนภาพร พิศวง
นางนภาพร ศรีโพนทัน
นางสาวนภาพร ศรีภิรมย
นางนภาพรรณ นาดี
นางสาวนภาพักตร วงศมณีนิล
นางนภารัตน เสริมทรัพย
นางสาวนราพรรณ ใจทน
นางนราภรณ แตงวงค
นางสาวนรินทรทิพย เสนรุย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนริศรา มะสาและ
นางนริษา เกษรัตน
นางสาวนริสรา มีรอด
นางนริสลา ทองคํา
นางนฤมล คณารีย
นางสาวนฤมล ทรัพยสมบูรณ
นางนฤมล สีสุข
นางนฤมล แสนเมือง
นางสาวนฤวรรณ ตั้งวานิชยเจริญ
นางสาวนลินรัตน อายนอย
นางสาวนลินี จีนกูล
นางนวพรรษ เกงกําลังพล
นางนวลจันทร ฝาดชมพู
นางนวลมณี พรมตา
นางสาวนวลสวาสดิ์ มณีมัย
นางสาวนวลอนงค แกวตา
นางสาวนัชชพร ไขโพธิ์
นางสาวนัชชา แดงงาม
นางสาวนัฏฐภรณ ศรีสงคราม
นางสาวนัฐฎธปภา หมายพาณิชย
นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย
นางสาวนัทธมน ขุนเชื้อ
นางสาวนันทนภัส หลวงหมื่นพงษ
นางสาวนันทนา เทพิน
นางสาวนันทนา โพธิ์สุ
นางสาวนันทนา เรียนไธสง

๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนันทนา วายทุกข
นางสาวนันทนิตย ทาโพธิ์
นางสาวนันทนีย มงคลบุญไพศาล
นางนันทพร แกววงค
นางสาวนันทพร ประดิษฐ
นางสาวนันทพร มรกต
นางสาวนันทพร สุขสําราญ
นางสาวนันทภรณ สาวดี
นางนันทรัตน แกวไกรษร
นางนันทรัตน สมบูรณ
นางสาวนันทวัน ปานสวาท
นางนันทัชพร ประกอบชาติ
นางนันทิกร อินทรศิลา
นางสาวนันทิกา สํานวล
นางนันทิดา ขันนอก
นางสาวนันทิดา ติรโรจน
นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย
นางสาวนันทิดา นิลศักดิ์
นางสาวนันทิดา วรรณมาลี
นางนันทิตา เวารัมย
นางสาวนันทิยา สีหะวงษ
นางนันทิยา อินมณเทียร
นางสาวนัยนปพร จงสมจิตต
นางสาวนัยนา จันทรลาด
นางนัยนา เนียรศิริ
นางนัยนา บุญเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนาตยา ชาติมนตรี
นางนาบีซะห ไสสากา
นางสาวนารีนาท หอไธสง
นางสาวนารีย ทับทิมทอง
นางนารีย สินเธาว
นางสาวนารีรัตน อนุรัตน
นางสาวน้ําคาง สวัสดิ์ประดิษฐ
นางน้ําทิพย สุโพธิ์ภาค
นางสาวน้ําผึ้ง เขมะสุนะ
นางสาวน้ําผึ้ง แจมแจง
นางสาวน้ําผึ้ง บุญวิชัย
นางน้ําผึ้ง สายดวง
นางน้ําเพชร เยี่ยงวิญู
นางน้ําออย พรผักแวน
นางสาวนิชยา วรรณา
นางนิชา ธรรมสะโร
นางนิชาภา หวนยิ้มเสง
นางนิซัลมา อาแด
นางนิฎตินาฎ จันทรโท
นางสาวนิตตชญาณ วสุเดชารัตน
นางนิตธา พิริยคุณนันต
นางสาวนิตยา กันชัย
นางนิตยา กิ่งทวยหาญ
นางนิตยา คงสังข
นางนิตยา เจริญใจ
นางนิตยา แซลุง

๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิตยา ดวงมั่น
นางนิตยา เดชทัพ
นางนิตยา แดงโคเศษ
นางนิตยา บุญเหมาะ
นางสาวนิตยา รจนัย
นางสาวนิตยา เรือนคํา
นางนิตยา สหายฟา
นางสาวนิตยา สังชม
นางนิตยา สุขสําราญ
นางนิตยา อุดนอก
นางสาวนิตยา เอี่ยมทองอินทร
นางนิติยา ปนยอย
นางนิธินาถ แชมรัมย
นางนิภา เมฆจินดา
นางนิภาพร โคตุเคน
นางนิภาพร ทองพันธ
นางสาวนิภาพร บุญหนัก
นางสาวนิภาพร โยธะคง
นางนิภาพร สิงหจําเริญ
นางนิภาพร อาจนนลา
นางสาวนิภาภรณ พุกบางจาก
นางสาวนิภาภรณ รุงเรือง
นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา
นางสาวนิภาอร เผือกขํา
นางนิ่มนุช โยธาทร
นางสาวนิรชา ปกกะโต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิรมล กิตติมานิตกุล
นางนิระมล เทือกมนต
นางนิรา ขุนทองชมาตย
นางสาวนิฤมล วรสุทธิ์
นางสาวนิลุบล บังลาด
นางนิโลบล ปากดี
นางนิศรา ไชยเพีย
นางสาวนิศาชล ทัดพิชญางกูร
นางสาวนิศารัตน จันทรเกลี้ยง
นางสาวนิศารัตน วัชรพิบูลย
นางสาวนิสยาการณ ชนะคา
นางนิออล ดวงประทุม
นางสาวนุจรินทร สมตระกูล
นางนุจิรา ประทุม
นางสาวนุชจรินทร ภูเนตร
นางนุชจรินทร มหันตวารี
นางนุชจรี คงโพธิ์นอย
นางสาวนุชจิรา โพธิ์งาม
นางสาวนุชนาฎ กิจจาวิเศษ
นางสาวนุชนาถ ผลไม
นางสาวนุชนาถ ผานอย
นางนุชนารถ วรชินา
นางสาวนุชสิรินทร คงนุรัตน
นางสาวนุตประวีณ ทัศนสุวรรณ
นางนูรีซัน ยาโกะ
นางสาวนูรีซัน ฮะยีอาซัน

๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเนตรชนก มนุราช
นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา
นางเนตรทราย ณ ถลาง
นางสาวเนตรนภา สุขชวดมี
นางเนตรนภา สุรสรณ
นางสาวเนตรนภา เสตะโยธิน
นางสาวเนาวรัตน จันทรสวัสดิ์
นางสาวเนาวรัตน บูชา
นางเนาวรัตน สันกาวี
นางเนาวรัตน สาระศาลิน
นางสาวเนาวลักษณ พุทธจรรยา
นางเนาวลักษณ วรประเสริฐ
นางโนรซาลีฮา เจะมิ
นางบรรจง กันหาบาง
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพศิริ
นางสาวบวรลักษณ วรรณประเภา
นางบังอร คุณเมือง
นางบังอร ตุมทอง
นางสาวบังอร นันทรัตน
นางบังอร ผูกดี
นางบังอร สุภโคตร
นางบัณธิตาภรณ วัฒนบุญพิศุทธิ์
นางสาวบุญญารัตน แสงทอง
นางบุญเทียน มะลิลา
นางสาวบุญประภา ชวยชม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญยรัตน สุวรรณวงค
นางสาวบุญศรี โคนาบาล
นางบุณฑริกา แจมจํารัส
นางสาวบุตรญรัตน วันโส
นางบุตรี อุชุภาพ
นางสาวบุปผา ใจกลา
นางบุปผา โฉมวงษ
นางบุปผา หอมสมบัติ
นางบุพกานต ศรีโมรา
นางสาวบุศรา บุญยงค
นางสาวบุศรากรณ คําชะนาม
นางสาวบุศรินทร ไชยทน
นางบุศรินทร รังศรัณย
นางสาวบุษกร นุนแกว
นางบุษกร ศรีระดา
นางสาวบุษดี อิทธิฤทธิ์
นางสาวบุษบา แกวกันทา
นางบุษบา แกวพิลา
นางสาวบุษบา บุญธรรม
นางบุษบากร สุทธิคําภา
นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย
นางสาวบุษราพร แซเฮง
นางสาวเบญจพร รอดแกว
นางเบญจพร โสปญหริ
นางสาวเบญจภรณ รอดสุขเจริญ
นางเบญจมาศ ตันทอง

๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์
นางเบญจลักษณ ไสยะแพทย
นางเบญจวรณ ปงเอี้ยน
นางเบญจวรรณ สาตจีนพงษ
นางเบญจวรรณ อานามนารถ
นางสาวเบ็ญจวัลย ขวัญตะคุ
นางเบ็ญจา วงษแหวน
นางสาวเบญชญา นาครัตน
นางสาวเบญญาดา ปนบุตร
นางเบญญาพร หนันจันทา
นางเบญญาภา ไชยมุด
นางเบญญามาศ วงคสถาน
นางเบญญาสิริ เหลานภาพร
นางสาวเบ็นจา อับดุลฟากะ
นางสาวปฎิญญา ถาพันธ
นางสาวปฏิญญา รอดคําทุย
นางสาวปฏิพัตร สุขแยง
นางสาวปฏิมาพร พูลศิริ
นางสาวปฐมรัตน ปกษี
นางสาวปทิตตา คมปราชญ
นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ
นางปทุมภรณ ปญจิต
นางสาวปนัดดา กันทาหอม
นางสาวปนัดดา วัฒโน
นางสาวปนัดดา สรอยกุดเรือ
นางสาวปนันยา เสียงเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐

นางปนิดา ทวีชาติ
นางปนิดา ออนศรี
นางปภาวรินท สีหาบุตร
นางสาวประคอง โสดา
นางสาวประจวบ ริกระโทก
นางประเชิญ ชํานาญพันธ
นางประทิน บุญลือ
นางประทีป ดาวกระจาย
นางสาวประทุมพร บุญมาวงษา
นางสาวประทุมพร เสาวรส
นางสาวประเทือง ราชกระโทก
นางประนอม ผาวันดี
นางประนอม พรหมเมตตา
นางประนอมจิต ริยะตา
นางสาวประพาพร ยศวิชัย
นางสาวประพาภร หอมหวล
นางสาวประพาภรณ กันคุม
นางประไพ ศรีเกษม
นางประไพพรรณ ดุลยเภรี
นางสาวประภัสรา ธาราศรี
นางประภา ใจเสงี่ยม
นางสาวประภากร เชาวลิต
นางสาวประภาพร วิทยาคม
วาที่รอยตรีหญิง ประภาพร
ศรีสุวรรณ
๑๘๔๑ นางประภาภรณ วิยะทา

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๘๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวประภีร ศรีพันลํา
นางประรารี คําเมืองแพน
นางประริญาพร แสนธาตุ
นางสาวประศรี แพงมา
นางประสาน นราศรี
นางสาวปรัชญาภรณ แยมเกษร
นางปรัศมน อินทรเอี่ยม
นางสาวปรางคศรี สุกขากรณ
นางปรางทอง รุงเรือง
นางสาวปรางมาศ เมืองพรม
นางสาวปราชญาพร อรรคบาล
นางปราณี เณรแตง
นางปราณี ลีทอง
นางปราณี ศิริมงคล
นางปราณี สุขสําราญ
นางสาวปรานันท วันสา
นางสาวปรานิสา ทองออน
นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย
นางปริญญา ประชากุล
นางปริยานุช ปงประเสริฐกุล
นางสาวปริยานุช เปนะนาม
นางปริศนา วงศบัวพันธุ
นางสาวปริษา เจิมนาค
นางสาวปรีญา สุทธิโคตร
นางสาวปรีดา คงแกว
นางสาวปรียาดา เกียงเอีย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๘๙๓

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรียาภรณ สุขถาวร
นางสาวปรียาภัทร คะพันธ
นางปรียาภา สกุลศักดิ์
นางปรียารัตน ชัยสงค
นางสาวปลายฟา เชื้อสาวถี
นางปวันรัตน จันทรหางหวา
นางปวีณา เกษมโสตร
นางสาวปวีณา ตระหนี่
นางปวีณา พันทอง
นางปวีณา โพธิ์แสน
นางสาวปวีณา ไพศาบสุขสมบูรณ
นางปวีณา วรรัมย
นางสาวปวีณา ศรีลาราช
นางปวีณา สุรําไพ
นางสาวปวีนา งามชัด
นางสาวปญจรัตน ทับเปย
นางสาวปญชลิดา โสหา
นางสาวปฎธาดา หวงไทย
นางปณณธร โขนภูเขียว
นางปณณาส มงคลเมือง
นางปทมา จรเดน
นางปทมา จักรน้ําอาง
นางสาวปทมา ปทุมเมือง
นางสาวปทมา เพ็งจรูญ
นางสาวปทมา มณีเพชร
นางปทมา ใยบัวทอง

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
๑๙๑๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวปทมา ศุภลักษณ
นางปทมา สาธุ
นางสาวปทมาภรณ พรดวงคํา
นางปาจรีย สังขวงษา
นางสาวปาณิตา แกวระดี
นางปาตีนันท หาญลําพัง
นางสาวปานจิต ตันบุญตอ
นางสาวปานปติ ภูศรี
นางสาวปารดา ฤกษศรี
นางปารดา วิชัยกุล
นางปาริฉัตร อินทรนอก
นางสาวปาริชาต แสงพานิช
นางปาริชาติ พลทอง
นางสาวปาริชาติ รมโพธิ์ภักดิ์
นางสาวปาริชาติ ราชแกว
นางสาวปารีวรรณ โครตชมภู
นางสาวปาลียา กมล
นางสาวปนกาญจน ไสยะหุต
นางสาวปนภิบาล เรือนงาม
นางสาวปนมณี หอยสังข
นางปยธิดา โพธิ์ศรีนาค
นางปยนันท คําพูล
นางปยนันท ชาสุรีย
นางปยนาถ วัฒนสาครศิริ
นางสาวปยนุช ตุนทัพไทย
นางสาวปยนุช นุตตะรังค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๙๔๕

นางสาวปยรัชฏธ ปูทา
นางปยรัตน สุขมั่น
นางปยวรรณ ภูนาสูง
นางปยวรรณ อุดม
นางสาวปยะฉัตร ชาญตะกั่ว
นางสาวปยะมาศ กันรักษา
นางสาวปยะรัช อมรเวช
นางปยะวดี ใจคง
นางปยะวรรณ จังเมง
นางปยะวรรณ นุนขาว
นางปยาภรณ อักษรนํา
นางปยารัตน ผลผลา
นางสาวปุณญาภักดิ์ เพชรชนะ
นางสาวปุณยนุช ขอบเขต
นางสาวปุณยนุช รัตนกุล
นางปุณยวีร ออนทองคําไพศาล
นางสาวเปรมนิดา เคาสงค
นางสาวเปรมฤดี ใกลสุข
นางผกากรอง โยธารักษ
นางผกาพรรณ จเรรัชต
นางผกาพรรณ เชื้อเมืองพาน
นางสาวผกาพันธ ใจมา
นางผกาภรณ ยืนยงชาติ
นางผกามาศ เทพรัตน
นางสาวผกามาศ สุขเมือง
นางผดุงศิลป จําปาศรี

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๙๗๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวผองเพ็ญ ดัดตนรัมย
นางสาวผองศรี บุญกู
นางผาณิต ขนันไพร
นางสาวผุสดี ผุดผาด
นางสาวพจนีย ไชยพรมมา
นางพจมาลย วิเศษโวหาร
นางสาวพจมาลย สิงหหะราช
นางสาวพชร สมพันธุ
นางพนม วิเศษชาติ
นางสาวพนมพร รักษาภักดี
นางพนมรัตน สนมศรี
นางพนมวัลย ศรีโภคา
นางสาวพนารัตน นาสูงชน
นางสาวพนารัตน ฤทธิกาญจน
นางพนารินทร ไกยพันธ
นางสาวพนิดา จิรสัตยาภรณ
นางสาวพนิดา ลามีนนท
นางพนิตตา พิมาย
นางพนิตา สุขสมแดน
นางพยอม เชียงทอง
นางสาวพรจิตรา ชัยนันตะ
นางพรทิพภา วรรณชัย
นางพรทิพย โภชาคม
นางสาวพรทิพย รักดํา
นางสาวพรทิพย รัตนบุรี
นางสาวพรทิพย สุดรักษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๙๙๗

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพา กมุทศรี
นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช
นางสาวพรทิวา ยืนยง
นางสาวพรนภัส ธรรมคุณ
นางสาวพรนภา อรรคะ
นางสาวพรนภา อรามรัศมี
นางสาวพรนภา อูทอง
นางสาวพรปวีณ ทะนานทอง
นางพรพรรณ รัตนบรรณสกุล
นางสาวพรพรรณ เสมทับ
นางพรพิมล ชูวงศวาน
นางสาวพรพิมล ดอนหงษไผ
นางสาวพรพิมล ปาเวียง
นางสาวพรเพชร สิงหสังข
นางพรไพริน แฮมิลตัน
นางพรภินันท ผลเกิด
นางพรภิมนต สิริเศรษฐนนท
นางพรรณณัฎฎา คําขาด
นางสาวพรรณทิพย พรมชน
นางสาวพรรณทิพย ศิริจันทพันธุ
นางสาวพรรณทิภา ทองนวล
นางพรรณพิไล มานะทวี
นางสาวพรรณราย งามดี
นางพรรณวดี ยืนยงคนาน
นางพรรณวลี มณีเกี๋ยง
นางสาวพรรณิกา ปองหานาค

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
๒๐๒๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพรรณี ซายสุพรรณ
นางพรรณี พวงเกาะ
นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง
นางพรรนิภา มากผล
นางพรรัชดา คําตัน
นางสาวพรลภัส กุลวงศ
นางพรลภัส พรประสิทธิ์
นางสาวพรวี มาลัยเลิศ
นางพรสวรรค กาญจนประกอบ
นางพรสวรรค คณาทรัพยทวีสุข
นางพรสวรรค ศรีบุรมย
นางสาวพรสุดา สิงหเธาว
นางพรสุพิศ ดีลวน
นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน
นางพฤติพร วรรณจงคํา
นางสาวพลอยไพลิน เพ็งประโคน
นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มพงศพันธ
นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ําดี
นางพวงพยอม คชายุทธ
นางพวงเพชร ถิตยถนอม
นางพวงเพชร นรทีทาน
นางพวงเพชร ผังรอดรัตน
นางสาวพวงเพชร ภูธูป
นางพวงเพ็ญ ไกรกาศ
นางสาวพอตา โชติกเดชาณรงค
นางสาวพอรินทร พุกพูนธนพัฒน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๐๔๙

นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
นางพัชณี ผลจิตร
นางสาวพัชรนันท มาอยูวัง
นางพัชรนันท ศิริทรัพย
นางสาวพัชรวีร นามพิกุล
นางพัชรา ชุมชวย
นางพัชรา บุญยะมัย
นางพัชราภรณ เฉลียวรัมย
นางพัชราภรณ ตุยปน
นางสาวพัชราภรณ อาจศิริ
นางพัชริน กระจาง
นางสาวพัชรินทร คําโสภา
นางพัชรินทร เวียงสาม
นางพัชรินทร ศรีคํา
นางสาวพัชรินทร สพฤกษ
นางพัชรินทร สุภายอง
นางพัชรินทร โสภาบุญ
นางสาวพัชรินทร อินสาร
นางพัชรินยา จันทวโร
นางสาวพัชรี กลิ่นบุญ
นางสาวพัชรี ขวัญศรี
นางสาวพัชรี ทับวงษ
นางสาวพัชรี บัวเพ็ชร
นางสาวพัชรี บุญโสม
นางพัชรี ลักษณะคชา
นางพัชรีย ชางงาม

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๐๗๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพัชรีย เดชกุลทอง
นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร
นางพัฒน คําภักดี
นางสาวพัฒนนรี ศรีสุข
นางสาวพัฒนา แปงชมภู
นางพัฒนา อุปพงษ
นางพัฒนี นิยมกุล
นางสาวพัดชา ศรีเหรา
นางสาวพัตตะยา ดีหามแห
นางพัทธนันท ทองหวาน
นางสาวพัทธินันทณัชชา พุฒหมื่น
นางสาวพันธุนิภา อินทพัฒน
นางพันวลี พันธิรัตน
นางพัศนีย สาธุชาติ
นางพัสวี แกวเคน
นางพิชชารีย สันติบวรวงศ
นางพิชญพิสุทธิ์ เมนวังแดง
นางพิชญมาศ ปะจู
นางพิชญา คําเรือง
นางสาวพิชญา จานเขื่อง
นางพิชญา รัตนสิริบัณฑิตย
นางพิชญาภา แจมใส
นางสาวพิชญาภา สีนามะ
นางสาวพิณยพร ธนนิมิตร
นางสาวพินจณัฏฐ บุญศักดิ์
นางสาวพิภาพร วงษปตตา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๑๐๑

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมใจ ใบชมภู
นางพิมพกมล ทิพยมนตรี
นางสาวพิมพชนก ดิษฐสุข
นางสาวพิมพชนก เหล็กพิมาย
นางพิมพชนกต สัญนุจิตต
นางสาวพิมพประพร วงศสิริยานุสรณ
นางสาวพิมพพิชชา ธรรมวงษ
นางสาวพิมพเพชร เพชรประยูร
นางสาวพิมพลภัส ปานแปง
นางพิมพวิสาข อินตามูล
นางสาวพิมพันธ วงษแกว
นางสาวพิมพา แกวจํานงค
นางพิมพิลา ตุยสืบ
นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห
นางสาวพิมลรัตน พงษไพรวัน
นางสาวพิรุณ คะกะเนปะ
นางสาวพิรุณรัตน ขาวไชยมหา
นางสาวพิลารัตน คุมเผา
นางพิไลวรรณ ไชยคีนี
นางพิไลวรรณ หารกา
นางสาวพิวัลย สุวรรณเขต
นางสาวพิศมัย หงษทอง
นางพิสมัย สายพันธุ
นางสาวพีรดา ภูสีน้ํา
นางพีระพร คิดรวม
นางพีระวรรณา เขียวหวาน

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
๒๑๒๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตร
นางสาวพุทธนันท ชูกรณ
นางพุทธิมา พลภักดี
นางพูนพิศมัย คงจิ๋ว
นางเพชรรัตน หุนเจริญ
นางเพชรรุง บรรเทาทุกข
นางสาวเพ็ชรัตน อุปสุข
นางเพ็ญจวรรณ ธนูศร
นางเพ็ญชาติ กอนจินดา
นางสาวเพ็ญณภา ปานสงค
นางเพ็ญนภา อุตมงค
นางเพ็ญนี คําแหงพล
นางสาวเพ็ญประภา วะทา
นางเพ็ญประภา อินทรปญญา
นางสาวเพ็ญพร ดวงแกว
นางสาวเพ็ญพักตร สมใจ
นางเพ็ญพิชชา ภูผากัมปนาท
นางเพ็ญภาวัลย ปนทอง
นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน
นางเพ็ญศรี แกวเปนทอง
นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ
นางสาวเพ็ญศรี สุริยะปอ
นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย
นางสาวเพลินพิศ ทองกวด
นางสาวเพียงกาญจน วงศวังจันทร
นางสาวไพมณี ดากาวงค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๑๕๓

นางไพรวัลย มาตยเทพ
นางไพรัช ทองหวง
นางไพรัตน เพ็ชรบดี
นางสาวไพริน แคนติ
นางไพลิน ตุมทอง
นางไพลิน ทิพยกรรณ
นางสาวไพลิน ประดับรัตน
นางฟารีดา เดชะรัศมี
นางสาวเฟองฟา ไชยมาก
นางสาวภควรรณ โทมา
นางภณิตา เกื้อกระโทก
นางภณิตา ทัพซาย
นางสาวภรณี ปานจันทร
นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
นางสาวภรัณยา คลังกลาง
นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกร
นางสาวภัคจิรา บัวผัด
นางสาวภัชตภร อิ่มชมชื่น
นางสาวภัณฑิรา ศรีโปฎก
นางสาวภัณฑิลา ภูระหงษ
นางสาวภัทรกุล ยั่งยืน
นางภัทรมัย อุมอุราน
นางภัทรวดี ทีฆาวงค
นางสาวภัทรวดี ราชนิยม
นางสาวภัทรวดี สายแกว
นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๑๗๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางภัทรานิษฐ เดชทอง
นางภัทราพร เวชประสิทธิ์
นางสาวภัทราภรณ นิลสมัคร
นางสาวภัทรียา ทองงาม
นางสาวภัสรากรณ แมนเหมือน
นางภัสราภรณ นาคสูสุข
นางสาวภานลิน กลิ่นวงศ
นางสาวภานิตา สกุลฮูฮา
นางสาวภารดี สงวนศิลป
นางสาวภาวณี ดานศิระวานิชย
นางภาวศุทธิ์ วัฒนา
นางภาวิณี พรหมฟง
นางสาวภาวิดา กองเมือง
นางสาวภาวินี ทองสุข
นางภิญญาพัชญ การิยา
นางภิรมย นามวงษา
นางสาวภีรภา จันทรอินทร
นางภุมรี กรุดมหาราช
นางภูษณิศา จอยนุแสง
นางสาวมณฑกาญจน ฉกรรจศิลป
นางสาวมณทนัญ กาฬภักดี
นางมณิชญา ณ ลําปาง
นางมณีพร รุงวิสัย
นางสาวมณีรัตน เกษามา
นางสาวมณีรัตน พาวงค
นางสาวมณีรัตน วงศหงส

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๒๐๕

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณีวรรณ ศรีหลา
นางสาวมธุรส ฟกทองอยู
นางสาวมนฐญภัทร ศิริวัฒพงศ
นางสาวมนทกานต จันทมัตตุการ
นางสาวมนทิรา ทัลวรรณ
นางมนทิรา นาคลําภา
นางสาวมนฤดี เคนคํานอย
นางมนสิชา จันทรโท
นางมนัชญา แหลมทองหลาง
นางมนัสนันท มุงเมือง
นางสาวมนัสพร ปวนเอย
นางมนัสวีร เนินกระโทก
นางสาวมยุรฉัตร ชาวเลย
นางมยุรา ญวนขันธ
นางสาวมยุรา เสตะบุตร
นางมยุรี ปนยะ
นางมยุรี พันธโสภา
นางมยุรี ลักษณเลิศ
นางมยุลีย พันธธัญกิจ
นางมลฤดี โสชัย
นางสาวมลัยพร งามผิวเหลือง
นางมลินี เสาเวียง
นางมลิวรรณ ชูคดี
นางมะยุรี สมบูรณ
วาที่รอยตรีหญิง มะยุลี เงินนาม
นางมะลิวัลย อยาเสียสัตย

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
๒๒๓๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมัชฌิม ไชยพร
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
นางมัณฑนา ธนารักษ
นางสาวมัณฑิกา พยัฆกุล
นางมัทนา พงษใหม
นางสาวมัทรียา นาคสงวน
นางสาวมัลลิกา เตชะเสนา
นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ
นางมัสทนา ตุมออน
นางมากลือซง วาแต
นางมาณวิกา เสรีทัพพ
นางสาวมารือนี บาเกาะ
นางมาลัย พิชญประเสริฐ
นางมาลัย มูลภักดี
นางมาลาพร พินธุกรณ
นางมาลาสี โกศัยพัฒน
นางมาลินี ดอยสกุลไกร
นางสาวมาลินี ทองชุม
นางสาวมาลี มีสัตย
นางมาลีจันทร ชาติสุทธิ
นางมุกดา หนันเรือง
นางมุจลินทร ปาลบัวแกว
นางสาวมูดา พระจันทรศรี
นางมูรติ จัดของ
นางสาวเมทินี ยอดเสาวดี
นางสาวเมธาวี เกิดขวัญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๒๕๗

นางสาวเมธาวี โสภักดี
นางเมธิกา รัตนรังษี
นางสาวเมย แปนเพ็ชร
นางเมลดา สมณะรัชกร
นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
นางสาวยอแสง รัตตนัย
นางสาวยามีละ สาแมง
นางสาวยามีละ หะรง
นางสาวยุคลทิพย ใจขํา
นางยุคลธร รัตนะ
นางสาวยุดารัตน เพ็ชรรุง
นางยุพเยาว กระจางแจง
นางสาวยุพลักษณ ยิ้นเสน
นางสาวยุพา ทองสีมา
นางสาวยุพาพร ทัศนไพร
นางยุพาพร สมภารเพียง
นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว
นางสาวยุพาพรรณ สาริราช
นางสาวยุพาพัฒน เหมลา
นางสาวยุพาภร สุขสาม
นางยุพารัตน พัฒนพงศผดุง
นางสาวยุพิน คําบุญมา
นางยุพิน คุณชื่น
นางยุพิน สุดตานา
นางสาวยุพินพรรณ ขันอาษา
นางยุภาพร ไชยเสนา

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๒๘๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวยุวดี ปนงา
นางสาวยุวดี พันธสุจริต
นางยุวลักษณ ธรรมธรานุรักษ
นางสาวเย็น กะวิเศษ
นางสาวเยาวนุช ไพวิจารณ
นางสาวเยาวรัตน วงศโพนสูง
นางสาวเยาวเรศ ภูหมั่นเพียร
นางเยาวลักษณ มหาจักษ
นางรจนา จันทะโยธา
นางรจนา พุทธิ
นางสาวรจเรข ใยสวาง
นางสาวรมณีย ริกระโทก
นางสาวรมไทร ดีสอน
นางรสริน สวัสดิ์ลน
นางรอซีลา บินยูโซะ
นางสาวรอมละ ฮายอ
นางรอหะนิง อุสมันบาฮา
นางสาวรอฮานี นาคอ
นางระพีพร ตันเจริญ
นางสาวระภีพันธ แสนอุบล
นางสาวระรินนา เดชอุดม
นางสาวระวิวรรณ ไตรคุมดัน
นางรักษิณา แนบเนื้อ
นางสาวรัชฎา แตงตรง
นางสาวรัชฎา ศิลมั่น
นางรัชฎา โอดนันต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๓๐๙

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชฎากร สายบุญครู
นางสาวรัชฎานรินทร พุดหลา
นางรัชฎาพร นินทะสิงห
นางสาวรัชฎาภรณ หะนิมะ
นางรัชดา ดีแซง
นางสาวรัชดานุศร รักจันทร
นางสาวรัชดาพร ดังสทาน
นางสาวรัชดาวรรณ จริยาวัตรโสภณ
นางสาวรัชตพร กุมผัน
นางรัชนก เพียรจริง
นางสาวรัชนี ชูชัย
นางสาวรัชนี ทาเหล็ก
นางสาวรัชนี หนูขาว
นางสาวรัชนี อาลีมามะ
นางรัชนีกร จะเรียมพันธ
นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน
นางรัชนีภรณ ศรีอาจชัย
นางรัชนียวรรณ ตติยนันตกุล
นางสาวรัชนีวรรณ แคนตะ
นางรัชนีวรรณ จันวงษา
นางรัชนีวรรณ ใจเมือง
นางสาวรัชนีวรรณ พวงวรินทร
นางรัชนีวรรณ แสนกลา
นางรัญทิวา จันทรแกว
นางรัฐติกา พันธชน
นางรัดดา ชราโรจ

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
๒๓๓๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรัดดา ปถวัลย
นางสาวรัตติกาล ฉิมพาลี
นางสาวรัตติญากรณ ทุมแถว
นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน
นางรัตติยา เกตุกร
นางรัตติยากร ศรีกอง
นางรัตน เทาทอง
นางสาวรัตนพร ปาขางฮุง
นางรัตนภรณ กัญญาคํา
นางสาวรัตนวลี แกวมวง
นางสาวรัตนศญาณดา ขันธุแสง
นางรัตนา คงทิพย
นางรัตนา ดวงใจ
นางรัตนา ทนุชน
นางสาวรัตนา เปยจันทร
นางรัตนา อินแกว
นางสาวรัตนาภรณ กลางหมู
นางรัตนาภรณ รอดแกว
นางสาวรัติกาล ทวมบัว
นางรัศมี กาศเกษม
นางราตรี นอยพลี
นางราตรี รอดมา
นางราตรี วงคภักดี
นางราตรี ศรลัมพ
นางราตรี ศรีบุญมี
นางสาวรําไพ พรมวงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๓๖๑

นางสาวรินรดา พรมลุน
นางสาวรีลา ลวดกระโทก
นางรุงกานต สังขถาวร
นางสาวรุงทิพย คงชน
นางสาวรุงทิวา สิงหเทียน
นางสาวรุงธิวา ภาละโถ
นางรุงนภา ธนบัตร
นางรุงนภา มิ่งแกว
นางสาวรุงพิวา แควงอินทร
นางรุงเรือง แสงคํา
นางสาวรุงฤดี พิมพร
นางรุงฤดี อุทุม
นางรุงลาวัลย พุทธชาติ
นางรุงอรุณ พนัส
นางสาวรุจิรา กวางวิเศษ
นางรุจิรา ทับทิมแกว
นางสาวรุจิรา วรพต
นางรุจิรา หลาหมอก
นางสาวรุจิราวรรณ ฤกษมงคล
นางรุจิลาภา ประทุมชาติ
นางสาวรุนี คงสมศรี
นางรูฮานา งามทรัพย
นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต
นางเรณู แกวกัณหา
นางสาวเรณู พัฒนะแสง
นางเรวดี มิถิลา

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๓๘๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเริงนภา อําทะวงษ
นางเรืองอุไร สีสดดี
นางฤดี วังคีรี
นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์
นางสาวฤทัยศิริ ภักดีกําจร
นางสาวลดาจิตร เรืองพรสวัสดิ์
นางสาวลดาวัลย วรรณคํา
นางลดาวัลย หนูแยม
นางสาวลมัย สุวรรณสนธิ์
นางสาวลลิดา อัครบัณฑิต
นางสาวลสา กอนสุข
นางละมัย สักขัน
นางสาวละออ ชัยภูมิ
นางละออ มะลิหวล
นางลักขณา ชูเชิดรัตน
นางสาวลักขณา รักษาชาติ
นางลักขณา ลีเวียง
นางสาวลักขณา สุขสําโรง
นางสาวลักขณาวรรณ แกววิเชียร
นางลักษณียา ฉิมยงค
นางลัคณา เรืองแหล
นางสาวลัดดา คฤหปาน
นางสาวลัดดา แสงทอง
นางสาวลัดดาวัลย มามาตร
นางสาวลัดดาวัลย ยี่สุนแยม
นางลัดดาวัลย ฤทธิ์บํารุง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๔๑๓

นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุน
นางลาวัณย ปกโกทะสัง
นางสาวลําปาง พาอุภัย
นางสาวลําพึง พันธุศรี
นางสาวลําพูน สิงหขา
นางสาวลําไพร เพียดจันทร
นางลําใย รัตนมูล
นางลิลาวรรณ ปนแกว
นางสาวลีลารัศม จาตุรพล
นางสาวเลขา มากสังข
นางวงเพ็ญ รองทอง
นางวงษเดือน ทนจันทา
นางสาววชิราภรณ คุรุเมธากร
นางวชิราภรณ ริมทอง
นางสาววณิชญา กามะ
นางสาววนัสตยา หอมคง
นางวนัสนันท เกิดพันธุ
นางสาววนิดา คลิ้งเคลา
นางวนิดา ชูพันธ
นางสาววนิดา ไชยงาม
นางวนิดา ทนุชิต
นางวนิดา ยุเหล็ก
นางสาววนิดา รังหอม
นางสาววนิดา ศรีคง
นางวนิดา ศรีวิกาญจน
นางวนิดา สมสุข

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๔๓๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววนิดา แสงระวี
นางวรรณกร ลุกจันทึก
นางสาววรรณจันทร กอนดี
นางสาววรรณดี ชํานิ
นางสาววรรณดี ศรีอินสวัสดิ์
นางสาววรรณดี ออนเกลี้ยง
นางสาววรรณธนา กิตติภัทท
นางวรรณนิษา มาประจวบ
นางสาววรรณภา เงินพุม
นางวรรณภา เผือกออน
นางสาววรรณภา เลิศพันธ
นางวรรณภา วิวัฒนวานิชกุล
นางวรรณภา ศรีบุญลือ
นางวรรณภา อางทอง
นางสาววรรณภา เอี่ยมสมบัติ
นางวรรณลดา คงใหม
นางสาววรรณวิภา ฉลาด
นางสาววรรณวิภา อนุกูลสวัสดิ์
นางสาววรรณสา แกวพวง
นางวรรณา แกวชื่น
นางวรรณา พรมสรอย
นางสาววรรณา พิทักษวงศ
นางวรรณิกา คงบุญ
นางวรรณิภา ทัศนศิริ
นางวรรณิภา ปททุม
นางวรรณี ปนอาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๔๖๕

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณี รักไทย
นางสาววรรธนา ภูทองดี
นางสาววรลักษณ ขุนนุย
นางสาววรัญญา มีฮะ
นางสาววรัญญา อุนเรือน
นางวรัญู สกุณา
นางวรัญพัชร วงศสุเพ็ง
นางสาววรัญภร ขยันคิด
นางสาววรางคณา พงศจิตภักดิ์
นางสาววรานันท สุวรรณนอย
นางวราพร ไกยเดช
นางวราพร บัวภา
นางวราพร สุขแพทย
นางสาววราภรณ ชมเจริญ
นางวราภรณ ทองศิริ
นางสาววราภรณ บัวงาม
นางวราภรณ บุญศรี
นางสาววราภรณ ปญเศษ
นางวราภรณ ปนทอง
นางสาววราภรณ พรหมรัตน
นางสาววรารัตน กองทุน
นางสาววราลักษณ ใจสัมฤทธิ์ผล
นางวราลักษณ สีระคาม
นางวราลักษณ เสารแกว
นางวราวดี แกวจันทึก
นางสาววริฐา งาคชสาร

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
๒๔๙๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววรินทรธร เปยจันทร
นางสาววริศรา สายสุวรรณ
นางวลักษนันท สิงหทอง
นางวลัดดา ไวนุสิทธิ์
นางวลัยลักษณ ชมเจริญ
นางวลัยวรรณ สารภาพ
นางสาววสุรมย สุดประเสริฐ
นางสาววัชราพร สุดชารี
นางสาววัชราภรณ ไพรินทร
นางสาววัชราภรณ วงจันทร
นางวัชราภรณ สวนทะ
นางวัชรี ชุมพลวงศ
นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง
นางสาววันดี คลายสุบรรณ
นางสาววันดี เมืองแกวฟา
นางสาววันดี แสงแกว
นางวันทนา ตรงประเสริฐศิริ
นางวันทนีย ยะลาไสย
นางวันทนีย สมเกลี้ยง
นางวันเพ็ญ ทองดี
นางวันเพ็ญ ทองตัด
นางวันเพ็ญ พลรักษา
นางวันเพ็ญ หมั่นกลาง
นางสาววันวิษา คําจันดา
นางวันวิสาข อานันท
นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๕๑๗

นางสาววาชินี บุญญพาพงศ
นางสาววาณี เตจะ
นางสาววานิตย มะโนนึก
นางสาววาริน สิงหเงิน
นางสาววารินทร อาสนสถิตย
นางสาววาริศา ทีพารัตน
นางสาววารีรัตน สติราษฏร
นางสาววารุณี ทับไทร
นางวารุณี วงษวิจิตร
นางสาววารุณี สุขชูเจริญกิจ
นางวาลิณี สุขแกว
นางวาลินี ผิวขม
นางวาสนา คิดโสดา
นางวาสนา จันทรแกว
นางวาสนา ปานยิ้ม
นางสาววาสนา พัฒนภากรณ
นางสาววาสนา พุมชม
นางสาววาสนา ยิ่งใหญ
นางวาสนา ศรีประดิษฐ
นางวาสนา ศุภธนสารสกุล
นางวาสนา หากันได
นางสาววาสินี จันทรมานะเจริญ
นางวิจิตรา รัตนเทพี
นางวิจิตรา วงษพยอม
นางวิชิตา เชื้อวงศ
นางสาววิชุกรณ ทองมา

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๔๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววิทัศนีย จันทรขาว
นางสาววิพา คํามุน
นางวิพาภรณ แสนปวง
นางสาววิภา สินจะโปะ
นางสาววิภาดา มันทะเล
นางวิภาดา เวชญานนท
นางวิภาดา สิงหโรจน
นางสาววิภาดา สุพิษ
นางสาววิภาพร ซาทอง
นางวิภาพร ภูมิผิว
นางวิภาพร สิงหวิชา
นางวิภาภรณ วงศษา
นางวิภารัตน เจริญรัตน
นางวิภารัตน นวชาตสกุล
นางสาววิภารัตน ศิริกุล
นางสาววิภาวดี แขน้ําแกว
นางวิภาวดี ดําสอน
นางวิภาวดี น้ําเตาทอง
นางสาววิภาวรรณ จุลมุสิก
นางวิภาวรรณ พลประถม
นางสาววิภาวรรณ วรเมธาพงศ
นางสาววิภาวี เกตุแกว
นางสาววิมล เกษแกว
นางวิมล ผลทํามีบุญ
นางสาววิมลพรรณ ดาวดาษ
นางวิมลมณี นาเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๕๖๙

นางวิมลรัตน นุมพูล
นางวิมลรัตน เรืองรัตน
นางสาววิมลรัตน สันทอง
นางสาววิมาลา ไชโยบัว
นางวิยะดา ทองสุข
นางวิยะดา พีรัตน
นางวิยะดา โอทารัมย
นางสาววิรญา เทวิญญา
นางสาววิรมณ แมนชัยภูมิ
นางวิระภา โสดา
นางสาววิราภรณ ทีหอคํา
นางวิราวรรณ ตันศิริ
นางวิราวรรณ พลบุญ
นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น
นางวิลาวัลย ธุระพระ
นางวิลาวัลย ยศปญญา
นางสาววิลาวัลย ยาทองคํา
นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก
นางสาววิลาสินี พรหมมานอก
นางวิไล ตระกูลกลกิจ
นางสาววิไล บุญขจร
นางวิไล ปะตังพะโล
นางสาววิไลพร กิ่งแกว
นางวิไลพร จันเสงี่ยม
นางวิไลพร ทองไดหนู
นางสาววิไลพร พรหมทา

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๙๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิไลภรณ ปลีนารัมย
นางสาววิไลรัตน ศรีโนนยาง
นางสาววิไลลักษณ ขวัญใจ
นางวิไลลักษณ ไชยบํารุง
นางสาววิไลลักษณ ปยถวายพร
นางสาววิไลลักษณ สีประโคน
นางสาววิไลวรรณ โกษาแสง
นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย
นางสาววีรนุช สุทธพันธ
นางวีรากานต อุดมคํา
นางแววตา ขําแยม
นางแวสาลีฮะ ตูหยง
นางสาวศกุนี ศรีเหรา
นางสาวศยาพร ศรัทธาผล
นางศรัญญา บุญวรรณ
นางสาวศรัญญา พิมพสิน
นางสาวศรัญยรัชต แกววิมล
นางศริญญา พันธุเวียง
นางศรินยา สวาหลัง
นางศรีแพร เพชรยะโส
นางศรีไพร ชูสังข
นางสาวศศิกานต ประดับสุข
นางสาวศศิญภา พิมานแพง
นางสาวศศิธร ไชยเทศ
นางสาวศศิธร ทองนวล
นางสาวศศิธร ทัพขวา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๖๒๑

นางสาวศศิธร นวลดี
นางสาวศศิธร พันธชมภู
นางสาวศศิธร ไพรสันต
นางสาวศศิธร ลิ่มพิทักษ
นางศศินันท สมประสงค
นางสาวศศินา ชุมเพชร
นางศศิพา แสงงาม
นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ
นางศศิวิมล ดาแกว
นางศศิไสว บุญวิจิตร
นางศันสนีย แนวชาลี
นางสาวศันสนีย ปราณีตพลกรัง
นางศิภาภรณ สาริกา
นางสาวศิริกาญจน จิระภคญาด
นางสาวศิริกานต กันนัย
นางสาวศิริขวัญ เพชรสุก
นางศิริขวัญ วงษแสง
นางศิริขวัญ ศรีไชย
นางศิริขวัญ เสถียรเขต
นางสาวศิริชนก จุลนาง
นางศิรินทร ตาคําวัน
นางสาวศิรินทิพย เทพประทาน
นางสาวศิรินภา ทองพันธ
นางสาวศิรินภา พัดโท
นางสาวศิรินภา ภาระ
นางศิรินภา อีสา

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๖๔๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศิรินยา จีระเจริญพงศ
นางสาวศิริพร กลั่นกลิ่น
นางสาวศิริพร กุลสานต
นางศิริพร ขลิบเงิน
นางสาวศิริพร คงจอย
นางศิริพร คนหมั่น
นางศิริพร งามขํา
นางสาวศิริพร ทวีวัฒน
นางสาวศิริพร บัวคํา
นางศิริพร เสาวรส
นางศิริพรรณ แสนสวย
นางศิริพันธุ บุปผาเวียง
นางสาวศิริพิมล หงษเหม
นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแกว
นางสาวศิริเพ็ญ ยังขาว
นางสาวศิริมา ศิริเวช
นางศิริรัตน ถานอย
นางศิริรัตน ทรงทับทิม
นางสาวศิริรัตน รุจิวณิชชา
นางศิริรัตน สารบุตร
นางสาวศิริลักษณ ทิพมอม
นางสาวศิริวรรณ จีนทอง
นางศิริวรรณ แจมใสย
นางศิริวรรณ ทัพทวี
นางศิริวรรณ นาคินชาติ
นางศิริวรรณ เมืองเหลือ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๖๗๓

นางศิริวรรณ เสนาวงษ
นางศิริวรรณ เนาวรัตน
นางศิริวัฒนา แกวกระจาง
นางสาวศิวนาถ จินตวาณิชกร
นางสาวศิวพร ถนอมชู
นางสาวศิวพร ศาสนประดิษฐ
นางสาวศิวาพร แสนสุภา
นางสาวศิษฏมัย นาคพังกาญจน
นางสาวศุทธนา เอี่ยมสอาด
นางสาวศุพิชชา บุตรละคร
นางศุภแกวกมล อัปการัตน
นางศุภลักษณ น้ําสังข
นางสาวศุภลักษณ บุญกอน
นางสาวศุภลักษณ สุวรรณ
นางศุภวรรณ บัวบุญ ลิ้มมั่น
นางสาวศุภากร เทียบโพธิ์
นางสาวศุภาพิชญ ชวยรักษา
นางสาวศุภาวรรณ ชัยลังกา
นางศุภิสรา ไชยเสริม
นางสาวโศภณิศ โนอินทร
นางสกาว แหมงปง
นางสาวสกาวรัตน รักษา
นางสงกรานต สังขทอง
นางสาวสนทยา ฤทธิ์เดช
นางสาวสนธยา จันผง
นางสาวสนธยา อรรคจุน

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๖๙๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสมจิต คนสะอาด
นางสาวสมจิตร หงษษา
นางสมจิตร หอมลําดวน
นางสมเจตนา มาประเสริฐ
นางสาวสมใจ วงษทาขาม
นางสาวสมนึก นึกรัก
นางสมนึก อินทรเทพ
นางสาวสมบูรณ จุลมุสิก
นางสมปอง จักรโนวัน
นางสาวสมพร ชาญประโคน
นางสมพร ทาวสาลี
นางสมร วิเศษสม
นางสาวสมศรี นวลหนู
นางสมสมร ภิรมยรักษ
นางสาวสมหมาย ชางเจรจา
นางสเมธัส ผาภุมมา
นางสรอยทิพย ถานะลุน
นางสรอยฟา ขยันงาน
นางสาวสรอยสุดา อินทนนท
นางสาวสรัญญา โกสุมา
นางสรัญญา โพธิ์เอี่ยม
นางสรานันท นามหาไชย
นางสริญญา แพงมา
นางสาวสริตา มากชุมแสง
นางสลักจิตร มีชัย
นางสาวสองแสง อัยวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๗๒๕

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสอเดาะ ลานง
นางสาวสอยดาว เกตุสุวรรณ
นางสาวสอิ้งทิพย บรรเทิงจิตร
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
นางสาวสากียะห หะแว
นางสาวสาดีหยะ ยิ้มปรัง
นางสาธิตา มัตนามะ
นางสายใจ คําแกว
นางสาวสายใจ แดงสาคร
นางสายชล อุนสุข
นางสาวสายฝน ตะบานขวา
นางสายฝน ยะจรรยา
นางสาวสายพิน เครือวัลย
นางสาวสายรุง บุรานันท
นางสาวสายสมร ทองกานเหลือง
นางสาวสายสวัสดิ์ ปงกันมูล
นางสายสุณีย กลอมดี
นางสาวสายสุดา แจมเรือน
นางสายสุรีย รักจันทร
นางสาวสายใหม อํานวยธรรม
นางสาวสาริกา โคตรโสภา
นางสาวสารีนี ยูเละ
นางสาวสารีปะ แวอามะ
นางสาลิน อุมทรัพย
นางสาลินี กุลวงษ
นางสาลินี เขียวแกว

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
๒๗๕๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสาลี่ แครกระโทก
นางสาวิณี นันทสังข
นางสาวสาวิตรี นอยพิทักษ
นางสาวิตรี ปจจัยตา
นางสาวสาวิตรี ลีลาศ
นางสํารวม แกวคง
นางสําราญ วงษทอง
นางสาวสําเริง ศรีพลอย
นางสาวสําลี แซลิ้ม
นางสาวสิตา ดารา
นางสาวสินี สุวรรณเมศ
นางสินีนาฎ ดุลยสุข
นางสินีนาฎ นิวาสะวัต
นางสาวสินีนาฏ อารีย
นางสิรัชชา เย็นสนิท
นางสาวสิริกัลยา สิงธิมาตร
นางสาวสิริกาญจน แคสันเทียะ
นางสาวสิริกานต คําทองสุก
นางสิริเกศ คิสาลัง
นางสาวสิรินทร ปานแมน
นางสาวสิรินภา สุขแจม
นางสาวสิรินัฎฐ วงษสงคราม
นางสิริพร เกษรุงเรือง
นางสาวสิริพร จันทรแกว
นางสาวสิริพิชญ ตั้งกองทรัพย
นางสาวสิริมณี รุงเรือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๗๗๗

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิริมนต ประดับ
นางสาวสิริยานภา ศรีวัง
นางสิริรัตน เจริญวงศ
นางสาวสิริลักษณ ใจกลา
นางสิริโสภา ปงแกว
นางสิวิมล ตันติถนอมวงศ
นางสีตีอามีเนาะ อาลีมามะ
นางสาวสุกฤตา ทองสรรค
นางสาวสุกัญญา ขาวมาก
นางสาวสุกัญญา คุรินทร
นางสุกัญญา เจียรสถิตย
นางสาวสุกัญญา ใจเย็น
นางสุกัญญา โชติพนัง
นางสาวสุกัญญา นวนบริบูรณ
นางสาวสุกัญญา ผันสระนอย
นางสุกัญญา มูลวารี
นางสาวสุกัญญา หนอจันทรหอม
นางสาวสุกัญญา เหล็มสะ
นางสุกัญญา อติษะ
นางสาวสุขเนตร ชมชื่น
นางสุคนธทิพย ฉัตรรักษา
นางสาวสุคนธา โนรีรัตน
นางสุจิตรา รอดศิริ
นางสาวสุจิน คุมครอง
นางสาวสุจินดา มีแยมภักดิ์
นางสาวสุชัญญา จิ๋วนอต

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
๒๘๐๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุชาดา จันทรเขียว
นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย
นางสาวสุชาดา บุตรวัง
นางสุชาดา พยุงนอย
นางสาวสุชาดา สวัสดี
นางสุณิสา โถทอง
นางสาวสุณิสา อุดมสุข
นางสาวสุดใจ ฉิมออย
นางสุดฤทัย เมอะประโคน
นางสาวสุดสายใจ อินกรัด
นางสุดา คําพรม
นางสาวสุดา มัชแมน
นางสาวสุดา แยมสรวล
นางสุดา เส็นสมมาตร
นางสุดาทิพย แกวงาม
นางสุดาทิพย พรหมศิลป
นางสุดาพร นนสุราช
นางสุดาพร วันหนองสา
นางสาวสุดารัตน แกวไชยโย
นางสุดารัตน คลายสินธุ
นางสุดารัตน ดียิ่ง
นางสาวสุดารัตน บุญสวัสดิ์
นางสาวสุดารัตน พรหมมี
นางสาวสุทธาทิพย พิศฉลาด
นางสาวสุทธิญา พลนาคู
นางสาวสุทธิดา จํารัส

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๘๒๙

นางสาวสุทธิพร สนใจ
นางสุทธิยา ศิริสนธิ
นางสาวสุทธิรัตน จันทรจรูญ
นางสุทธิรัตน เอี่ยมระยับ
นางสุทธิรา ไชยสงคราม
นางสุทธิศรี คํามะโน
นางสาวสุทัศน โดเคน
นางสาวสุทาทิพย บุญรอด
นางสุธาทิพย เกตุคํา
นางสุธารัตน กองรัมย
นางสุธารัตน คิดถูก
นางสาวสุธาสินี สุวรรณมณี
นางสาวสุธาสินี แสนวงค
นางสาวสุธิดา เกตุแกว
นางสาวสุธิดา รัตนมณี
นางสุธีมณฑ คนมั่น
นางสาวสุธีรา บุญศรีภิรัตน
นางสุนทรี ใจหาว
นางสุนทรี บัวจันทร
นางสุนันท พิกุลยสังข
นางสาวสุนันทา สบายวรรณ
นางสุนันยา หาญแกว
นางสุนิตตา เอ็มประโคน
นางสาวสุนิศา อิสสระ
นางสุนิษา กัณฑแกว
นางสาวสุนิษา ศรีสุข

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๘๕๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุนิสา ผลาวรรณ
นางสาวสุนิสา สั้นเตง
นางสาวสุนีนาถ แตงกูล
นางสาวสุนียพร วรรณฤมล
นางสาวสุประวีณ ธาตุทอง
นางสาวสุปราณี แผนศิลา
นางสาวสุปราณี ลําใย
นางสุพรรณ พรมภักดี
นางสุพรรณิการ ทับถม
นางสาวสุพรรณิการ ทาอินทร
นางสาวสุพรรณี พันธุสมศรี
นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท
นางสาวสุพรรณี แสงทองเขียว
นางสุพรรณี แสนมณี
นางสุพรรษา พรมรี
นางสาวสุพวงรัตน ไชยฉิม
นางสาวสุพัฒตรา ธิพรพันธ
นางสุพัฒตา มูลเมือง
นางสาวสุพัฒน มีวรรณสุขกุล
นางสุพัตรา ยุยไธสง
นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท
นางสาวสุพัตรา สุวรรณกลอม
นางสุพาณี สงสุข
นางสุพาพร คําผัน
นางสุพิน เลี้ยงพานิชย
นางสุพินดา แพไธสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๘๘๑

นางสุไพรัตน ชินสีห
นางสุภวรรณ มานะการ
นางสาวสุภัทตราวดี เกิดไกแกว
นางสาวสุภัทรา ศรีนวล
นางสุภัสสร ศิริขันธ
นางสาวสุภา พิลาหา
นางสุภา เศวตวนัส
นางสาวสุภาณี กระจายแสง
นางสาวสุภาพร กองศักดิ์
นางสาวสุภาพร การบรรจง
นางสุภาพร กุลสิงห
นางสุภาพร เกษมสําราญ
นางสุภาพร คันศร
นางสุภาพร คําพุม
นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์
นางสุภาพร นวลมาก
นางสาวสุภาพร บุญคํา
นางสาวสุภาพร บุญสนอง
นางสาวสุภาพร โภคาพานิชย
นางสาวสุภาพร ไรพุทธา
นางสุภาพร สกุลสุทธิวัฒน
นางสาวสุภาพร สังขงาม
นางสุภาพร สีสอง
นางสาวสุภาพร เสี่ยงเคราะห
นางสาวสุภาพร เสือเผือก
นางสุภาพรรณ จูสวย

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุภาพัช สระโสม
นางสุภาภรณ นิวาสประกฤติ
นางสาวสุภาภรณ ปรางละออ
นางสาวสุภาภรณ พิทักษสุข
นางสาวสุภาภรณ สายศรี
นางสุภาภรณ สุวรรณจักร
นางสุภารัตน ทองเกลี้ยง
นางสาวสุภารัตน รองเดช
นางสาวสุภาวดี ไชยกาล
นางสุภาวดี เหลืองอราม
นางสาวสุภาวิตา แพทยเมืองจันทร
นางสุภาสิณี เบาจรรยา
นางสุมนมาลย ปางอินทร
นางสาวสุมาพร เลาะฟอ
นางสาวสุมาลี กุงไธสง
นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย
นางสาวสุมาลี บุญรวม
นางสาวสุมาลี บุญรินทร
นางสุมาลี อาจวิชัย
นางสาวสุมิตตา ชัยศิลป
นางสาวสุมิตรา บริสุทธิ์
นางสุรัตน กันลอม
นางสาวสุรัตน ทองทา
นางสุรัตนดา ทิพยวิชัย
นางสุรัตยา แซภู
นางสาวสุรัยดา สูหลง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓

นางสุรัยยา แวซาและ
นางสุรัสวดี สมรูป
นางสาวสุรางคนา ยาหยี
นางสาวสุริชา เชื้อวงค
นางสุรินทร หิรัญคํา
นางสุริสา เรืองบุตร
นางสุรีพร ชิตมณี
นางสุรีพร ไชยสิงห
นางสาวสุรีพร หาไมตรี
นางสาวสุรีย เชยคนชม
นางสาวสุรียพร เจ็ดกริช
นางสุรียพร ชัยกิจ
นางสุรียพร ปาละสานต
นางสุรียพร ศรีวัฒนะ
นางสุรียภรณ ชารีชุม
นางสุรียรัตน กาญจนา
นางสุรีรัตน เกิดณรงค
นางสาวสุรีรัตน พับแผนทอง
นางสาวสุรีรัตน สินกัน
นางสุลักขณา แพงมาก
นางสุลักษณ จันทรหางหวา
นางสาวสุลัดดา เฟอยคํา
นางสาวสุลาวัลย มาชัย
นางสาวสุลาวัลย อยูขอบเวียง
นางสาวสุลีภรณ สมราง
นางสาวสุวดี เมืองสุข

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุวภัทร กําเนิดสิงห
นางสุวรรณา แจมจิตต
นางสุวรรณา ยอดประชา
นางสุวรรณี เทอดเกียรติชาติ
นางสุวรรณี มุคุระ
นางสุวรรณี อินธิแสง
นางสุวรินทร กุนากา
นางสาวสุวัลยา จรบุรมณ
นางสุวัลลี วิญญัตติกุล
นางสาวสุวารี วงศคําจันทร
นางสุวารีย จังหวัดเขตต
นางสุวิภา เกตุทัต
นางสาวสุวิมล ถนอมนิล
นางสาวสุวิมล ยานะกุล
นางสาวสุวิวัชรา มาตรโพธิ์
นางสุวีญารัส อิ้วเจริญ
นางสุหัสชา พรหมดวง
นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย
นางสาวเสริมสมร แอกทอง
นางสาวเสารวิภา ทวีฤทธิ์
นางสาวเสาวคนธ เจริญมังษา
นางเสาวณี แกวแจง
นางเสาวณีย ทองดี
นางเสาวณีย ปตตาระโพ
นางสาวเสาวณีย ลอมไธสง
นางเสาวนีย สุขันคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕

นางสาวเสาวนีย อภิชาตธนากร
นางสาวเสาวภา อุราพร
นางสาวเสาวภาคย หิรัญวรกิจ
นางสาวเสาวรัตน ราชพิมาย
นางเสาวลักษณ ชวยเกิด
นางเสาวลักษณ พระศรี
นางสาวเสาวลักษณ หนอคาสุก
นางสาวแสงจันทร แสนวงค
นางแสงเดือน วงษมณี
นางสาวแสงระวี พันธชมภู
นางแสงฤทัย ลี้ภัยเจริญ
นางแสงหลา แสนอุนเรือน
นางสาวโสภา กุลทวม
นางสาวโสภา สุยรัมย
นางสาวโสภาภรณ คงทอง
นางสาวโสภารัตน คงนุม
นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
นางโสภี สูงยิ่ง
นางโสมวลี คงพุม
นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก
นางสาวโสรัจจา โยงทะเล
นางสาวหทัยกรานต มุลิกา
นางหทัยกาญจน ยานสวาง
นางหทัยรัตน เขียวเพชร
นางสาวหทัยรัตน พินโพวงษ

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางหทัยวรรณ โหจันทึก
นางหมะปูเซาะ แกมะ
นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม
นางหยาดฟา วิชาพร
นางสาวหยาดรุง แสงสุโท
นางหรอกาฉะ วรรธนะวลัญช
นางหรินรัตน ราชโส
นางสาวหรินรัตน สพังเงิน
นางหอมหวล สนิทธิเวทย
นางหัสยา ระวังรัมย
นางหัสหนะ อัลอับรอร
นางสาวอณัญญา พิเชษฐธนโภคิน
นางอธิชา ใจบุญ
นางสาวอธิติญา ประดาสุข
นางอธิษฐาน ศรีโพนทอง
นางอนงค บัวพันธ
นางอนงค พูนแสง
นางอนงคนุช รุงกลาง
นางสาวอนงครัตน แกวบํารุง
นางอนัญญา ศรีแกวขัน
นางอนิตา ใจสุทธิ
นางอนุตรา สัตระ
นางอนุรักษ พื้นอินทร
นางอนุสรณ เทียนแกว
นางอนุสรณ พัฒอําพันธ
นางสาวอภิญญา ตาระกา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอภิญญา แฝดกลาง
นางสาวอภิญญา เรืองพุก
นางสาวอภิญญา ฦาชา
นางสาวอภิณหภัศ มานิ่ม
นางอภิรนันท พลศักดิ์
นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี
นางอมรรัตน แกนแกว
นางสาวอมรรัตน ขอออ
นางอมรรัตน เคาหอม
นางสาวอมรรัตน จารุจิตร
นางอมรรัตน เดชะสิทธิ์
นางอมรรัตน มาตรา
นางสาวอมรรัตน สารเถื่อนแกว
นางอมรา คุมจันอัด
นางอมรา สอนปนคํา
นางอมฤตา อูเซ็ง
นางสาวอมลวรรณ วงคทองจันทร
นางอรชร สุนีพัฒน
นางสาวอรณิชชา หาชื่น
นางสาวอรดี ฤทธิชัย
นางสาวอรทัย จันทรังษี
นางสาวอรทัย บุญยืน
นางสาวอรทัย วรรณวัฒน
นางอรทัย ศรีสวรรค
นางอรนุช นนทตา
นางอรปภา ทองดอนยอด

๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอรพิน ขาหอม
นางอรพิน ผดุงกิจ
นางสาวอรพิน หวยหงษทอง
นางสาวอรพินท ใจเจริญ
นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ
นางอรวรรณ พลทัสสะ
นางอรวรรณ อิ้มทับ
นางอรวิดา ชํานาญราช
นางอรศิริ แซจึง
นางอรสา ชินรัตน
นางสาวอรอนงค ประจุทรัพย
นางอรอนงค มั่นคง
นางสาวอรอนงค สุขยอย
นางสาวอรอนงค แสนคํา
นางอรอุมา ณ นคร
นางสาวอรอุมา ปวะบุตร
นางสาวอรอุมา มัฏฐาพันธ
นางสาวอรอุมา มุงออมกลาง
นางสาวอรอุมา สีจง
นางสาวอรัญญา มากนวบ
นางอรินดา บรรณวงษา
นางอรุชา อรรคบุตร
นางสาวอรุณ ค้ําชู
นางอรุณรัศมี สรอยสระคู
นางสาวอรุณรัศมี สุดดี
นางสาวอรุณลักษณ นอยเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙

นางอรุณิกาภรณ อุดมนาม
นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมิ
นางสาวอรุณี มรรคหิรัญ
นางอรุณี มุขสาร
นางอรุณี วงศประสิทธิ์
นางอรุณี ใหมคามิ
นางสาวอรุณี อัตกลับ
นางอรุณี อินทรคํานอย
นางสาวอรุณี อุดหนุน
นางอลิษา ตั้งอยูสูง
นางอลิสสรา ผุดผอง
นางอลิสา มีจันทร
นางสาวอลิสา มุสิกรักษ
นางสาวอสมา ทาระการ
นางออนอุมา เจริญรูป
นางสาวออมฤดี แชมอุบล
นางสาวออมฤดี เมืองศรี
นางออมสรอย นาเวช
นางสาวออย ทองภู
นางสาวอังกูร ศรีดาชาติ
นางอังคณา ตอคุณ
นางอังคณา ปะตังเวสัง
นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์
นางอังคณา สุปน
นางสาวอังคนา มงคลชัย
นางอังคนา สุดใจ

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอังสนา อุดแจม
นางอัจจิมา อินทนิล
นางอัจจิรา อาแวสนิ
นางอัจฉรา แซลิ้ม
นางสาวอัจฉราพร อินทรนุช
นางสาวอัจฉราภรณ มูลเชื้อ
นางสาวอัจฉราวรรณ อุบลทัศนีย
นางสาวอัจฉริยา ธัญรส
นางสาวอัญชนา เกษแกว
นางสาวอัญชลี เกตุนอก
นางอัญชลี เจริญสุข
นางสาวอัญชลี ใจดี
นางสาวอัญชลี ทะวงศอารี
นางอัญชลี นงโพธิ์
นางสาวอัญชลี ยอดศรี
นางสาวอัญชลี วิสูตรตระการ
นางสาวอัญชิสา ผิวเดช
นางอัญชุลี ผองศรีนวล
นางสาวอัญธิมา ทองนู
นางสาวอัฐพรพรรณ ขําสกุล
นางอัมพร แสงสุวรรณ
นางอัมพวัน จันทรพวง
นางอัมพวาณี แดงนุย
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน
นางอาดานิง ยูโซะ
นางสาวอาตีเกาะห บาโง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
นางอาทิตยา รักเสนาะ
นางสาวอาทิตยา วิเศษกันทรากร
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ
นางอาธิตา ฤทธิเพชร
นางอาบีบะ ดาหมาด
นางอาภรณ ชางเรือนกุล
นางอาภรณ ดีเจริญ
นางสาวอาภากร ศรีดามาตร
นางสาวอามีเนาะ ระสิหินิ
นางอารยา นาคจันทร
นางสาวอารยา สัสนัน
นางสาวอาระญา ถือเกาะ
นางสาวอารีย อินทรวงศ
นางอารียา ทวีศรี
นางสาวอารียา สุขบรรเทิง
นางสาวอารีรัตน ธรรมรัตนารมย
นางสาวอารีลักษณ บุญเกิด
นางอาวร โฉมศรี
นางอําคา ดวงจันทร
นางสาวอํานวย ไกรสีทุม
นางสาวอํานวย ประหุปะโพธิ์
นางอํานวย ฤทธิญาณ
นางอํานวยพร มนัสเกียรติกุล
นางอําพร มอไธสง
นางสาวอําพรรัตน ขําคม

๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอําพันธ ชุมเชื้อ
นางอําไพ บุญชาลี
นางสาวอําไพ อุนศิริ
นางอําภา วิฬุวัน
นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ นันแกว
นางอิ่นออย ศรีประดู
นางอิศรา ฟุงเฟอง
นางสาวอิสรีย นอยมิ่ง
นางสาวอิสรีย ศรีงาม
นางอุณารัตน อุทัยรังษี
นางอุดม คัสสามารถ
นางอุทัยวรรณ เกยสูงเนิน
นางอุทัยวรรณ พุมสุขวิเศษ
นางสาวอุทุมพร นามพูน
นางสาวอุนเรือน หมูแกว
นางอุบล โรจนเมธานนท
นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล
นางอุภาพร สุขเกษม
นางอุมาพร ดีสมุทร
นางสาวอุมารินทร นอมบุญญา
นางอุมาวรรณ เสตเตมิย
นางอุราพร สุขเติม
นางอุราวรรณ หวยทราย
นางอุไร ฤกษงาม
นางอุไร ลิ้มเจริญ
นางสาวอุไร สงากอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย
๓๑๗๘ นางสาวแอนนา ซาแสงบง
นางสาวอุไรวรรณ ทองกระจาง
๓๑๗๙ นางแอนนา ศรีบุรินทร
นางอุไรวรรณ พันธุแกว
๓๑๘๐ นางสาวโอปอล จันทรัตน
นางอุลัย รัชตโสภณ
๓๑๘๑ นางไอนี สุระกําแหง
นางสาวอุษณีย บัวเปด
๓๑๘๒ นางฮาบือเสาะ ศุภพรพงศ
นางสาวอุษณีย ศรีเจริญ
๓๑๘๓ นางสาวฮาสลิน เดนชีวา
นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
๓๑๘๔ นางฮาสือนะ ระยีแก
นางสาวเอราวัณ ทิพยจันทร
๓๑๘๕ นางฮุสนา พัฒนสกุลลอย
นางสาวเอราวัณ บุญมั่น
๓๑๘๖ นางสาวฮูดาเดียนา สะอะ
นางเอื้อมพร สมพงษ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นายพงศพัฒน ปกกาโล
๓ นางผุสดี วงษแสง
นางสาวจุฑามาศ แพงเพ็ง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๗ ราย)
นายกฤตเมธ แจมสวาง
๑๓ นางสาวกุลภัสสรณ พิทักษศักดาชัย
นายชาญชัย แสงกร
๑๔ นางสาวขนิษฐา อังคุระษี
นายปวีณ อินทรศรีสม
๑๕ นางสาวจิณาภา ปยะศรี
นายพีรพล พันทเสน
๑๖ นางจีนะภา สุทธหลวง
นายรังสิต ปนใจ
๑๗ นางชนัญชิดา ทุงมีผล
นายลิขิต ถิตยรัศมี
๑๘ นางสาวชนิดา คําภิโล
นายศุภชัย ทองโคตร
๑๙ นางสาวชัญญรัชญ แสนกลา
นายอัศวิน ปะเสระกัง
๒๐ นางสาวชารินี พิลาสุข
นางสาวกรรณิการ ศิริหลวง
๒๑ นางเฌนิศา บุญวัฒนา
นางสาวกัญญศมน ใฝฝน
๒๒ นางดวงวัน ปญญาวงค
นางสาวกาญจนา คัชมาตย
๒๓ นางสาวธนพร ชุมมั่น
นางกาญจนา ตะอุน
๒๔ นางธิดารัตน จิตรธร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

๑
๒
๓
๔

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางสาวนัฐกมลกาญจน กองสิมมะ
๔๒ นางวสิตา ทาวคํามา
นางสาวนันทนภัส ปลิวมา
๔๓ นางสาววันดี สายจันทร
นางบริมาส กัลยา
๔๔ นางสาววิภาวดี เชิดชูพุมตระกูล
นางบุญสิตา กลิ่นจันทร
๔๕ นางสาวสลักจิตร วิเชียรศรี
นางสาวพรรณิภา บุญเรือง
๔๖ นางสาวสายทอง กันทะวงค
นางภคพร พลไชยา
๔๗ นางสาวสาริสา สุขหอม
นางสาวมณีพรรณ เชาวกบินทร
๔๘ นางสาวสาวิตรี ปโย
นางสาวมยุรี สิงหโต
๔๙ นางสาวสิรินา แสงปดสา
นางมะลิ โสดากุล
๕๐ นางสาวสุภาพร แฝงยงค
นางเมธาพร สุรเดช
๕๑ นางสุภาพร ฤกษจันทร
นางสาวรัชณีย เพาะกระโทก
๕๒ นางแสนสุข ดวงจําปา
นางสาวรัชดาพร พัฒคาต
๕๓ นางสาวอนง เสียงเพราะ
นางสาวลลิตา ใจศิริ
๕๔ นางสาวอรดา อบสุนทร
นางละออ สอนสุทธิ์
๕๕ นางสาวอรอุษา อาษาไชย
นางวนิดา ศรีไตรภพ
๕๖ นางสาวอลิสา คชารัตน
นางสาววรกัรญา ไชยวงษ
๕๗ นางสาวอําภา กอสุระ
นางสาววราภรณ ปนทนันท
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางธนิดา เดชณรงค
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
นายจิระ แนบสนิท
๕ นางสาวทิวาพร เอี่ยมโต
นายพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี
๖ นางนวรัตน ศิริ
นายอธิพงศ ครูสอนดี
๗ นางพรทอง หงษเวียงจันทร
นางสาวทิพวรรณ พงศภานุมาศไพศาล
๘ นางภัทรภร โอฬารพุฒิกร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นางสาวกรกมล จึงสําราญ
๖ นางสาวปยะมาศ เมิดไธสง
นางจุฬาพร เหมวรรณวดีกุล
๗ นางสาวโรจนา ถัดทะพงษ
นางสาวชอบุญ จิรานุภาพ
๘ นางสาวศศิรัศม วีระไวทยะ
นางสาวทัศนวลัย เนียมบุบผา
๙ นางสาวอุไรวรรณ พันธุสุจริต
นางสาวปทมา เอี่ยมละออง
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางวรัญญา พวงแกว
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
นายคํารณ ราชภักดี
๔ นายสิงหชาต ไตรจิตต
นายภาณุพงศ พนมวัน
๕ นางสาวสุภาพร เขงสมุทร
นายศราวุธ บุญคลอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๗,๖๖๘ ราย)
นายกมล กาเจริญ
๑๒ นายกฤษ สารกุล
นายกมล อรรคฮาต
๑๓ นายกฤษฎา เมืองมัจฉา
นายกรภัทร กัลปดี
๑๔ นายกฤษฎา ศรีพานิชย
นายกระจาง ศิริกาศ
๑๕ นายกฤษฎา อิสสระพงศ
นายกระจาง หนูแกว
๑๖ นายกฤษฎากรณ กิกิ้ง
นายกริชพรหม ประสาน
๑๗ นายกฤษฎางค แสงจันทร
นายกริชภูมิ โคตรเนตร
๑๘ นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร
๑๙ นายกฤษณ จุนทวิเทศ
นายกฤชเพชร โพธิสาร
๒๐ นายกฤษณชล ไฝจิตร
นายกฤตยพล ชนะภัย
๒๑ นายกฤษณพงศธร ประเสริฐสังข
นายกฤตวิทย ใจคําลือ
๒๒ นายกฤษณะ กลั่นเชื้อ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายกฤษณะ จาดเนือง
นายกฤษณะ นิคมประศาสน
นายกวี จันทระ
นายกษม มะลังศรี
นายกสิณพจน พรมดอนกลอย
นายกอเกียรติ สัพโส
นายกอเซ็ม เสมสายัณห
นายกอบชัย โพธินาแค
นายกอบชัย สายทอง
นายกอบภณ แสงสมบัติ
นายกันตพัฒน นิตยกุลเศรษฐ
นายกัมปนาท คงนุรัตน
นายกัมปนาท ประดับสุข
นายกัมพล ไชยนันท
นายกานต โงนทอง
นายกานต ศักดิ์ปกรณกานต
นายกานตเลิศ กอนหิน
นายกําจัด กุลโชติ
นายกําพล คําแปง
นายกําพล นามเพ็ง
จาสิบเอก กําพล สุนทราเดชอังกูร
นายกําพู คงแถวทอง
นายกิจจา พรหมมา
นายกิตติกร กานเพชร
นายกิตติกร ประจะเนย
นายกิตติโชค เกศศรีพงษศา

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายกิตติเดช ไชยมูล
นายกิตติเดช นิลเนตร
นายกิตติทัต ไชยบุญ
นายกิตตินันท ศิละวงษ
นายกิตติพงศ สอนประสม
นายกิตติพงษ ขาวกุญชร
นายกิตติพงษ จุโลทก
นายกิตติพงษ พิมคีรี
นายกิตติพล หารสุโพธิ์
นายกิตติภณ โยธาภักดี
นายกิตติภพ วิลาศรี
นายกิตติศักดิ์ จงจิตร
นายกิตติศักดิ์ ทองทวี
วาที่พันตรี กิตติศักดิ์ นามวงศ
นายกิตยากร มังคะรัตน
นายกิติพงษ ประกายะ
นายกิติศักดิ์ ตันประดับสิงห
นายกิติศักดิ์ ทาไธสง
นายกีรติ บุญประภาศรี
นายกีรตินัย สุขประเสริฐ
นายกุลนิติ โรจนภานุกร
นายกุศล ทัศคร
นายเกริกเกียรติ สิริรณรงคภักดี
นายเกรียงไกร ชํานาญคา
นายเกรียงไกร บุญเจริญ
นายเกรียงไกร รัตนศรีหา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

นายเกรียงชัย มวงคํา
นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูร
นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา
นายเกรียงศักดิ์ คําภักดี
นายเกรียงศักดิ์ จันทรนิมะ
นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ
นายเกรียงศักดิ์ บุญเรือง
นายเกรียงศักดิ์ ศรีนิล
นายเกรียงศักดิ์ โอบอวน
นายเกศ ปาณะการ
นายเกษม คําบุตดา
นายเกษม ใจกระเสน
นายเกษม นรภาร
นายเกษม ประกิจ
นายเกษม ยามาเร็ง
นายเกษม สาดกําปง
นายเกษมศักดิ์ มากเมือง
นายเกษี โคตรพันธ
นายเกิดสิทธิ์ ศรีสมบูรณ
นายเกียรติกร ณะวงษ
นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน
นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญ
นายเกียรติศักดิ์ บุญคง
นายเกียรติศักดิ์ วงศรัตนเสถียร
นายแกว ประหา
นายแกว พูลศิลป

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายโกมล เวียงทอง
นายโกเมน มหานาม
นายโกเมนสถิต กั้วสิทธิ์
นายโกวิท ลือกิจนา
นายโกวิท ลุนไธสง
นายโกวิท ศิลาเณร
นายโกวิทย วงษขันธ
นายโกศิษฐ พิมพจันทร
นายโกสิน สะตะ
นายโกสินทร ศรีพรหม
นายไกรทอง ขัดแกว
นายไกรเวทย อินธิสาร
นายไกรศร คงเขียว
นายไกรศร เจียมทอง
นายไกรสมุทร บุตรเรือง
นายขจร จันทรวัฒนกูล
นายขจรเกียรติ สุพิศ
นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
นายขจรศักดิ์ แสนเมืองใจ
นายขวัญชัย นาคเครือ
นายขัตติพงษ พั้งพวง
นายเข็มทอง แสวง
นายเขียน พลประถม
นายคงศักดิ์ มูลดับ
นายคชานน สุวรรณพันธ
นายคณา บุญหลา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
นายคณาธิษณ บุญตรา
นายคณิต สิมลี
นายคณิต หงษเกิด
นายคณิตพันธ จามรธัญญวาท
นายคณิน บุญอวม
นายคนึง ยิ่งดํานุน
นายคมกริช ยอดแกว
นายคมกฤช ภักดีรัตน
นายคมกฤษ บุตรศรี
นายคมคิด ใครบุตร
นายคมจักร อินทรจันทร
นายคมเพชร โพธารินทร
นายคมสัน ติดมา
นายคมสัน บุญอาจ
นายคมสัน บุดดาดวง
นายคมสัน สัตตรัตนําพร
นายครรชิต กาเจ
นายครรชิต โชติจําลอง
นายครรชิต สุวรรณวณิช
นายคะนอง วิเทห
นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก
นายคัมภีร เจริญราษฎร
นายคาวี สุขะหา
นายคํา พิมพะปะตัง
นายคําไชย ไชยปญญา

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายคําใบ สุดาชม
นายคําพัด ศรีโคกลาม
นายคําพูน วันนา
นายคําโพธิ์ บุญสิงห
นายคําภา จิตสมัคร
นายคําสิงห บูรณะศรี
นายคุณากร ศรีคง
นายเคน อาจดวงดี
นายเคียง เทพบุตร
นายจงกร เลไธสง
นายจงนับ หรบรรพ
นายจงศักดิ์ ชางสลัก
นายจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ
นายจตุพร เนื่องโนราช
นายจรรยวรรธ แกวดี
นายจรวด สีหานาวี
นายจรัญ โชติสังข
นายจรัญ ซายงาม
นายจรัญ แดงประดับ
นายจรัญ นอยพรหม
นายจรัล ถาวร
นายจรัล รัตนบุญทา
นายจรัส ชุณหปราณ
นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน
นายจริยา โสมสุข
นายจรูญ จูออง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

นายจรูญ พันธโภชน
นายจรูญ พานเพ็ชร
นายจรูญ ยงดี
นายจรูญ ยืนยง
นายจอมพล ตุนเส็ง
นายจักรกฤษณ แกวประเสริฐ
นายจักรกฤษณ โลคลัง
นายจักรกฤษณ สมานโสร
นายจักรพงษ จันทราศรี
นายจักรเพ็ชร หาญสันเทียะ
นายจักรภัทร ธงไชย
นายจักรี ชนะภัย
นายจักรี ศรีมุงคุณ
นายจัตรุกูล วิเชียรศรี
นายจารึก ธนารักษ
นายจํานงค ผลาเหิม
นายจํานงค เพชรรัตน
นายจํานงค ศิลารินทร
นายจํานงค สีสถาน
นายจํานงค สุดประโคน
นายจํารัส จันทรผิว
นายจํารัส ปมปา
นายจํารัส ศรีหริ่ง
นายจํารัส อุปการแกว
นายจํารูญ สุระมาศ
นายจําเริญ พันธุพารา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจําเริญศักดิ์ สุดคุม
นายจําลอง เที่ยงสันเทียะ
นายจําลอง ผจงคุณธรรม
นายจําลอง ลอยลิ่ว
นายจําลอง สายใจ
นายจิตกร โพธิ์ตันคํา
นายจิตตนาถ สิงหโต
นายจิตติ มีสุข
พันจาโท จิตร ยุติธรรมคุณา
นายจิตรกาญ ขําทองระยา
นายจิตเอก โคตรพิศ
นายจินดา วงศอํามาตย
นายจินดา แสงขาว
นายจินดา อักษรนํา
นายจิรกิตติ์ พิภักดี
นายจิรพัฒน ชวยนุม
นายจิรยุทธ จันทรหอม
นายจิรวัฒน ทาสุรินทร
นายจิรศักดิ์ วารีศรี
นายจิระวัฒน สุขศรี
นายจีระ วงษคํา
จาสิบเอก จีระวัชระ สิรภัทรศรีเสมอ
นายจีระศักดิ์ เดชะเทศ
นายจุลวัน บรรนามน
นายจุฬา ศรีบุตตะ
นายเจตน ผาสุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖

นายเจนณรงค วิธีดี
นายเจมบอลย อักษร
นายเจริญ บุญทา
นายเจริญ บุญวงศ
นายเจริญ ปณณราช
นายเจริญ ศรีสุวงศ
นายเจษฎา นาสมรูป
นายเจษฎา เวชกามา
นายเจียม ภักดิ์มี
นายเจียระไน โพธิ์ศรีเกษม
นายฉกาจ ขันชู
นายฉลอง พฤกษาหอม
นายฉลองชัย เมืองมัจฉา
นายฉออน คงแกว
นายฉัตรชัย กลิ่นดอกแกว
นายฉัตรชัย ขุนหอม
นายฉัตรชัย งาเนียม
นายฉัตรชัย ปทุมไกยะ
นายฉัตรชัย ปนะถา
นายฉัตรชัย มุระดา
นายฉัตรชัย สุวรรณเลิศ
นายฉัตรชัย อินดี
นายฉัตรชาย จันตะ
นายฉัตรณรงค สุวรรณศรี
นายฉัตรมงคล เกตุวงศ
นายฉัตรวัชระ เสนะบุตร

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเฉลิม รัตนชัย
นายเฉลิมเกียรติ ศรีสวาง
นายเฉลิมชัย จําปาราชทรัพย
นายเฉลิมชัย รักพรา
นายเฉลิมชัย สุวรัตน
นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย
นายเฉลิมพงศ ชวยคุม
นายเฉลิมพล อินทชัยศรี
นายเฉลิมวงศ ศรีบุญเรือง
นายเฉลิมวัชร จอกจอหอ
นายเฉลิมวุฒิ สาคํานะ
สิบตํารวจเอก เฉลิมศักดิ์ ยุระไชย
วาที่รอยโท เฉลิมศักดิ์ สําลี
นายเฉลียว จุลมุสิก
นายไฉน ไกยะฝาย
นายชนะ จันทรหอม
นายชนะ อัคราช
นายชนะรัตน บุญทวี
นายชนินทร ชูเพ็ง
นายชนินทร วรรณมณี
นายชมเชย จําญาติ
นายชยกร ควรระงับ
นายชราวุธ วะชุม
นายชลอ ปลองมาก
นายชลอ ภักดีสุข
นายชลิต ชูสกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

นายชลิต ดิษฐสมบูรณ
นายชวงศิลป บัวสอน
นายชวภณ พานเมือง
นายชวลิต บัวรมย
นายชวาลวิทย เทพจันทร
นายชวินทร วิยาสิงห
นายชอบ ปนทะเล
นายชอบ สังขศิลปเลิศ
นายชอุม ไพศาล
นายชัชวาลย ยั่งยืน
นายชัชวาลย รัตนสวนจิก
นายชัน โสมกุล
นายชัยณรงค ชางเรือ
นายชัยณรงค สมิตะมุกสิก
นายชัยณรงค สีสุวอ
นายชัยณรงค ออนทุม
นายชัยณลิตย พรมมี
นายชัยทวี ศรีพรมษา
นายชัยทอง พันสนิท
นายชัยทัศน จองสกุลวงษ
นายชัยธวัช กมลรัตน
นายชัยพฤกษ แกวหยอง
นายชัยภัทร พรหมบุญมี
นายชัยมงคล ขัตติยะราช
จาสิบเอก ชัยยงค จันทรโสดา
นายชัยยงค อุสวาสดิ์วงศ

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชัยยศ นนทะโคตร
นายชัยรัตน เจริญสุข
นายชัยรัตน พละเลิศ
นายชัยรัตน มีสมหวัง
นายชัยรัตน อิสรากุล
นายชัยวัฒน มหานิล
นายชัยวัฒน ศรีโนรินทร
นายชัยวัฒน สุนันต
นายชัยวาฤทธิ์ สรอยเงิน
นายชัยวิรัตน บุตรดี
นายชัยศิษฏ สุมประดิษฐ
นายชัยสิน แกวสีพรม
นายชัยหลี อันวิชา
นายชัยอนันต จันทวงศ
นายชาคริต ผลธุระ
นายชาคริต โพธิ์ทา
นายชาครีย สรอยบุดดา
นายชาง ศรีไชย
นายชาญ เชียวเกตวิทย
นายชาญชัย กะภูทิน
นายชาญชัย คําเครื่อง
นายชาญชัย ชัยสงค
นายชาญชัย ประดับคาย
นายชาญชัย วงศสวางพานิช
นายชาญชัย สมหมาย
นายชาญชัย สิงหสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐

นายชาญณรงค สุกใส
นายชาญวิทย มนตรี
นายชาตรี งามขํา
นายชาตรี ทองดีเลิศ
นายชาตรี ทองพิทักษ
นายชาตรี สมัครสมาน
นายชาติ แดงนวล
นายชาติชาย ทองเรือง
นายชาติชาย บุปผาชาติ
นายชาติชาย สุนทรวรวิทย
นายชาลี กงแกว
นายชํานาญ รองสวัสดิ์
นายชํานาญ อุดมนิวิ
นายชิดชน ชากฤษ
นายชินพงษ พิพัฒนสกุลพร
นายชินาธิป ปดภัย
นายชุมพล ประเทพา
นายชุมพล สอปญญา
นายชูชาติ จันคลัง
นายชูชาติ บุบผาสุข
นายชูชาติ สารศรี
นายชูชาติ อินทรอราม
นายชูทรัพย ภาวงศ
นายชูศักดิ์ ไชยบุญ
นายชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร
นายเชฎฐะกร ธานี

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเชวง มณีโชติ
นายเชษฐา คาคลอง
นายเชาว ไชยกิจ
นายเชิดชัย ฤทธิ์ไธสง
นายเชิดชาย ผิวเงิน
นายเชิดชู กาฬวงศ
นายเชื้อชาย ละมายศรี
นายโชคชัย เจี๊ยะเฮง
นายโชคชัย สิรินพมณี
นายโชคทวี ธาดาวัฒน
นายไชยพร มะลิลา
นายไชยมงคล สมบัติมาก
นายไชยยง หมื่นหนา
นายไชยยงค พรหมโคตร
นายไชยยุทธ ลาดเหลา
นายไชยสิทธิ์ บุตรี
นายญาณวุฒิ ทองอยู
นายฐิติกร แกวปนกูล
นายฐิติพงษ จรรยาคํานึง
นายฑศพันธ คงเกิด
นายฑิฆัมพร พรหมกัลป
นายณฐกร ทอแกว
นายณฐกล สามารถ
นายณฐยช กฤตภาสบดีพงศ
นายณรงค คงชะนะ
นายณรงค เดชกลา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

นายณรงค เตชะ
นายณรงค โตระพิมาย
นายณรงค ถาวรวงษ
นายณรงค นาคนอย
นายณรงค นุแรมรัมย
นายณรงค มาลี
นายณรงค ยะมะโน
นายณรงค ยิ่งยืน
นายณรงค เรืองฤทธิ์
นายณรงค เลิศนิรันดร
นายณรงค วิพัฒนากลืน
สิบตํารวจตรี ณรงค ศรีสมุทร
นายณรงค ศรีเฮงไพบูลย
นายณรงค ศิริเมือง
นายณรงค สอนเจริญ
นายณรงค เสนาคํา
นายณรงค เสารแกว
นายณรงค แสงภักดี
นายณรงค หาทรัพย
นายณรงค เอกพรประสิทธิ์
นายณรงคชัย พิมพโพธิ์
นายณรงคชัย มลาวาสน
นายณรงคชัย โลชัยยะกูล
นายณรงคเดช พลหลา
นายณรงคศักดิ์ กาหลง
นายณัฐกร นันทะแพง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายณัฐกร สุขสําราญ
นายณัฐกฤษ แสงทอง
นายณัฐฒวุฑ เจริญพร
นายณัฐพงศ ไชยพลงาม
นายณัฐพงษ เหล็กทั่ง
นายณัฐพล คําหารพล
นายณัฐพล บัวพันธ
นายณัฐพล สมศรีสุข
นายณัฐพัชร จินดาอมรวัฒน
นายณัฐวุฒิ นารีบุตร
นายณัฐวุฒิ พิมรินทร
นายณัฐวุฒิ อยูอุบล
นายดาว ไชยวงค
นายดาว ศรีคําภา
นายดาวรุง แยมอุทัย
นายดาวิล สาขามุละ
นายดําเกิง ทิพกนก
นายดํารง อางสินธุ
นายดํารงค ไชยโคตร
นายดํารงค สังสนา
นายดํารงศักดิ์ ศรีตะวัน
นายดิฐภัทร ขันทะโส
นายดิเรก ธนศรีวิวัฒน
นายดิเรก รัตนาภรณ
นายดิลก คําเพราะ
นายดุษฎี บุญลา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔

นายดุสิต วงษคําชัย
นายดุสิต สมสีใส
นายเดช ตาเจริญเมือง
นายเดชธนา จักรแกวภคกร
นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย
นายเดชสมัย วรรณคําโกฏิ์
นายเดชา ขามจะโปะ
นายเดชา ตุลาสืบ
นายเดชา บุญแสน
นายเดชา ลุนาวงค
นายเดชา ศรีโบราณ
นายเดนชวาล บุญเกื้อ
นายเดนชัย หวานใจ
นายเดระวิทย จิตรักษา
นายแดง กาฬหวา
วาที่รอยตรี โดม เดชกุญชร
นายตระกูล สอนเวียง
นายตรีเพชร เทือกตาทอง
นายตอลาภ ชูสังขเพชร
นายไตรพฤก ผางาม
นายถกล ภูเดนดวง
นายถนบ ซายกาละคํา
นายถนอม เจริญจิตร
นายถนอม บัวภาเรือง
นายถนัด ปญญาวัน
นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายถวัลย บุญราช
นายถวัลย พันธะพุมมี
นายถวิล เฉิดฉาย
นายถวิล มวงสุข
นายถวิล สุขฉัตร
นายถาวร กุญชร
นายถาวร งามยิ่งไพศาล
นายถาวร รูบุญ
นายถาวร แสนพันดร
นายถาวร หงษศาลา
นายทนง ถวาย
นายทนง ยืนตน
นายทนงค อนุชน
นายทนงศักดิ์ ถึงงามคุณทรัพย
นายทนงศักดิ์ รอดวิเศษ
นายทนงศักดิ์ แหลงสนาม
นายทรงกลด ภูมิพานิชย
นายทรงชัย คงเงิน
นายทรงชัย สุบุญมี
นายทรงยศ ณ ปอมเพ็ชร
นายทรงฤทธิ์ ปลื้มใจ
นายทรงวุฒิ แกวเรียน
นายทรงวุฒิ ทองขํา
นายทรงวุฒิ ศิริโนนรัง
นายทรงศักดิ์ แกวชิณ
นายทรงศักดิ์ บัวผัน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

นายทรงศักดิ์ พนมเขต
นายทรงศักดิ์ มุงตอม
นายทรงศักดิ์ สุโพธิณะ
นายทรงสิทธิ์ ประเสริฐสังข
นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์
นายทรัพยสิน จักรบุตร
นายทวี พรทวีกานต
นายทวี วงศนาค
นายทวี วานนท
นายทวี ศรีธิ
นายทวี สุริยา
นายทวี อินถิติ
นายทวีชัย ใจพร
นายทวีเดช ดานตระกูล
นายทวีเดช ยิ่งยืน
นายทวีทรัพย มาละอินทร
นายทวีพงษ จูศรี
นายทวีวัฒน คัทมาร
นายทวีวัฒน พิมมพัฒน
นายทวีศักดิ์ ศรีคะชินทร
นายทวีศักดิ์ แสนอุบล
นายทวีศักดิ์ อรัญโชติ
นายทวีสิน วงศปราชญ
นายทศพร ศรีวิพัฒน
นายทศพล นิยะนันท
นายทองคํา บุญครอบ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายทองคํา เพ็ชรหงษ
นายทองคํา แสงเพ็ชร
นายทองดา มูลชารี
นายทองแดง ประสาวะถา
นายทองเปรม จตุรานนท
นายทองพร มังษะชาติ
นายทองพูน ฉ่ําสระนอย
นายทองเพ็ชร พรมพุทธา
นายทองสวน โสดาภักดิ์
นายทองสุข ริ้วทอง
นายทองสุข สุขแปง
นายทองหลอ จันทรนาค
นายทองออน เสาเวียง
สิบเอก ทักษิณ ศรสุทธิ์
นายทัศนัย เสนาอินทร
นายทิตตนัย สมานชัย
นายทินกร วิลาวัลย
นายทินกร หมวกแกว
นายทิพรัก เพิดภูเขียว
นายทิวา แกวพวง
นายทิวากร หนองภักดี
นายทูน ภาษีธรรม
นายเทพชัย กัณทะวัง
นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ
นายเทวัญ แกวสําราญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

นายเทวิน มูลวรรณ
นายเทวิล ศรีสองเมือง
นายเทอดไทยวัฒน ศรีประไหม
นายเทอดวิทย ไชยรัตน
นายเทอดศักดิ์ ขาวสนิท
นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง
นายเทอดศักดิ์ แสงมวง
นายเที่ยง เชาระกํา
นายเทียนชัย ลาสอน
นายโทเดือน จารุจิตร
นายธงชัย คําชนะ
นายธงชัย บุญไชยะ
นายธงชัย บุญวงศ
นายธงชัย บุตรประเสริฐ
นายธงชัย พละสาร
นายธงชัย โยธานัก
นายธงชัย ศรีบุญเรือง
นายธงชัย อุนเจริญ
นายธงสิน พลโยธา
นายธนกร คําเฟองฟู
พันจาอากาศเอก ธนกร พลศิลป
นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
นายธนกฤต ขันธวัฒน
นายธนกฤต ทนกลา
นายธนญชัย คําพิมูล
นายธนเดช บุญจรัส

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธนธรณ พรหมอารักษ
นายธนบัตร ศิลวิชัย
นายธนพงษ อมฤตวิสุทธิ์
นายธนพนธ บูระพา
นายธนภัทร รัตนา
นายธนภัทร เรียนทอง
นายธนวัฒน วันรักชาติ
นายธนะศักดิ์ วิเศษลา
นายธนัช ฐากุลธเนศ
นายธนัญชัย เกื้อกอออน
นายธนันดร ใกลฝน
นายธนา วิไลวงษ
นายธนากร จันทรนวล
นายธนากร ศรีโฉม
นายธนากร หลี่อินทร
นายธนาคม กางกั้น
นายธนาชัย ทะยอมใหม
นายธนานุรักษ นาจําปา
นายธนาภณ กลยนีย
นายธนาวุฒิ บัวภา
นายธนาศักดิ์ ขันทอง
นายธนู รอดนอย
นายธนู ฤทธิกูล
นายธนู วรรณเสริฐ
นายธนู อยูสําราญ
นายธนูชัย เนระแก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

นายธนูศิลป แกวใสย
นายธเนศ จําปามูล
นายธรฉัตร กินบุญ
นายธรณินทร เมฆศิริ
นายธรรมนอง วงคกัญญา
นายธรรมภพ สุริสาร
นายธรรมศาสตร หมื่นแกว
นายธเรศ ประภาการ
นายธวัช เกลียวทอง
นายธวัช เนื่องจากจันทร
นายธวัช บุญประสพ
นายธวัช โพธิ์อน
นายธวัช อินทรจักร
นายธวัชชัย ชมภูมาศ
นายธวัชชัย บัวภา
นายธวัชชัย มุขสมบัติ
นายธวัชชัย สมบัติบูรณ
นายธวัชชัย แสงคําไพ
นายธวัชชัย อาจผักปง
นายธวัฒ ลําพุทธา
นายธัญญา จําปทอง
นายธานันทร ศูนยกลาง
วาที่รอยตรี ธานี ขุนวงษ
วาที่รอยตรี ธานี คณากรณ
นายธํารง ไชยอินถา
นายธํารงค ลิ่มวรพันธ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธํารงค ฦาชา
นายธํารงณ วรังษี
นายธิติ นาคสังข
นายธิวา เทศารินทร
นายธีรนนท หนูเขียว
นายธีรนันท หาญมนต
นายธีรพันธ พลายสังข
นายธีรภัทร ประนัสโสจะ
นายธีรภาพ ทิพยเพ็ชร
นายธีรยุทธ พลีสิงห
นายธีรวัชร สุรินทร
นายธีรสันต เครื่องพาที
นายธีระ กุลฉวะ
นายธีระ กุลวงษ
นายธีระเดช จิตจักร
นายธีระพงษ สุทธิสานนท
นายธีระพงษ อิศรา
นายธีระพล ออนพฤกษภูมิ
นายธีระวัฒน จักรบุตดา
นายธีระวิทย แสนโคตร
นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติ
นายธีระวุฒิ รูขะจี
นายธีระศักดิ์ หลอขุนไกร
นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ
นายธุวลักษณ แกวคูณ
นายเธียนไท คําลาน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

นายนคร ผานแสนเสาร
นายนคร วาทิรอยรัมย
นายนนทศักดิ์ ยุวดีรักษา
นายนบนอม ขัดปน
นายนพ อินทสาท
นายนพดล เชาวนเมธา
นายนพดล เมืองสอง
นายนพดล วิญญาสุข
นายนพดล เหลาโพธิ์
นายนพพร จันทะราช
นายนพพร แทนนิล
นายนพพร พรมแพง
นายนพพร ศรีทองอินทร
นายนพรัตน คําประดิษฐ
นายนพรัตน นารีนุช
นายนพรัตน ศรีจํานงค
นายนรเศรษฐ แสงพันธ
นายนราวุธ รามศิริ
นายนรินทร คําทองไชย
นายนรินทร ทวยเจริญ
นายนรินทร ทองศรี
นายนรินทร นครวงษ
นายนรินทร ผิวทอง
นายนรินทร แพนลา
นายนรินทร มากดี
นายนริศ พุฒดี

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนริศร ยอดวันดี
นายนริศว ปรารมย
นายนริศสันต ลิศนันท
สิบเอก นฤนาจ กลาวิกรณ
นายนฤนาท พลสาเดช
นายนฤป สืบวงษา
นายนววิธ ควรดี
นายนอม คลองงาม
นายนัฐพณ ศุภสุข
นายนัดที สูสวัสดิ์
นายนันทวัฒน สุวรรณนิตย
นายนัยวัฒน เสียงหวาน
นายนัสรินทร บารู
นายนาวา กุตัน
นายนาวิน ไสวงาม
นายนิคม กองเพชร
นายนิคม ใจเที่ยงแท
นายนิคม ปญญาวิภาค
นายนิคม วงศจอม
นายนิคม วิชาชัย
นายนิคม สินธุพงษ
นายนิคม สีหะวงษ
นายนิตินัย พีระวัธนกุล
นายนิตินัย สุขเกษม
นายนิติพงษ แกวกัลยา
นายนิติพงษ บุญสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

นายนิติพัฒน รักกิจ
นายนิติพันธ หารศรีภูมิ
นายนิติรักษ ไชยเพ็ชร
นายนิทัศน พลสนอง
นายนิทัศน ยอดประทุม
นายนิพนธ ใจหลัก
นายนิพนธ ปอมอาสา
นายนิพนธ รักษาวงษ
นายนิพนธ เวียงวะลัย
นายนิพนธ แสนเรียน
นายนิพล นาสมบูรณ
นายนิพล พลกลาง
นายนิยม เข็มศิริ
นายนิยม จําปาอุน
นายนิยมศิลป โคตรบัว
นายนิรภัย ศรีทะรัง
นายนิรัตน ศรีสังข
นายนิรันด รอดสําเภา
นายนิรันดร กลิ่นแกว
นายนิรันดร เฉื่อยฉ่ํา
นายนิรันดร นาชัยธง
นายนิรันดร เปงโท
นายนิรันดร พัดปุย
นายนิรันดร พันหนูเทียน
นายนิรันดร ศิริทองคํา
นายนิรันต สาสังข

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนิลพงษ กุนะ
นายนิวัฒน กาญจนดิฐ
นายนิวัฒน ดอนลาดบัตร
นายนิวัฒน โพธิมาศ
นายนิวัฒน เหมือนเพชร
นายนิวัติ ทองหมู
นายนิเวช อินสุวอ
นายนิสิทธิ์ สงสุข
นายนึก พลคํา
นายนุกูล ทรงมงคลรัตน
นายนุชา ขันตีเรือง
นายนุสิต สมโภชน
นายเนตร แกวอุนเรือน
นายเนื่อง นอยเอียด
นายบง วงศอินทรอยู
นายบงกช อุตตะระนาค
นายบดินทร นารถโคษา
นายบรรจง บรมทองชุม
วาที่รอยโท บรรจง บุญทัน
นายบรรจบ มะโน
นายบรรจบ อนุจร
นายบรรเจิด พาชอบ
นายบรรเจิด อุปแสน
นายบรรเทิง อิงแอบ
นายบรรเทือง ถวาย
นายบรรยง สิงหรา ณ อยุธยา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

นายบรรลุ คําแหงคํา
นายบรรลุพร นามโนรินทร
นายบริบูรณ หาญณรงค
นายบริภัณฑ มงคลสินธุ
นายบัญชา งิ้วสีดา
นายบัญชา จิตพินิจ
นายบัญชา เนาวประเสริฐ
นายบัญชา บังศรี
นายบัญญัติ จรัสแผว
นายบัญญัติ แจมหมอ
นายบัญญัติ บุญอินทร
นายบัญญัติ ปญญาคํา
นายบัญญัติ พันธพรหม
นายบัญญัติ สุขขัง
นายบัณฑิต กําจรเมนุกูล
นายบัณฑิต โคตรประทุม
นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต
นายบัณฑิต บุรัตน
นายบัณฑิต วรรณราม
นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ
นายบัณฑิต หาญเชิงชัย
นายบัลลังก เชิงชุมพิทักษ
นายบัวผัน ปลุกใจ
นายบัวภา มะกา
นายบัวเรียน พิลาบุตร
นายบาจิตต ศรีถาวร

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายบุญ โจมสติ
นายบุญคุม พิเภก
นายบุญเจริญ เกื้อทาน
นายบุญชวย ความดี
นายบุญชวย แฉลมขันธ
นายบุญชวย ชนะพันธ
นายบุญชวย พงษศาสตร
นายบุญชวย ระวิงทอง
นายบุญชวย แสงมณี
นายบุญชัย สําราญจักร
นายบุญชัย ใหมโมง
นายบุญชัย เอมเสม
นายบุญชู แกวเกลี้ยง
นายบุญชู พลนิโคตร
นายบุญญรัตน ธรรมศิริ
นายบุญดาว ผัดสุรินทร
นายบุญถิ่น มหาสาโร
นายบุญถิ่น วรารัศมี
นายบุญเทือง สิงหสี
นายบุญธง เดชเถร
นายบุญธง บาดตาสาว
นายบุญประเสริฐ กมลวิทย
นายบุญพา ยานพะโยม
นายบุญพิมพ ภูชมศรี
นายบุญเพชร สครรัมย
นายบุญมา ศิริโส

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

นายบุญมี ปะพะวะ
นายบุญมี ศรีธร
นายบุญยฤทธิ์ ศิลาแกว
นายบุญยัง อินเอี่ยม
นายบุญเยื้อน สังขภักดี
นายบุญเริง พันธศิลา
นายบุญเรือง ดําเนิน
นายบุญฤทธิ์ สุพิณวงศ
นายบุญลน พิมพาที
นายบุญเลิศ ฉ่ําชุม
นายบุญเลิศ ถาวรศักดิ์
นายบุญเลิศ บุษเนตร
นายบุญเวช บัวขวัญ
นายบุญศรี คํามา
นายบุญสง จันทรหัวโทน
วาที่รอยโท บุญสง ประดิษฐพจน
นายบุญสม เหลียวสูง
นายบุญหนา บัวนาค
นายบุญหยด รักษาพล
นายบุญหลาย ยิ่งยืน
นายบุรวัฒน กมลนัย
นายเบญญา ขวัญยืน
นายใบบุญ บุญทน
นายปรเมษฐ หอยสังข
นายประกอบ พีธรากร
นายประกอบ มาตโห

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประกอบ ยกยอง
นายประกอบ สินพรม
นายประกอบศักดิ์ พันธใย
นายประกิจ ไชยามาตย
นายประกิจ เทนอิสสระ
นายประกิจ เสลาหลัก
นายประกิต สิงหทอง
นายประกิตติ ชิตชิกูล
นายประครอง จันทคง
นายประจง อุดมศิริพงษ
นายประจญ เพลงอินทร
นายประจวบ กําเนิดสิงห
นายประจวบ นากอนทอง
นายประจวบ มั่นตาย
นายประจวบ สถิรวิวัฒน
นายประจักร เข็มใคร
นายประจักษ ขวัญพัทลุง
นายประจักษ ขาทิพยพาที
นายประจักษ ภาคเจริญ
นายประชื่น คําชนะ
นายประชุม อุดหนุน
นายประณต สุวรรณโกศัย
นายประดลเดช ใยเมือง
นายประดับ คงทอง
นายประดิษฐ ชวงเปย
นายประดิษฐ ทองพอก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐

นายประดิษฐ นามรมย
นายประดิษฐ วุฒิสาร
นายประเดิม คงฟก
นายประเดิม ทัพขวา
นายประถม นิธุรัมย
นายประทวน เรือนมูล
นายประทวน แสนขันแกว
นายประทัด เสาสูง
นายประทาน รอดภัย
นายประทีป ครอโนนแดง
นายประทีป โรจนารัตน
นายประทุน ดวงวิไล
นายประเทศ วิเศษสา
นายประเทือง เกตุกิ่ง
นายประเทือง ตุมวารีย
นายประเทือง สีนาม
นายประธาน กัญญาคํา
นายประนอม ภูแยมไสย
นายประนอม วงศคําจันทร
นายประพนธ มุงศีลธรรม
นายประพรชัย ฮาบเมืองซอง
นายประพฤติ เยรัมย
นายประพัฒน อื้อรัตน
นายประพัทธ ศรีหมุดกุล
นายประพันธ เกี่ยวพันธ
นายประพันธ จิโนดวง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประพันธ มั่งมูล
นายประพันธ วงศคําแกว
นายประพันธ แสงนาโก
นายประพันธศักดิ์ เกลี้ยงไธสง
นายประพันธศักดิ์ เลขะวัฒนะ
นายประพืช ขาวสุริจันทร
นายประภาษ บุรกรณ
นายประภาส แกวกลึงกลม
นายประภาส เขตบุรี
นายประภาส บุญไชย
นายประภาส บุญปน
นายประภาส บูระพันธ
นายประภาส วินิจสิริ
นายประมวล กานตรังสรรค
นายประมวล นามบุตร
นายประมวล นิลรักษา
นายประมวล บุญชิต
นายประมวล บุญเต็ม
นายประมวล วุฒิวงศงาม
นายประมวลศิลป รสราง
นายประมวลศิลป วิทยา
นายประมุข ศรีจํานงค
นายประยง กําประโคน
นายประยงค จงสําราญ
นายประยงค มีชะนะ
นายประยงค สารภูมิ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

นายประยงค สิงหากัน
นายประยงค สิงหาด
นายประยงค เหมณี
นายประยงค อิ่มสุดสําราญ
นายประยงยุทธ ธีระนันท
วาที่รอยตรี ประยุทธ จันทนุช
นายประยุทธ โขขัด
นายประยุทธ สังขคล้ํา
นายประยูร จันทรโสดา
นายประยูร มังสังคํา
นายประยูร วิทยาเสกสรรค
นายประยูร ศิริพิน
นายประโยชน รังษี
นายประริภันณ ธรรมทาทอง
นายประวัติ คุมไขน้ํา
นายประวัติ จินะเทพ
นายประวัติ บุญศรี
นายประวัติ เลิกนอก
นายประวิตร กิตติธรรม
นายประวิทย กอนสุรินทร
นายประวิทย ทองทิพย
นายประวิทย นิยมนา
นายประวิทย โพธิ์กลาง
นายประวิทย ศิริภาษณ
นายประวิทย อินทรนุช
นายประวีณ เชิงสะอาด

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประเวทย จันทรลี
นายประเวศ ชิดตะคุ
นายประเวศ ทิพจร
นายประศาสน พนาวัลย
นายประสงค ภูขันสูง
นายประสบชัย ทินบุตร
นายประสบชัย บุญแสง
นายประสพชัย ภวภูตานนท
ณ มหาสารคาม
นายประสาท นานอก
นายประสาท แปนนางรอง
นายประสาท สารทอง
นายประสาททอง แสนโสม
นายประสาน อุทาสี
นายประสาล พื้นผา
นายประสิทธิ์ กันตรง
นายประสิทธิ์ แกวกัน
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ
นายประสิทธิ์ ธัญญารักษ
นายประสิทธิ์ บัวละคุณ
นายประสิทธิ์ บุพศิริ
นายประสิทธิ์ โปยขุนทด
นายประสิทธิ์ ภาระบาล
นายประสิทธิ์ เลิศศรี
นายประสิทธิ์ สาตรา
นายประสิทธิ์ สุดทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๙๘๓

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสิทธิ์ แสนโยธะกะ
วาที่รอยตรี ประสิทธิ์ เหยือดล้ํา
นายประเสริฐ เกิดขาว
นายประเสริฐ ขวาคํา
นายประเสริฐ ขุนชํานาญ
นายประเสริฐ เงินทอง
นายประเสริฐ จันทรนอย
นายประเสริฐ แจบไธสง
นายประเสริฐ เชื้อจิ๋ว
นายประเสริฐ ตรีเดช
นายประเสริฐ ทองประสม
นายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล
นายประเสริฐ วงศทรัพยสกุล
นายประเสริฐ วังสการ
นายประเสริฐ ศรีวิชัย
วาที่รอยตรี ประเสริฐ สมงาม
นายประเสริฐ สิทธิจันทร
นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง
นายประหยัด มาตยวิเศษ
นายปรัชญา มานะวงศ
นายปรัญชัย ใจมา
นายปราการ วงษชารี
นายปราโมทย คําเพชรดี
นายปราโมทย ถึงสุข
นายปราโมทย รอดยินดี
นายปราโมทย วรรณพฤกษ

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
๑๐๐๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาสิบเอก ปราโมทย ฮมแสน
นายปรารถนา เพชรฤทธิ์
นายปริญญา ดอกไม
นายปริญญา อุปลา
นายปรินทร ศรีวิไล
นายปรินทร ใหมคามิ
นายปรีชา ณ นาน
นายปรีชา ทวีสิงห
นายปรีชา บํารุงภักดี
นายปรีชา ภูมิผักแวน
นายปรีชา รักษทอง
นายปรีชา รัตนโสภา
นายปรีชา สิงหชัย
นายปรีชา สินวรณ
นายปรีชา หีบแกว
นายปรีชา อิ่มสมุทร
วาที่รอยตรี ปรีดา จิตจํานงค
นายปรีดา นวลรักษา
นายปวรพัฒน ภูผานี
นายปญจพล แสงคําไพ
นายปญญา เกิดฤทธิ์
นายปญญา นาบัณฑิต
นายปญญา บาริศรี
นายปญญา พฤฒิสาร
นายปญญา วรสาร
นายปญญา ศรีจําปา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๐๓๕

นายปญญา สรอยสระคู
จาโท ปญญา สุขแสง
นายปญญา อยูคง
นายปญญา อินทรสุภา
นายปญญาวุฒิ ไวแสน
นายปติชาย ตันปติ
นายปยเดช จินดาศรี
นายปยพงศ สุมมาตย
นายปยวัฒน ปตถา
นายปยะ วงศคําจันทร
นายปยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง
นายปยะพงษ แกวกู
นายปุญดิเรก เลื่อมใส
นายผจญ ติ๊บประสอน
นายผดุง เหลืองทอง
นายผดุงพล ปดทรัพย
นายผองไชย วงศอุคะ
นายเผาพงษ สุวะจันทร
นายฝกหัด พรหมรินทร
นายพงศปณต ผองพันธุงาม
นายพงศภมร ภุมรา
นายพงศศักดิ์ กาญจนภักดิ์
นายพงศศักดิ์ ศรีมหาพรหม
นายพงศศักดิ์ อารมณรัตน
นายพงศศาสตร ไพรสินธุ
นายพงศโสภน เศรษฐมาตย

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพงษจันทร ยุบลมาตย
นายพงษพันธ ปราบพาล
นายพงษศักดิ์ กูลพิมาย
นายพงษศักดิ์ จี้รัตน
นายพงษศักดิ์ เพิ่มบุญ
นายพงษศักดิ์ สุปญญา
นายพงษศักดิ์ อินยาศรี
นายพงษศานติ์ ภูริสิริกุล
นายพงษสวัสดิ์ อุนใจ
นายพจน ทองยืน
นายพชร ภูเกตุ
นายพชรพล เปยมเต็ม
นายพนมภูมิ ไชยแสน
นายพนมศักดิ์ กุลจิตติสาธร
นายพนัส ทองปาน
นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
นายพนัส พรมดาว
นายพยงค สมประสงค
นายพยนต มงคล
นายพยับ ปรากริม
นายพรชัย ทุมพัง
นายพรชัย ภูทอง
นายพรชัย ศิริรัตน
นายพรเทพ ลอวิลัย
นายพรมมา ผดุงรัตน
นายพรอม จันทนะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายพลกฤต นามวงศ
นายพลทิพย ถิตยประเสริฐ
นายพลภัทร คําภีระ
นายพลวิทย สิทธิ์เกียรติกร
นายพลายงาม บุญญะ
พันจาอากาศเอก พออาสา
ศรีทองออน
นายพัชรางกูร วัฒนสันติพงษ
นายพัญจนชิต สุทธิ์สาวก
นายพัฒนกิจ สมบัติหลา
นายพัฒนจักษ คําเภา
นายพัฒนชัย ชิณวงศ
นายพัฒนชาติ พึ่งเพ็ง
นายพัฒนภงษ เดชดํารง
นายพัฒนา เครือคํา
นายพัฒนา พันธเนตร
นายพัฒนา ภูสงา
นายพัทธพงศ แกวละเอียด
นายพันธณรงค สมสายฝน
นายพันธศักดิ์ ภูทอง
นายพัว ลิ้นฤาษี
นายพัสกร ทวีกิตติเกษม
นายพัสกร รุงเรือง
นายพายัพ ปรุโปรง
นายพายัพ พรหมจรรย
นายพิจิตร ธานี

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพิชัย เผยศิริ
นายพิชัย ยงญาติ
วาที่รอยตรี พิชัย รณคนา
นายพิชัย รัตนถิรวรรณ
นายพิชัย วงศกลม
นายพิชัย สุดชารี
นายพิชัย หิดาวรรณ
นายพิชัย ใหมคามิ
นายพิชาติ พลหาญ
นายพิชิต วงศบุตรดี
นายพิเชฐ แกวมโน
นายพิเชฐ ประภาการ
สิบเอก พิเชต ประกอบดี
นายพิเชษฐ เดชกุญชร
นายพิเชษฐ ทัพโยธา
นายพิเชษฐ เทียมชัยภูมิ
นายพิเชษฐ ปนเกิด
นายพิเชษฐ แสงจักร
นายพิเชษฐ หอมกลิ่น
นายพิทยา แกวชัยสิทธิ์
นายพิทักษ บุณยเกียรติ
นายพิทักษ ปรักมาศ
นายพิทักษ พันชัย
นายพิทักษ พันธจันทร
นายพิทักษ สินธุโคตร
นายพินิตย โพธิ์สุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายพินิตร เจริญสุข
นายพิบูลย อินทรพรหม
นายพิบูลศักดิ์ พรหมวิชัย
นายพิพัฒน ปนจินดา
นายพิพัฒน ภูภีโญ
นายพิภาค ประทุมวัลย
นายพิมล สุขอดิศัย
นายพิมาน ทีนอย
นายพิษณุ จันทรสวาท
นายพิสันต ศรีคําภา
นายพิสิทธิ์ ไชยชวย
นายพิสิษฐ ปนพิมาย
นายพิสุทธิ์ ซองการ
นายพิสูตร สุวรรณวงศ
นายพีรพงศ ประดับ
วาที่รอยตรี พีระพงษ สิงหจันทร
นายพีราวุฏฐ พิมพรอด
นายพุฒิพงศเดช อภิพัฒนพงศ
นายพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรี
นายพูลศักดิ์ ยืนยง
นายพูลศักดิ์ อุดมเดช
นายพูลสวัสดิ์ สุขเอม
นายเพชรัช กอนวิมล
นายเพทาย ศุภรัตนบรรพต
นายเพิ่มพูล รมศรี
นายไพจิตร คิดโสดา

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายไพชยนต บุญสุภา
นายไพฑูรย จันทรา
นายไพฑูรย จันทวี
นายไพฑูรย ไชยชนะ
นายไพฑูรย ตระการไทย
นายไพฑูรย เทศนา
นายไพฑูรย พุมกําพล
นายไพทูรย ชาวโพธิ์
นายไพทูรย โพธิ์อุดม
นายไพทูล ศรีนาเรียง
นายไพทูล อยูเกตุ
นายไพบูลย กอนเงิน
นายไพบูลย จินุสรณ
นายไพบูลย เจริญผล
นายไพบูลย เทียมพยุหา
นายไพบูลย บุญทัพไทย
นายไพบูลย ประเสริฐสรรค
นายไพบูลย ปราณี
นายไพบูลย รักษทินสกุล
นายไพบูลย สีละออง
นายไพบูลย อินทรงาม
นายไพรวัล อ่ํานาเพียง
นายไพรศร แสงเพชร
นายไพรัช พรหมภักดี
นายไพรัตน แดนขนบ
นายไพโรจน กระจางวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายไพโรจน กิติศรีวรพันธุ
นายไพโรจน ขวัญคง
นายไพโรจน โคตรพัฒน
นายไพโรจน งามสม
วาที่รอยตรี ไพโรจน ติกุล
นายไพโรจน บุญประเสริฐ
พลตํารวจสมัครไพโรจน มิ่งขวัญ
นายไพโรจน หมูมาก
นายไพโรจน อินทรประสาท
นายไพวัน หงสพิพิธ
นายไพศาล ทองเกตุ
นายไพศาล ธนะกูลบริภัณฑ
นายไพศาล นาขวัญ
นายไพศาล ศรีเพชร
นายไพสันต รัตนบวร
วาที่รอยตรี ไพสิน มหาวรรณ
จาสิบเอก เฟองศักดิ์ นิราศภัย
นายภควัต นาพะพล
นายภรภัทร มีสิงห
นายภราดร แสงกลา
วาที่รอยเอก ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน
นายภัทระ อาษานอก
นายภาคย หยีเรืองโรจน
นายภาณุวงศกรณ จรัสแสง
นายภาณุวิชญ แสนคําภา
นายภานุพัฒน หลาปาวงศ

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายภาสกร วาปเน
นายภิญญา เมฆวัน
วาที่รอยเอก ภิญโญ คําศรี
นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
นายภิญโญ วรรณสุข
นายภิญโญ อุโคตร
นายภิรมย จันทรโนติ๊บ
นายภิรมย อนุตรวิชา
นายภูมิพันธ จันทรเพ็ญ
นายภูมิสุวรรณ บริบูรณ
นายภูมี เชนยะวนิช
นายภูวณัฐ โพธิ์งาม
นายภูวดล ถวิลคํา
นายภูวดล พรทุม
นายภูวนัย กุลบุตร
นายภูวนาท บัณฑิโต
นายมงคล แกวเกษการ
นายมงคล ญาติสังกัด
จาสิบเอก มงคล ทองเหลือง
นายมงคล ใบลี
นายมงคล ปญญานะ
นายมงคล พงษพันธ
นายมงคล พรมปาน
นายมงคลศิลป ปองจันทร
นายมณฑล คลายสุบรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายมณฑล วังวลสินธุ
นายมนตชัย เลี้ยงรักษา
นายมนตตรี กํากูด
นายมนตรี โคตรพัฒน
นายมนตรี จันทวงศ
นายมนตรี จุลอักษร
นายมนตรี ผาพันธ
นายมนตรี เพลินไพศาล
นายมนตรี ใยระยา
นายมนตรี สัมมเสถียร
นายมนตรี แสงประสิทธ
สิบตํารวจเอก มนัส เคลื่อนไธสง
นายมนัส จําเริญเจือ
นายมนัส ทาจิตต
นายมนัส ธุระทํา
นายมนัส วระรักษ
นายมนัสชัย สุธรรมวิจิตร
นายมนู ดอนมอญ
นายมนู ธนูทอง
นายมนู ภูกองชนะ
นายมนู เฮงขวัญ
นายมนูญ เกษมาลา
นายมนูญ ชิดสําโรง
นายมลรักษ ฆังมณี
นายมะเนศร ออนทอง
นายมังกร รวมธรรม

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายมังกร สังคะ
นายมาณพ ทมะนันต
นายมาณพ เสียมไหม
นายมานพ กลิ่นจันทร
นายมานพ เจริญนาน
นายมานพ โพธาราเจริญ
นายมานพ ศรีสรอย
นายมานพ หาญจริง
นายมานพ เอกจริยวงศ
นายมานะ มุกดามวง
นายมานะ แสงนวล
นายมานะชัย วงษธนสุภรณ
นายมานัส นกสี
นายมานัส วันเหา
นายมานิจ กลมกลาง
นายมานิตย แสงสุวรรณ
นายมาโนช ขวัญดี
นายมาโนช บุญครอบ
นายมาโนช ปาละจินต
นายมิตชัย โกกะพันธ
นายมิตร แกวมะคํา
นายมิตร ปุเลโต
นายมิตรชัย ไชยนาน
นายมิตรชัย แถวพินิจ
นายมิตรชัย สมสําราญกุล
นายมิติ ยาประสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายมีชัย ลอกไธสง
นายมีชัย สิงหสุขโรจน
นายเมทนี แกวอาษา
นายเมธี ฟาลี
นายแมนรัตน อินทรโชติ
นายไมตรี กําเนิดสิงห
นายไมตรี เจริญชัย
นายไมตรี บุญเพชร
นายไมตรี วัชรพาณิชย
นายยงค สุขัง
นายยงคยุทธ งามเนตร
นายยงชัย สุเมธิวิทย
นายยงยาน นามศรี
นายยงยุทธ นารถอุดม
นายยรรยง เงินคงพันธ
นายยศยง พงษสิทธิศักดิ์
นายยิ่งยศ พละเลิศ
นายยิ่งศักดิ์ สารสม
นายยุทธนา จันทรแสง
นายยุทธนา โพธิวัฒน
นายยุทธนา สําราญกิจ
นายยุทธพล กรุณา
นายยุทธพล บุงสุด
นายเย็น เพิ่มทอง
นายเยี่ยมศักดิ์ พลสิมมา
นายโยธิน ทองทิพย

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วาที่รอยตรี โยธี ไชยคีนี
นายรชต ลิไธสง
นายรณชัย พัฒนเจริญ
นายรณชัย มีชัยนาม
นายรวมมิตร ธรรมสิงหสุข
นายระเบียบ ชวนรัมย
วาที่รอยตรีหญิง ระยับ ธุระทํา
นายระวี ศรีคํามุล
นายรักไทย ละทัยนิล
นายรักศักดิ์ จันทราช
นายรังสรรค โกยทา
นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ
นายรัชชสิทธิ์ ทิพยาลัย
นายรัชพงศ จามรโชติ
วาที่รอยตรี รัชพงศ ละออง
นายรัชพล นิ่มประยูร
นายรัชภูมิ ทองลิ่ม
นายรัฐชัย ราชฤทธิ์
นายรัฐติกร ทิวาพรภานุกูล
นายรัฐพงษ ภูมิลา
นายรัฐพล จันทรแกว
นายรัฐภูมิ จีนขาวขํา
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
นายรัฐวรณ ยอดเกตุ
นายรัตน ทัพสงเคราะห
นายรัศมี วงศประทุม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายราชกิจ พรมรัตน
นายราชวัตร จันทบุตร
นายราชัย ศรีศุภร
นายราชิต ศักดิ์วิเศษ
นายรานิตย นุชนนท
นายรามินทร ธรรมเจริญ
นายรุงฟา วิริยะเจริญกิจ
นายรุงโรจน ตัณฑรัตน
นายรุงโรจน ธัญญกรรม
นายรุงอรุณ ปองกัน
นายเรียน แกวคูนอก
นายเรียน วันทองสุข
นายเรียน ศรีชาดา
นายเรืองเดช พิเลิศ
นายเรืองเดช วิชัยดิษฐ
นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน
นายเรืองวิทย จันทลือชา
นายเรืองศิลป เห็มชัย
นายโรจนศักดิ์ เหลาหาไชย
นายฤทธิเดช ศรีเมือง
นายฤทธิบูรณ ผิวทน
นายฤทธิรงค อุนลุม
นายฤทธี กัญญาสิทธิ์
นายละออง ทองนํา
นายลักษไชย มลอุน
นายลือชัย รัชอินทร

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายลือชัย ศรีหาคลัง
นายเลื่อมใส อุพร
นายวงประสิทธิ์ สังสีมา
นายวชิรวิทย คําตา
นายวชิระ แกวประเสริฐ
นายวชิระ สาลี
นายวชิรา นามเสาร
นายวทัญู ลุสมบัติ
นายวรการ กมลเลิศ
นายวรการ แสนสุด
นายวรเดช เศรษฐภักดี
นายวรพงษ วัฒนเวช
นายวรภพ เขาฟง
นายวรรณศักดิ์ บุดดาแพน
นายวรวัชร บุญรอด
นายวรวิทย ออนจงไกร
นายวรวุฒิ สอนจันดา
นายวรเวช แงพรหม
นายวราพงศ ชารี
นายวราวุฒิ สุริยะปอ
วาที่รอยโท วราวุธ คําพระรัตนตรัย
นายวราวุธ เผาใจมา
นายวลัญชชัย เสนานอย
นายวศิน คชาวงษ
นายวสันต กันยุบล
นายวสันต ปญญา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายวสันต ศรีประดู
นายวสันต ศรีมงคล
นายวัชรเกียรติ ชัชเวช
นายวัชรพงศ เอกตาแสง
นายวัชรพงษ เย็นแดง
นายวัชระ ประยูรชาญ
นายวัชรินทร ภิรมย
นายวัชรินทร หลอดทอง
นายวัฒนศักดิ์ ขัดทรายขาว
นายวัฒนสิทธิ์ แกวสิทธิ์
นายวัฒนา กาฬเนตร
นายวัฒนา ใจสี
นายวัฒนา ดิษฐาน
นายวัฒนา ภูดานวัว
นายวัฒนา สราญบุรุษ
นายวัฒนา สามหมื่นคํา
นายวันชัย จันทาคํา
นายวันชัย แจมนาม
นายวันชัย ใจดี
นายวันชัย ประสุวรรณ
นายวันชัย พันพละ
นายวันชัย พูลทรัพย
นายวันชัย โรจนโยธินพิพัฒน
นายวัลลภ เกื้อธนสกุล
นายวัลลภ มูลเอก
นายวัลลภ รัตนยุวัน

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวัลลี ผิวหอม
นายวาป โยธาทอน
นายวาสนา นอยนาจารย
นายวาสนา บุตรจํานงค
นายวาสนา สาราบรรณ
นายวิจารณ เทียนสันต
นายวิจารณ ลิโมภาสิทธิ์
นายวิจารณ สุวรรณมณี
นายวิจิตร ไทยลําภู
นายวิจิตร บุญชูสง
นายวิจิตร แสนทวีสุข
นายวิชรัตน ยะสานติทิพย
นายวิชัย โคตรสมบัติ
นายวิชัย โคตหา
นายวิชัย จุฑาจันทร
นายวิชัย พงษวัน
นายวิชัย พวงเงิน
นายวิชัย พาเรือง
นายวิชัย ภูประเสริฐ
นายวิชัย ยิ่งสวัสดิ์
นายวิชัย ราหา
นายวิชัย วงศนันท
นายวิชัย สารบัณฑิต
นายวิชัย สุขพันธุ
นายวิชัย แสงอาคม
นายวิชัย โสเป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิชา จําปานิล
นายวิชาญ ทองดา
นายวิชาญ เวชสถล
นายวิชาน ศรีอาภรณ
นายวิชิต กาหลง
นายวิชิต จอมทัน
นายวิชิต พงษจันทร
นายวิชิต ศรีพรรณ
นายวิชิต สุทธิโส
นายวิเชษฐ พุทธรักษ
นายวิเชียร เทพมุสิก
นายวิเชียร นามมุงคุณ
นายวิเชียร นิลทกาล
นายวิเชียร พลจันทึก
นายวิเชียร มูลสิน
นายวิเชียร วิเชียรศรี
นายวิเชียร แสนทอง
นายวิเชียร โสมนัส
นายวิเชียร เหมหอมวงษ
นายวิทยา กมลเลิศ
นายวิทยา โคตรพัฒน
นายวิทยา จุมหัวโทน
นายวิทยา นาโสก
นายวิทยา บุญประสงค
นายวิทยา แผนสมบูรณ
นายวิทยา พรหมสาขา ณ สกลนคร

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิทยา พลหาราช
นายวิทยา พลอาษา
นายวิทยา รุงเรือง
นายวิทยา วิทยวงศาโรจน
นายวิทยา ศานตศิรประภา
นายวิทยา สงครามภักดี
นายวิทยา สอนกระโทก
นายวิทยา สุทธิจันทร
นายวิทยาศิลป สะอา
นายวิทิต บัวประเสริฐ
นายวิทูร หาดขุนทด
นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
นายวินัย กลมเกลา
นายวินัย คํางาม
นายวินัย ชุมเย็น
นายวินัย ทองเชิดชู
นายวินัย ปาปะเกา
นายวินัย ปนแกว
นายวินัย พิมพสมาน
นายวินัย เมฆหมอก
นายวินัย ไมถึง
นายวินัย อาจหาญ
นายวินัย ฮามพิทักษ
นายวินิจ สุนทรศารทูล
นายวินิพล โพนไสว
นายวิเนตร เสนามา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายวิพจน คําถวาย
นายวิมล วงศประทุม
นายวิมาน กะริอุณะ
นายวิรักษ ศรีตะแกะ
นายวิรัช ถิ่นหัวเตย
นายวิรัช สาติบุตร
วาที่รอยตรี วิรัญ ภาโส
นายวิรัตน กะตะศิลา
นายวิรัตน เกเย็น
นายวิรัตน งามดี
นายวิรัตน ติงมหาอินทร
นายวิรัตน ประจักษสุวรรณ
นายวิรัตน พัวพันธ
นายวิรัตน ลิ้มประเสริฐ
นายวิรัตน เอี่ยมโคกสูง
นายวิริยันต ตะวัน
นายวิรุจณศักดิ์ จันทนุภา
นายวิรุณ ศิลปสาย
นายวิรุฬห ทินะ
นายวิโรจน จรสิทธิ์
นายวิโรจน จันทรดี
นายวิโรจน นุนสังข
วาที่รอยตรี วิโรจน พลวงศษา
นายวิโรจน พิพัฒนยานนท
นายวิโรจน แพนลา
นายวิโรจน วุนแกว

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิโรจน อานทอง
นายวิโรจน เอื้อดี
นายวิลาศ ชูชวย
นายวิไล พลพวก
นายวิไลศิลป แสงสุวรรณ
นายวิวัฒน กุศล
นายวิวัฒน บุญรักษา
นายวิวัฒน เวฬุวรรณ
นายวิวัฒน สายโสภา
นายวิวัฒน อุทัชกุล
นายวิวัฒนชัย นิลวรรณ
นายวิวิศน ธนะจิตตสิน
นายวิเศษ ปากหวาน
นายวิสิทธิ์ จิตรเลขา
นายวิสิษฐ ศิริบูรณ
นายวิสุทธิ์ บุญรัตน
นายวิสุทธิ์ สงนวล
นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพ
วาที่รอยตรี วิสูตร สุขใหญ
นายวิสูตร อุนใจ
นายวีรชัย แกวประเสริฐ
นายวีรชาติ ชมภูหลง
นายวีรชาติ ประเสริญโส
นายวีรนนท ตะโกนอก
นายวีรพงษ จําปามูล
นายวีรพงษ ภูจิตรน้ํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก วีรพงษ ศรีวรรณะ
นายวีรพล ทองสัมฤทธิ์
นายวีรยุทธ ภูชํานิ
นายวีรศักดิ์ กุลฉัตรศิริ
นายวีรศาสตร วงศรี
นายวีระ ทับบุญ
นายวีระ นิ่มตลุง
จาเอก วีระ เมืองรามัญ
นายวีระ วราพรม
นายวีระ สมคะเน
สิบเอก วีระ สุวรรณโค
นายวีระชัย จูฑะภักดี
นายวีระชัย ดวงมาลา
นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นายวีระชัย ยาคง
นายวีระโชติ โพธิ์วิเศษ
นายวีระพงษ จันทเขต
นายวีระพงษ มะโนขันธุ
นายวีระพล พันธุเวียง
นายวีระพัฒน กนกหงษ
นายวีระพันธ จันทะจร
นายวีระวัตร วีระสวัสดิ์
นายวีระวุธ ชอจําปาทอง
นายวีระศักดิ์ กุญชนะรงค
นายวีระศักดิ์ แกวกิ่ง
นายวีระศักดิ์ งามขํา

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวีระศักดิ์ แสนสุข
นายวีระศักดิ์ หิรัญคํา
นายวุฒิ แกวสารถี
นายวุฒิกรณ โพธิ์กลาง
นายวุฒิไกร เที่ยงดี
นายวุฒิชัย หงษโต
นายวุฒิพงค คํายอย
นายวุฒิพงศ ยาวไธสง
นายวุฒิพงศ สนธิมาศโกมล
นายวุฒิพงษ ชุมพลวงศ
นายวุฒิพล เชาวันกลาง
นายวุธ บุตรกุล
นายเวช ประทุมมา
นายเวทินทร เฉวียงหงส
นายไวพร ดาบพิมพศรี
นายศรศรี อาจวิชัย
นายศรัณยพงศ จันทรโสดา
นายศรายุทธ ดิเรกศิลป
นายศรายุทธ รัตนปญญา
นายศรายุทธ เสนาสุธรรม
นายศราวุฒิ ขันยา
นายศราวุฒิ บุปผาชาติ
วาที่รอยตรี ศราวุธ บุญยะศรี
นายศราวุธ เมฆสุวรรณ
นายศรี ปงผาบ
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายศฤงคาร แปนกลาง
นายศวิษฐ ศรีสง
นายศักดา ชัยภัย
นายศักดา เชาวนะเลิศ
นายศักดา พิสุทธิพงษ
นายศักดา ไพสมบูรณ
นายศักดา วงศวรนิรันดร
นายศักดา สินมา
นายศักดิ์ ซารัมย
นายศักดิ์ บุญยอด
นายศักดิ์ชัย ทับทอง
นายศักดิ์ชัย รุงเรือง
วาที่รอยตรี ศักดิ์ชัย สาไพรวัน
นายศักดิ์ดา คําโส
นายศักดิ์เดช โคตรพัฒน
นายศักดิ์ธีเดช ชํากรม
นายศักดิ์สิทธิ์ นารีคํา
นายศิริชัย ขวัญบุญวงศ
นายศิริเดช โคตรลาคํา
นายศิริวัฒน ลําพุทธา
นายศิริศักดิ์ ไชยนรินทร
นายศิวะทัศน สุขสุวรรณ
นายศุภกร นันทขวาง
นายศุภกร สุวรรณคาม
นายศุภชัย ไชยศรีสุข
นายศุภชัย เฑียรกุล

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศุภชัย ทวนนิมิตร
นายศุภชัย ไปใกล
นายศุภชัย มิ่งมงคล
นายศุภชัย ศรีหาใต
นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์
นายศุภชัย หาญชัย
นายศุภณัฐ เพชรรัตน
นายศุภทัศน รักษาพล
นายศุภรัฐ ของมวง
นายศุภฤกษ คงนาวัง
นายศุภฤกษ ทัศนเจริญ
นายศุภวัฒน พระสวาง
นายศุภวิศว ตาหลา
นายศุภวุฒิ อุดมวรรธนกุล
นายศุภเศรษฐ พุทธพรหม
นายศุภสิน เจียมเจริญ
นายเศกสรรค ปญญาแกว
นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ
นายสกล ไชยธิสาร
นายสกล หีบแกว
นายสกุลศักดิ์ ทาทอง
นายสงกรานต ธรรมกุล
นายสงบ สารฆัง
นายสงวน เชื้อทอง
นายสงวน ศิริเมธางกูร
สิบตํารวจโท สงวน สารรัมย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายสงวน สุดโสม
นายสงวน สุมทอง
นายสงวน เสาเกลียว
นายสงวนศักดิ์ แสงผา
นายสงเสริม มีพรอม
นายสงัด วงษา
นายสงา ก่ําซอน
นายสงา ไชยตนเทือก
นายสงา สุราช
นายสงาวุฒิ ผมพันธ
นายสดใส ขันตะราช
นายสถาพร ไกยชาติ
นายสถาพร คําบุญ
นายสถาพร ไชยรบ
นายสถาพร อุทธา
นายสถิต จําปพรม
นายสถิต แพงโพธิ์
นายสถิต ศรีเขตการณ
นายสถิตย จันดาโชติ
นายสถิตย รางศรี
นายสนกีฟลี อุดมเศรษฐ
นายสนั่น พิมพสวัสดิ์
นายสนั่น ภานุรักษ
นายสนั่น มาลาสาย
นายสนั่น มุงคุณ
นายสนั่น ศิลปสูงเนิน

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสนั่น สะอาดถิ่น
นายสนั่น เสิงขุนทด
นายสนิท เชื้อสอน
นายสนิท แยมจํานัน
นายสนิท สมอินทร
นายสนิท สุชิลา
นายสมกลิ่น ชินรัตน
นายสมกิจ เผาพันธ
นายสมเกตุ ตวนโต
นายสมเกียรติ คําแหง
นายสมเกียรติ ทองใจ
นายสมเกียรติ ปงรัมย
นายสมเกียรติ ภัทรกุล
นายสมเกียรติ มัธยมนันทน
นายสมเกียรติ สมคิด
นายสมเกียรติ สาไชย
นายสมเกียรติ อมรลักษณ
นายสมเกียรติ์ แสงทองลวน
นายสมควร ชาติดอน
นายสมควร บํารุงทรัพย
นายสมควร มารศรี
นายสมควร อินทสังข
นายสมคิด กระเสาร
นายสมคิด กันบุญ
นายสมคิด คําพลงาม
นายสมคิด ปทุมวัน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายสมคิด มหาเสนา
นายสมคิด รุจิปยารักษ
นายสมคิด อุนจิตร
นายสมจิต มอญขาม
นายสมจิต ศิริเคน
นายสมจิต สิงหทอง
นายสมจิตร กันหาวรรค
นายสมจิตร เชื้อทอง
นายสมจิตร ธรรมริตร
นายสมจิตร พรหมเผา
นายสมจิตร มณีมาตร
นายสมจิตร มะธิปะโน
นายสมเจต พอจิต
นายสมเจตน แกวกันใจ
นายสมเจตน เจตนา
นายสมเจตน ชวยค้ํา
นายสมเจตน ศรีหิรัญ
นายสมเจตน สัจจเขต
นายสมใจ ศิริรักภักดี
นายสมชัย งามสาย
นายสมชัย พรศิวกุลวงศ
นายสมชัย วงษพานิช
นายสมชัย สนฉัตรทอง
นายสมชัย สนิท
นายสมชัย สายเชื้อ
นายสมชาย ทิมะณี

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมชาย บุญถึง
นายสมชาย ประยงคหอม
นายสมชาย พฤษสุภี
นายสมชาย มุงรมกลาง
นายสมชาย ยิ่งดัง
นายสมชาย วรรณสิริวิไล
นายสมชาย สนธิศิริ
นายสมชาย สระมุณี
นายสมชาย สุดชารี
นายสมชาย แสงดวงมาศ
นายสมชาย แสงรัตน
นายสมเดช แกนพันธ
นายสมเดช คุมตระกูล
นายสมทนงค อินทศรี
นายสมทรง ยันตชมภู
นายสมทรง สุภาลักษณ
นายสมนึก โกเสนตอ
นายสมนึก ดาดี
นายสมนึก บุญมา
นายสมนึก บุษดาคํา
นายสมนึก พงษเทพิน
นายสมนึก ภูวศานต
นายสมนึก ลีลากิจกําธร
นายสมนึก สายเวช
นายสมบัติ คงสรอย
นายสมบัติ จันทะแมด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมบัติ ตึกประโคน
นายสมบัติ ทอดเสียง
นายสมบัติ บุญกอง
นายสมบัติ ปานขลิบ
นายสมบัติ ผลพอตน
นายสมบัติ ละเลิศ
นายสมบูรณ ติ๊บเตปน
นายสมบูรณ แตงเกลี้ยง
จาสิบเอก สมบูรณ ถนอมพลกรัง
นายสมบูรณ ทิพรส
นายสมบูรณ ประเสริฐไทยเจริญ
นายสมบูรณ ประเสริฐศิลป
นายสมบูรณ เปาประจําเมือง
นายสมบูรณ อุดมนิวิ
นายสมประสงค ยมนา
นายสมปอง จันทรมาลา
นายสมปอง พวงพั่ว
นายสมปาน ดีสุทธิ์
นายสมพงค คนขยัน
นายสมพงษ กิตติศาสตรา
นายสมพงษ นวลพลกรัง
นายสมพงษ นินทราช
นายสมพงษ เนียมประพันธ
นายสมพงษ ปญญาจิรวุฒิ
นายสมพงษ ยุบลนิตย
นายสมพงษ ละชั่ว

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมพงษ ศรีทอง
นายสมพงษ ศักดิ์ศรีวัน
นายสมพงษ สระบัว
นายสมพงษ สุริยะ
นายสมพงษ โสวิชัย
นายสมพร คลองยุทธ
นายสมพร คิดอาน
นายสมพร คีรีเดช
นายสมพร โบราณมูล
นายสมพร ปตถะเมฆ
นายสมพร พงษกลาง
นายสมพร พิทักษตระกูล
วาที่รอยตรี สมพร เมธสุทธิ์
นายสมพร หลาดวงดี
นายสมภพ ทาพริก
นายสมภพ พานศรี
นายสมภพ ภพไตร
นายสมภพ วงศศรีเผือก
นายสมภพ อินทรติยะ
นายสมโภชน ชุมมี
นายสมโภชน บุญประสิทธิ์
นายสมโภชน บุญมา
นายสมโภชน วาโย
นายสมโภชน สุภะนามัย
นายสมมัคร สุวรรณชาติ
นายสมมาตร กลิ่นเกษร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายสมมิตร มนตวิเศษ
นายสมยง ชวนรัมย
นายสมยศ ชนะเพีย
นายสมยศ ทําทัน
นายสมยศ ปทุมเพชร
นายสมยศ พิมณุวงศ
นายสมยศ ภูเทศ
นายสมยศ มังละออ
นายสมยศ เวียงทอง
นายสมยศ สงโสด
นายสมยศ เสาวคนธ
นายสมร นามคุณ
นายสมรินทร อุทสาร
นายสมลักษณ พรเกียรติคุณ
นายสมวงศ มูลศาสตร
นายสมวิทย อินทะวรรณ
นายสมศรี ปราศจาก
นายสมศรี สิทธิชัย
นายสมศักดิ์ คงทวี
นายสมศักดิ์ ไชยปญญา
นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ
นายสมศักดิ์ เดชมะเริง
นายสมศักดิ์ ตี่สุข
นายสมศักดิ์ ถวิลวงค
นายสมศักดิ์ ทองแกว
นายสมศักดิ์ ทัศบุตร

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมศักดิ์ นามสีอุน
นายสมศักดิ์ บุญชู
นายสมศักดิ์ ปูเงิน
นายสมศักดิ์ ภูจริต
นายสมศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
นายสมศักดิ์ วันสุดล
นายสมศักดิ์ สุขสําโรง
นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร
นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายสมศิลป ทองดา
นายสมสาย หาญตะ
นายสมสี วงศอินตา
นายสมเสริม ชูรักษ
นายสมหมาย ชายขุนทด
นายสมหมาย โตนาราง
นายสมหมาย บุญปก
นายสมหมาย รักบุญ
นายสมหวัง มหาวัง
นายสมัคร ถิ่นจันดา
นายสมัคร นอยสกุล
นายสมัคร พยอม
นายสมัคร มูณละศรี
จาสิบเอก สมัคร สันดี
นายสมัย เก็จโกวิท
นายสมัย จิตเสน
นายสมาน บุญจะนะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายสมาน บุญนรานันท
นายสมาน ประดิษฐบุญ
นายสมาน มงคลการ
นายสมาน มูลศิริ
นายสมาน ละเลิศ
นายสมาน เลิศรู
นายสมานฉันท จันทะมล
นายสรวง โพธิสุทธิกูล
นายสรวิชญ ลําเลียง
นายสรวิศ ทัศนะวรพจน
นายสรวุฒิ ระหวางบาน
นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา
นายสราวุธ คูณคณะ
นายสฤษดิ์ รุงแสง
นายสวัสดิ์ เขียวโขง
นายสวัสดิ์ เขียวชัย
นายสวัสดิ์ เขียวสวาท
นายสวัสดิ์ จันทรไตรรัตน
นายสวัสดิ์ เจริญบุญ
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
นายสวัสดิ์ มูลศรี
นายสวัสดิ์ วันภูงา
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
นายสวัสดิ์ ศิริพัฒน
นายสวัสดิ์ สุขสม

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสวาง บันหาร
นายสหพรรณ สงวนผิว
นายสะอาด มัตราช
นายสังคม พิมพขวัญ
นายสังวร ศรีธรณ
นายสังวาลย เมืองพิล
นายสังเวียน แกวบานเหลา
วาที่รอยตรี สังเวียน ไวยปรีชา
นายสัญญา กุลสุวรรณ
นายสัญญา แกวหนองสังข
นายสัญญา โพธิบัติ
นายสัญญา วัชราไทย
นายสัญญา อดกลั้น
นายสัญรัฐ แพทยพิทักษ
นายสันตธวัช ศรีคําแท
นายสันติ ภูสงัด
นายสันติ ภูสําเภา
นายสันติ์ เสนสอาด
นายสันติศักดิ์ สุวรรณษา
นายสันทัด รมเพ็ง
นายสัมพันธ บุตรวัง
นายสัมพันธ รุงแจง
นายสัมพันธ อิสสระพันธุ
นายสัมภาษณ หมวดคงทอง
วาที่รอยตรี สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ
นายสัมฤทธิ์ พิมสอน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

สิบเอก สัมฤทธิ์ หงษชูตา
วาที่รอยตรี สากล คุณมาศ
นายสากล พันธสวัสดิ์
นายสากล ศรีวิเศษ
นายสากล สุวรรณศักดิ์
นายสาคร ทีหอคํา
นายสาคร นวลแกว
นายสาคร พัฒนา
นายสาทิตย มหัฆฆพงษ
นายสาธิต แกวเวียงเดช
นายสาธิต เจยทอง
นายสาธิต พับพิมพสัย
นายสาธิต เสริมแกว
นายสาธิน กะการดี
นายสานันท รื่นไว
นายสามารถ เข็มทองคําดี
นายสามารถ ทบพวก
นายสามารถ ทิมนาค
นายสามารถ ปาทาน
นายสามารถ ราเริงยิ่ง
นายสามารถ อุทปา
นายสายชล ทวีบุญ
นายสายชล หอมขจร
นายสายทอง วรรณทวี
นายสายยนต โพธิ์เสนา
นายสายยนต อินตาคํา

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสายหยุด วังเวียง
นายสายัณห จันทรเส็ง
นายสายัณห บุรินทร
นายสายัณห พุกอินทร
นายสายัณห มีจันที
นายสายัณห อรรคราช
นายสายันต จุปะมัดถา
นายสายันต ดวงเนตร
นายสายันต ยมราช
นายสาระวิน วังมฤค
นายสาโรจน จริยาธรรมกร
นายสําเนียง คํามูล
นายสํารวย ภักดี
นายสํารอง พนารัตน
นายสํารอง วิศรีสิทธิ์
นายสําราญ ขวัญพุฒ
นายสําราญ คงเพ็ชร
นายสําราญ แดงงาม
นายสําราญ ทองจีน
วาที่รอยตรี สําราญ อินทรวิเชียร
นายสําราญ อุตตะเคียน
นายสําเร็จ เอกมาตร
นายสําเริง ขุขันธิน
นายสําเริง ฉ่ําไกร
นายสําเริง ทองภาพ
นายสําเรียง กายจะโปะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายสิงหประเสริฐ นาโคตรคํา
นายสิทธิชัย สุนทรพิทักษ
นายสิทธิโชค พรผล
นายสิทธิเดช มีแดนไผ
นายสิทธิพงศ ชูน้ําคํา
นายสิทธิศักดิ์ จันทรเรือง
นายสิน บังพิมาย
นายสินชัย ไมทองงาม
นายสินทบ พระทอง
นายสินธ ปาวงค
สิบเอก สินธพ ใจกล่ํา
นายสินสมุทร วรจักร
นายสิริศักดิ์ สุภาษร
นายสิริสมภพ สุดแสง
นายสีนวน ปูคาน
นายสืบสกุล ชดชอย
นายสุกรี คําดวง
นายสุกรี ลุนสิน
นายสุกัลป ศรีพันธบุตร
นายสุกิจ เดชโภชน
นายสุขใจ ดวงประเสริฐ
นายสุขสรร กกพิทักษ
นายสุขสันต จุทารัตน
นายสุขุม เทียนสุข
นายสุขุม พงศกระวี
นายสุโขทัย เครือศรี

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุคนธ ตังคโณบล
นายสุคนธ ศรีสุขใส
นายสุคนธ สายบัว
นายสุคนธ เหลาชัย
นายสุจิต ปองพาล
นายสุจิตร บุญลักษณ
นายสุชัย พันธุมจินดา
นายสุชาฏ กิ่งไพร
นายสุชาติ ขวัญสมคิด
นายสุชาติ ครรชิต
นายสุชาติ ธรรมรักษ
นายสุชาติ ปานาลาด
นายสุชาติ ฝอยทองคํา
นายสุชาติ พุทธลา
นายสุชาติ ศรีธินนท
นายสุชิน กุหลาบโพธิ์ทอง
นายสุเชษฎ ภัทรกาญจนานนท
นายสุดใจ บุญขาย
นายสุดใจ มูลสาร
นายสุดใจ ศรีใหญ
นายสุดตา ศรีทารัตน
นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์
นายสุเดช คงนุรัตน
นายสุติยะ สธนโสภณ
นายสุทธิ ชื่นชม
นายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายสุทธิพงษ วงษจันทร
นายสุทธิพร กันทาเดช
นายสุทธิพร สุวรรณาลัย
สิบตํารวจโท สุทธิพันธ แสงขํา
นายสุทธิวัฒน มัศยามาศ
นายสุทธี กําทองดี
นายสุทรรศน เมฆเวียน
นายสุทัศน ขายแกว
นายสุทัศน ไคลมี
นายสุทัศน ใจขาน
นายสุทัศน ดําศรี
นายสุทัศน ปราสัยงาม
นายสุทัศน มั่นยวน
นายสุทัศน สัตยแสง
นายสุทิน ทะเรรัมย
นายสุทิน ภูแพร
นายสุทิน ลีเจยวะระ
นายสุเทพ บุตรสําราญ
นายสุเทพ ปาประกอบ
นายสุเทพ วงษศรี
นายสุเทพ สุขสวาง
นายสุเทียน บุญเวียง
นายสุธรรม ทิพพหา
นายสุธี คําโปรง
นายสุธี ตันติอํานวย
นายสุธี แสงปดสา

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุธีย จันทรมะโฮง
นายสุนทร กองแกว
นายสุนทร คงอินทร
นายสุนทร คําเพ็ชร
นายสุนทร ชํานาญศิริ
นายสุนทร ทองสุข
นายสุนทร พลเรือง
นายสุนทร พิธาพันธ
นายสุนทร รินเที่ยง
นายสุนทร ศิริกุล
นายสุนทร สามกองงาม
นายสุนทร หานามชัย
นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
นายสุนันท พันธุลาวัณย
วาที่รอยตรี สุนิพนธ เซงลาย
นายสุเนตร ผงสา
นายสุเนตร ศรีสรอย
นายสุเนตร อิทธิสาร
นายสุบรรณ พละพึง
นายสุบิน ปาโต
นายสุบิน แสงสระคู
นายสุบิน เอี่ยมศิริ
นายสุพจน จอมศรีกระยอม
นายสุพจน บารมี
นายสุพจน ภิราญคํา
นายสุพจน อินทหอม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔

นายสุพจน อินมณี
นายสุพรม ปุตะโคตร
นายสุพรรณ ทําแนบ
นายสุพรรณ พรรณเกตุ
นายสุพรรณ ศรีทองขํา
นายสุพล ทิพยบุญศรี
นายสุพล แยมเกษร
นายสุพล สิงหสถิตย
นายสุพล แสงกะลา
นายสุพัฒน จันทรกลั่น
นายสุพัน สวัสดิผล
นายสุพิษ จันทรดวง
นายสุพิษ ศิริบุตร
นายสุภดร พนิกรณ
นายสุภาพ ทุมแสน
นายสุภาพ มาธุระ
นายสุโภค ชัชวาสุรัตน
นายสุมน ถาเตรียม
นายสุมน รวมธรรม
นายสุเมธ ปกขะมา
นายสุเมธ มาศงามเมือง
นายสุเมธ เวชพราหมณ
นายสุเมธ สุวอ
นายสุเมธา ศรีอุทธา
นายสุรกิจ มะโนชัย
นายสุรจิต บุรัตน

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุรจิตย ผิวงาม
นายสุรจิตร สุขสีดา
นายสุรจิตร แทบประสิทธิ์
นายสุรชัย กิ่งกานจันทร
นายสุรชัย จันทราภิรมย
นายสุรชัย ใจแกว
นายสุรชัย ใจปน
นายสุรชัย บัวทอง
นายสุรชัย พวงพันธ
นายสุรชัย แสงศิลา
นายสุรชาติ สีเหลือง
นายสุรชิต เนื้อละออ
นายสุรชิต ศรีวุฒิพงศ
วาที่รอยตรี สุรเชษฐ ดวงทิพย
นายสุรเชษฐ ภูสังกา
นายสุรนัย เหมะธุลิน
นายสุรพงษ ทองมาก
นายสุรพงษ อบทอง
นายสุรพร สามารถ
นายสุรพล เจริญไชย
นายสุรพล พลนาคู
นายสุรพล พิมพิลา
นายสุรพล ภักดิ์ศรีแพง
นายสุรภานุพงศ สุนทรา
นายสุรวิทย ธรรมสุข
นายสุรวิทย เสริมเหลา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายสุรวุฒิ เลาเรืองตระกูล
นายสุรศักดิ์ จันทะแจม
นายสุรศักดิ์ ดวงมณี
นายสุรศักดิ์ บุญศรี
นายสุรศักดิ์ พรหมพิทักษ
นายสุรศักดิ์ พลซา
นายสุรศักดิ์ พวงไธสง
นายสุรศักดิ์ พาสกุล
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ เมฆศรี
นายสุรศักดิ์ ศรีพันธบุตร
นายสุรศักดิ์ สวางแกว
นายสุรศักดิ์ เหลามาลา
นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
นายสุรสิทธิ์ เพียรงูเหลือม
นายสุระ วงษดี
นายสุระ วิเชียรแลง
นายสุระชัย รัตนากรไพบูลย
นายสุระศักดิ์ วิไลกุล
นายสุรัตน เพิ่มทอง
นายสุรัส กานกิ่ง
นายสุรารักษ วันทานี
นายสุรินทร แพงศรี
นายสุรินทร แวนแกว
นายสุรินทร หนูนอย
นายสุริยงค ธรรมกรุณา
นายสุริยน ชาธรรมา

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุริยนต หงษทอง
นายสุริยะ ตอศรี
นายสุริยัน จันทรโสตถิ์
นายสุริยัน ชาลีพุทธาพงศ
นายสุริยันต รักขันแสง
นายสุริยา เดชเลย
นายสุริยา ธิราธรรม
นายสุริยา นาใจรีบ
นายสุริยา ศรีคราม
นายสุริยา สุขเกษม
นายสุริยา เอมะราช
นายสุริยา เอี่ยมสะอาด
นายสุริยาคาร ยันอินทร
นายสุริเยส กิ่งมณี
นายสุรีย ปลอมรัมย
นายสุวรรณ เกษณา
นายสุวรรณ เหลายนต
นายสุวรรณชัย ชิดสุข
นายสุวสันต แทนคร
นายสุวัจ โสระศรี
นายสุวัฒน ทาวเขื่อน
นายสุวัฒน เทศสนั่น
นายสุวัฒน ปกเกตุ
นายสุวัฒน ผิวหอม
นายสุวัฒน ภูพาที
นายสุวัฒน ฤทธาพรหม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘

นายสุวัฒน วงศหมั่น
นายสุวัฒน สัตยซื่อ
นายสุวัฒนะ ศิริพรรณ
นายสุวาท กูลพิมาย
นายสุวิช ละอองดี
นายสุวิช แสงโชติ
นายสุวิทย แกวเพชร
นายสุวิทย ไขแสง
นายสุวิทย ไชยนา
นายสุวิทย ตุมทอง
นายสุวิทย บุญรักษา
นายสุวิทย พรหมโชติ
นายสุวิทย รัตนกรรดิ
นายสุวิทย แสนสุขไสย
นายสุวิทย อิ่มประไพ
นายสุวิทยชัย เจริญวิริยะสุข
นายสุเวทย เหลือสุข
นายเสกสรร กุดจอมศรี
นายเสกสรร คอกขุนทด
จาสิบเอก เสกสรรค แกวงาม
นายเสกสรรค ชัยเกษมสุข
นายเสกสรรค มีสารพันธ
นายเสกสันต ธุระธรรม
นายเสงี่ยม ชางเกวียน
นายเสงี่ยม ทรงคาศรี
นายเสฐียร หมุดปน

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเสถียร ภารการ
นายเสถียร สุภรัตนกูล
นายเสถียร แสงกลา
นายเสถียร แสนอุบล
นายเสนห คงสบาย
นายเสนห โคตา
นายเสนห ทองจํารูญ
นายเสนห พรายรักษา
วาที่รอยเอก เสนห ภาโสม
นายเสนห สมวงศ
นายเสนอ แกวนาคูณ
นายเสนาะ ไกรทอง
นายเสมอ วงคพุฒ
นายเสริม ขรรคชัย
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
นายเสรี บัวลอย
นายเสรี เปจะยัง
นายเสรีชัย เจริญมายุ
นายเสาวนาถ ศิริพรทุม
นายแสงชัย สุดแสง
นายแสงทอง ภักดิ์สงศรี
นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัย
นายแสวง เสนหพูด
นายโสภณ นาปรัง
นายโสภณ มาเนียม
นายโสภณ เรืองฤทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายโสภณ ศรีธินนท
นายโสภา สุขอนันต
นายโสวัจน บุญชวย
นายโสวัตร ธรรมรงค
นายโสฬส ทาอุดม
วาที่รอยตรี ไสว ศิริรัตนพงษ
นายไสว สมภักดี
นายไสว สายปอง
นายไสว สุดทองคง
นายหงษทอง โภชโน
นายหัตถชัย ถือดียิ่ง
นายหาญพล จานชมภู
นายแหลมทอง สําราญสุข
นายใหม นนทวงษา
นายองอาจ ไทยเกิด
นายอดิศร บุญฤาชา
นายอดิศร ศรีบุญวงษ
นายอดิศักดิ์ คงทัด
นายอดิศักดิ์ สงกรานต
นายอดุล สาขามุละ
นายอดุลย จันทรสุราษฎร
นายอดุลย ชูเนตร
นายอดุลย ผองสนาม
นายอดุลย สายหมอก
นายอดุลยศักดิ์ สมบูรณ
นายอติชาติ นัทธี

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอธิภัทร ธนาชยานนท
นายอธิวัฒน หลักคํา
นายอนงค ราชรี
นายอนนท นามโยธา
นายอนันต ซอมเชียง
นายอนันต บุบผามาลา
นายอนันต มีชัย
นายอนันต ศรีคํา
นายอนันตพูล บุญแกว
นายอนิวัฒน มาแสวง
นายอนุกูล ชุมทอง
นายอนุชา จอยกุล
นายอนุชา ชํานาญพนา
นายอนุชาติ สืบสายทองคํา
นายอนุชิต เชาวมะเริง
นายอนุชิต ฤทธิวุธ
นายอนุพงษ พีรจรูญรุงเรือง
นายอนุพันธุ คํารินทร
วาที่รอยตรี อนุภาพ ศรีวงคแกว
นายอนุรักษ วภักดิ์เพชร
นายอนุสรณ ควรขุนทด
นายอภัย ตรีเภรี
นายอภัย สุทธิ
นายอภิชัย ชัยสังหาญ
นายอภิชัย ถีสูงเนิน
นายอภิชัย วันลวน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายอภิชัย เสนาโยธี
นายอภิชาติ คาวีวงศ
นายอภิชาติ เปรมศิริวงศ
นายอภิชาติ สืบมา
นายอภิชาติ อัครปญญา
นายอภิชาติ อุนเกิด
นายอภิเชก เผาภูไทย
นายอภิญญา ขําคม
นายอภิเดช ดาบพลออน
นายอภิเดช พลเยี่ยม
นายอภิไธย รัตนาภิรมย
นายอภินันท หมายมั่น
นายอภินัย จัตุรัส
วาที่รอยตรี อภิรมย จามพฤกษ
นายอภิราม งานชูกิจ
นายอภิสิทธิ์ คนหาญ
นายอภิสิทธิ์ เนียมศรีใส
นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดม
นายอภิสิทธิ์ แลหะ
นายอภิสิทธิ์ สองแสง
นายอมต รบกลา
นายอมรมิตร วงศหาโคตร
นายอมรรัตน ปญโญ
นายอรชุณ เลือดกระโทก
นายอรรณพ พีระวรรณ
นายอรุณ คานยู

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอรุณ ดลภักดี
นายอรุณ ผิวละมุล
นายอรุณ พระสาวงค
นายอรุณ รมแกว
นายอลงกรณ แทนออมทอง
นายอลงกรณ สาระบุตร
นายอวยชัย ทองหาร
นายออมทรัพย วิเชียรตนนท
นายอัครเทพ คําบุศย
นายอัครพงศ อิ่มนาง
นายอังกูร สอนบุญชู
นายอัชรายุทธ ลุนเสนา
นายอัฐกร ตันติสัมมารักษ
นายอับดุลลาเตะ ตูแวตีเงาะ
นายอัศนีย สุพรรณนนท
นายอัศวิน ศรคํา
นายอัศวิน ศิลาพิมพ
นายอัศวิน สกุลธนะศักดิ์
นายอัศวิน โสภาวัฒน
นายอาคม แกวเจริญ
นายอาคม คะมานิคม
นายอาคม มูลสา
นายอาคม วิชัยศร
นายอาคม สอนทะเดช
นายอาคม สีพิมพสอ
นายอาคม แสงซาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายอางทอง พวงมาลา
นายอาทิตย คชเสน
นายอาทิตย อุตชี
นายอานนท ทองวงศ
นายอานนท ภาคบุตร
นายอานนท ศรีเมือง
นายอานันท เสาวมาลย
นายอารมย บุตรแสน
นายอารี ลาภาอุตร
นายอารีย พรดอนกอ
นายอารีย สองสี
นายอาวุธ ทองบุ
นายอํานวย ทองคํานุช
นายอํานวย ทองศรีนุช
นายอํานวย พูลศิลป
นายอํานาจ บุญเหลือ
นายอํานาจ ยวงสอาด
นายอํานาจ สืบสุนทร
นายอํานาจ สุคตะ
นายอํานาจ หงษทอง
นายอํานาท เหลือนอย
นายอําพร ทวรรณกุล
นายอําภี หมื่นโรจน
นายอิทธิชาย ณ ลําปาง
นายอิทธิเชษฐ เชาวพรอม
นายอิทธิพล ชื่นบาน

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอิทธิพล ลงคลัง
นายอิทธิพล ศาสนนันทน
นายอิศรศักดิ์ ขุนแผว
นายอุดม ชัยศรี
นายอุดม ตระกูลรัมย
นายอุดม ลาลี
นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
นายอุดม ศรีนพจันทร
นายอุดม สุวรรณศิริกุล
นายอุดมพร กันทะใจ
นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง
นายอุดร ปยะวงษ
นายอุทัย เกษกัน
นายอุทัย จันทรรุกขา
นายอุทัย จึงสมาน
นายอุทัย ชื่นนิรันดร
นายอุทัย ทวีทาว
นายอุทัย ทองงาม
นายอุทัย เทศทิศ
นายอุทัย บุญเต็ม
นายอุทัย ศรีเจริญ
นายอุทัย หลาวงศ
นายอุทิศ คัมภีระ
นายอุทิศ จันทรดิษฐ
นายอุทิศ ชัยวินิตย
นายอุทิศ ไชยสี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายอุทิศ ตาปราบ
นายอุทิศ โทแหลง
นายอุทิศ บุญเสนา
นายอุทิศ พิณพาทยเพราะ
นายอุทิศ สอแสง
นายอุทิศ สุขบุญ
นายอุพิษ เหมือนทอง
นายอุริด พลศรี
นายอุฤทธิ์ บุญโสม
นายเอก แจมจันทร
นายเอกชัย วรรณทอง
นายเอกชัย สุชัยราช
นายเอกภพ บํารุงกลาง
นายเอกอุดม ทองเกษม
นายเอนก ทันมัง
นายเอนก แยมขจร
นายเอนก สาระสันต
นายเอนกรัตน เงินมาก
นายโอภาศ กองมะลี
นายโอษฐ นพรัตน
นายฮวด บุญประเสริฐ
นางกชกร สิงหเรือง
นางสาวกชณา สามชูสินธุ
นางกชนันท สิมณี
นางสาวกชพร จันทรงาม
นางกชพรรณ กันทาทอง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกชพรรณ พาหะนิชย
นางกชมล งิมขุนทด
นางกนกกร ธรรมจินดา
นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธร
นางกนกพร ไพรสินธุ
นางกนกพร ภูพานเพชร
นางกนกพร ศรีสวัสดิ์
นางกนกพร สมปญญา
นางกนกพร สุขประเสริฐ
นางสาวกนกพร สุขสาย
นางกนกพรรณ เชียงอินทร
นางสาวกนกภรณ แกวมะ
นางกนกลักษณ บุญนาสําโรง
นางกนกวรรณ ขอจวนเตี๋ยว
นางสาวกนกวรรณ โชติรัตน
นางกนกวรรณ ญาณกิตติ
นางกนกวรรณ วงษชาลี
นางกนกวรรณ สายธิไชย
นางกนกอร รัตนธนากาญจน
นางกนกอร อัมพรัตน
นางกนิษฐา ทองขาว
นางกนิษฐา มะหิงษา
นางกนิษฐา รินทพล
นางกนิษฐา ศรีวะโสภา
นางกมล มูลเมืองแสน
นางกมลณัท คลังเงิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกมลทิพย เจือจันทร
วาที่รอยตรีหญิง กมลทิพย ชารีชุม
นางสาวกมลทิพย นันทจันทร
นางกมลทิพย มะแมน
นางสาวกมลพรรณ บุตรโสมตา
นางกมลพรรณ วีระชาติ
นางกมลพัทธ โดงพิมาย
นางกมลมาลย นามวงค
นางกมลวรรณ หนูกลาง
นางกมลวรรณ กังวานเกียรติกุล
นางกมลวรรธน มนตประสิทธิ์
นางกมลา จันทรลี
นางกรกานต พรหมบุตร
นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ
นางกรทิพย ปะกายะ
นางกรรณิกา กลิ่นจันทร
นางสาวกรรณิกา ซอนเพชร
นางสาวกรรณิกา แซตั้น
นางกรรณิกา พงษหรรษา
นางกรรณิกา พัฒนา
นางกรรณิกา วารีย
นางกรรณิกา อยูสําราญ
นางกรรณิการ กุลศรี
นางกรรณิการ ขุมแร
นางสาวกรรณิการ เติมผล
นางกรรณิการ ปญญา

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกรรณิการ มัชฌิมาภิโร
นางกรรณิการ รักษาทรัพย
นางกรรณิการ แสนอุดม
นางกรรณิการ โสมาบุตร
นางกรรยา เกรัมย
นางกรรวี ผิวเผือก
นางกรวรรณ ธ.น.นาม
นางกรวิกา มูลพิมพ
นางกรวิกาห สยามา
นางสาวกรองทิพย สายัณห
นางกรีไข พรหมรักษา
นางกรุณา ทองใบใหญ
นางกรุณา เที่ยงดีฤทธิ์
นางกรุณา ศิริฤกษอุดมพร
นางกรุณา สุจริต
นางกรุณา เหลืองสุวาลัย
นางกฤตติกา ชัยเดชะ
นางกฤตติกา วงครังสิมา
นางกฤตติมา ศรวิชัย
นางกฤตพร อินทรวิชา
นางกฤตภรณ ออนรอด
นางกฤติกา เตารัตน
นางกฤติมา ซายหนู
นางกฤติมา พิมพกระจางพันธุ
นางกฤษฎาภรณ นะพิชัย
นางกฤษณรัตน วะชุม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางกฤษณา กานตรังสรรค
นางสาวกฤษณา ใจหาญ
นางกฤษณา ญาติสมบูรณ
นางกฤษณา ดวงจิตร
นางกฤษณา ธนอารักษ
นางสาวกฤษณา บํารุงราษฎร
นางกฤษณา ประทุมสันต
นางกฤษณา พรหมจักร
นางสาวกฤษณา วงชารี
นางกฤษณา สาระพันธ
นางกฤษณา สุมมาตย
นางกฤษณา หนองหงอก
นางกฤษณา อักษรณรงค
นางกฤษากุศลิน สาระทะนงค
นางกลมศรี แสงขาว
นางกลอมจิต กาญจนโกมล
นางกลิ่นแกว อินตาเพ็ชร
นางกษมา ปองกัน
นางกองสิน ประดิษฐ
นางกอบกุล คูณคํา
นางสาวกอบกุล พงศสิทธิศักดิ์
นางกอบแกว เกตุเพชร
นางกอปรพร คําศรีสุข
นางกังสดาล ใจจันทร
นางกัญจนพร ภัคพาณิชย
นางกัญจนพร เหล็กเพชร

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกัญจนา ฝกแต
นางสาวกัญจนา สุขเอม
นางกัญชลี ศรีขวาชัย
นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย
นางสาวกัญญา ขุมทอง
นางกัญญา เครือประเสริฐกุล
นางกัญญา เปอะปนสุข
นางกัญญา วรรณขันธ
นางกัญญา สอาง
นางกัญญา สุขเสริม
นางสาวกัญญา หนูจีนเสง
นางกัญญาณัฐ ฉางชัยภูมิ
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
นางสาวกัญญาณี อินทรลา
นางกัญญานันท ดวงอินทร
นางกัญญาภรณ พงษเกษ
นางกัญญาภรณ ลองศรี
นางกัญญาภรณ ศรีลาวงษ
นางกัญญาภัค นูวบุตร
นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์
นางกัญญารัตน นามวิเศษ
นางกัญญารัตน นามสวาง
นางกัญญาวีร ปานใหม
นางกัญฐณา ษรจันทรศรี
นางกัญณภัทรพร ภรณเวชกุลศักดิ์
นางกัญนิกา วรรณทวี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางกัณฐิกา เกื้อสกุล
นางกัณฑกฤษา สุดทองคง
นางกันตภัทร เกตุดี
นางกันตวดี พันธสุโภ
นางกันตสินี จาตุรนตรังษี
นางสาวกันทิมา สายน้ําปราณ
นางกันธิชา แสงศิริรักษ
นางกันธิมา ศรีวรรณ
นางสาวกันยณัฐ บัวสาย
นางกันยา ขําระหงษ
นางกันยา จอมศรีกระยอม
นางกันยา แสงนาค
นางกันยารัตน จิตตเกษม
นางกันยารัตน ธาราเสาวรภย
นางกัลยกร กาญจนสุปญญา
นางกัลยวีร ชยพลวัฒน
นางกัลยา ชัยชนะ
นางกัลยา ณ นาน
นางกัลยา ทองมวง
นางกัลยา บุญเมือง
นางกัลยา พงศนฤเดช
นางกัลยา เพชรกาศ
นางกัลยา ลิมานนทดํารงค
นางกัลยา เวียงนนท
นางกัลยา ศัลกวิเศษ
นางกัลยา สุทธิสุข

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางกัลยา สุประการ
นางกัลยาณ พึ่งประเสริฐ
นางกัลยาณี บุญประสิทธิ์
นางกัลยาณี มะเดื่อ
นางกัลยารัตน ทองธรรมมา
นางกาญจณี ศรีสุข
นางสาวกาญจนภัษฐ วงษสวรรค
นางกาญจนา กาบทอง
นางกาญจนา การสมทรัพย
นางกาญจนา คํากอน
นางกาญจนา จันทรสุนทราพร
นางกาญจนา จันปุม
นางกาญจนา จานสิบสี
นางกาญจนา จูศรี
นางกาญจนา เต็มหลวง
นางกาญจนา ทุมพัง
นางกาญจนา ธีระกุล
นางกาญจนา บุญเลิศกนกพล
นางกาญจนา ประทุมมา
นางสาวกาญจนา โปะประนม
นางกาญจนา พรหมวงศ
นางกาญจนา ภวภูตานนท
ณ มหาสารคาม
๒๕๖๕ นางกาญจนา โภคสวัสดิ์
๒๕๖๖ นางกาญจนา มีมาก
๒๕๖๗ นางกาญจนา แมบุญเรือน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓

นางกาญจนา วงษหาบุศย
นางกาญจนา วิเศษรินทอง
นางกาญจนา วิสิฎฐพรอักษร
นางสาวกาญจนา ศรีสารคาม
นางกาญจนา สังขะวิไล
นางกาญจนา สังชาตรี
นางกาญจนา สุขขํา
นางกาญจนา สุดชานัง
นางสาวกาญจนา แสงรัศมีเพ็ญ
นางสาวกาญจนา หมสิงห
นางกาญจนา อะนา
นางกาญจนา อักษรนิตย
นางสาวกาญจนา อุตสาหการ
นางกาญจนาวรรณ ลามะให
นางกานดา ลุลอบ
นางกานดา เวียงบาล
นางกานดา ศิริพันธุ
นางสาวกานดา สิงหศิลป
นางกานตธิดา จุมหัวโทน
นางกานตพิชชา จีระศิริ
นางการจณา กุลโยธี
นางการิตา เต็มราม
นางกาหลง อุไรรักษ
นางกําเนิด จันทราศรี
นางกิ่งแกว ปรีดี
นางกิ่งแกว ลาสิทธิ์

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกิ่งแกว ศรีบุตร
นางสาวกิ่งแกว ศรีสุภรกรกุล
นางกิ่งดาว ชินบุตร
นางสาวกิ่งดาว สนิทรัมย
นางกิ่งเดือน ศรีชวโนทัย
นางกิ่งพร สมพงษ
นางกิ่งเพชร เลิศคอนสาร
นางกิ่งออ ธรรมสมบัติ
นางกิฏฐอุมา สุขเจริญฤทธ
นางกิตติมา ทองเจริญ
นางสาวกิตติมา ธนิษฐวงษ
นางกิตติมา ปลองมาก
นางสาวกิตติมา พวงเฟอง
นางกิตติมา ศรีสวาง
นางสาวกิตติยา จุรุเทียบ
นางกิตติยา ดวงจันทรกอง
นางกิตติยา สงสุข
นางกิตติยาพร วรรณพงษ
นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต
นางกิตยาภรณ ธัญยภัทรสกุล
นางกิติกาญจน ฤทธิ์บํารุง
นางกิติยา สะเดา
นางกุลจิรา สงเสริม
นางสาวกุลญวัฎฐ จันทรประสิทธิ์
นางกุลณัฎฐา คลองวาจา
นางกุลธณิต โคตรพันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕

นางกุลธิดา กระเบา
นางกุลนิตย มีสารพันธ
นางสาวกุลปราณี ยศดา
นางกุลปาลี ใจดี
นางกุลยาดา เปลี่ยนขํา
นางสาวกุลรัตน บุญใหญ
นางกุลวดี อนันตโสภณ
นางกุศล ดวงสะดี
นางสาวกุศล สวาทพงษ
นางกุศล สุขประจันทร
นางกุศลิน ตั้งสุข
นางกุสุมา แกวไชยะ
นางสาวกุสุมา โกษาทอง
นางกุสุมา จุลเพชร
นางกุสุมา บุญทะโชติ
นางกุสุมา สุวรรณโณ
นางกุหลาบ กองศรีนนท
นางสาวกุหลาบ คําศรี
นางกุหลาบ เปลรินทร
นางกุหลาบ มาลัยศรี
นางสาวกุหลาบ หงษทอง
นางเกดสุชา ทองนอย
นางเกตุ มีจันที
นางเกตุชญา วงษเพิก
นางเกตุศิริ มานะจิตร
นางเกนยา ปนจันทร

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเกยูร ดวงภักดีรัมย
นางเกล็ดแกว ชัยภักดี
นางสาวเกวลิน เกษมผลศิริ
นางเกวลิน วุฒิสาร
นางเกศกนก ธนไพศาลกิจ
นางเกศกนก นันตา
นางเกศกมล สงวนนาม
นางเกศธิดาภรณ ผาสุขสม
นางเกศราภรณ คนขยัน
นางเกศริน กันทะลา
นางเกศริน ธรรมขันแข็ง
นางเกศรี วิวัฒนปฐพี
นางสาวเกศสุดา จันทรเจริญ
นางเกศินี วัชระนิมิต
นางเกศินี สอนแกว
นางเกษณี ลาภภากร
นางเกษนิภา นิลบาลัน
นางเกษม อรุณรุง
นางเกษมณี ประเสริฐ
นางเกษมณี เมตตามนุษย
นางเกษมศรี รุณไชย
นางเกษมศรี วงเวียน
นางเกษร กุณาใหม
นางเกษร เกษมาลา
นางเกษร เข็มนาค
นางเกษร นอยระแหง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗

นางเกษร นิยะนันท
นางเกษร ประเสริฐสวัสดิ์
นางเกษร ปญญาพงษเมธ
นางเกษร หมอนทอง
นางเกษร เหล็กคาน
นางสาวเกษร อินตะทา
นางเกษรา ชนะเพีย
นางเกษราภรณ สุดเสนผม
นางเกษริน วนาภรณ
นางเกษศิรินทร โพธิบุตร
นางเกษศิรินทร วิริยเมธางกูร
นางเกษสินี ปานสีนุน
นางเกสร มาละมัย
นางเกิดพร ทองเปาว
นางเกื้อกูล มุรธามงคลกุล
นางเกื้อกูล อาจแกว
นางแกว เสนารถ
นางสาวแกวเกิด หงษา
นางสาวแกวใจ อินทรเพชร
นางแกวดี ตามวัน
นางแกวศรี จันทุมา
นางแกวอุดร แฮนเกตุ
นางขจร ไพรแสงอรุณ
นางสาวขจรวรรณ จายพัฒน
นางสาวขณิฐภรณ พรหมปลูก
นางขนิษฐา ฆารเจริญ

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวขนิษฐา ชวดชม
นางขนิษฐา ดิษฐภักดี
นางขนิษฐา ทองแจม
นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
นางสาวขนิษฐา พีรพล
นางขนิษฐา ภูชมศรี
นางขนิษฐา วัชรธีรเดช
นางขนิษฐา สุริยงค
นางขนิษฐา หมายมั่น
นางขนิษฐา อยูเจริญกิจ
นางขนิษยา ภูขาว
นางขวัญขาว พูลจิตต
นางขวัญจิต พันธุวิชัย
นางขวัญจิตร จริยวณิชชากร
นางขวัญใจ งาเจือ
นางขวัญใจ ติระชูศักดิ์
นางขวัญใจ พลสวัสดิ์
นางขวัญใจ สุขรื่น
นางขวัญชนก ธนกิจสุขสกุล
นางขวัญชนก นวลมาก
นางขวัญพัฒน พรมดอนกลอย
นางขวัญมนัส นาคไทย
นางขวัญยืน แตงสาตร
นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ
นางขวัญเรือน บุญมา
นางขวัญเรือน ภพไตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙

นางขวัญฤทัย กลิ่นพูน
นางขวัญฤทัย ชวยเกิด
นางขันแกว โฮมวงศ
นางเข็มทอง พงษาปาน
นางสาวเข็มทอง พลวาป
นางสาวเขมพร พงษอุดทา
นางสาวเข็มพร พวงเพชร
นางเข็มพร รัตนแสง
นางคชศุภ สามงามแสน
นางคชาภรณ ครุฑไชยันต
นางคนึง โคตะมา
นางสาวคนึง เลื่อนชิด
นางคนึง สุขเกษม
นางคนึงนิจ ชัยซื่อ
นางสาวคนึงนิจ ณ นาน
นางคนึงนิจ เดชะคําภู
นางคมคาย สุขเกษม
นางสาวคมวรรณ นามเมืองรักษ
นางคลอพร ราซิดี
นางคอลีเยาะ ยะมณี
นางคัชรินทร ศรีสุจินต
นางสาวคัทยวรรรณ ภูพวก
นางสาวคันธรัตน อิสรียสุขดํารง
นางคํากอง นิลสุวรรณ
นางคําตุน มาตุม
นางคํานวณ บุญศรี

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางคําปน สุชัยราช
นางคําปอน ยิ่งยืน
นางคําผิว ศรีโรจน
นางคําพูน ชาติธนวัฒน
นางคําเพียร สอนทโชติ
นางคําภา ศรีทําบุญ
นางคํายิ่ง อินทรนุช
นางคํายุน มีธรรม
นางเครือมาศ แสนตรี
นางเครือรัตน ชุมมวล
นางเครือวัญ ทองไซร
นางเครือวัลย โครตบานแข
นางเครือวัลย นาคงาม
นางเครือวัลย ปรีชา
นางงามพิศ เพชรวงษดี
นางจงกล มะนู
นางสาวจงกลมาศ สมโสภา
นางจงจิต โคตรพันธ
นางจงจิต ตั้งวงเจริญสุข
นางจงจิตร กรมแสง
นางสาวจงจิตร วงษวรรณ
นางสาวจงจิตร สีสิม
นางจงจินต เชื้อเมืองพาน
นางจงรัก ฝางคํา
นางสาวจงรัก อวมมีเพียร
นางจงรักษ ภาโส

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑

นางจงรักษ มวงสุราษฎร
นางจงลักษ หลอมทอง
นางจตุพร ไชยเกตุ
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
นางจรรยา คํามูลมาตย
นางจรรยา มีทอง
นางจรรยา สุขเจริญ
นางจรรยา เสนหพูด
นางจรรยาพร เรียวอารีย
นางจรรยารักษ เกษมณี
นางสาวจรสพร สิริอัคคะโชติ
นางจรัญญา ทองโสภา
นางจรัญญา พรตภณาพร
นางจรัญญา พิมพทอง
นางสาวจรัญญา ฟงสันเทียะ
นางจรัญณี เสนาภักดิ์
นางจรัมพร สุวรรณวัฒนะ
นางจรัลรัตน ชูสุทธิ์
นางจรัส วาปโส
นางจรัส หลักคํา
นางจรัสศรี กุลสุวรรณ
นางจริยกร ประกอบชัยชนะ
นางจริยา ญาณไพศาล
นางสาวจริยา ทองหอม
นางจรี ทองดํา
นางจรีพร หมื่นแกว

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจรียพร พรหมพุทธา
นางจรีรัตน ทับพิมพแสน
นางสาวจรุงจิต วงศคํา
นางจรุงพร ลิมปนารมณ
นางจรูญศรี ลุนจักร
นางจันจิรา อมรสถิตย
นางสาวจันจิรา อุนไพร
นางจันดา เรืองสุริยา
นางจันดี ฆารสะอาด
นางจันทณา ชวยชนะ
นางจันทนา เกตุกอ
นางจันทนา โฉมศรี
นางจันทรจิต ศรีขาวรส
นางจันทรจิรา เทียนมาศ
นางจันทรจุรี แสงคํา
นางจันทรฉาย ไชยขันธ
นางสาวจันทรฉาย เศษแสงศรี
นางจันทรฉาย อัศโม
นางจันทรทอง สําราญจักร
นางสาวจันทรทิมา สุวรรณเจริญ
นางสาวจันทรเทพ จันทรตะพงศ
นางจันทรเทวี ศรีนวล
นางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาค
นางจันทรปอง อินทรสด
นางจันทรพร มุธิตา
นางสาวจันทรพร ฟูเฟองเพชร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓

นางจันทรเพ็ญ เขื่อนเพ็ชร
นางจันทรเพ็ญ ชางเภา
นางจันทรเพ็ญ ทิพยวรรณ
นางจันทรเพ็ญ ไทยลา
นางจันทรเพ็ญ ผาระสิทธิ์
นางจันทรเพ็ญ พรรณะ
นางจันทรเพ็ญ ยศดา
นางจันทรเพ็ญ วัฒนศึกษา
นางจันทรเพ็ญ สุวรรณวิเศษ
นางจันทรเพ็ญ หาดขุนทด
นางจันทรเพ็ญ อาวเจริญ
นางจันทรเพ็ญ อุนจิตรพันธุ
นางจันทรฟอง ใจพรม
นางจันทรสุดา ขันตี
นางจันทรสุดา นกแกว
นางจันทรแสง กองเพชร
นางจันทรังษี โพธิวัฒน
นางจันทรัศม เครือจันทร
นางจันทรา เกียรติลุนสงฆ
นางจันทรา ฉัตรสุวรรณ
นางจันทรา ชูชาติ
นางสาวจันทรา เทพชุมพล
นางจันทรา ธนาคุณ
นางจันทราพร คําเสนา
นางจันทสิน สุนนทชัย
นางสาวจันทะจร โสดา

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจันทา เณรสุวรรณ
นางจันทิมา มงคลมณี
นางจันทิมา รมศรี
นางจันทิรา เรืองเนตร
นางสาวจันที สัพโส
นางจันธิรา หัวเมืองราช
นางจันเพ็ญ ลุมไธสงค
นางจันศรี บุญคําภา
นางสาวจามรี ศิริจันทร
นางจามรี สระขาว
นางจารณี กุญชรินทร
นางจาริณี ปญญา
วาที่รอยตรีหญิง จารี วงคสวัสดิ์
นางจารีย เลื่อนแกว
นางจารีย สมวงศ
นางสาวจารุณี ภูหินกอง
นางจารุพรรณ ปลั่งกลาง
นางจารุภา มะธุเสน
นางสาวจารุภา ศรีกุลภัทร
นางจารุรินทร รัดทนี
นางจารุลักษณ เลี้ยงบุญจินดา
นางสาวจารุวรรณ งามวงศ
นางจารุวรรณ จุลโคตร
นางจารุวรรณ ไชยศรี
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางสาวจารุวรรณ ธะวิชัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕

นางจารุวรรณ เพชรทองชวย
นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณ
นางจารุวรรณ มงคลมะไฟ
นางจารุวรรณ เสนาชวย
นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์
นางจารุวรรณ อักษร
นางจารุวรรณ ทองมนต
นางจารุวีร อมรฤทธิ์
นางจาลา หงษาชาติ
นางจํานงค ชื่นชม
นางจํานงจิต ชอมะกอก
นางจําเนียน โอษะคลัง
นางสาวจําเนียร พรหมรัตนพงศ
นางจําเนียร ศรีเพชร
นางสาวจําป วรจันทร
นางจํารัส ตรีเศียร
นางจํารัสลักษณ เฉลิมแสน
นางจําเริญสุข ขาวงาม
นางจําเรียง คลืนคลีบ
นางจําเรียง เครือสุวรรณ
นางจําลอง แกวกาฬ
นางสาวจําลอง พินเมือง
นางจําเลียง เหลาโพธิ์
นางจิณหจุฑา ยุวรรณะ
นางจิดาภา เฉยคงสินธ
นางจิตดาภา ปาทาน

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจิตตภา อองประเสริฐ
นางจิตติมา เกษีสังข
นางสาวจิตประสงค บุญชาญ
นางสาวจิตรติชัย เกษแกว
นางจิตรลดา กอนแพง
นางจิตรลดา แกนลา
นางจิตรลดา วิชัยกุล
นางสาวจิตรลดา ศรีมาชัย
นางจิตรวะดี ผุสดี
นางจิตรา ชํานาญกุล
นางจิตรา ดวงปรีชา
นางจิตรา ดีวินิจ
นางจิตรา สิริภูบาล
นางจิตรา หอบุตร
นางจิตรา ออนชํานิ
นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์
นางสาวจิตราพรรณ ฉัตรสถานนท
นางจิตฤดี บุญมาหนองคู
นางจิตวิไล สงชู
นางสาวจิตสุภา เลิศสันติวงศ
นางสาวจินดา เกิดผลมาก
นางจินดา คงสบาย
นางจินดา จิระพงษสุวรรณ
นางจินดา ตั้งไพโรจนวงศ
นางจินดา ทองจินดา
นางสาวจินดา นันทะคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางจินดา มีสุข
นางจินดา สุภาพโรจน
นางจินดารัตน จันทรดิษฐ
นางจินตนา กลิ่นศรีสุข
นางจินตนา กองลาแซ
นางจินตนา กูลพิมาย
นางสาวจินตนา เกงสาริกิจ
นางจินตนา คงนอก
นางจินตนา ไชยศิริ
นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม
นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชา
นางจินตนา นอยน้ําคํา
นางจินตนา นาชม
นางจินตนา ปรีชานุกูล
นางจินตนา ฝายริพล
นางจินตนา ภูศรี
นางสาวจินตนา มังคะลา
นางจินตนา วิมลรัตนชัยศิริ
นางจินตนา ศรีเมืองทอง
นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
นางจินตนา สวางวงษ
นางจินตนา สุขใย
นางจินตนา แสงลับ
นางจินตนา หวังทอนกลาง
นางจินตนา อัตถโกศล
นางจินตนา อาจอนงค

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจินลัดดา จิตรมานะ
นางจิมราญ สุพรหมอินทร
นางจิรญาภา ประกาฬรัตน
นางสาวจิรณัฐ สวางเนตร
นางจิรพร งวดชัย
นางจิรพรรณ มานะดี
นางสาวจิรพรรณ ไกรสรศิวเวท
นางจิรภรณ โภคสวัสดิ์
นางจิรภา พุกทอง
นางจิรภา แสนสิ่ง
นางจิรวดี วงศเข็มมา
นางสาวจิรวรรณ จองสวาง
นางจิรวรรณ บัวเผียน
นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา
นางจิรวรรณ สุทธิเภท
นางจิระนันท ปานผาสุข
นางจิระประภา ศรีสุธรรม
นางจิระภา ธรรมนําศีล
นางจิรัชยา เนติศักดิ์
นางจิรัญญา เชิดรัมย
นางจิรา โสภณจริยกิจ
นางจิรานันต แกวมีศรี
นางจิรานุช นาคีสังข
นางสาวจิราพร กําลังดี
นางจิราพร กุลวุฒิ
นางจิราพร ชนะมุยา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราพร บุญสัมฤทธิ์
นางจิราพร แฝงดาหาร
นางสาวจิราพร พิมพวิชัย
นางจิราพร ภาโสม
นางจิราพร มิ่งขวัญ
นางจิราพร วงศษา
นางสาวจิราพร วรรัตน
นางจิราพร ศรีเพชร
นางจิราพร ศรีเมือง
นางจิราพร ศิริพัฒน
นางจิราพร สมประสงค
นางจิราพรรณ ผองขํา
นางจิราพัชร โฮมวงศ
นางจิราพันธ พีธรากร
นางจิราภรณ กลิ่นดี
นางจิราภรณ จันทรักษา
นางสาวจิราภรณ เจริญชัยวรรณ
นางจิราภรณ ชนไพโรจน
นางจิราภรณ ทาซาย
นางสาวจิราภรณ นามมะ
นางจิราภรณ บุญรอดรัมย
นางจิราภรณ เปาปาเถื่อน
นางจิราภรณ เพ็ญสวัสดิ์
นางจิราภรณ มุริกา
นางจิราภรณ วงษมุน
นางจิราภรณ ศรีเมือง

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจิราภรณ ศิริพัฒน
นางจิราภรณ สุขสันต
นางจิราภา มณีวรรณ
นางจิรายุ แฝงพุต
นางจิรารัตน คําวงศ
นางจิรารัตน ชูเพ็ง
นางจิราวรรณ จันทศิลา
นางจิราวรรณ วิลามาศ
นางจิวาลักษณ ชิดสุข
นางจีรฉัตร ศิริ
นางจีรนันท แสนสุข
นางจีรนัย สุขมี
นางจีรนุช ฟุงสกุล
นางจีรพงษ ประภาสะวัต
นางสาวจีรพร พานทอง
นางจีรพร สนั่นเมือง
นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
นางจีรพรรณ แสงพรหม
นางจีรพันธ หอวัฒนพันธ
นางจีรพันธ เหลืองอราม
นางจีรภัทร หาญพล
นางจีรวรรณ ยะโสธร
นางจีรวรรณ อนุชน
นางจีรวัส ไตรยงค
นางจีระนันท ทวีทาว
นางจีระพันธุ ภูระหงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวจีระพา อุนแกว
นางจีระภา สุขภิรมย
นางจีรารัตน แกวบุญเรือง
นางจุฑา โกยวาณิชย
นางจุฑาทิพย โพธิ
นางจุฑานันท กอนแกว
นางสาวจุฑาพร หลีแกวเครือ
นางจุฑาภรณ วิเชียรภักดิ์
นางจุฑาภัณฑ บุพศิริ
นางจุฑามาศ ปานคีรี
นางจุฑามาศ เมฆเจริญ
นางจุฑามาศ เลิศศรี
นางจุฑามาศ วังธรรม
นางจุฑามาศ เวียงทอง
นางจุฑามาศ หวังสวาสดิ์
นางจุฑามาศ แหวนวงษ
นางสาวจุฑามาศ อินสา
นางจุฑามาศ อุทัยฉาย
นางจุฑารัตน พิเคราะหยาม
นางจุฑารัตน วันดี
นางจุฑารัตน ศรีสารคาม
นางจุติพร ณ ลําปาง
นางจุรี บุญราศรี
นางจุรี วงษศรีแกว
นางจุรีพร แสนตลาด
นางสาวจุรีภรณ พรหมสุข

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจุรีรักษณ นาระวิน
นางจุรีรัตน พิลึก
นางจุไรพร พวงทอง
นางสาวจุไรพร โสดาหวัง
นางจุไรรัตน ภูดวงจิตร
นางจุไรรัตน หมื่นเจริญ
นางจุไรวรรณ มานะสุวรรณ
นางจุลกีฬา อาษาบาล
นางจุฬาทิพย กุยรัตน
นางจุฬาทิพย บุญฤทธิ์
นางจุฬาภรณ สินธิทา
นางจุฬาวัลย ชนะมะเริง
นางสาวจุฬีนาถ เปรุนาวิน
นางจุฬีภรณ อุทัยพันธ
นางเจนจิรา จิตรหลัง
นางเจนลี่ สีดาว
นางเจริญ บุญเล็ก
นางสาวเจริญ ผลฉัตร
นางเจริญพร มายูร
นางเจริญศรี จันทรสุข
นางเจริญศรี สุพรรณสาร
นางเจษฎาวตี สุจริต
นางเจิม เส็งสาย
นางเจียมจิต สุวอ
นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ
นางเจือศรี พูนพิพัฒน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางแจมจันทร จันทรหลา
นางแจมจันทร มะลิวัลย
นางแจมจันทร แสนอุบล
นางแจมใส วรรณสา
นางฉริสา จุลทะกอง
นางฉลวย เจริญรัตนชัยกุล
นางสาวฉลองขวัญ งามวิลัย
นางฉลองขวัญ บุตรดีจันทร
นางฉลอม ทองขาว
นางฉลาด วงศเครือศร
นางฉวิสรรค ชาวไทย
นางฉวี อุดมลาภ
นางฉวีรัตน บํารุงศิลป
นางสาวฉวีวรรณ ครองยุทธ
นางสาวฉวีวรรณ จอยจิตร
นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต
นางฉวีวรรณ เจริญทรัพย
นางฉวีวรรณ ตุนาโปง
นางฉวีวรรณ บุญจวง
นางฉวีวรรณ บุญปอง
นางฉวีวรรณ บุญแสน
นางฉวีวรรณ เผาวิทยานนท
นางฉวีวรรณ พันธไพบูลย
นางฉวีวรรณ พันธุ
นางฉวีวรรณ ศรีบุตตา
นางสาวฉวีวรรณ สุจินดา

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางฉวีวรรณ แสงคําพระ
นางฉวีวรรณ เหลากลม
นางฉวีวรรณ เหลาเรือง
นางฉวีวรรณ อยูรักษา
นางฉอุม สาลี
นางฉัตรชฎา ดิษฐธรรม
นางฉัตรปวีน จิตรายศโชติกุล
นางสาวฉันทนา คํานอย
นางฉันทนา หลวงอินทร
นางสาวฉันทิรา ฉันทะรัตน
นางเฉลา โตใหญ
นางเฉลา พลธรรม
นางเฉลา ยลมุกดา
นางเฉลา หลายโคตร
นางสาวเฉลิมพร ตาธรรม
นางเฉลิมศรี ขันธรรม
นางเฉลิมศรี ไชยบุดดี
นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
นางเฉลี่ย ศรีมูล
นางแฉลม หาญกลับ
นางโฉมเฉลา ศรีสนาม
นางโฉมพรรณ อินทรสุวรรณ
นางโฉมยงค ศรีสมศักดิ์
นางไฉน เรงรัด
นางชงโค เถื่อนกลาง
นางชญาดา คงสุขมาก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชญาดา โนตาปง
นางสาวชญาดา อึ้งวานิช
นางชญานันท อรัญดร
นางชญานิศ ประเทพา
นางสาวชญานิศา คูณมา
นางสาวชญานิษฐ เขตสกุล
นางชญานิษฐ สุคัญธารุณ
นางสาวชญาพร วิชัย
นางชญาภา อวนวุฒิ
นางชฎาทอง จินะกาศ
นางชฎาพร จันทรมล
นางชฎาพร บังเอิญ
นางชฎาภรณ พวงแกว
นางชณัญญา ยางเดี่ยว
นางชณากานต ศิลปรัศมี
นางสาวชนกภรณ สิงคิบุตร
นางชนมชนิกา ใบลี
นางสาวชนมพิชชา เลี้ยงเชวงวงศ
นางสาวชนะรัตน มีคุณ
นางชนัญญา ยอรัมย
นางชนัญธิตา กวางอุเสน
นางชนัดดา ตาสําโรง
นางชนันษร วัชรกุลปรีชาชาติ
นางสาวชนากานต จาดเอี่ยม
นางชนากานต สุนันทกร
นางชนานันท บุญเต็ม

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวชนานันท ปนกุล
นางชนาภัณฑ บุญญวงศ
นางชนาภา ลั่นซาย
นางสาวชนิดา ทาทอง
นางสาวชนิดา บุญเฮา
นางชนิดา พงษยี่หลา
นางชนิดาพร ดวงพาเพ็ง
นางสาวชนิดาพร ออนฤทธิ์
นางชนิดาภรณ อุนจรัส
นางชนิดาภา สินทอง
นางชนินพร รัฐไสย
นางชนิศา มาตยวังแสง
นางชมกาญจน จันหัวนา
นางชมขวัญ ขุนวิเศษ
นางสาวชมพูนุท อุนศรี
นางชมภูนุช คําดีบุญ
นางชมลดา ชัยวิเชียร
นางชมัยพร ถิ่นสําราญ
นางชมัยพร เสียงล้ํา
นางชไมพร แกวมณีชัย
นางชไมพร คงเพ็ชร
นางชไมพร สางหวยไพร
นางชยานิษฐ รัตนธรรมเจริญ
นางชยาภรณ ตั้งศิริไพบูลย
นางชยาภรณ อินอุนโชติ
นางชรินดา พิมพบุตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางชลชนก หินพราย
นางชลดา ปนพิมาย
นางชลทิพา จุนทะจิตต
นางชลธิชา บุญครอบ
นางชลธิชา รอดผล
นางชลนภา ประภาศรี
นางชลลดา กุศล
นางชลลดา เกิดมาลัย
นางชลันธร ภูมี
นางชลิตนาฎ บุญปู
นางชโลทร เหลาศรี
นางชวนชื่น มลิลา
นางชวนพิศ คําวาส
นางชวนพิศ ทองคํา
นางชวนพิศ แสนโคตร
นางชวัลกร หมื่นฤทธิ์
นางชวัลนุช ปนเอก
นางชวัลลักษณ คชชาญ
นางชอฉัตร จันตะเภา
นางสาวชอผกา ทศพลทรงพร
นางชอเพชร เทียมดวงแข
นางชัชชญา ชางเจริญ
นางชัชฎาพร จูมลี
นางชัชฎาพร พิมทุมมา
นางชัชฎาภรณ ศรีสังข
นางชัชตะวัน สีเขียว

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชัญญา จันทรทอง
นางชัยสี ไขแสง
นางชาญพงษ ถูกจิตร
นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล
นางชาดา สุวรรณรัตน
นางชาลี บุญญา
นางชิดกมล รัฐเสรี
นางชิดชญา อธิอุบลกวิน
นางชิดชนนี บัวชุม
นางชิดสุดา วงศประชา
นางชิตพันธ มาตรคําจันทร
นางชินดา ฮาดดา
นางสาวชื่นกมล กมลานนท
นางชื่นจิตร ใหมคามิ
นางชื่นใจ พื้นชมภู
นางสาวชื่นหทัย จริยประภาพันธ
นางชุฎาภา ไชยสิทธิ์
นางชุติกา จิตรตระนพ
นางชุติกาญจน เทียมทัด
นางสาวชุติกาญจน บุญญะธิติสุข
นางชุติกาญจน แวงวรรณ
นางชุติกาญจน ศักดิ์สิงห
นางชุตินันต ราษฎรวงศศรี
นางชุตินันท ชวงโชติ
นางชุติปภา ไตรทิพย
นางชุติมา ซาหา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางชุติมา ทะเดช
นางสาวชุติมา นันตื้อ
นางชุติมา บัวขาว
นางสาวชุติมา เบญจวงศลิขิต
นางชุติมา ฤทธาพรหม
นางชุติมา แสงโสภณ
นางชุติมา หาญลํายวง
นางชุมศรี เหลี่ยมดี
นางสาวชุลีกร พินธิระ
นางชุลีพร เคณาอุประ
นางชุลีพร เดชพร
นางชุลีพร พินิจพล
นางชุลีพร ฤทธิบุญ
นางสาวชุลีพร อินไชยะ
นางชุลีรัตน สายัณหรุจี
นางชูใจ สกุลไทย
นางชูศรี ไทรราตรี
นางชูศรี นนทะนํา
นางเชอรี่ แกวมงคล
นางสาวเชาวลักษณ ถือสัตย
นางเชาวลี ไทยทอง
นางโชติกา เกษสุพรรณ
นางโชติกา ชิตจุย
นางโชติกา ชูแกว
นางซารัญฎา ผลจันทร
นางซึ้งฤดี นวลประเสริฐ

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางญาณวรรณ บุตรทา
นางสาวญาณิกา คลองสํารวจ
นางญาณิชศา นอมระวี
นางญาณี นกทอง
นางญาณี อาจหาญ
นางญาดา รักษาทรัพย
นางฐปรัตน ทองยัง
นางฐานัส โภคานิตย
นางฐานิดา แตรุงเรือง
นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ
นางฐาปนันท พานํามา
นางสาวฐิคิกานต เศรษศรี
นางฐิดาภา จันปุม
นางฐิตาภรณ กานสันเทียะ
นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ
นางสาวฐิตารีย เสารมวงมีสุข
นางฐิตินันท สุวรรณัง
นางฐิติพร งามวิทยานนท
นางสาวฐิติพร ล่ําสัน
นางฐิติมา ราหุละ
นางฐิติมาพร สมบัติบูรณ
นางฐิติรัตน เปาริก
นางฐิติรัตน ศรีประใหมมั่น
นางฑาริกา พันธจันทร
นางณฑริกานต ผองแผว
นางณพเกา มวลศิริ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางณพัชนันท นารีโภชน
นางณภัค เมฆวัน
นางณัชชา วงษใหญ
นางณัชชาพร ทองดี
นางสาวณัชพร สังขทอง
นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียร
นางณัฎธยาวดี พงศสวัสดิ์
นางณัฏฐพร หงษคํา
นางณัฏฐพัชร ศรีเมืองแกว
นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบูลย
นางณัฏฐา อรรถาชน
นางณัฏฐิกา วอแพง
นางณัฏฐิรา ถาวรรักษ
นางสาวณัฐกัญญา ชวีวัฒน
นางณัฐกา คําวัง
นางณัฐกานต โตออน
นางณัฐกานต อนันตโท
นางสาวณัฐกานธวดี รัตนจารุวัฒน
นางณัฐชฎา วิชัยโย
นางสาวณัฐชนันทพร สิงหอยู
นางณัฐชนา เนื่องสิทธะ
นางณัฐชยา พยุหกฤษ
นางณัฐชยา พรหมสิงห
นางณัฐชยา มาลาสาย
นางณัฐชานันท สุวรรณราช
นางณัฐญาพร บุญพิเชฐ

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวณัฐฐธวาฐ แสงเขียว
นางณัฐฐากร ปตถา
นางสาวณัฐฐาพร ลวิตวรากิจ
นางณัฐฐาริณีย แสนสวัสดิ์
นางสาวณัฐธิดา ขวัญทอง
นางณัฐนรี เคาฉิม
นางณัฐนันท แกวมูลมุข
นางณัฐนันท ชูชีวา
นางสาวณัฐนิสา วีรวิกรม
นางณัฐปรากาญจน ถึงทะเล
นางณัฐพร บุญญานุสนธิ์
นางณัฐพัชร กิมนอย
นางณัฐภรณ ละมุล
นางณัฐมน แกวเขียว
นางณัฐมาศ พิมพสุขสกุล
นางณัฐยา ศรีบุญเรือง
นางณัฐรดา เรืองโชติวัฒน
นางณัฐวดี ลิมปนานนท
นางณัฐวรรณ ใจบุญ
นางสาวณัฐิกา วาดชลอ
นางสาวณัฐิมา จงชนะกิจ
นางณัฐิยา ภูขามคม
นางณัฐิสา ศรีมามาศ
นางสาวณัตยพร นารอง
นางสาวณัทธชา คงสง
นางณัทศศิร ชัยงาม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางณาณิศา เครือวรรณ
นางสาวณิชกมล ศรีสมสุข
นางณิชจรีย เพียรทองสงฆ
นางณิชมน มีแกว
นางณิชากร ตั้งวานิชกพงษ
นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย
นางสาวณิชากร นึกหลีก
นางณิชาดา กิจเจริญวิทยา
นางณิชานันท ศิริพัฒน
นางณิชาภา วิบูลย
นางณิชาภา ออนนอม
นางเณศรา ลําพู
นางดรรชนี วันทองสุข
นางดรุณี กุลพันธ
นางดรุณี บางใบ
นางดรุณี เปยฉิม
นางดรุณี พระคลังทอง
นางดรุณี แสงเพชร
นางดรุณี โสสีสุข
นางดรุนีย จันทราภรณ
นางดลนภา พันธโชติ
นางสาวดลฤดี สุจิตตานนทรัตน
นางดวงกมล เกิดทะเล
นางดวงกมล เพ็งเจริญ
นางดวงกมล สะอาดโฉม
นางดวงแข กาวชู

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางดวงแข ธรรมวิฑูรย
นางดวงแข ละมายศรี
นางดวงจันทร แดงนา
นางดวงจันทร เตียตระกูล
นางสาวดวงจันทร นามแสง
นางดวงจันทร ภูขํา
นางดวงจันทร ฤทธิ์เลิศ
นางดวงจิตต พรหมสังคหะ
นางสาวดวงใจ แกวกาญจน
นางสาวดวงใจ คุณะจันทร
นางดวงใจ จิตรามาศ
นางดวงใจ ดวงลาภา
นางดวงใจ ดวงวงษา
นางดวงใจ นาคกูล
นางดวงใจ แนวโนนทัน
นางดวงใจ มวงคํา
นางสาวดวงใจ สวดมนต
นางดวงใจ อินทรหา
นางดวงชีวัน นิลรัตนานนท
นางดวงฑิมพิกา กันยานะ
นางดวงดาว มาลัยทอง
นางดวงดาว หวะสุวรรณ
นางสาวดวงเดือน คุปตคาร
นางสาวดวงเดือน อยูยืนยง
นางดวงตะวัน หวันแดง
นางดวงตา คงปลื้ม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางดวงตา คลายวงษ
นางดวงตา หนูมี
นางดวงนภา สีละออง
นางดวงป ศรีมุงคุณ
นางดวงพร กุลวรางกูร
นางดวงพร ซาวคําเขตต
นางดวงพร พงศจตุรพร
นางดวงเพ็ญ อินทรแกว
นางดวงมณี บุญสุข
นางดวงมณี เบี้ยวจันทร
นางดวงมณี สัพพลี
นางดวงมาลัย การะเกษ
นางสาวดวงรัชต พงษประเสริฐ
นางสาวดวงรัตน สุกาญจนะ
นางสาวดวงสมพร สําราญเริญ
นางดวงสมร กันจะขัติ
นางดวงสมร ฟกฟูม
นางดวงสมร เหลาราช
นางดอกออ เดชกุญชร
นางดานอย อัจฉริยะเกียรติ
นางสาวดารณี กลิ่นหอม
นางดารณี ซื่อตรง
นางสาวดารณี วัฒนปาณี
นางดารภา นาน้ําเชี่ยว
นางสาวดารัณ หมองกี
นางดารัตน พลจา

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางดารา พันธุยางนอย
นางดารา ศิริเสถียร
นางสาวดารา อิฐทอง
นางดาราพร แยมโกสุมภ
นางดารารัตน ทิพวรรณทรัพย
นางดารารัตน อินตะสิน
นางสาวดารินทร พลวารินทร
นางดารุณี แกมทับทิม
นางดารุณี ทองนาค
นางดารุณี เรืองฤทธิ์
นางดารุณีย วัฒนวิเชียร
นางดาวรัตน สําแดงภัย
นางสาวดาวรุง เถียรทวี
นางดาวรุง พลายชุม
นางดาวหวัน ชวนนทพร
นางดําริ อัคพิน
นางดินหอม เชยตระกูล
นางดุษฎี ยุระไชย
นางดุษฎี ลอยเมฆ
นางดุษฎี ศิริกิจวัฒนา
นางดุษฎี สังขวิเศษ
นางดุษฏี เหลาแหลม
นางดุษณี โชติรุจิรานนท
นางเดนจันทร ชนะวรรโณ
นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิต
นางเดือนรดา วัชรนิติธรรม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางตติญา กาญจะนะกันโห
นางตติยา คลายแกว
นางสาวตติยา วองวิกยการ
นางตนขาว อันวิชา
นางตรีชฎา ตละทา
นางตรีทิพย ไพรัตน
นางตรีประดับ บุญสาร
นางตรึงตรา โคตรเวียง
นางตวงทิพย ทะแกลวพันธุ
นางสาวตองจิต เกิดลาภ
นางสาวตองตา กิจขันธ
นางติรกา ศรีวังราช
นางติวรรณ บุริพัก
นางเต็มดวง วรรณเชษฐ
นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ
นางสาวเตือนใจ เกตุจิ๋ว
นางเตือนใจ เขียวออน
นางสาวเตือนใจ เฉลิมชาติ
นางเตือนใจ ยลวิลาศ
นางเตือนใจ วุฒิจันทร
นางเตือนใจ สารบัณฑิต
นางเตือนใจ หาญสีนาถ
นางแตงออน จันทร
นางถนอม เจริญสุข
นางถนอมศรี พลเดช
นางถนอมศิลป บุญพิมพ

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางถวัลยา สิทธิโสม
นางถาวนิจ จินดารัตน
นางถาวร พลธิราช
นางถาวร มาแสวง
นางถิรวรรณ ใจบุญนอก
นางทรงรัตน แซจึง
นางทรงศรี ฟูใจ
นางทรงศิริ ชัยนา
นางสาวทรัตชพร ทวีเดช
นางทรัพยทวี คําดี
นางสาวทรัพยอนันต คําจันทร
นางทวีพร คูสุวรรณ
นางสาวทวีพร ศักดิ์ศรีวิธุราช
นางทศพร มั่นจิตร
นางสาวทศพิธ ดวงผอง
นางทศา ธรรมสโร
นางสาวทองเจือ มะนาวหวาน
นางทองดี นามสวาง
นางทองทรัพย สีสุกอง
นางทองใบ หงษาวงษ
นางสาวทองปอนด ชารีอัน
นางทองปาน ศรีดาธรรม
นางทองผล ซอมประโคน
นางทองพรรณ ปญญาอุดมกุล
นางสาวทองพันธ หินขาว
นางทองพูน นามแสน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙

นางทองพูน แหวนหลอ
นางทองพูล สอนบุญชู
นางทองเพชร เพิ่มพูล
นางทองเพชร ละสามา
นางทองเพชร แสงกาญจน
นางทองไพร เปรมปรี
นางทองมวน ยิ้มทองหลาง
นางทองมวน ศรีทองขํา
นางทองมวน ศรีรักษา
นางทองมี ธรรมวงศ
นางทองมี พระนคร
นางทองมี ไพรสณฑ
นางทองรัก สัมดี
นางทองริศ กําเหนิดหลม
นางทองเล็ก นาคทัต
นางทองสุข พันธยางนอย
นางทองใส สามยอด
นางทองใส อุทัยคํา
นางทองหลอ นามโน
นางทองหลอ ภูถมศรี
นางทองอินทร ทองดี
นางทองอินทร สิทธิชัย
นางทักษพร เกตพูนทอง
นางทัญทร เศษคึมบง
นางทัณฑิมา ประดิษฐอารีกุล
นางทัดทรวง มารสาร

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวทันสมัย เสียงล้ํา
นางทับทิม ภูครองทอง
นางสาวทับทิม เอกรักษา
นางทัศฎาพร ทุยเวียง
นางทัศนัย นันทแกลว
นางทัศนาพร นันทวงศ
นางทัศนี ศิลบุตร
นางทัศนีย คงสรอย
นางทัศนีย จอมประโคน
นางสาวทัศนีย ชัยมูล
นางทัศนีย นามศิริ
นางทัศนีย บุญเนาว
นางทัศนีย เปรมผล
นางทัศนีย ยงญาติ
นางทัศนีย สิงหสุพรรณ
นางทัศนีย หนอสีดา
นางทัสนัย บุญรอด
นางสาวทายวรรณ แกวสากล
นางทิตธยา สีหลา
นางทิตยา แกวงาม
นางทิพจันทร บุญภา
นางทิพมอญ มณีวงษ
นางทิพยถนอม คนยงค
นางทิพยประภา ธงวิชัย
นางทิพยรัตน จันทรศร
นางทิพยวรรณ ธรรมมา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางทิพยวรรณ สันติภพ
นางทิพยวรรณ สืบสาม
นางสาวทิพยวิภา ผัดออนอาย
นางทิพยวิมล นันตสุข
นางสาวทิพยสุคนธ วงษมณี
นางทิพยสุดา จันทะแมด
นางทิพยสุรพรรณ ศรีวิชัย
นางสาวทิพร แทงจํารัส
นางทิพวดี อัครฮาด
นางทิพวรรณ กองมวง
นางทิพวรรณ การนอก
นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล
นางทิพวรรณ ชางตอ
นางทิพวรรณ ชํานิพงษ
นางทิพวรรณ ประยูรสิทธิ
นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม
นางสาวทิพวรรณ เมฆเมฆา
นางทิพวรรณ ศรคํา
นางสาวทิพวรรณ ศรีอุทัย
นางทิพวรรณ สุภารี
นางทิพวรรณ จันทรสุกรี
นางทิพวัลย เฉยชู
นางทิพวัลย ผลเงิน
นางทิพวัลย โพธิ์เลิง
นางทิพวัลย ภารา
นางทิพาวรรณ มีไชยโย

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางทิภาพร ศรีวิชัย
นางทิวาพร เศรษฐโสภณ
นางทิวารัตน วงศศุภชาติ
นางทิวาวรรณ จันทคัต
นางทิศารัตน อนุสุวรรณ
นางทูลสวัสดิ์ เกตุธานี
นางเทคนิค หนูเสน
นางเทพนรินทร ลาพาสระนอย
นางเทพา สระแกว
นางเทวัญ มณีฉาย
นางเทวาลักษณ ผิวรัตน
นางเทวี วรสาร
นางเทียมจันทร โงนขํา
นางธชกช ศะสิรัตน
นางธญานี คงเมือง
นางธณภรณ หงษทอง
นางธณัฐฐา สยมภาค
นางธนตพร พูนปริญญา
นางธนพร บุญญาธนเตโชดม
นางสาวธนพร ปกษา
นางสาวธนพร เมฆา
นางธนพร เอมดี
นางสาวธนภร จันทรพรม
นางธนภร โสแสนนอย
นางธนวรรณ พลวิชัย
นางธนวัน ภวภูตานนท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนะพร ฉายแสง
นางธนัชนันท แสงอุไร
นางสาวธนัญญา คตธมาตย
นางสาวธนัญญาณ สาระพลเรืองกุล
นางธนัสนันท จริยรัตน
นางธนากร เภาโพธิ์
นางธนาตา พะนงรัมย
นางธนานันต ดียิ่ง
นางธนาภรณ ศักดิ์สนิท
นางธนาภา คูโพนทอง
นางธนารมย วรรณบุรี
นางธนารี ภาวะบุตร
นางธนิดา จารุธีรากุล
นางธนิดา แผนสุพรรณ
นางธนิดา โรงชัยภูมิ
นางธนิตา ปงลังกา
นางธนิตา ศรีเกื้อกลิ่น
นางธนินี การปลูก
นางธมกร ธรณภวัต
นางธรกาญ นามสีอุน
นางธรรมพร นามโส
นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง
นางธฤษวรรณ แสนธิ
นางธวัลกร ทองนาค
นางธัญกัญจน รอดอุตม
นางธัญกาญจน ภาสตโรจน

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธัญชนก รุงสวาง
นางธัญญนันทน คงปาน
นางสาวธัญญสร ขอบชิต
นางธัญญา คําแสน
นางสาวธัญญา ตันติชวลิต
นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต
นางธัญญาภัทร ยากระโทก
นางสาวธัญญารัตน วานานวงศ
นางธัญญาลักษณ พิลาแสน
นางธัญดา โชติโสภณกิตติ
นางธัญดา ศรีวิชัย
นางสาวธัญปภัทร ปรีชา
นางธัญพร นามไพร
นางธัญพร ยมนัตถ
นางธัญพิชชา สังขทอง
นางธัญยธรณ สวโรจนเตโชกิจ
นางธัญรัตน ชัยรินทร
นางธัญรัตน ผลเลไร
นางธัญรัศมิ์ ธีรจิตตินันท
นางธัญลักษณ โททัสสะ
นางธัญลักษณ ศรีสรอย
นางธัญลักษณ อิ่มวุฒิ
นางธัญวณัฐ จันทรกอง
นางธัญวรัตม วงษเทวราช
นางธัญวลัย ราชมี
นางธันยชนก เสาวัง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางธันยธรณ ทานศรี
นางสาวธันยนันท ใจดี
นางธันยนันท ศรีธัญรัตน
นางธันยมัย มลัยไธสง
นางธันยากานต ศรีเรืองโฮ
นางธาดา ชัยศร
นางธานี จับคลาย
นางธารทิพย ทานะ
นางธาราทิพย อินทะเกษ
นางสาวธาริณี มลารวม
นางธาริดา เจิดดีสกุล
นางธิดา ไชยทองศรี
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
นางธิดาทิพย อุทธา
นางธิดารัตน คําขาว
นางสาวธิดารัตน ทองมูล
นางธิดารัตน รัตนตรัยวงศ
นางธิดารัตน ศักดิ์สุจริต
นางธิดาวรรณ อาจมงคุณ
นางธิดาวัณย โคตรคํา
นางธิดาสวรรค มณีรัตน
นางธิติยา เสมอภาค
นางธิพารัตน สายยะโส
นางธิรดา วงษทานมัย
นางสาวธิรารัตน พรมพันธใจ
นางธีรกานต เพชรแกว

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธีรนุช ชาวระนอง
นางธีราภรณ ไชยมงคล
นางธีราวรรณ เจียมวิไล
นางนกนอย เฉยพินิจ
นางนคร ฉันทะปรีดา
นางนงคนิตย จันทรศิริ
นางสาวนงคนุช ชมชายผล
นางนงคนุช อินทรพรหม
นางนงคพงา ศิริกาล
นางนงคเยา ของมวง
นางนงคเยาว พิพัฒนกุล
นางนงครัก อินตะศิลป
นางนงครักษ ธุระนนท
นางนงครักษ เคนไชยวงษ
นางนงครักษ พอบุตรดี
นางนงคราญ โฉมทนงค
นางนงคราญ ติกุล
นางสาวนงคราญ บุญทน
นางนงคราญ มณีกุล
นางนงคราญ ละเลิศ
นางนงคราญ สีคุณน้ําเที่ยง
นางนงคลักษณ ตาวงษ
นางนงคลักษณ พาลี
นางนงชกร ประสีระเตสังข
นางนงนภัส นุตะดี
นางนงนาฏ ดีชื่น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางนงนาถ ดวงบุบผา
นางนงนาถ แฝงสีคํา
นางนงนิต ปดถามา
นางนงนุช กานเหลือง
นางนงนุช ดั้งชารี
นางนงนุช ธรรมวิเศษ
นางนงนุช ปญญาวัฒนศิริ
นางสาวนงนุช ปญญาศรี
นางนงนุช ภูขาว
นางสาวนงเยาว งามไตรไร
นางนงเยาว ทองวันดี
นางนงเยาว นาคจํารูญ
นางนงเยาว นิธิพรเดชะ
นางนงเยาว ปกกลาง
นางนงเยาว พึ่งสวาง
นางนงเยาว ภูแตมนิล
นางนงเยาว ภูมิวารินทร
นางนงเยาว ยอดแกว
นางสาวนงเยาว สามารถ
นางนงเยาว สีแกว
นางสาวนงรัตน วงศศรี
นางนงลักษณ คงเฉลิมวัฒน
นางนงลักษณ คงไชย
นางนงลักษณ คําภูเงิน
นางนงลักษณ ตันเฮง
นางนงลักษณ แถวโสภา

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนงลักษณ เทียมจันทร
นางสาวนงลักษณ ฟูสันติ
นางนงลักษณ ภูมิศรีแกว
นางนงลักษณ วิไลวงศเสถียร
นางนงลักษณ ศรีทอง
นางนงลักษณ ศรีนาง
นางนงลักษณ สุขจิตร
นางนงลักษณ เสตพันธ
นางนงลักษณ อุนประเสริฐ
นางนงศรี บุญยอด
นางนฑีทิพย ตันตระรุงโรจน
นางนบชุลี ตะกลมทอง
นางสาวนพคุณ ปยาโยค
นางนพมาศ เสนาโยธี
นางนพรัตน แกวเกิด
นางนพรัตน งามเผา
นางนพรัตน ใจสวาง
นางสาวนพรัตน ทรงประโคน
นางสาวนพวรรณ ธีระชลาลัย
นางสาวนพวรรณ ปามุทา
นางนพวรรณ มุงคุณคําแสน
นางนพวรรณ วนิชพิมลอนันต
นางสาวนพาพันธ เนาวแกว
นางสาวนภสร เขียวสมอ
นางนภสร เลิศศรี
นางสาวนภสร หลุมทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวนภัค คงสมบูรณ
นางนภัสนันท ขวัญจา
นางสาวนภัสฤน ประธรรมสาร
นางนภัสสร สุคันธสุวรรณ
นางนภา สุพรรณผิว
นางสาวนภาทิพย บุญผาสุข
นางสาวนภาพร ณ ลําพูน
นางนภาพร ดาแกว
นางนภาพร บัวทอง
นางนภาพร พลหิรัญ
นางนภาพร มาตขาว
นางสาวนภาพร ลุสมบัติ
นางนภาพร สรอยมงคล
นางนภาพรรณ อวนพรหมมา
นางนภาภรณ ชางไชย
นางนภาภรณ บุญเย็น
นางนภารัตน จันทรขํา
นางนภาวรรณ รีรมย
นางนมิตา อาจเวทย
นางสาวนรรฆทวรรณ คําอาจ
นางนรากร เพ็งผอง
นางนรากร ศรีวาป
นางนราภรณ ตูมโฮม
นางนริศรา จันทรเสนา
นางสาวนริศรา น้ําเงิน
นางนริศรา ปราบมาก

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนริศรา พันโสดา
นางนริศรา มหาวรรณ
นางนริศรา สุขสวัสดิ์ภัทร
นางนริศรา หอมหวล
นางนริสรา สมุทรทอง
นางนฤเนตร มีบุญ
นางนฤมล กัลยาณวัตร
นางสาวนฤมล คําวัง
นางนฤมล จูมทอง
นางนฤมล เฉิน
นางนฤมล ตะภูเขียว
นางสาวนฤมล ทองสุข
นางนฤมล นวมพันธ
นางนฤมล บุญเจริญ
นางนฤมล ประพันธพจน
นางนฤมล ปรีชานุกูล
นางสาวนฤมล ปาวพรม
นางสาวนฤมล ภววิจารณ
นางนฤมล ภูเจริญ
นางนฤมล ราชชมภู
นางสาวนฤมล ลาน้ําเที่ยง
นางนฤมล วรรณวิจิตร
นางนฤมล ศรีสุคนธ
นางนฤมล สุตะพันธ
นางสาวนลัทพร ปวงไชยา
นางนลินรัตน เกษร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางนลินสุดา ชางเหล็ก
นางนลินาสน ยาวิไชย
นางนลินี ฟาสาร
นางนวนนัย คําหลา
นางนวนัฏ อินปน
นางนวนิดา คุมสวัสดิ์
นางนวนิต ศรีเครือดง
นางนวนิตย เชาวนะกิจ
นางสาวนวพร ขันทอง
นางนวพร ถึงประเสริฐ
นางนวพร ศรีแกวทุม
นางนวพรรณ ภูโสภา
นางนวพรรษ พวงไธสง
นางนวมน เจนพานิช
นางสาวนวรัตน หอมสุด
นางสาวนวลแข บุนนาค
นางนวลงาม ปนะถา
นางนวลจันทร ปกปอง
นางนวลจันทร ผาใหญ
นางสาวนวลจันทร สิงหรา
นางสาวนวลจันทร สุกใส
นางนวลจันทร สุแพง
นางสาวนวลจันทร สุวรรณศรี
นางสาวนวลจันทร องคสถาพร
นางนวลฉวี รัตนกุล
นางนวลพรรณ ชูศิริ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนวลยงค วัชรนิรันดร
นางนวลใย ดาหลวงมาตร
นางนวลใย สุทธิพิทักษ
นางนวลรัตน เรืองกุลชวพงศ
นางนวลลออ กาวิแหง
นางนวลละออง ชมเมือง
นางสาวนวลศรี ทองชุม
นางสาวนวลหงษ อมาตยคง
นางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร
นางนวะนิตย สรอยบุดดา
นางสาวนัชชา สวัสดิ์พรไพบูลย
นางนัฎฐกานต ดวงพร
นางนัฎฐวรรณ สมเลข
นางสาวนัฎฤทัย เสนาไชย
นางนัฐวรรณ ฬาทอง
นางนัทพร บุตตะกุล
นางนันทกา สุภา
นางนันทกา อันทรบุตร
นางนันทนภัส คลายศรี
นางนันทนภัสร ภักดีบรรดิษฐ
นางนันทนา คําสุข
นางนันทนา จําปาเทศ
นางนันทนา ชะวูรัมย
นางนันทนา บัวสุข
นางนันทนา มีฤทธิ์
นางนันทนา มีสัจจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางนันทนา อินทรสุภา
นางนันทนาภรณ รักษสายฤทธิ์
นางนันทนิชา วรรณโชติวัฒน
นางนันทนิตย สืบรอด
นางนันทพร ประเสริฐสังข
นางสาวนันทพร สังอรดี
นางนันทภัค แตงทอง
นางนันทรัตน ไชยคํา
นางนันทวัน ฉิมมานุกูล
นางนันทวัน สิมลา
นางนันทัชพร โชติทอง
นางนันทัชพร ศรีเชย
นางนันทินี วงษพานิช
นางนันทิยา แกวบังวัน
นางนันทิยา รสจันทร
นางนันทิยา ฤทธี
นางสาวนันทิยาวรรณ สรสิทธิ์
นางนันทิรา คําจีน
นางนันทิรา เวียงทอง
นางนันทิวัลย สืบสุนทร
นางนัยนา คําเภา
นางนัยนา จึงพัฒนา
นางสาวนัยนา ทองเสภี
นางนัยนา เทพนามวงค
นางสาวนัยนา แผนทอง
นางนัยนา ใยเยื่อ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนัยนา เลปนานนท
นางนาคแกว ธุรารัตน
นางสาวนาฎยา วงคชุม
นางนาฎอนงค บุญวิเศษ
นางนาฏจพร ไชยคําภา
นางสาวนาฏเฉลียว อนอินทร
นางสาวนาฏพงศ ชัยวิเศษ
นางสาวนาตยา ยวนยี
นางนาตยา รินทะ
นางนาถญาณี คําสัตย
นางสาวนาถอนงค ออนจิตร
นางนารถฤดี ชอบทําเหมือน
นางนารถฤดี หาญชัย
นางนารี จันทะจร
นางนารี ไชยสี
นางสาวนารี ปรีดี
นางนารีรัตน เถิงเพ็งพัน
นางนารีรัตน นะคะสอน
นางสาวนารีรัตน โบบทอง
นางนารีรัตน วงษนู
นางสาวน้ําคาง บุญจีน
นางน้ําคาง สุขชู
นางน้ําทิพย เกตุพละ
นางน้ําทิพย เกษมสินธุ
นางสาวน้ําทิพย งามเฉลียว
นางน้ําทิพย ทองนอย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวน้ําทิพย ศรีสัจจารักษ
นางสาวน้ําผึ้ง สวนงาม
นางน้ําผึ้ง ฮอเจริญทรัพย
นางน้ําฝน พัชรพงศศานต
นางน้ํามนตทิพย ใหมคามิ
นางน้ําออย เมืองนาคิน
นางสาวนิจจันนท ปราสาฑสุวรรณ
นางนิจรี เนตรเถื่อน
นางนิจวดี มูลวงศ
นางนิตประภา เนตรวีระ
นางนิตยดา ดวงมาลย
นางนิตยา กรมดิษฐ
นางนิตยา การถัก
นางนิตยา กุสลจีรัง
นางนิตยา จารุมาศ
นางนิตยา เชื้อขาว
นางนิตยา เถาวโท
นางนิตยา ทองแถม
นางนิตยา ทองสุกงาม
นางนิตยา ทองแสง
นางสาวนิตยา นะพินธุ
นางนิตยา ผลสุข
นางนิตยา เผือดจันทึก
นางนิตยา พละไกร
นางนิตยา พิมพจันทร
นางนิตยา ภัททิยไพบูลย

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิตยา มาคะดิลก
นางสาวนิตยา เมนแยม
นางนิตยา ยี่สารพัฒน
นางสาวนิตยา ระวิงทอง
นางนิตยา วงศตะ
นางนิตยา วัชรานุกูลกิจ
นางนิตยา วานิชพิพัฒน
นางนิตยา สอสอน
นางนิตยา สุขประเสริฐ
นางนิตยา ออนพรม
นางสาวนิตยาพร ลาลุน
นางสาวนิติพร เนติ
นางนิทธิรา คลองแคลว
นางนิทรา คุณนิธิกร
นางนิธิกานต สีชมภู
นางสาวนิธิดา ศิริโยธา
นางนิธิตา นันทวิสิทธิ์
นางนิธินันท ธนะจิตตสิน
นางนิพา บุญกอง
นางนิพาภรณ คะลีลวน
นางนิภา กัญญพันธ
นางสาวนิภา โควัง
นางนิภา ฉิมฉวี
นางนิภา ถนอมวงษ
นางนิภา เที่ยงสันเทียะ
นางนิภา ธรรมมิญช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางนิภา บุญเลิศ
นางนิภา รัตนพร
นางนิภา อุตรา
นางนิภาพร การนา
นางนิภาพร ฉิมพาลี
นางนิภาพร ดวงบุตร
นางสาวนิภาพร นาออน
นางนิภาพร พันธศรี
นางสาวนิภาพร อาจหาญ
นางนิภาพร อาจหาญ
นางสาวนิภาพร อินเนียม
นางนิภาพรรณ กลางพรม
นางนิภาพรรณ ออมิตา
นางนิภาพิมพ ปมปา
นางนิภาภรณ ประพันธ
นางนิภาภรณ เรืองวงษ
นางนิภาภรณ ลุนภูงา
นางนิภาภรณ อินทสิทธิ์
นางนิภาภัทร นกชัยภูมิ
นางนิภารัตน บุญชิต
นางนิ่มนวล ดวงประสิทธ
นางนิ่มนวล ดาวนันท
นางนิ่มนวล โพธิ์ศรี
นางสาวนิยดา ไชยโย
นางนิยนันท ถาวรรัตน
นางนิยม จันทรศรีรัตน

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิรชร ปรุงฆอง
นางนิรมล แกวดี
นางนิรมล เจียมวิจักษณ
นางนิรมล สัตยซื่อ
นางนิรมล แสงจําป
นางสาวนิรมล อินทรโสม
นางนิรวัลย ปะมาคะเต
นางนิรัชชา วิเชียรตนนท
นางนิรันดร จันลาวงศ
นางนิราวัลย สิงหะกุล
นางนิรินาจ โพธิ์ไฮ
นางนิฤมล จันทรดาเสือ
นางนิลวรรณ มันตะสูตร
นางนิลุบล เจริญพันธ
นางนิวรรณญา อุทัยรังษี
นางนิศา ศาสตรศรี
นางสาวนิศากร จรชื่น
นางนิศากร ออนละมุล
นางสาวนิศาชล กานจักร
นางนิศาชล อนุพันธ
นางนิศานาถ ชวติ
นางนิศานาถ นารี
นางนิศารัตน ไชยมูล
นางนิสาร พานิช
นางนิอร โอนประจํา
นางนีรนุช ชามนอย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวนีรวัจน คอกองเงิน
นางนีวรรณ นันทราช
นางนีฬนันท บุญคํา
นางนุจริน โชติญาโน
นางนุชทิรา สุรสูรย
นางนุชนภา คําศิริรักษ
นางนุชนาฎ โพธินําแสง
นางนุชนาฏ มาตราช
นางนุชนาถ จิตตรัตนเสนีย
นางนุชรา โพธิ์ไทย
นางสาวนุชราวรรณ บุญทวี
นางนุชรี บัวคีรี
นางนุชสรา ดะรงค
นางนุสรา ผายผา
นางเนตรชนก คงทน
นางเนตรชนก ปดภัย
นางเนตรดาว ปทุมวัน
นางเนตรนภา ฉายศิริ
นางสาวเนตรนภา สาระภี
นางเนาวรัตน คงฉนวน
นางเนาวรัตน บุตรคําโชติ
นางเนาวรัตน ประครองญาติ
นางเนาวรัตน ปาวิชัย
นางเนาวรัตน รุงแจง
นางสาวเนาวรัตน ฮวมกี่
นางเนืองนิตย พลนงค

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางโนรี โพธิ์เดช
นางบงกช พลอยสวัสดิ์
นางสาวบงกช พูลเกษม
นางบงกช สุดใจ
นางบงกชธร วุฒิธิติธาดา
นางสาวบรรจง เจริญศรี
นางบรรจง พุมนาค
นางบรรจบ ไชยชาติ
นางบรรยง ไกรกิจราษฎร
นางบริสุทธิ์ มะธิมะนัง
นางบังอร ดุมกลาง
นางบังอร ทิพนัส
นางบังอร ทิพยสุข
นางบังอร นัดทะยาย
นางบังอร บุญหลา
นางบังอร เปยทอง
นางบังอร พลลม
นางบังอร พุกยี่
นางบังอร เพริดพราว
นางบังอร เพิดภูเขียว
นางสาวบังอร ศรีคําภา
นางบังอร ศรีสวัสดิ์
นางบังอร ศีลแสน
นางบังอร แสนหลาบคํา
นางบังอร อยูสุข
นางบังอรรัตน หาญบําราช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางบังอรอินทร รังกลิ่น
นางบัญชา ศรีปญญาวุฒิ
นางบัญญัติ ชนเพชร
นางบัญญัติ ไชยศาสตร
นางบัญญัติ เปรมศิริวงศ
นางบัว มูลมณี
นางบัวแกว ทรงศิลา
นางบัวไข กองไตรย
นางบัวไขนภา นาหัวหนอง
นางบัวคํา ประดิษฐจา
นางสาวบัวถิน เตชนันท
นางบัวทอง รัตนเวฬุ
นางบัวผัน ทองภาพ
นางบัวผาย ทาเกิด
นางบัวพัน บุญยรัตน
นางบัวพันธ โชติจําลอง
นางบัวพิศ จันตะ
นางบัวเพ็ชร จอมคําสิงห
นางบัวรอง เชิดตระกูลศิลป
นางบัวเรียน มีลา
นางบัวลอย สุวรรณกาศ
นางบัวลี นามวา
นางบัวสอน ทองตา
นางบานชื่น กาศสมบูรณ
นางบานเย็น ทุมสะกะ
นางบานเย็น พรหมเทศ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางบานเย็น ยอดเขื่อง
นางบําเพ็ญ ไชยศรี
นางบําเพ็ญ นิลศรี
นางบําเพ็ญ สุขสูงเนิน
นางบุญกอง นอยพรหม
นางบุญชื่น ดาวเรือง
นางบุญชุม คําทอง
นางบุญชู แกวแกน
นางบุญญาพร นรสาร
นางบุญญาภรณ ธิตานนท
นางบุญตา วงศอมรเวช
นางบุญเต็ม สุวรรณา
นางบุญเตือน ฟุงสุข
นางบุญเตือน ศิริมูล
นางบุญนา ภูมิถาวร
นางบุญนํา แจมฟา
นางบุญนํา เที่ยงดี
นางบุญนํา บุญถนอม
นางสาวบุญประคอง อํามาตรทัศน
นางสาวบุญมา กาลภูธร
นางบุญมี ปนใจ
นางบุญยงค สายบุตร
นางบุญยอด นันตะสุข
นางบุญยืน สุขสําโรง
นางบุญรอง พรมสอน
นางบุญรอด ปนโภชา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางบุญรัตน ไกรอนันต
นางบุญราศรี ชิณวงษ
นางบุญเรียม แพรกสงฆ
นางบุญเรือง บางทวี
นางสาวบุญเรือง พรมภักดี
นางบุญเรืองศิลป ชาวดอน
นางบุญลือ ชิณวงษ
นางบุญเลิศ เจนคจบ
นางบุญเลื่อน แกนจันทร
นางบุญศรี ถาวรพันธ
นางบุญสง ถนอมสัตย
นางบุญสง นรเนตร
นางบุญสนอง สุขบุญ
นางบุญสม ขิขุนทด
นางสาวบุญสม ตรีปญญา
นางบุญสม ประเสริฐสังข
นางบุญสิริ หมื่นโรจน
นางบุญหนวย สุวงศ
นางบุญหนา บุญเรือง
นางบุญให เพงผล
นางบุณณดา เจริญสุข
นางบุณยกานต โสภาภาร
นางบุณยรัตน เพ็งศรี
นางบุดดี สมบูรณ
นางบุตรี รังสิยีรานนท
นางบุบผา ไตรงาม

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางบุปผา ชิณนะพงศ
นางบุปผา ทองนอย
นางบุปผา บุญธรรม
นางสาวบุปผา พรมศรี
นางบุปผา มุระชีวะ
นางบุปผา ศิริกุล
นางบุรินรัตน ขันอาสา
นางบุศรา มุขธระโกษา
นางบุศรา วงษมา
นางบุศรินทร การชงัด
นางบุศรินทร ตัณฑพาทย
นางบุศรินทร วันนาหมอง
นางบุษกร แชมชะเอม
นางบุษกร ตั้งจิตธรรม
นางบุษกร สําโรง
นางบุษกรณ พรหมพิลา
นางบุษฎี วงศสุกรรม
นางบุษดี แดนดี
นางบุษบง ประพันธ
นางบุษบงก บัวพิมพ
นางบุษบงค โพธิรอด
นางสาวบุษบา นาอุดม
นางบุษบา พูนทวีสิน
นางสาวบุษบา ฤกขะเมธ
นางสาวบุษบา ลือวันคํา
นางบุษบา ศิริจันโทภาส

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางบุษบา สิงหคํา
นางสาวบุษบา อามีน
นางบุษบา อุนอาวรณ
นางบุษยพรรณ คนใจบุญ
นางบุษยา คําจันวงษา
นางบุษรา โพธิ์นอก
นางบุษราคัม พุทธชาติ
นางบุษราพรรณ ปอสาย
นางบุษราภรณ กลอมจิตต
นางบุษราภรณ ชาวทอง
นางบุษริน ประเสริฐรัตน
นางสาวบุหงา คันธารส
นางบุหลัน องคสุนทร
นางเบญจ ฉายารักษ
นางเบญจพร ฉินอังกูร
นางเบญจพร โพธิ์วอ
นางสาวเบญจพร สีสุกอง
นางเบญจภรณ นาคนิล
นางเบญจมาศ จงเจริญ
นางเบญจมาศ จันทราสินธุ
นางเบญจมาศ ธรรมศุภินทร
นางเบญจมาศ นันทะรัตน
นางเบญจมาศ พวงเพชร
นางเบญจมาศ มาวรรณ
นางเบญจมาศ สิมลี
นางเบ็ญจมาศ พืชนอก

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเบญจรัตน พวงคํา
นางเบญจลักษณ ลีนาราช
นางเบญจวรรณ คันยุไล
นางเบญจวรรณ แนวหลา
นางเบญจวรรณ พงคสกุล
นางเบญจวรรณ สาริกา
นางเบญจวรรณ อาษา
นางสาวเบญจา จินดารัตน
นางเบ็ญจา สุกใส
นางเบญจาภัค สนองหงอก
นางเบญทิพ ศรีเรือง
นางปณัสนันท กิติชัยเดชอนันต
นางปณิตนันท นอยทรง
นางปทุมทอง นุชประไพ
นางปทุมรัตน ใจดี
นางปทุมรัตน สายหยุด
นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจันทร
นางสาวปนัดดา พงศมาลี
นางสาวปนัดดา พวงอก
นางปนัดดา ภัทรวงศวิสูตร
นางปนัดดา โภคสวัสดิ์
นางสาวปนัดดา วรสาร
นางปนัดดา ศรีชัยศักดิ์
นางสาวปนิดา ทองเปลว
นางสาวปภัสณา โนมพรรณ
นางปภัสรา ใจทาน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางปภาดา ชูศรีวาส
นางปภาดา ดวยคุมเกลา
นางปภาดา ทรัพยอนันต
นางปภาวดี ศรีลาศักดิ์
นางปภาวี คําปญโญ
นางปภินพิทย ฟนเฟองฟู
นางสาวปรพรรษวรรณ ทองแจม
นางประกาย จันทพันธ
นางสาวประกาย บรรลัง
นางประกาย ปาวงค
นางประกายกาญจน จรัสแสง
นางประกายดาว เครือเขื่อนเพชร
นางประกายพร สุพรรณพงศ
นางประกายมาศ พิมพหานาม
นางประครอง แกวดวงเล็ก
นางประคอง พุมเนตร
นางประคองศรี วันเมฆ
นางประชิต ไชยสุยะ
นางประณยา บุญลือ
นางประณีต สิงหโคตร
นางประดับ โกติรัมย
นางประดับศรี ชุปวา
นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
นางประทัย กุลสอน
นางประทานพร สุดาปน
นางประทีป คงทัน

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประทุม กรุดเนียม
นางประทุม บุญสุภา
นางประทุม ผิวผอง
นางประทุม ลิ้มมณี
นางประทุม หัตถศาสตร
นางประทุมมาลย ศรีสาธร
นางประเทือง สูสวัสดิ์
นางประเทืองทิพย แกววิเชียร
นางประนอม คลายรักษ
นางประนอม ตรีศักดิ์
นางประนอม ทองแจม
นางประนอม พรมมารักษ
นางประนอม เรืองทิพย
นางประนอม วุฒิพันธ
นางประนอม ศรีสารคาม
นางประนอม แสนคําดี
นางประนอม โอมาก
นางประพิม มงคลศิริ
นางสาวประพิมพพรรณ วรฉัตร
นางสาวประไพ กรมวงศ
นางประไพ ชมภูพันธ
นางประไพ ชัยสมบัติ
นางประไพ ดิษฐกระโทก
นางประไพ ธุงจันทร
นางประไพ สุวรรณชนะ
นางประไพ เหรียญทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางประไพจิตต ทองคํา
นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล
นางประไพพรรณ บัวเพชร
นางประไพพิศ บุญหนัก
นางประไพวรรณ พัฒนสระคู
นางประภัสศร เพ็ชรจอหอ
นางประภัสษร จักรบุตดา
นางประภัสสร ดีรักษา
นางประภัสสร ดีอุน
นางประภัสสร บุภู
นางประภัสสร พวงจินดา
นางประภัสสร ศรีทอง
นางสาวประภัสสร อมรสิน
นางประภา ศรีจันทรา
นางประภากร สาโสธร
นางประภาพร คนชุม
นางประภาพร คลังบุญครอง
นางประภาพร คําศรี
นางประภาพร จันทรณรงค
นางประภาพร ธงหาร
นางประภาพร บุญมา
นางสาวประภาพร สุขพูล
นางประภาพร สุดแสวง
นางประภาพร สุทธิธาดาทับทิม
นางประภาพร แสงรัตน
นางประภาพร เหนือโท

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประภาพรรณ คิดถูก
นางประภาพรรณ พั่วแพง
นางประภาพรรณ เมธีเสถียร
นางประภาพิศ ปองคํา
นางประภาภรณ ใจกลา
นางสาวประภาภรณ เชยวัดเกาะ
นางประภารัต มีเหลือ
นางประภาวดี จตุวิริยะพรชัย
นางประภาวะดี ปาแดง
นางประภาวี ปลงจิต
นางประภาศรี พันธุ
นางประภาศรี รักษการรุงเรือง
นางประภาศรี สุทะปา
นางประภาสิริ บุตรโส
นางประยงค ขันเงิน
นางประยงค ชุมทอง
นางประยรู ลํายงหอม
นางประยูร ฝงชลจิตต
นางประยูรศรี สมใจ
นางประโยชน ชื่นใจ
นางประวิตรา กลาหาญ
นางประวิน อรรคฮาต
นางประวีณา พิมพตะครอง
นางประเวศ ศรีลี
นางประสงค โหมดเขียว
นางประสบ ชมชื่น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวประสิทธิ์ ศรีมงคล
นางประสิทธิ์ สิงหกัมพล
นางสาวประเสริฐ ดีสูงเนิน
นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน
นางประหยัด แกวคูณ
นางประหยัด ลองจํานงค
นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง
นางปรัชพร บุญฤทธิ์ปรีดา
นางปรัศนีย ทิพฤาตรี
นางปรัศมา เส็นติหยะ
นางปรางฉวี อินทนนท
นางปราณี กลิ่นจันทร
นางปราณี กาละพันธ
นางปราณี แกวประชุม
นางปราณี แกวพวง
นางสาวปราณี เขียวเพชร
นางปราณี โคตรโสภา
นางปราณี เจริญเขต
นางปราณี ตาระกา
นางปราณี นราดุลย
นางปราณี บัวชุม
นางปราณี บุญณราช
นางปราณี บุญไทย
นางปราณี ประสิว
นางปราณี แปงใจ
นางสาวปราณี ฝายคํามี

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปราณี พรหมภักดี
นางสาวปราณี พิชญกุลมงคล
นางสาวปราณี เพชรแกว
นางปราณี โพธิหอม
นางปราณี รอบจังหวัด
นางปราณี ลํานวล
นางปราณี วงษทอง
นางปราณี สมถวิล
นางปราณี สวนทิพย
นางสาวปราณี เสียงล้ํา
นางปราณี หนูขาว
นางปราณี หมื่นระยา
นางปราณี องอาจ
นางปราณี อักษรนิตย
นางปราณีต จิตดี
นางปราณีวรรณ ลือขุนทด
นางสาวปรานอม จรรยา
นางสาวปรานี ทรัพยพล
นางปราโมทย บุญมีมาก
นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมยนาฎ
นางปรารถนา แสงระวี
นางปราศรัย ปรีชาเสถียร
นางสาวปริญญา รักษาราษฎร
นางปริญญา วิริยะ
นางปริณี ตระกูลไพบูลยกิจ
นางปรินดา แถลงกิจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางปริยานุช ใตโพธิ์
นางปริยามญชุ สรรพการ
นางปริศนา เชื้อคําเพ็ง
นางปริศนา วงศอนันต
นางปริษฐา จงจํารัสพันธ
นางปรีดา มานะกลา
นางปรีดา หมานมานะ
นางสาวปรีดานันท จันทรจอม
นางปรียนันท เจษฎางกูร ณ อยุธยา
นางปรียนันท ดวงแกว
นางปรียา จันทรสิงห
นางปรียา พันธจํานงค
นางสาวปรียา แสนทวีสุข
นางปรียานี ศรีถาวร
นางปรียาภรณ ไทรงาม
นางปรียารัตน ปททุม
นางปลิตา เหลารัตนศรี
นางสาวปวรรณ แกววิริยะกิจกูล
นางปวริศา กันกระโทก
นางปวริศา ศรีธุวานนท
นางปวันรัตน ขุนศรีรักษา
นางปวานี ศรีหาเมฆ
นางปวีชญา บัวลอย
นางปวีณธิดา ทองจันทร
นางปวีณา ทองคง
นางสาวปวีณา ธิติวรนันท

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

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปวีณา นอยดี
นางปจฉิมา อินทะโชติ
นางปญจนา ปานิเสน
นางปญจมา พันสุดนอย
นางปญจรัศม แซตัง
นางปญชนิตย โอปน
นางปญญานารถ กองแกว
นางปญธนิษฐ วงศมุลาลี
นางปณฑารีย แกลวเกษตรกรณ
นางปทมา ดวงสุวรรณ
นางปทมา ดะรีพัตร
นางปทมา ถาปาลบุตร
นางปทมา ศิริพันธุ
นางสาวปทมาพร พันธุชัย
นางปทมาพร สุภาเจริญ
นางปทมาภรณ มวงมูลตรี
นางปทมาวดี หมั่นพลศรี
นางปาจรีย สินบํารุง
นางปาณวาส ศรีวรรณรัตน
นางปาณิสรา วุฒิสาร
นางปาณิสา สายพิมพ
นางปานทอง ยั่งยืน
นางปานทิพย ทับเที่ยง
นางปารณีย โกศัลวัฒน
นางปารณีย โทศรี
นางปารณีย เลี้ยงสกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕

นางปาริชาติ ชินอาจ
นางปาริชาติ ดวงดี
นางปาริชาติ เทนอิสสระ
นางปาริชาติ ยุวเสถียร
นางสาวปาริชาติ วัดแกว
นางปาริชาติ สินทรัพย
นางปาริสา อรามเรือง
นางปารียา ทวีศักดิ์
นางปาลิดา โคตรสมบัติ
นางสาวปติ พิมพบุตร
นางปนเกศ มณีเนตร
นางปนแกว วังคะฮาต
นางปยการย ครุฑเหิร
นางปยธิดา บํารุงสงฆ
นางปยนันท วัฒกีเจริญ
นางปยพร ภาวมิ่งมงคล
นางปยรัตน วันทา
นางปยลักษณ ศิลาแดง
นางปยวดี สมจิตต
นางปยวรรณ จึงตระกูล
นางปยะฉัตร ยั่งยืนนาน
นางปยะฉัตร แสงงาม
นางปยะนาถ จุลอําพันธ
นางปยะนุช นารอง
นางปยะนุช บัวถา
นางปยะนุช พรมสุทธิ์

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวปยะพร กิฬาพันธ
นางปยะพร แกวกลึงกลม
นางปยะพร วิชาชัย
นางปยะมาศ ขวานคร
นางปยะมาศ ภูพันธศรี
นางปยะรัฐ จําเนียรพันธุ
นางสาวปยะรัตน กอก็ศรี
นางปยะรัตน ใจเย็น
นางปยะสุดา จอมหงษ
นางปยานันต บุรณะสุทธิ์
นางปยาวรรณ เมฆจรัสกุล
นางปลันธน วงษบานดู
นางสาวปุญณพัฒน ลาภา
นางสาวปุญศฑริกา ประสานพันธ
นางปุณณภา ธรรมราษฏร
นางปุณยนุช ผลไม
นางปุณยนุช พิมพานราทร
นางปุณยวีร ยุนประยงค
นางปุณยา จารุแพทย
นางปุณยาวีย งอยปดพันธ
นางปุณิกา เรืองวงษ
นางเปรมจิต ผาคํา
นางสาวเปรมจิตต ไชยประณิธาน
นางสาวเปรมทิพย เผือกพันธ
นางเปรมฤดี สุตตะคาร
นางเปรมฤทัย สุทธิแพทย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗

นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล
นางเปรมิกา ตนโพธิ์ธรรม
นางไปรญาภรณ บุญกูลคุณากร
นางไปรดา เกตุไชยเลิศ
นางสาวไปรมา ศุภมาตร
นางผกาแกว รัตนวิจิตร
นางผกางาม กระเวนกิจ
นางผกาพัน ดวงดี
นางผการัตน สุวรรณโรจน
นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน
นางผณินทร แซอุย
นางผดุง ดวงสะดี
นางผองพรรณ จันทะเนตร
นางผองพรรณ นันทราช
นางผองพรรณ หีบแกว
นางผองพรรณ คงทน
นางผองพันธ แพงบุดดี
นางผองศรี งาวกาเขียว
นางผองศรี บุญมา
นางผองศรี บุตรวัง
นางผองศรี พรมแสง
นางผองศรี ภูมินันท
นางผองศรี มโนชมภู
นางผองศรี เมธาภัทรกุล
นางผองศรี อาจยิน
นางผองใสย บังบัวบาน

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางผาดเรณู พลเยี่ยม
นางผานิต พรมที
นางสาวผุสดี จิระวัฒนกิจ
นางสาวผุสดี ชลานนท
นางผุสดี บุญตา
นางผุสดี สิงหทอง
นางพงษรัตน รักไทย
นางพงษศรี แสงนาโก
นางพงษสุดา มณีไสย
นางพจนา ขาวสอาด
นางพจนา เพ็ญนวลประเสริฐ
นางสาวพจนา วานิชกุล
นางพจนิล แสงศรี
นางพจนี ตอศรี
นางพจนี ปนะสุ
นางพจนี เหล็กกลา
นางพจนีย มนูญญโสภิต
นางพจนีย สิงหเสวก
นางพจมาน นากอนทอง
นางพจมาน สิทธิวงศ
นางพจมาน เสี้ยมแหลม
นางพชิราวัณย จํานงนิจ
นางพณวรรณ เต็มราม
นางพนม บุญศรีโรจน
นางพนมพร ชมผา
นางสาวพนมพร ชินชนะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙

นางพนมพร ธาตุไพบูลย
นางพนมพร พรมมินทร
นางพนมวัน เพ็ญศิริวรรณกุล
นางพนอ ยอดตลาด
นางพนอจิตร ดุจจานุทัศน
นางพนัชกร แปลงศรี
นางพนา แผนสมบูรณ
นางพนากร กุชะนันท
นางพนารัตน เลิศเสม
นางพนารัตน หมวกเอี่ยม
นางพนารัตน อุดมทรัพย
นางพนิกานต สุธา
นางสาวพนิดา ไชยชุน
นางพนิดา บุญค้ํา
นางพนิดา เย็นเพชร
นางพนิดา อุทุม
นางสาวพยอม แกวโยธา
นางพยอม ฤทธิชาญชัย
นางพยอม โลศิริ
นางพยอม วรไวย
นางพยอม สตาสิทธิ์
นางพยอม สังฆะกาโร
นางพยอม สีมาวงษ
นางพยุงจิตร ปญญาพงษเมธ
นางพยูง ไชยกิจ
นางพเยาว จันทรเสน

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๕๙๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพเยาว ไรกลาง
นางพเยาว เหมือนหมาย
นางสาวพรกรุณา ศรีเมืองบุญ
นางสาวพรจิตร กลางประพันธ
นางสาวพรชนก เขียนวงศ
นางพรชนก อุปดี
นางพรฐิตา ฤทธิ์รอด
นางพรทิพย กุลนะวงษ
นางพรทิพย คูรัตน
นางสาวพรทิพย ชลธี
นางพรทิพย ชาญจําลอง
นางพรทิพย ดียางหวาย
นางพรทิพย ตนเงิน
นางพรทิพย ทัศนบุตร
นางพรทิพย ธงไชย
นางพรทิพย นรภาร
นางพรทิพย นุกูลกิจ
นางพรทิพย บุญเลิศ
นางสาวพรทิพย พึ่งฝง
นางสาวพรทิพย พุจารย
นางพรทิพย ภวภูตานนท
นางพรทิพย รวิยะวงศ
นางพรทิพย ระวะใจ
นางพรทิพย ศรีชัยมูล
นางพรทิพย ศรีรักษ
นางพรทิพย สมบูรณกิตติกร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๖๒๑

นางพรทิพย สมสอน
นางพรทิพย หลาจางวาง
นางพรทิพย หาแกว
นางพรทิพย อัจฉริยศักดิ์ชัย
นางสาวพรทิพย อุดร
นางพรธิดา โสมาบุตร
นางพรธิภา แสงเรือง
นางพรนภัส ชานุชิต
นางพรนภา มาละอินทร
นางพรนิชา ทะยอมใหม
นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
นางพรประภา สาคํา
นางพรพรรณ เกิดประสิทธิ์
นางพรพรรณ ทรงงาม
นางพรพรรณ ผุยมูลตรี
นางพรพรรณ ภูนาเหนือ
นางพรพรรณ เสนาโยธี
นางสาวพรพรรณ หนูเมือง
นางสาวพรพิชญา วงคษา
นางพรพิมล พันธอาทิตย
นางพรพิมล ภูชงค
นางพรพิมล มะลิรส
นางพรพิมล ยอดศรี
นางพรพิมล หาญอาษา
นางพรพิมาน ยุบลวัฒน
นางพรพิไล จันทะภา

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๖๔๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพรพิศ อิ่มเอิบ
นางพรพิสมัย ดรหลักคํา
นางพรเพ็ญ จันทรเจริญ
นางพรเพ็ญ บุญสงค
นางพรเพ็ญ สันติกันต
นางพรเพ็ญ อินทรทอง
นางพรไพร ภูลายใบ
นางพรภิมล รมสบาย
นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป
นางสาวพรรณทิพย ตนเถา
นางพรรณนภา บรรเทากุล
นางพรรณพร ซองการ
นางพรรณพร บุญทศ
นางสาวพรรณพร สงวนเขียว
นางพรรณพิศ จันทสุวรรณ
นางพรรณเพ็ญ คิดอาน
นางสาวพรรณรัตน ทางดี
นางสาวพรรณฤดี เมืองแมน
นางสาวพรรณวดี ชวยคง
นางพรรณวิภา แกนนาคํา
นางพรรณอร ผาดสุวรรณเดช
นางพรรณิพา สิงหสีโว
นางพรรณิภา วิสูญ
นางพรรณิภา เห็มสมัคร
นางพรรณี คํางาม
นางพรรณี ปาละจูม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๖๗๓

นางพรรณี พราหมณทอง
นางสาวพรรณี ลิขิตแสนภู
นางพรรณี วงคอินตะวัง
นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์
นางพรรณี สะอาด
นางพรรณี หนูใจ
นางสาวพรรณี หมั่นกิจ
นางพรรณี อดทน
นางพรรทิพา สุนนท
นางพรรศณชนก กลาหาญ
นางสาวพรรัตน กิ่งมะลิ
นางพรรัตน เคยบรรจง
นางสาวพรรัตน สวนจันทน
นางพรละไม แกวมณีชัย
นางพรลักษณ สุพงศ
นางพรวิภา เชยกลิ่น
นางสาวพรวิมล จันทรจิตร
นางพรวิไล จันทา
นางพรศรี พลากุล
นางพรสวรรค เพ็ชรัตน
นางพรสวรรค วีระยุทธศิลป
นางพรสวรรค อิ่มสมโภช
นางพรสินี ศรีคํามุล
นางสาวพรสุภา แจมศรี
นางพรสุรางค ยี่สันเทียะ
นางพรหมภรณ เผาพันธ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๖๙๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพรหมลิขิต ศรียางค
นางพรอมทรัพย ศักศรี
นางพรัชโฉม ศรีสวาง
นางพลอยนภัส ทัศนพงษ
นางพลอยไพลิน โคตตาแสง
นางพลับพลึง พรหมจักร
นางพวงแกว ผอมนุม
นางพวงทอง อินทชัยศรี
นางพวงทิพย ประจุคมนผล
นางพวงทิพย ศรีวรรธนชาติ
นางพวงทิพย ศรีอุทธา
นางพวงผกา พรมราช
นางสาวพวงผกา สาขาสุวรรณ
นางพวงพยอม บุญพิคํา
นางพวงพรทิพย ชวยแกว
นางพวงพิศ ขําดี
นางพวงพิศ ผิวละมุน
นางพวงเพชร วจีภูมิ
นางพวงเพชร วรยศ
นางพวงเพชร เสถียรรัมย
นางพวงเพ็ชร ขุนชํานาญ
นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดล
นางสาวพวงรัตน สุรินตะ
นางพักตรพริ้ง พออามาตย
นางพักตรพิมาน สรสิริ
นางพัชชนันท ทิพยชัยโรจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๗๒๕

นางพัชณี แกวบัวสา
นางพัชนี ภาเภา
นางสาวพัชนีพร อินทรสูต
นางสาวพัชมณ สรรพคุณ
นางสาวพัชมน ธํารงเวียงผึ้ง
นางพัชยา วิชาวงค
นางพัชรพร พันธุเหล็ก
นางพัชรพิมล ไคยฤทธิ์
นางสาวพัชรศรัณย ศิริพันธ
นางสาวพัชรา คงมนต
นางพัชรา โชติชวง
นางพัชรา นอยลา
นางสาวพัชรา วงคอารินทร
นางพัชรา วีระกุล
นางสาวพัชรา ศิลารักษ
นางพัชรากร เขื่อนสีออน
นางพัชราภรณ ธรรมวงศ
นางพัชราภรณ ปนทิพย
นางพัชราภรณ มูลมณี
นางพัชราภรณ วงศประทุม
นางพัชราภรณ ศรีถนัด
นางพัชราภรณ ศรีสุนาครัว
นางพัชราภรณ สมบูรณ
นางพัชราภรณ สายทอง
นางพัชราภรณ อิ้วเจริญ
นางพัชรารัตน ปอมสุวรรณ

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๗๕๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพัชรินทร กุลกิตติโกวิท
นางพัชรินทร โกศล
นางพัชรินทร จุลบาท
นางพัชรินทร ฉ่ําเสนาะ
นางพัชรินทร บุญสินชัย
นางสาวพัชรินทร ปะกิระนา
นางสาวพัชรินทร ลิ้มวชิรานนท
นางพัชรินทร วิญญาสุข
นางสาวพัชรินทร ศรีแกว
นางพัชรินทร สะพังเงิน
นางสาวพัชรินทร สุทธิกรคานนท
นางสาวพัชรินทร สุวรรณราช
นางสาวพัชรินทร แสงชาติ
นางพัชรินทรพร ชูรัตน
นางพัชรี ก่ําจันทึก
นางพัชรี แกวตาบรรเจิด
นางพัชรี คลองเชิงสาร
นางสาวพัชรี โตะเฮง
นางพัชรี แทงทอง
นางพัชรี บุญงอก
นางพัชรี ภูสมสี
นางสาวพัชรี รอดจริง
นางพัชรี สุวรรณไตรย
นางพัชรี อรุณศรี
นางพัชรียา จันทะบับภาศรี
นางพัชรียา เชื้อไพบูลย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๗๗๗

นางสาวพัฒนฉัตร นุพล
นางพัฒนลิน นิลทกาล
นางพัฒนา ทองการ
นางพัฒนา บุญไชย
นางพัฒนา ปานทน
นางพัฒนา ศุกลรัตน
นางพัฒนา สิมคุณขะ
นางพัณณชิตา ภีระภาค
นางพัทธธีรา ตุยเต็มวงค
นางพัทธนันท วิบูลยสิน
นางพัทธมน พรมสุข
นางพัทธวรรณ เกิดสมนึก
นางสาวพัทนินทร แกวลี
นางพัทยา จันทา
นางพัทยา สาสนาม
นางพัทรศยา เขานอย
นางพัทรามาศ ทิณบุตร
นางพัทราวดี คูณวัตร
นางพันดา เลิศปญญา
นางพันทวี โสฬส
นางสาวพันธิตรา กระหวาย
นางพันผกา กาบมาลา
นางพัสนี จุนหัวโทน
นางพัสราพร คิดโสดา
นางสาวพาชิต ทวีกุล
นางสาวพาชื่น วรรณพงษ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๘๐๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพานทอง ประจันตะเสน
นางพิกุล คลื่นสนั่น
นางพิกุล ถิตยอําไพ
นางพิกุล นินนานนท
นางพิกุล พลศักดิ์
นางพิกุล เรืองรัตน
นางพิกุล วิเทห
นางพิกุล ศิริรังษี
นางพิกุล อุบลสวัสดิ์
นางพิงพันธุ ลี้ไพบูลย
นางพิจิต กุลเกลี้ยง
นางสาวพิชชานันท นิธิวิรุฬห
นางพิชญชญาภา พงษทอง
นางสาวพิชญา คําปน
นางพิชญา รักผล
นางพิชญานันท นิศาภากร
นางพิชณัท อ่ํามิดเอิบ
นางพิชดา รจนัย
นางพิชยภรณ ตระกูลศรีหริ่ง
นางสาวพิญญดา แกวคํา
นางพิณทิพย จงศักดิ์สวัสดิ์
นางพิณทิพย เลิศวิลัย
นางพิตรสินี มนัสตรง
นางพิทยา พีระวุฒิพันธุ
นางสาวพิทยา วงศกาไสย
นางพิทยาภรณ อวัชนากร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๘๒๙

นางสาวพินทุนภา ภคธารา
นางพินพร อุทโท
นางพินภิลัย มาศยคง
นางพินิจนันท จันทาสูงเนิน
นางพินิตย แกวทอง
นางสาวพิมพใจ จันทรฤกษ
นางพิมพใจ ไชยขันธ
นางพิมพประภา สิงหตา
นางพิมพผกา เมืองไสย
นางพิมพพร ผิวขาว
นางพิมพพร แสงจันทร
นางพิมพพรรณ ปลั่งกลาง
นางพิมพพิมล ฦาแรง
นางพิมพมาดา ธรรมวิเศษ
นางพิมพรรณ กันยะมี
นางพิมพลภัทร ฑีฆโชติวัฒนา
นางสาวพิมพวรรณ คงสกุล
นางพิมพวรรณ รวมจิตต
นางพิมพา ศิริวงศ
นางพิมพิกา อางสินธุ
นางพิมล แสงทอง
นางสาวพิมลกร ทวยหาญ
นางพิมลพร ลาวัลย
นางพิมลพรรณ คําบา
นางพิมลรัตน โพธิ์สุ
นางสาวพิมลวรรณ สมมาตย

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๘๕๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพิมาลา คุมมาลัย
นางสาวพิยะดา มวงอิ่ม
นางพิรดา วงศน้ําคํา
นางพิราวรรณ นาบัณฑิต
นางพิริยา พันธสวัสดิ์
นางพิรุณ ทองกลม
นางพิรุฬหลักษณ หันตุลา
นางพิลัยรมย นามเพ็ง
นางพิไลลักษณ สดีเดช
นางพิศมัย แกวเชื้อ
นางพิศมัย ธนูชัย
นางพิศมัย นนทะวงษ
นางพิศมัย นอยดี
นางพิศมัย เนตตกุล
นางพิศมัย บุญตา
นางพิศมัย ปฏิรัตนัง
นางพิศมัย พงษพา
นางพิศมัย สิทธิมากานท
นางพิศมัย สุวรรณจุณีย
นางพิศมัย ฮาดดา
นางพิศวาส มวงทอง
นางพิสชา หารประชุม
นางพิสมัย กงแกว
นางสาวพิสมัย โกกลางดอน
นางพิสมัย คันศร
นางพิสมัย ไชยหงษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๘๘๑

นางพิสมัย นามนาย
นางพิสมัย พงอุดทา
นางพิสมัย พิมพโพธิ์
นางพิสมัย พูลเจริญ
นางพิสมัย ยอดแกว
นางพิสมัย ฤทธิ์มหา
นางพิสมัย วรรณศรี
นางพิสมัย สุขวาป
นางพิสมัย เสือกําปง
นางสาวพีรญา แกวศรีหา
นางพีรานุช ไชยพิเดช
นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
นางพุทธชาติ กาญจโนภาส
นางพุทธชาติ ไชยสุนทร
นางพุทธชาติ เนียมวงษ
นางสาวพุทธรักษา เรืองอาจ
นางพุทธี ลัดดาหอม
นางพูนศรี ใจชุม
นางพูนสิน บัวพุทธา
นางพูนสุข ศรีวิชา
นางพูลทรัพย จั่นเนตร
นางพูลทรัพย ทองหมื่น
นางพูลทรัพย พรหมสนธิ์
นางพูลทรัพย หินออน
นางพูลผล คนขยัน
นางพูลศิลป ชาญเดชรุงเรือง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๙๐๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพูลศิลป เต็มตํานาน
นางพูลสุข นาสมโภชน
นางเพ็ชมณี แกวนอก
นางเพชรนรา โพธิยา
นางเพชรมาลัย จันทะมล
นางสาวเพชรรัตน แวนแกว
นางเพชรรินทร ประหุน
นางเพชรสุดา นารถดนตรี
นางสาวเพชรัตน วงษผักเบี้ย
นางเพชรา ฤกษดี
นางเพชราพงษ พรมมี
นางเพชราภรณ ปอมทะเล
นางเพชรินทร จันทรพูล
นางเพชรินทร นาทศรีทา
นางเพชรินทร เอกสินธุ
นางเพ็ชลวง พินิจกุล
นางเพ็ชลี บุญสุข
นางเพ็ญ ชูพงศ
นางเพ็ญ ดวงพวง
นางเพ็ญกมล ศรีสวการย
นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติ
นางเพ็ญแข สารฆัง
นางเพ็ญแข สุดสะอาด
นางเพ็ญจันทร บุรพัฒนานนท
นางเพ็ญจันทร ภูคัสมาส
นางเพ็ญจันทร สินธุเขต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๙๓๓

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญจันทร สุขสบาย
นางเพ็ญจันทร อินทรโชติ
นางเพ็ญใจ ธิราธรรม
นางเพ็ญใจ สันติวีระวงศ
นางสาวเพ็ญโฉม วงษสุข
นางเพ็ญทิพย ศุภนคร
นางเพ็ญนภา กระจางวงษ
นางเพ็ญนภา คํามีแกน
นางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย
นางเพ็ญนภา โรจนสุกิจ
นางสาวเพ็ญประภา ภาคสมพงษ
นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ
นางเพ็ญพร จันทรสุวรรณ
นางเพ็ญพร สุนทรรส
นางสาวเพ็ญพักตร สูงสุมาลย
นางเพ็ญภักดิ์ เอื้อราษฎร
นางเพ็ญรุง บุญมีจิว
นางสาวเพ็ญฤดี รอดโต
นางเพ็ญลักษณ เผาไพศาล
นางเพ็ญศรี กัญญาสาย
นางเพ็ญศรี แกนแกว
นางเพ็ญศรี แกวเจริญ
นางเพ็ญศรี แกวมณี
นางเพ็ญศรี คลังภูเขียว
นางเพ็ญศรี ไชยนุย
นางเพ็ญศรี ดอนลาดบัตร

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
๔๙๕๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเพ็ญศรี ไตรจิตต
นางสาวเพ็ญศรี ทศพร
นางเพ็ญศรี ทิมวัฒน
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี มะรังศรี
นางเพ็ญศรี มุกขตายน
นางเพ็ญศรี ลวดทอง
นางเพ็ญศรี ศรีนภาดร
นางสาวเพ็ญศรี สุปญญา
นางเพ็ญศรี หารศรีภูมิ
นางเพ็ญศิริ สุวรรณโณ
นางเพ็ญสวัสดิ์ ฝายชาวนา
นางเพ็ญสุภา ผาใต
นางเพลินพิศ เกรียงไกรยศ
นางเพลินพิศ ทานะมัย
นางเพลินพิศ นกเทียน
นางเพียงจิตร ซาทรง
นางเพียงใจ บอขุนทด
นางเพียงใจ พิมพุฒ
นางเพียงใจ เลิศณรงคชาญ
นางเพียงใจ สุภาอวน
นางเพียงพิศ บุตรรอด
นางเพียงฤทัย พรมเพชร
นางเพียรพรรณ อรรคบุตร
นางแพรวตา สัญญพล
นางแพรวพรรณ จันทรแดง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๙๘๕

นางแพรวพรรณ เวชกามา
นางไพ โพธิบุตร
นางไพ สระแกว
นางไพจิตร หงษคํามี
นางไพผกา ผิวดํา
นางไพรพร อาจวิชัย
นางไพรพรรณ บุญมา
นางไพรวรรณ ธรรมะ
นางไพรวัลย ตนพิพัฒนพงษ
นางไพรวัลย วงรอบ
นางไพรัช หัตถิยา
นางไพรัช อุทธา
นางไพรัตน นาชัยธง
นางไพเราะ สิงหวงษ
นางไพเราะ สุธรรม
นางสาวไพลิน เกตุธิโภค
นางสาวไพลิน ตันสุริวงศ
นางไพวัลย ดรกันหา
นางไพศูนย สุระวิค
นางฟองจันทร จันทรหาญ
นางสาวฟองจันทร พุทธสาร
นางฟาซียะ สะอีดี
นางสาวเฟองฟา สวาง
นางสาวไฟฝน วงชารี
นางภคพร นกดี
นางภคพร รัตนวราภรณ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๐๑๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวภคมน ทรายแกว
นางภคมน เอื้อมเก็บ
นางภควดี ยุพงษฉาย
นางภณิตา รัตนะบุญเพ็ชร
นางภรณสุรีย สุทธิโชติ
นางภวิกา งามประเสริฐ
นางภักดิ์ดี แกวครอง
นางภักดี อามาตรมนตรี
นางภัคจิรา ตันมา
นางภัควดี หารปรี
นางภัชศิณี บุญประคม
นางภัณฑิรา ภัทรธีรนาถ
นางภัณธิรา ดวงแกว
นางสาวภัทรจิตรา ผานสุวรรณ
นางภัทรชาพร อุนยวง
นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ
นางภัทรทิรา ไชยนา
นางภัทรพร ธัญญกรรม
นางสาวภัทรพร แสนชัย
นางภัทรพร หิรัญวรณ
นางภัทรพรรณ มากมี
นางภัทรไพริน พูนศรี
นางภัทรมน กอสูงเนิน
นางภัทรฤดี ดาวดึงษ
นางภัทรสรณ คณากรณ
นางภัทรา บุญแรง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๐๓๗

นางภัทรา มูลนอย
นางภัทรา ยายอ
นางภัทรา หาญเขตต
นางภัทรา อินตะอุนวงศ
นางภัทรานี วิจิตรจรรยา
นางภัทราพร ปนเพ็ง
นางภัทราภรณ ผลสลัด
นางภัทราวดี เตชะวันโต
นางภัทราวัลย ปนตา
นางภัทริน คําแพงแกว
นางภัทรีพันธ สีพูแพน
นางภัทรียา ดังกอง
นางภัทรียา ภูพุทธา
นางภัทรียา หะยีหวัง
นางภัทวรรณ วิทาโน
นางภันทิญา ปานดํา
นางภัสรสุชา ศรีสุข
นางสาวภัสรา พรหมกสิกร
นางภัสราวรรณ ธนัตทัพพมงคล
นางภัสสรีวัลย ทะคง
นางภาณุมาศ สุวรรณวงศ
นางภานุมาศ เวียงเงิน
นางภารดี ชีวภัทร
นางภารวี ศิริวาลย
นางภาวดี พุฒลา
นางสาวภาวดี ศรีสุวรรณ

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๐๖๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางภาวนา มีกลิ่นหอม
นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน
นางภาวิณี คงนุรัตน
นางภาวิณี ดนเสมอ
นางภาวิณี สุขเจริญ
นางภาวิณี แสนทวีสุข
นางภาวิณีย เวียงนาค
นางภาวีนา ชาลี
นางภาสิณี มาตยานุมัตย
นางภาสินี ศรีบุญวงษ
นางสาวภาสินี สุทธิธรรม
นางภิตินันท ทองนํา
นางภิรมย แกวมูลตรี
นางภีมสุดา ปุยะติ
นางภูวิภา จันทะเสริม
นางเภาพรรณ วงคไทย
นางมณฑา ประเสริฐสม
นางสาวมณฑา มะลิทอง
นางมณฑา วัฒนาราม
นางมณฑา วิเชียรศรี
นางสาวมณฑี ไชยทุงฉิน
นางมณเฑียร แสงชาตรี
นางมณเฑียร อิ่มสุดสําราญ
นางมณทิรา จงหวัง
นางมณเทียร หวงเนาวกุล
นางสาวมณี ค่ําคูณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๐๘๙

นางมณี ใจแน
นางมณี ศรีสวางวงค
นางมณี ออนนางรอง
นางมณีกานต ปญญากิตตนันท
นางมณีจันทร จันใต
นางมณีจันทร เหลาแหลม
นางมณีพร ชูฉัฏฐะ
นางมณีรัตน ไขแสงจันทร
นางมณีรัตน ครอโนนแดง
นางมณีรัตน คําชนะ
นางมณีรัตน เชนยะวณิช
นางมณีรัตน ดวนใหญ
นางสาวมณีรัตน บุบผารัตน
นางสาวมณีรัตน โพธิ์สวรรค
นางมณีรัตน เร็วเรียบ
นางมณีรัตน วรสาร
นางมณีรัตน สายจันทร
นางมณีรัตน เอี่ยมอินทรีย
นางมณีวรรณ คุณะโคตร
นางมณีวรรณ บัวพันธ
นางสาวมณีวรรณ สกุลโพน
นางสาวมณีแสง ทองสิม
นางมธุรส ไกแกว
นางสาวมนทกานติ์ แกวพฤกษ
นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ
นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๑๑๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมนเทียรทอง ถาแดง
นางมนนิภา แกวลวนลวน
นางมนัญญา อมาตยกุล
นางมนัสนันท เดือนแสงรัศมี
นางมนัสนันท บุงทอง
นางมนัสวี มนตรี
นางมยุรฉัตร ไปใกล
นางสาวมยุรฉัตร วาปกัง
นางมยุรา เครือศรี
นางมยุรา ชํานาญในเมือง
นางมยุรา แปนเมือง
นางมยุรี แกวโวหาร
นางมยุรี คําวังจันทร
นางมยุรี จูเภา
นางมยุรี ดลเพ็ญ
นางมยุรี ถิรเบญญานุกุล
นางมยุรี ทบวงสศรี
นางมยุรี บิลหรีม
นางมยุรี ปลั่งกลาง
นางมยุรี พรหมประดิษฐ
นางมยุรี พองพรหม
นางมยุรี วงศสวัสดิ์อาภา
นางมยุรี สุนทรส
นางมยุรี แสงรัตนทองคํา
นางมยุรี อรกุล
นางมยุรีย คนเจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๑๔๑

นางมยุรีย จันทาว
นางมรกต หมั่นวิชา
นางสาวมลดบ อินทรฉาย
นางมลทรีวรรณ แนวโสภณ
นางมลธิรา จันทรมูล
นางมลธิลา สุริยะไชย
นางมลัยศรี โพธิวรรณา
นางมลิวรรณ เขจรศาสตร
นางมลิวรรณ ตนพนม
นางมลิวรรณ ศรีสุพรรณ
นางมลิวัน พลนิโคตร
นางมลิวัลย ปานเทพ
นางมลิวัลย ภักดี
นางสาวมหัทธนา ปองวัฒนากูล
นางมะนิตย กัญญาสิทธิ์
นางสาวมะยุรา พิมพมหา
นางมะยุรี เจริญราษฎร
นางมะยุรี ตลอดไธสง
นางมะลิ เกษมสุข
นางมะลิ คงทน
นางมะลิ คงสกุล
นางมะลิ ธารชัย
นางสาวมะลิจิตร แกวไพฑูรย
นางสาวมะลิดา หงษทอง
นางมะลิรินทร กลอมโยธี
นางมะลิวรรณ เกษร

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๑๖๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมะลิวรรณ บุญแกว
นางมะลิวรรณ ปญยะพิมพ
นางมะลิวรรณ หนูทอง
นางมะลิวรรณ มัญจาวงษ
นางมะลิวัลย เกลียดความชั่ว
นางสาวมะลิวัลย พงษพันธ
นางสาวมะลิวัลย เวชสุคํา
นางมัญฑิตา สอนสมนึก
นางมัณฑนา กระจางลิขิต
นางมัณฑนา กันหาวรรค
นางมัณฑนา คลองดี
นางมัณฑนา ชินวงษจุย
นางสาวมัณฑนา ชุมวงศ
นางมัณฑนา รุงเรือง
นางมัณฑนา สิงหสุข
นางมัณฑนา สุวรรณภูมิ
นางมั่นศิริ สุทธิศรี
นางมัลลิกา แกวกุลบุตร
นางมัลลิกา บุญเทียม
นางมัลลิกา วงศประชา
นางมัลลิกา สุวรรณาลัย
นางมัลลิกา อุทรักษ
นางมาซียะ เฮาะมะ
นางมานิดา สมหวัง
นางมานิต เกิดกลาง
นางมานิตตา พงศาพิศุทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๑๙๓

นางมานิตย ทองเฟอง
นางมานิตา สอนทอง
นางสาวมานี ผลอนันต
นางสาวมานี โพธิ์ทอง
นางสาวมารยาท บุญเกิด
นางมารศรี ชูสุวรรณ
นางมาระศรี สุดสังข
นางมารินทร สามล
นางสาวมาริสา เครื่องพนัส
นางมารียะ หวังแอ
นางมาเรียม ณัฏฐถาวรีย
นางมาเรียม ประไพ
นางสาวมาลัย จันทะพงษ
นางมาลัย ทัพหมี
นางมาลัย นาคพงษ
นางมาลัย พลราชม
นางมาลัย วารีดี
นางมาลินา เงินทอง
นางมาลินี เกตุแกว
นางสาวมาลินี ไชยชํานาญ
นางมาลินี เทพสุวรรณ
นางมาลินี ศิริจารี
นางมาลี กาญจนพฤกษ
นางมาลี จิตประพันธ
นางมาลี ไชยศรี
นางมาลี ดํานาคแกว

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๒๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมาลี นันตาลิต
นางมาลี พัฒคายน
นางมาลี วัลลภาชัย
นางมาลีรัตน นารินรักษ
นางมาลีรัตน ปลุกใจ
นางสาวมาลีรัตน ศรินทุ
นางมาลีรัตน สนิทมาก
นางมาลีวรรณ แสงตรีสุ
นางสาวมาลีวรรณ ยรรยงนวกิจ
นางมาสสิริวรรณ บัวคําโคตร
นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์
นางมิ่งขวัญ โพระดก
นางมิญชมนัส สลางสิงห
นางมิตรภูไทย หงษเวียง
นางมุกดา ภักดีพันธ
นางมุกดา วรรณทิพย
นางมุจิตรา ประมวล
นางมุทวรี โพธิ์งาม
นางเมตตา ถวิลไทย
นางเมตตา ศรีชนะ
นางเมตรา ชรินทร
นางเมทินี แกวไชยะ
นางเมธินี ประสิทธิ์นอก
นางเมธินี สาสวน
นางเมษยา ภิรมยไกรภักดิ์
นางโมรี วัฒนราช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๒๔๕

นางไมมูเนาะห บาซอ
นางยงจิตร ศิลาพิมพ
นางสาวยอดขวัญ เขตใหญ
นางยาใจ สัตยฌุชนม
นางยินดี สุขเอียด
นางยิ้มละมัย โพธิ์สิงห
นางยุกตะนันท มั่งมีสกุล
นางยุคล ชูงาน
นางยุคลธร เพชรคนชม
นางยุบล อาจไพรินทร
นางยุพดี ไชยปญญา
นางยุพดี ภูมิศรีแกว
นางสาวยุพยง สุวรรณโชติ
นางยุพเยาว ทรงสบาย
นางยุพรัตน พิทักษ
นางยุพเรศ ไชยอาย
นางยุพเรศ โสรจศรีสม
นางสาวยุพา ตั้งตน
นางสาวยุพา บุญวรรณโณ
นางยุพา ปญญารัมย
นางยุพา เฟองโชติการ
นางยุพา มงคลทิพยรัตน
นางยุพา ยิ่งธงชัย
นางยุพา เวณุนันท
นางยุพา สัมพันธชิต
นางยุพาพร รุงเรือง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๒๗๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางยุพาพร อินตานนท
นางยุพาภรณ ไชยยศ
นางยุพาภรณ ปรางทอง
นางยุพาภรณ ศิริกุล
นางยุพาลักษณ พงษลุน
นางยุพิณ เดชะยา
นางสาวยุพิณ อนันตภูมิ
นางยุพิน กุศลพิทักษแดน
นางยุพิน กูลลักษณ
นางยุพิน ขันสัมฤทธิ์
นางสาวยุพิน ทิพยประสงค
นางยุพิน ปะกิระเณย
นางยุพิน พลเยี่ยม
นางยุพิน ภมรกูล
นางยุพิน ยศดา
นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์
นางยุพิน ศรีไกรรัตน
นางยุพิน สังคะรินทร
นางยุพิน สีกา
นางยุพิน แสนเจก
นางยุพินธ บุญเทพ
นางยุภาณี มาเจริญ
นางสาวยุภาพร ชุมใหญ
นางยุภาพร อิ้มพัฒน
นางยุภาภรณ ชินเชษฐ
นางสาวยุวดี ดาวดวงนอย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๒๙๗

นางยุวดี นิลพัฒน
นางยุวดี บุญฑล
นางสาวยุวดี พรรณกุลบดี
นางยุวดี พันธแกน
นางยุวดี ราษฎรมณี
นางยุวดี แสงเรือง
นางยุวดี หาดี
นางยุวนุช จันทราทิตย
นางยุวพันธ กลิ่นอุบล
นางยุวันณา ปูนกลาง
นางยุวารินทร เฉนียง
นางยุวิชุดา จริยวิทยาพงศ
นางยูงทอง ใหสุข
นางสาวเย็นใจ ทองภิญโญชัย
นางเย็นใจ อินทรงาม
นางเยาวดี ศักดิ์แกว
นางเยาวนิตย อรัญญวาส
นางเยาวนีย ทองปาน
นางเยาวนุช จงรัตนกลาง
นางเยาวประภา บัวเกษ
นางเยาวพา พานิชวงษ
นางสาวเยาวภา กันตกวี
นางเยาวภา ประเสริฐศรี
นางเยาวภา รอดรักษ
นางเยาวภา เวชพูล
นางเยาวมาศ ลิปตะสิริ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๓๒๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเยาวรัตน พรหมสา
นางเยาวเรศ จิตติวนาวรรณ
นางสาวเยาวเรศ ถนอมกิตติ
นางเยาวเรศ ไรขาว
นางเยาวลักษณ ไชยมล
นางเยาวลักษณ ดีเพชร
นางเยาวลักษณ ทองวรรณ
นางสาวเยาวลักษณ บริวงศ
นางเยาวลักษณ ประพาศพงษ
นางเยาวลักษณ ปนตา
นางเยาวลักษณ ผาสุข
นางเยาวลักษณ โพคันโย
นางเยาวลักษณ มูลสระคู
นางเยาวลักษณ อุปนันชัยชนะ
นางรจนา นาคโคตร
นางสาวรจนา พาลี
นางรจนา รูบุญ
นางรจนาพร รูปแกว
นางรจนาพร อาจชมภู
นางสาวรชนีกร แกวพวง
นางรดาภัค ประสิทธิ์โชค
นางรติรส โคตหา
นางรติรส มาขุมเหล็ก
นางสาวรติรัตน คุมโต
นางสาวรติรัตน ชนะกาศรี
นางสาวรพีพรรณ บุญเกิด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๓๔๙

นางสาวรพีพรรณ บุญเย็น
นางสาวรพีพรรณ พลลาภ
นางรพีพรรณ พายุหะ
นางรพีพรรณ ราชตราชู
นางรมฉัตร เชื้ออุน
นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก
นางรวงทอง อัปมรกัง
นางรวมพร เจริญนาน
นางรวิภัทร ราชอุปนันท
นางรวิวรรณ สมบัติดี
นางรวี ไชยรัตน
นางรวีวรรณ ชัยทอง
นางรวีวรรณ บริบูรณสุข
นางรวีวรรณ อารักษ
นางรสจริน เดชดี
นางสาวรสริน คณาคุปต
นางรสรินทร กลั่นทัศน
นางรสสุคนธ แกวคูณ
นางรสสุคนธ คําภูแสน
นางสาวรสสุธา สุวรักษ
นางรอเมาะ นาแว
นางระเบียบ กลีบแกว
นางระเบียบ กาละชิต
นางระเบียบ เพียสุวรรณ
นางสาวระเบียบ สุวรรณ
นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๓๗๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางระพีพร มงคล
นางสาวระพีพรรณ สําโรง
นางระพีพรรณ มั่นคง
นางระภีพรรณ จักรพล
นางสาวระยาเงิน เหลืองอราม
นางระวิวรรณ ภาโนชิต
นางระวีวรรณ ศุภษร
นางรักคณา ไชยทอง
นางรักชนก นามศรี
นางรักปราณี มะลังศรี
นางรังษิยา คงศักดิ์ตระกูล
นางรัชญา ติยะวงศ
นางรัชฎา พงษประยูร
นางรัชฎากร วาพิไหว
นางรัชฎาธร ครองแกว
นางรัชฎาพร มณีเนตร
นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี
นางรัชฎาภรณ จรัญศิริไพศาล
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
นางรัชณี บุญตรา
นางสาวรัชณีย อุบลรัตน
นางรัชดา วงคศรี
นางรัชดา ไวยวุฒินันท
นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล
นางรัชดาพร เพชรรัตน
นางสาวรัชติกร รามัญกิจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๔๐๑

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง รัชติยา ศรีสงวน
นางรัชนา ชํานาญวารี
นางรัชนี คุณาพันธ
นางรัชนี จันทรสมัคร
นางสาวรัชนี ดิษริยะกุล
นางรัชนี ไทยธานี
นางรัชนี บุราญรมย
นางสาวรัชนี ปองทัพไทย
นางสาวรัชนี พรหมดี
นางรัชนี ยี่สุน
นางรัชนี รักษทินสกุล
นางรัชนี โลชัยยะกูล
นางรัชนี วิจิตรโท
นางรัชนี ศรีสวางวงศ
นางรัชนี สองคําชุม
นางรัชนี สีดา
นางสาวรัชนี สุครีพ
นางรัชนี หิงชาลี
นางสาวรัชนีกร วรรณสุทธิ์
นางรัชนีกร สวัสดิผล
นางรัชนีบูรณ คงพิกุล
นางรัชนีบูลย แฝงพงศ
นางรัชนีพร นรสาร
นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี
นางรัชนีภรณ นิลกําเนิด
นางสาวรัชนีย ดวงประทุม

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
๕๔๒๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรัชนีย เล็กอรินทร
นางรัชนีย วงษศรีชา
นางรัชนีย อินทรเพชร
นางรัชนีย อุตมะ
นางรัชนีลาวัลย ศิริตันติวัฒน
นางรัชนีวรรณ มหาแสน
นางสาวรัชนีวรรณ อิ่มสมัย
นางรัชวดี วงศคําจันทร
นางรัญจวน กุลอัก
นางรัญจวน ทองสงค
นางรัฐพร ธิเสนา
นางรัดดา วิทยากร
นางรัตดาวัน จันทศรี
นางรัตติกร ภิรมยไกรภักดิ์
นางรัตติกาล ขวาคํา
นางรัตติกาล ตองเซงกี่
นางรัตติกาล ศรีทอง
นางรัตติยา ชื่นอารมณ
นางรัตติยา ผาริโน
นางรัตติยา วงศมณี
นางรัตติยา ศรีนาม
นางรัตนติญา ครึ่งมี
นางรัตนลักษณ อภิรัตนวรากุล
นางสาวรัตนอุมา ดวงชาทม
นางรัตนา กุลคง
นางรัตนา แกวเนตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๔๕๓

นางรัตนา จันทรแกว
นางรัตนา จุยวงษ
นางรัตนา ชากุทน
นางรัตนา ดีสุทธิ์
นางสาวรัตนา ถาวร
นางรัตนา ทองสมบูรณ
นางรัตนา ทั่งทอง
นางรัตนา บุญคง
นางรัตนา บุริพา
นางรัตนา ปานทอง
นางรัตนา พงษบุปผา
นางรัตนา พงษพิทักษ
นางรัตนา พรหมสุรักษ
นางรัตนา เพาะเจริญ
นางรัตนา แพงดี
นางสาวรัตนา รุงรัศมี
นางรัตนา วิจิตรภู
นางรัตนา ศรีสุมิ่ง
นางรัตนา ศรีหาคุณ
นางรัตนา สวัสดิภักดิ์
นางรัตนา สายทอง
นางรัตนา แสงเพ็ชร
นางรัตนา หลินศรี
นางรัตนา แหลพั่ว
นางรัตนา เอี่ยมสําอางค
นางรัตนาพร อาจอํานวย

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๔๗๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรัตนาภรณ กลิ่นขวัญ
นางรัตนาภรณ นาดี
นางรัตนาภรณ ประกอบสุข
นางรัตนาภรณ พุฒยืน
นางรัตนาภรณ เลิศรัตนเดชากุล
นางสาวรัตนาภรณ หนูแกว
นางรัตนาวดี ศิริแกว
นางรัติกาล ทําอิ่นแกว
นางรัมภรดา เครือศรี
นางรัมภา เต็มสิรินันท
นางสาวรัศมินทร โคตรบูรพัฒน
นางรัศมี งามพันธ
นางรัศมี สก
นางรัศมี สาทิพยจันทร
นางสาวรัศมี หงษทอง
นางรัศมี อวนศรีเมือง
นางราณี อิสโร
นางราตรี กอกษัตริย
นางราตรี คนเพียร
นางสาวราตรี คอนรัมย
นางราตรี จันทรทิพย
นางราตรี ชูวิทย
นางราตรี ธรรมโหร
นางราตรี ประสิทธิ์พรม
นางราตรี พงษแดง
นางราตรี พุทธา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๕๐๕

นางสาวราตรี มาตรวิจิตร
นางราตรี รุงโรจนพูนผล
นางราตรี ศิลารักษ
นางราตรี สุริยนต
นางราตรี แสนอวน
นางราตรี อํามะระ
นางราตรี อินไชยา
นางรานี กานกิ่ง
นางราวีวรรณ หลงชิณ
นางรําพัน ทองคํา
นางรําพึง รมสีมวง
นางรําเพย เสือคง
นางรําแพน ประทุมรัตน
นางรําไพ กองแสน
นางรําไพ ไชยพาลี
นางรําไพ ดิษฐคําเหมาะ
นางสาวรําไพ ทันบาล
นางรําไพ สุขปญญา
นางรําไพ สุประการ
นางรําไพพรรณ กัลยาประสิทธิ์
นางรําไพพรรณ โคตรไกรสร
นางรําไพพรรณ เอ็มโอษฐ
นางรําไพภัทร สืบสิน
นางริดา ศรีพิกุล
นางรินณา รินสาร
นางสาวรินดา สิงห

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๕๓๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรินทร มลาวาสน
นางรินนา ชาไมล
นางสาวรินลดา ทัพธานี
นางริยนารถ ณ นคร
นางรื่นฤดี เกตุโชติ
นางสาวรุงกาญจน วิเศษสิงห
นางรุงการณ วงษา
นางสาวรุงจิต แสนดี
นางรุงตะวัน นาสพัส
นางรุงทรัพย สุทธิไชยา
นางรุงทิพย เคนพิทักษ
นางสาวรุงทิพย ทองไทย
นางรุงทิพย เทพประสิทธิ์
นางรุงทิพย พรหมหลวงศรี
นางรุงทิพย ภูขยัน
นางรุงทิพย รีรักษ
นางสาวรุงทิพย ศรพรหมมาศ
นางสาวรุงทิพย ศุภโสภณ
นางรุงทิพย สาขามุละ
นางรุงทิวา เกษร
นางรุงทิวา จันทะสิงห
นางรุงทิวา เรือนไทย
นางรุงทิวา วงษลืออํานาจ
นางรุงทิวา อุนเจริญ
นางรุงนภา คําสม
นางรุงนภา เดชมา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๕๕๗

นางรุงนภา ทศภานนท
นางรุงนภา พรหมภักดี
นางรุงนภา ยะพลหา
นางรุงนภา ศิริภูมิ
นางรุงนภา สุรารักษ
นางรุงนภา รัตนพันธ
นางรุงนรินทร สุกใส
นางรุงฟา ยาดี
นางรุงรวีย แสนศรี
นางรุงระวี พิมตะขบ
นางสาวรุงรัตน คุมภัย
นางสาวรุงรัตน ใจเต็ม
นางรุงรัตน สุขแสง
นางสาวรุงรัตน อรุณแสงศิลป
นางรุงราตรี มวงใหม
นางรุงโรจน วิสูงเร
นางสาวรุงฤดี เกื้อทาน
นางรุงฤดี โชติไธสง
นางรุงฤดี นิ่มนวล
นางรุงฤดี วงษเสียงดัง
นางรุงฤดี ศิริบุรี
นางรุงลาวัลย ฉลาดการณ
นางรุงอรุณ คีรีสัตยกุล
นางรุงอรุณ ทองสืบแสง
นางรุงอรุณ บุตรพรม
นางรุงอรุณ หวั่งประดิษฐ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๕๘๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรุจาภา ประถมวงษ
นางรุจิรา ปนจันทร
นางรุจิรา ผลเกิด
นางรุจิรา พาวงศ
นางรุจิรา โพธิรังษี
นางรุจิรา ลับแล
นางสาวรุจิรา สระคํา
นางรุจิรา หทัยดํารงวิทยา
นางสาวรุจิราภรณ คําศิลา
นางรุจิเรขา สิงหจินดา
นางรุจี เดชเชียร
นางรุจี รัมมะฉัตร
นางเรณา ประสิทธิ์
นางเรณู เกตุผล
นางเรณู โกศรี
นางสาวเรณู แคลวคลาด
นางเรณู ตั้งตระกูล
นางเรณู ประดิษฐบุญ
นางเรณู โปธาเกี๋ยง
นางเรณู เพชรเทียนชัย
นางเรณู แมตสี่
นางเรณู เลื่อยไธสง
นางเรไร ทองสามสี
นางเรไรรัตน ดาวศรี
นางเรวดี ตะโกพวง
นางเรืองรภา ตันประยูร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๖๐๙

นางเรืองรัตน ดีเลิศ
นางเรืองวลี สุพล
นางสาวเรืองอุไร ลอดลันดา
นางเรือนสาย กมลาพร
นางโรจนรัตน พราวศรี
นางโรจนาพร เปกตะวงศ
นางฤดี พูลเขียว
นางฤดีมล อิ่มเอิบ
นางฤดีวรรณ กาญจนสกุล
นางสาวฤดีวรรณ สิทธิสมาน
นางสาวฤทัยรัตน อยูจันทร
นางลดาวัลย กอบฝน
นางลดาวัลย นนทะเสน
นางลดาวัลย พันธวิชัย
นางลดาวัลย พิมพทอง
นางลดาวัลย ฤทธิเดช
นางลภัสรดา จิระพัชรวงศ
นางลภัสรดา สุขนิตย
นางลมโชย หารศรีภูมิ
นางลมัย ทรัพยศิลป
นางลมุน นิลวรรณ
นางลมุลเพชร คงสิมา
นางลลนา บุญชื่น
นางลลิดา ผุยมาตย
นางลลิตา เชื้อคีตา
นางลออ เนื่องชมภู

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖๓๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางลออ โยธา
นางลออ รักนุย
นางลออ รัตนปกรณ
นางลออทิพย ถนอมดํารงศักดิ์
นางละมอม พรหมวิชัย
นางละมอม ศิริสวัสดิ์
นางละมัย คงเดชา
นางละมัย จีนจิ้งหรีด
นางละมัย นันทะหมุด
นางละมัย ภูครองนาค
นางละมัย ภูศรีฤทธิ์
นางละมัย วรชมพู
นางละมัย ศักดิ์สองเมือง
นางละมัย สุวรรณทา
นางละมัย ใสโพธิ์
นางละมัย หวังศิริ
นางละมัยรักษ กองเกรียงไกร
นางละมุน แรทอง
นางละมุล นะคําศรี
นางละมุล ศรีรักษา
นางละไม ตะไกแกว
นางสาวละออ คงทอง
นางสาวละออ บุญยอด
นางละออง แจมจันทร
นางละออง เถื่อนทนนท
นางละออง ผงบุญตา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๖๖๑

นางสาวละออง มีทรัพย
นางละออง สุขอินทร
นางละอองดาว พระพรเพ็ญ
นางละอองศรี กัณหา
นางละเอียด คําสุนทร
นางละเอียด ยาขันทิพย
นางละเอียด รักษากาญจนสิน
นางสาวละเอียด วงศภูมิเมือง
นางละเอียด วังบุญ
นางละเอียด ศรีชะวรรณา
นางละเอียด สังขเนตร
นางละเอียด เอี่ยมศรี
นางสาวลักขณา กระโหทอง
นางลักขณา กัณฑหา
นางลักขณา คนใหญ
นางลักขณา จตุรพงษภักดี
นางลักขณา จันทรเต็ม
นางลักขณา เชาวเลิศ
นางลักขณา นานาวัน
นางสาวลักขณา โพธิสาขา
นางลักขณา สุวรรณพันธ
นางลักขณา อัจจิมาจิตร
นางลักขณา ฮวดวงษา
นางลักษณขณา บัวโฮง
นางลักษณา เกษางาม
นางลักษณาวดี กระจางจิตร

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖๘๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางลักษณี นิลชะเอม
นางลักษมี ภูเจริญ
นางลักษิกา โชติกันยาภัค
นางลัดดา ครุฑเงิน
นางลัดดา ไชยโพธิ์
นางลัดดา บุญมาเลิศ
นางลัดดา ประสมทรัพย
นางลัดดา ลอยเลิศ
นางลัดดา วิเชียรรัตน
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ
นางลัดดา เสนสุวรรณ
นางลัดดาวรรณ ผลอนันต
นางลัดดาวัลย เกงลวนหวัด
นางสาวลัดดาวัลย นาคทองคํา
นางลัดดาวัลย นิยมทอง
นางลัดดาวัลย บัวกิ่ง
นางลัดดาวัลย โสตถิกุล
นางลาวรรณ เหลาธีรกาญจนา
นางลาวัลย นอยอยู
นางลาวัลย ศรีเงินยวง
นางลาวัลย สุภาวัฒน
นางลาวัลย อุนเสนีย
นางลําจวน ถ้ําหิน
นางลําจวน ศรีกมล
นางลําเจียก ยศชัย
นางลําดวน ชาวไธสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๗๑๓

นางลําดวน วงษสมุทร
นางลําปรางค พรมสําโรง
นางลําพรรณ สั่งศร
นางลําพวง เนาวขุนทด
นางลําเพย ศรีใส
นางลําไพ จันทรบิน
นางลําไพ สรอยสิงห
นางลําภู ชาประชุม
นางลํายง แพงขะ
นางสาวลํายวน ใจแปง
นางลําใย ไชยมาตย
นางลําใย ไชยวงษา
นางลําใย ปานะลาด
นางลําใย วงษโสภา
นางสาวลําใย สายโงน
นางลิดา รัศมีงาม
นางลินจง สุนทรชัย
นางลินจง เหมือนพรอม
นางลินลา คําคง
นางเล็ก รวมธรรม
นางเลขา สมบัติทิพย
นางวงคเดือน เมืองโคตร
นางวงคเดือน ศรีสมยา
นางวงเดือน จีนอนงค
นางวงเดือน ทึนรส
นางวงเดือน พงศสิทธิศักดิ์

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๗๓๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวงเดือน พองไสยา
นางวงเพชร แกวแสนเมือง
นางวงศแข อุสุมสารเสวี
นางวชิรา จงจัดกลาง
รอยตํารวจตรีหญิง วชิราพร ทุมมา
นางวชิราภรณ ชางปรุง
นางวชิราภรณ พลไทยสงค
นางวชิราภรณ วงษสุวรรณ
นางวชิราภรณ แสงธะนู
นางวณนุชมนต แสนอุม
นางวนาลิน สายบุตร
นางวนิดา เกษทองมา
นางสาววนิดา คชนาค
นางวนิดา ครุฑกาศ
นางวนิดา โคตรพิศ
นางสาววนิดา เงาะจันทรา
นางวนิดา จันทรวิจิตร
นางวนิดา ชวยบํารุง
นางวนิดา ชูคําสัตย
นางสาววนิดา เซี่ยงฉิน
นางสาววนิดา นนฤาชา
นางวนิดา บุญพิทักษ
นางวนิดา พุทธแพง
นางวนิดา มวงรอด
นางวนิดา มาศผล
นางวนิดา รัตนรุงโรจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๗๖๕

นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค
นางวนิดา เวทีนันท
นางวนิดา ศรีสงคราม
นางวนิดา สิงหาภู
นางวนิดา ออนสําอางค
นางวนิดา อุปการะ
นางวนิดาพร วรวิรุฬหวงศ
นางวรดา สูสุข
นางสาววรนาฎ สอนพรหม
นางสาววรนุช ขุนอินทร
นางสาววรนุช รมรื่น
นางวรนุช สุดวง
นางวรพร ดิษฐเกษร
นางวรรญา วัฒนรุง
นางวรรณชนก โสมปดทุม
นางวรรณชุรี ชะเอม
นางวรรณดี สวัสดิโกมล
นางวรรณดี หงษเกิด
นางวรรณธณา อภิชาติวงศวณิช
นางวรรณธิมา ศรีรัตนพันธ
นางสาววรรณนิภา มัจฉาชีพ
นางวรรณพร วงคสายใจ
นางสาววรรณเพ็ญ วงศสุคนธ
นางวรรณเพ็ญ วรรณคํา
นางวรรณภา ขาวขํา
นางวรรณภา คัมภิรานนท

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๗๙๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวรรณภา ตอติด
นางวรรณภา ปะสังติโย
นางวรรณภา เลิศล้ํา
นางวรรณภา ศรีใสย
นางวรรณมาศ พรหมมา
นางวรรณรดา ภูจอมจิตร
นางสาววรรณรา พงษสิน
นางสาววรรณฤดี ดีสุดหา
นางวรรณลักษณ สันติภาพวิวัฒนา
นางวรรณวิภา คอยจะโปะ
นางวรรณวิไล พันโภคา
นางวรรณา แกวคงทน
นางวรรณา ใจดี
นางวรรณา ดีไทย
นางวรรณา บรรชรรัตน
นางวรรณา เปรมสุข
นางวรรณา พวงนิล
นางสาววรรณา พันธพฤทธพยัต
นางวรรณา ศรีวิชัย
นางวรรณา ศิริยุทธ
นางวรรณิภา ชาญสูงเนิน
นางวรรณี แจมศิริพงษ
นางวรรณี ถาวรผล
นางวรรณี ปรางสุวรรณ
นางสาววรรณี เหลืองศรีสุข
นางสาววรรธนีย กอบกิจเจริญการ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๘๑๗

นางวรรนิภา บุญพรอม
นางวรรยา รัตนสีหา
นางวรรษิดา ออนสี
นางวรรัตน นิ่มวัฒนาพร
นางวรวรรณ กาศักดิ์
นางวรวรรณ ใจไหว
นางวรวาณี กลางประพันธ
นางวรัญญา ยอดระบํา
นางวรัญญาพร สาระผล
นางวราคม เทพสุริยานนท
นางวรางคณา กอนคํา
นางสาววรางคณา มณีนพ
นางวรางคณา อนันตะ
นางวราทิพย ใจกันทา
นางสาววรานันท สีหานาม
นางสาววราภร โสภา
นางวราภรณ กําแพงเพชร
นางวราภรณ กุลฉัตรศิริ
นางวราภรณ โกสูงเนิน
นางวราภรณ โคตรชมภู
นางวราภรณ จําปาวัน ไรดิ้ง
นางวราภรณ แจมโนนคูณ
นางวราภรณ แจมพงษ
นางวราภรณ ชํานาญนาค
นางวราภรณ ไชยสุระ
นางวราภรณ ติกะมาศ

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๘๔๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวราภรณ นิลพัฒน
นางวราภรณ พรหมแสงใส
นางวราภรณ รมโพธิ์สระ
นางวราภรณ สามสีทอง
นางวราภรณ สิทธิขํา
นางสาววราภรณ สุวรรณโท
นางวราภรณ แสงรัตนพงษ
นางวราภรณ โสมศรีแพง
นางวราภรณ เหมะธุลิน
นางวราภรณ อินนอก
นางวราภรณ เอมเปย
นางวราภา พิลัย
นางวรารัตน วรางกูร
นางวรารัตน สรรเสริญ
นางวรารัตน แสนมิตร
นางวราลักษณ เตมีศักดิ์
นางวราลักษณ พงคพิทักษ
นางวราลักษณ ศิวยากรณ
นางวราวรรณ จันทรนุวงศ
นางวราวรรณ ทัพซาย
นางวริน ภูสิม
นางวรินดา โคตรนาวัง
นางวรินทร เอี่ยมวัชรปาณีกุล
นางวรินพิรุณ สีทน
นางวริยา มั่งเจริญ
นางวริวรรณ พลอยสมุทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๘๖๙

นางสาววริศรา เชิญชม
นางวริษฐา นิ้วทอง
นางวรีทยา สุวัฒนะ
นางวรุณี พฤกษพิมาน
นางวรุฬรัตน ภัทรกุลบดินทร
นางวลักขณา เหลาทองสาน
นางวลัย นามวงศ
นางวลัยจิตร บุญทน
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นางวลัยภรณ ราชสมบัติ
นางสาววลัยรัตน ปานันตา
นางวลีรัตน วงศศรีชา
นางวไลพร พิลาแดง
นางวไลพร ภาควิชัย
นางสาววสา จันทรศรี
นางวะรีพร บุญคูณ
นางวัจนา เที่ยงตรง
นางวัจนา นามนาวแสง
นางวัจรีภรณ บุสดี
นางวัชนี รอดกลาง
นางวัชรา ขันละ
นางวัชรา พรมลี
นางวัชรากร ทองเพียง
นางสาววัชรากร บุดดา
นางสาววัชรากรณ กองมณี
นางวัชราภรณ พิทักษชัยโสภณ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๘๙๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวัชราภรณ มงคุณ
นางวัชราภรณ สอนจิตร
นางวัชราภรณ สิทธิวงศ
นางวัชราลักษณ ไคบุตร
นางวัชราวรรณ ออนคํา
นางวัชรินทร ดําชมทรัพย
นางวัชรินทร นวกาลัญู
นางวัชรินทร ออนรัตน
นางวัชรี จินดาวงศ
นางวัชรี ตรุษสารท
นางวัชรี เรณูรวง
นางวัชรี สิงหสูถ้ํา
นางวัชรี สุรนันท
นางวัฒนา คําสิงห
นางวัฒนา ชนัมพร
นางวัฒนา นาคา
นางวัฒนาภรณ ปอมอาสา
นางวัทธนี หอมมาลา
นางวันจันทร มาไกล
นางวันดี เขจรรักษ
นางวันดี ชนะภัย
นางวันดี มุสิกา
นางวันดี ยิ่งสวัสดิ์
นางวันดี ศรียะโอะ
นางวันดี สมนึกในธรรม
นางวันดี หงสโอภาส

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๙๒๑

นางวันดี อิสสระพันธุ
นางวันทนา แฝงจันทร
นางวันทนา เวชการ
นางวันทนา สงครามภักดี
นางสาววันทนีย จันทะเวช
นางวันทนีย หอยสกุล
นางวันทนีย หาเงิน
นางวันทยา สุริยา
นางวันเพ็ญ เก็จโกวิท
นางวันเพ็ญ เกริกอํานาจ
นางวันเพ็ญ คงศรี
นางสาววันเพ็ญ คลายสุวรรณ
นางวันเพ็ญ จันจุติ
นางวันเพ็ญ เต็มเกษม
นางวันเพ็ญ พุมถาวร
นางวันเพ็ญ พุมมาลา
นางวันเพ็ญ ไพบูลย
นางวันเพ็ญ วงศาโรจน
นางวันเพ็ญ ศรีโยม
นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร
นางวันเพ็ญ เสริมสุข
นางวันเพ็ญ โสภา
นางวันเพ็ญ อาศา
นางวันเพ็ญ อินออน
นางวันเพ็ญ เอี่ยมรอด
นางวันวิศาข ผลหมู

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๙๔๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวันวิสา ปกกาโร
นางวันวิสา ภูแพง
นางวันวิสา รัตนถาวร
นางวันวิสาข แกวจุมพล
นางวัลณีย ใจยงค
นางวัลนา ไกรกฤชกองบุญ
นางวัลภา จุลเจือ
นางวัลภา อินทรชาติ
นางวัลลภา แกวนะรา
นางวัลลภา จันทรเผือก
นางวัลลภา ซาสอนตา
นางวัลลภา บุญเสี่ยง
นางวานุช ศรีบุญมานนท
นางสาววาริณี ไชยโอชะ
นางวาริณี มีระหงษ
นางวารินทร ศรีหาเศษ
นางวารินทร สอปญญา
นางวารี คชสิงห
นางวารี คหินทพงษ
นางวารี จายสอน
นางวารี ภูแปง
นางวารุณี จันทรเรือง
นางวารุณี ปราบสาร
นางวารุณี พรหมดี
นางวารุณี สุริยะสิงห
นางวารุณี แสนบุตรดา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๕๙๗๓

นางวารุณี หิรัญรักษ
นางวารุณี เอกมาตร
นางวาลี เนียมถาวร
นางวาสนา คําสังฆะ
นางวาสนา จันทะโสก
นางวาสนา เจริญวิภารัตน
นางสาววาสนา ชัชวรัตน
นางวาสนา ชื่นชอบ
นางสาววาสนา ไชยนา
นางวาสนา ไชยวิโน
นางวาสนา ดอนหมื่นศรี
นางวาสนา ตังคณิตานนท
นางวาสนา นอยสุข
นางวาสนา บํารุงทรัพย
นางสาววาสนา เปนมงคล
นางสาววาสนา โพธิ์ทอง
นางวาสนา ภูภักดิ์
นางวาสนา รัตนชมภู
นางวาสนา วงศเศรษฐทัศน
นางวาสนา วงษวชิรโชติ
นางวาสนา ศรมณี
นางวาสนา ศรีมวง
นางวาสนา สําเนียง
นางวาสนา สุขเกษม
นางวาสนา สุนทรโสภา
นางวาสนา อินทรสูตร

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๙๙๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิกานดา นวไตรทิพยสกุล
นางวิจิตต แหลมคม
นางวิจิตรา ทาทอง
นางวิจิตรา บุญเย็น
นางสาววิจิตรา มีวาสนา
นางวิจิตรา รัตนฉวี
นางวิจิตรา วิเวกวินย
นางสาววิจิตราพร เอกัณหา
นางวิชชุดา ศิริวงศ ณ อยุธยา
นางวิชชุมา กะริโส
นางสาววิชาดา คิ้วเจริญ
นางวิชุดา ยังมีสุข
นางวิชุตา สงวนรัตน
นางวิชุนีย ทวีทาว
นางวิเชียร ภูผาสุข
นางวิดาวรรณ ไขแสง
นางวินิจฉัย จูมวงศ
นางวินิตย จันตะวงค
นางวิบูลยลักษณ จําปาเทศ
นางสาววิบูลยศรี ประสิทธิโชค
นางวิบูลลักษณ โคตรสระ
นางวิภา เทอดคุณ
นางวิภา ปรังประโคน
นางวิภา ยศเรือง
นางวิภา สาธิตะกร
นางวิภา สุไลมาน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๐๒๕

นางสาววิภากร พาหุบุตร
นางวิภาณี เรืองฉิม
นางวิภาดา กลั่นหวาน
นางวิภาดา ทองแสนคํา
นางวิภาดา นามโสภา
นางวิภาดา รัตนวัน
นางวิภาดา สอปญญา
นางวิภาดา แสงสุวรรณ
นางวิภาพร คําภูยศ
นางวิภาพร สิทธิกัน
นางสาววิภารัตน บุญลอม
นางสาววิภารัตน สุภาพ
นางวิภารัตน อินทกรอุดม
นางสาววิภาวดี ปจจัยโก
นางสาววิภาวรรณ เหลาศรียงค
นางสาววิภาวี นิลประสิทธิ์
นางวิภาวี สรอยคํา
นางสาววิมล จําปานิล
นางสาววิมล เถาวัลย
นางวิมล มงคล
นางวิมลดา นุมพันธุ
นางวิมลพรรณ โยแกว
นางวิมลรัตน เพชรเสถียร
นางวิรมณ ภิรมยไชย
นางวิรัชภรณ คําจัตุรัส
นางวิราพร มาสกลาง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๐๕๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววิราวรรณ เพ็ชรรัตน
นางวิราศรี ศรีสด
นางสาววิริยา ศรีใจอินทร
นางวิริยา สุตาวงศ
นางวิรุบล วันชูเสริม
นางวิลัย ตุมอญ
นางสาววิลัยภรณ คําพลงาม
นางสาววิลัยรัตน พักแพง
นางวิลัยวรรณ ภักดิ์ศรีแพง
นางวิลาพร จูมผา
นางวิลาภ มีเหม็ง
นางวิลาวรรณ รินลา
นางวิลาวรรณ โยธา
นางวิลาวัณย เกษทองมา
นางวิลาวัณย ธรรมสาโร
นางวิลาวัณย ศรีระสันต
นางวิลาวัณย สุวรรณไสย
นางสาววิลาวัลย มีสกุล
นางวิลาวัลย รัตนวิชัย
นางวิลาวัลย ศิลปธานี
นางสาววิลาศิณี ชอบดี
นางวิลาสินี คําวงค
นางวิลาสินี ตีระไชย
นางวิไล กุยแกว
นางสาววิไล คชศิลา
นางวิไล คนเสงี่ยม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๐๗๗

นางวิไล คูณขุนทด
นางวิไล มังจักร
นางวิไล รักงาม
นางวิไล รัตนวงศ
นางวิไล ลาภจิตร
นางสาววิไล วรรณศิริ
นางวิไล วันเมือง
นางวิไล อิ่มสําราญ
นางสาววิไล เอื้องสัจจะ
นางวิไลพร ชาติมาลา
นางสาววิไลพร หอยตะคุ
นางวิไลรัตน ดีไดดี
นางสาววิไลลักษณ คําดํา
นางวิไลลักษณ งานสลุง
นางวิไลลักษณ ชูรัตน
นางวิไลลักษณ ณ หนองคาย
นางวิไลลักษณ ทองดี
นางวิไลลักษณ วังวลสินธุ
นางวิไลลักษณ วันลังกา
นางวิไลลักษณ สายศรีแกว
นางวิไลวรรณ เกิดปญญา
นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน
นางวิไลวรรณ ขุนจรูญ
นางวิไลวรรณ ทลาไธสง
นางวิไลวรรณ ทองมาก
นางวิไลวรรณ นาถธีระพงษ

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๑๐๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิไลวรรณ พิมพมุข
นางวิไลวรรณ ภูมิศรีจันทร
นางวิไลวรรณ รวมรส
นางวิไลวรรณ เวฬุวนารักษ
นางวิไลวรรณ สมสีใส
นางวิไลวรรณ สมแสง
นางวิไลวรรณ สายสิทธิ์
นางวิไลวรรณ หอมทอง
นางวิไลวรรณ อภัยศรี
นางวิไลวรรณ ขันคํา
นางวิไลศรี ชัยสายัน
นางวิไลศรี ภูราศรี
นางวิวรรณพร ราชธา
นางวิศัลยา ใหญโต
นางวิษากร โชติชวง
นางสาววิสา บัวหลวง
นางวิสินี สภาพันธ
นางวีณา บุญปทม
นางสาววีนัส หมายสุข
นางวีรนุช ชมกรด
นางวีระวรรณ สิทธิไชย
นางเวทางค ทวีทรัพย
นางเวียงสวรรค มูลสิงห
นางแวนแกว กางสี
นางศรัณยา ครุฑแสน
นางสาวศรัยพันธุ ทองเอม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๑๒๙

นางศราวดี โดยโตะ
นางสาวศราวดี โพธิ์สุข
นางศรินทิพย เพ็งธรรม
นางศรินรัตน กีรติณิชารีย
นางศริลลา ไวยวงษ
นางสาวศรีเกษ สินธุยา
นางศรีคํา สัตยวงศ
นางศรีชมภู ทรวงโพธิ์
นางศรีทร สักลอ
นางศรีทอง จันทรา
นางศรีทอน ชูเอียด
นางศรีนวน เมยขุนทด
นางศรีนวล ปภุสสโร
นางศรีนวล ภูมิวราภรณ
นางศรีนวล มิ่งมิตร
นางศรีนวลจันทร คงฟก
นางศรีเบญจา รุจิรกาล
นางศรีประไพ เลิศฤทธิ์มหาชัย
นางศรีประไพ แลโสภา
นางศรีประไพร ศิริจันทร
นางศรีผกา ฤาชา
นางศรีพระจันทร ภัทรพงศสินธุ
นางสาวศรีรัตน จาชัยภูมิ
นางศรีรัตน ปาเปา
นางสาวศรีรัตน สุขประเสริฐ
นางศรีรัตน แสนธรรมมา

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๑๕๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศรีลา โพธิวงค
นางศรีวรรณ คําใจ
นางศรีวรรณ เที่ยงตรง
นางศรีวัลย คําเวียน
นางศรีวิริน เวชอนุรักษ
นางศรีวิไล วันทอง
นางศรีสกุล วิบูลยวงศรี
นางศรีสมนึก จินดา
นางศรีสมร พานพวง
นางศรีสวัสดิ์ แพทยสมาน
นางศรีสวาท อินตะทา
นางศรีสุดา ทองคํา
นางศรีสุดา พรมแพง
นางศรีสุดา เพชบุระ
นางศรีสุดา อินทรชัย
นางสาวศรีสุวรรณ ซองทอง
นางศรีอุบล ละมูลมอญ
นางศรุดา บุณยธรรมกุล
นางศลิษา ศิริกําเนิด
นางศศลักษณ ตรีพลอักษร
นางสาวศศิกาญจน ทองประจวบ
นางศศิกานต ศรีนวล
นางศศิชา คลายแจง
นางศศิณา คีมทอง
นางศศิธร โคตรคันทา
นางศศิธร ทอมสัน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๑๘๑

นางศศิธร นนสะเกตุ
นางสาวศศิธร พงษพิมาย
นางศศิธร พิมพา
นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ
นางศศิธร ภูลนแกว
นางศศิธร มุพิลา
นางสาวศศิธร ศีลพันธ
นางศศิธร สุขศรี
นางศศิธร สุระ
นางสาวศศิธร สุวรรณพูล
นางศศิธร แสวง
นางศศิธิดา สตาภิรมย
นางศศินันท นิธิศิวัฒนกุล
นางศศินี ไมตรีจิตต
นางศศิประภา พิมพทองครบุรี
นางศศิพงษ เพชรดี
นางศศิพรรณ สรวงชู
นางศศิภากาญจน แกวพิลา
นางศศิมาภรณ พลอยสําลี
นางศศิรินทร อติวัฒนอังกูร
นางศศิลักษณ ศรีขันธ
นางสาวศศิวิมล จิตพูลผล
นางศันฐณิตย สุวรรณภา
นางศัลยา โทนุการ
นางสาวศิกานต ตูมหอม
นางสาวศินีนาฎ กําภูศิริ

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๒๐๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศิรดา ไขมุขเลิศฤทธิ์
นางศิรประภา ใจชื่น
นางศิรประภา ปยะวิริยะกุล
นางศิรประภา วิไลปทุม
นางศิราณี กุลฉวะ
นางศิราณี เกิ้นโนนกอก
นางศิราวัลย ชานุชิต
นางศิริกัลยา พื้นอินทร
นางศิริกาญจน ฮวดสามเสน
นางศิริกานต เดชอุดม
นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ
นางศิริเกศ เปรมใจ
นางศิริขวัญ ปสกูล
นางศิริณี สีสุวะ
นางศิริธร วงษงาม
นางศิรินทรทิพย สัตถาผล
นางศิรินทรรัตน โคตรสาขา
นางศิรินนภา จวงพลงาม
นางศิรินยา นอยพลทัน
นางศิรินันท ชื่นใจ
นางศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย
นางสาวศิรินารถ หมูเทพ
นางศิรินุกูล ดีสวัสดิ์
นางศิริพร เกษโกมล
นางศิริพร จินดาพงษ
นางศิริพร ฉลอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๒๓๓

นางศิริพร ชางยันต
นางศิริพร ถีระวงศ
นางศิริพร ธนะวัง
นางศิริพร นามจันทรา
นางศิริพร บัวพุธ
นางศิริพร เปยปลูก
นางศิริพร พันหนูเทียน
นางศิริพร มะโนรัตน
นางศิริพร ยาประสิทธิ์
นางศิริพร วรรณหอม
นางศิริพร เศษสมบูรณ
นางศิริพร สาขามุละ
นางศิริพร โสภาวัฒน
นางสาวศิริพร โสมกุล
นางสาวศิริพร หวังวัฒนา
นางศิริพร อาจทวี
นางศิริพรรณ ไถเงิน
นางศิริพรรณ ศิริบุญนาม
นางศิริพัฒน ปชาติกปญญา
นางศิริเพ็ญ จันทรัศมี
นางศิริภรณ วองไว
นางศิริภา พิมพเมืองเกา
นางสาวศิริภาพ ใหมคามิ
นางศิริรัตน ชินบุตร
นางศิริรัตน นิมิตรดี
นางศิริรัตน ปดทุม

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๒๕๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศิริรัตน เพชรประภัสสร
นางศิริรัตน ยงทวี
นางศิริลักษณ ฑีฆะวัฒน
นางศิริลักษณ ดวงดี
นางศิริลักษณ ดีโทน
นางศิริลักษณ ทิมา
นางศิริลักษณ บุญประคม
นางศิริลักษณ เปรียบเหมือน
นางศิริลักษณ แยมสัจจา
นางสาวศิริลักษณ ละเอียดออน
นางศิริลักษณ วงศสนิท
นางศิริลักษณ สาครินทร
นางศิริลักษณ สายเชื้อ
นางศิริลักษณ สิงหชูโต
นางศิริลักษณ สุวรรณปกษิณ
นางสาวศิริลักษณ อุตรดิษฐ
นางศิริวรรณ ดวงพิลา
นางศิริวรรณ บุตรเพ็ง
นางศิริวรรณ ปราบหนุน
นางศิริวรรณ มีสารพันธ
นางศิริวรรณ วิริยะเสถียร
นางสาวศิริวรรณ อยูพุม
นางศิริวรรณ นาไชย
นางศิริวัฒนา ตอนี
นางศิวพร ราชพรหมมา
นางศิวาพรรณ พาณิชเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๒๘๕

นางศิวิไล ทับอาษา
นางศุจิกา ฉายจิตต
นางศุทธินี พุฒิพิพัฒนชูพงศ
นางศุภนิจ ครองยุทธ
นางศุภนุช คงถวิลวงศ
นางสาวศุภรัชต กาญจนางกูร
นางศุภรัตน แสงโนนแดง
นางศุภลักษณ ชาวชายโขง
นางสาวศุภลักษณ เดือนกลาง
นางศุภลักษณ วงษชาญศรี
นางศุภลักษณ วงษประสิทธิ์
นางศุภลักษณ เหงี่ยมไพศาล
นางศุภวรรณ แกวขอนแกน
นางศุภวรรณ ทองอยูยืด
นางศุภวรรณ บุตดีวงค
นางศุภสุข หลาสิงห
นางศุภากร เสนาจันทร
นางศุภางค เชาวทอง
นางศุภานัน บํารุงธนรัชต
นางศุภาพร วงศใหญ
นางศุภาภรณ ภิรมกิจ
นางศุภาวีร นาคคํา
นางศุภาวีร อดทน
นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ
นางศุลีพร รุนประแสง
นางเศวตกนิษฐ ศรีสนาย

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๓๑๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางโศจิกานต สตาภรณ
นางโศจิรัตน บุญครอบ
นางโศภนิศ นาดี
นางโศภิน คงผอม
นางสกลรัตน นามเหลา
นางสกาวเดือน เศษโถ
นางสกุณา จํานงคถอย
นางสาวสกุณา ยวงทอง
นางสกุณี ตุยสิมา
นางสกุลทิพย เจริญพันธ
นางสคราญ ปญญางค
นางสงกรานต ธงชัย
นางสงกรานต ภูมิมณี
นางสงกรานต สารเฉวตร
นางสงกรานต สุขประสงค
นางสงบ หามาลา
นางสงวน มีแสง
นางสงวน เศียรศิริบัณฑิต
นางสงวน เสนานุช
นางสงวน หลาสีดา
นางสดชื่น ดวงคํานอย
นางสดสี สาตรา
นางสดใส นิยมจันทร
นางสติยา ศิริถาวรวงศ
นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
นางสาวสถาพร สังขงาม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๓๓๗

นางสถิตย เกษขุนทศ
นางสถิตย ฆารภักดี
นางสาวสนธิกาญจน ออนสลุง
นางสาวสนอง ชังพลับ
นางสนาน จําปาทิพย
นางสบาไพร ศักดิ์วิเศษ
นางสปญญนา แกวตาป
นางสมควร วุฒิสาร
นางสมควร อานทอง
นางสมคิด ทองมวง
นางสมคิด ทิพวรรณ
นางสมคิด พลทัศสะ
นางสมคิด เมืองสอน
นางสมคิด วัฒนศัพท
นางสมคิด สุขกระโทก
นางสมจิต ญานกาย
นางสาวสมจิต ทาคํา
นางสมจิต เสนาวิเศษ
นางสมจิตต ลีลากิจกําธร
นางสมจิตต อิ่มเจริญ
นางสมจิตร โครงสรอย
นางสาวสมจิตร นันทวิสิทธิ์
นางสมจิตร ปราชญกระโทก
นางสาวสมจิตร เพชรผา
นางสมจิตร แพเรือง
นางสมจิตร เมยไธสง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๓๖๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมจิตร รีสันทียะ
นางสมจิตร ศรีปาน
นางสมจิตร สุขโข
นางสมจิตร สุขอวน
นางสมจิตร สุทธิอาคาร
นางสมจินต สุพรรณโรจน
นางสมจินตคนึง ไตรทิพย
นางสมใจ กลิ่นสุคนธ
นางสมใจ กอนศิลา
นางสมใจ แกวลือชัย
นางสมใจ ขวัญทองยิ้ม
นางสมใจ คําอาย
นางสมใจ จันทกาญจน
นางสมใจ จันทะเมธิ
นางสมใจ ไชยสุวรรณ
นางสมใจ ทับผา
นางสาวสมใจ บุญประดิษฐ
นางสมใจ พงศกล่ํา
นางสมใจ พรหมบุตร
นางสมใจ มาประสม
นางสมใจ สัตนาโค
นางสมใจ สืบนาคะ
นางสมเด็จ ทองชุม
นางสาวสมแตม ระบาศรี
นางสมถวิล เชสูงเนิน
นางสมถวิล ติดสุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๓๘๙

นางสมถวิล พัฒนถาวร
นางสมถวิล มั่นดี
นางสมถวิล รวมกระโทก
นางสมถวิล วันดีเรืองไพศาล
นางสมถวิล เสรีเจริญกิจ
นางสมถวิล อ่ําดอนกลอย
นางสมทบ เพชรดี
นางสมทบ โสภา
นางสาวสมทรง คงจินดามุณี
นางสาวสมทรง คําเพชร
นางสมทรง ชูรักษ
นางสมทรง ลาวงษ
นางสมนา เอี่ยมสะอาด
นางสาวสมนึก แซอึ้ง
นางสมนึก ภูมิวัฒน
นางสมนึก รอดมณี
นางสมนึก อินทรพรหม
นางสมบัติ เพียยุระ
นางสมบัติ ภูมิศรีจันทร
นางสมบัติ รุงแจง
นางสมบัติ หงษสัมฤทธิ์
นางสาวสมบูรณ ดวงพล
นางสมบูรณ เดชมัด
นางสมบูรณ ผดุงลอม
นางสาวสมบูรณ พงศาเทศ
นางสาวสมบูรณ รอดดิษฐ

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๔๑๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมบูรณ วรรณทองศรี
นางสาวสมประสงค แสนสวาท
นางสาวสมประสงค อาจฤทธ
นางสมปรารถนา จินดาวัน
นางสมปอง โคราช
นางสมปอง เพียรชํานาญ
นางสมปอง ออนพรรณา
นางสมปอง เอนไชย
นางสมปองใจ สกุลวรรณวงศ
นางสาวสมปาน ยวงแกว
นางสมพจน ฤทธิสิงห
นางสมพร กันขันคํา
นางสมพร กุลฉวะ
นางสมพร แกวอาษา
นางสมพร ไกรทัศน
นางสมพร ขอเพงกลาง
นางสมพร จีระยา
นางสมพร ชางสอน
นางสมพร ตั้งตัว
นางสาวสมพร ทรัพยสวัสดิ์
นางสมพร ทีหอคํา
นางสมพร บุตรกุล
นางสมพร บุตรศรี
นางสมพร เผาโหมด
นางสมพร เผือดนอก
นางสมพร มาลารัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๔๔๑

นางสาวสมพร ลองกระโทก
นางสาวสมพร วัชรพานิชย
นางสมพร สาริพัฒน
นางสมพร หงษทอง
นางสมพิตร อุบลกิจ
นางสมพิศ คํามูล
นางสมพิศ ตุงเครือคํา
นางสมพิศ ปลอมรัมย
นางสมพิศ มาตยวิเศษ
นางสมพิศ สดสี
นางสมพิศ ออนทรัพย
นางสาวสมพิศ อุปพงษ
นางสมเพชร ชาญมานนท
นางสมเพ็ชร โลจันทรโตะ
นางสมโภชน ไพบูลยวัฒนผล
นางสมมาตร มีแตม
นางสมมิต พวงสอน
นางสมยงค เชาวันกลาง
นางสมยา แฝงวัด
นางสมร ชมภูวงษ
นางสมร หอระพรอม
นางสมรศรี ฉายวงศ
นางสมรัก แกวบานเหลา
นางสมรัก หอมทอง
นางสมฤดี มากทรัพย
นางสมฤดี รตะสุขารมย

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๔๖๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมฤทัย เชิดฉาย
นางสมลักษณ ศิลปสม
นางสมวดี จงจัดกลาง
นางสมศรี คงสุวรรณ
นางสมศรี ตนโนนเชียง
นางสมศรี ทุงสงค
นางสมศรี นนทะภา
นางสมศรี บุญเพ็ชรศรี
นางสมศรี ลุนหลา
นางสมศิริ วงษสุวรรณ
นางสมศิลป กุมภาว
นางสมศิลป มวงนิกร
นางสมสาย คําตุยเชื้อ
นางสมสิน โสวิชัย
นางสมสุนีย ลาภเกิน
นางสมหมาย ทวีทรัพย
นางสมหมาย ประมาคะเต
นางสมหมาย มาลัย
นางสาวสมหมาย ศรีสมพร
นางสมหมาย อุดม
นางสมหวัง สุดโสม
นางสมหวัง หลอวงศ
นางสมัย เจียมใจ
นางสมัย เดือนนิล
นางสมัย หมื่นแกวน
นางสมัยพร อุปมัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๔๙๓

นางสมาน พรมจารีย
นางสมาพร คงหวยรอบ
นางสยัมวรา ขวัญทอง
นางสรรเพชญ บุญประสิทธิ์
นางสรรเสริญ ฉลวยศรี
นางสรรัตน บุญจับ
นางสรวงอุษา บุญปญญโรจน
นางสรวีย ทัพแสง
นางสรอยทิพย ควรหัตถ
นางสรอยสุดา อินหนอง
นางสรัญญา ประสงคสุข
นางสรัญญา หอมกลิ่น
นางสรัลชนา เฟองฟู
นางสาวสรัลยา คงหนองลาน
นางสรัสวดี อรรคฮาต
นางสริตา พงษแตง
นางสาวสรินทรญา ทองออน
นางสาวสรินทรยา พิมพวัน
นางสโรชา ชาวพงษ
นางสวงค ไชยเดช
นางสวนีย จิตจักร
นางสวรินทร พูลประเสริฐ
นางสวลี บุญมูล
นางสาวสวัสดิ์ คําไล
นางสวาง ปดสําราญ
นางสวาง แสนศรีแกว

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสวาท ทองเทพ
นางสวาสดิ์ วรงค
นางสอางค คชาวงษ
นางสอาด คําพู
นางสอาด พันธุพานิช
นางสาวสังวาลย ขันเพชร
นางสังวาลย แสงใส
นางสังเวียน บอคํา
นางสัญชัย หงษา
นางสาวสัตภัทรพร คลังแกว
นางสัมพรรณ ไชยโย
นางสัมพันธ ชอรักษ
นางสัมพันธ มณีพันธุ
นางสาคร ธรรมชัย
นางสาคร ศรีพุฒ
นางสาวสาคร ไหมกระโทก
นางสาธนา ขุนทิพยทอง
นางสาธิตา อาศนสุวรรณ
นางสาธินี พัฒนาศูร
นางสายขวัญ แยบคาย
นางสายคร โพธารินทร
นางสายเงิน ขันธบูรณ
นางสายใจ กุลโชติ
นางสายใจ จิรชีพพัฒนา
นางสายใจ ฉิมพาลี
นางสาวสายใจ ปนะกาพัง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕

นางสายใจ พวกดี
นางสายใจ เหลืองออน
นางสายชนม กุชโร
นางสายชล จันทรแทน
นางสายชล ทัศบุตร
นางสายชล ธรรมสุนทร
นางสายชล บุญศิริ
นางสายชล ศิวารัชกุณฑล
นางสายเชิง ภูประเสริฐ
นางสายทอง ชัยรัตนวิจิตร
นางสายทอง เที่ยงคํา
นางสาวสายทอง อินตะ
นางสายทิพย ไพศาล
นางสายทิพย วรรณาการ
นางสายเปล ศรีนาเรียง
นางสายฝน เจริญสมบัติ
นางสาวสายฝน ภานุมาศ
นางสายฝน สมจิตต
นางสายพิณ ไชยตอเขตต
นางสายพิณ แซฮ่ํา
นางสายพิณ เยื้อนจันทึก
นางสายพิณ ศรีเพ็ง
นางสายพิน เชื้อปุย
นางสาวสายพิน มวงเทศ
นางสาวสายพิม กล่ํามี
นางสายยนต กอผจญ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสายรุง ใจคําปน
นางสายสนม สนแจง
นางสายสมร สิรสุนทร
นางสายสวาท พิมพรัตน
นางสายสวาท สัมพันธสวาท
นางสายสวาสดิ์ สมจินดา
นางสายสิน เพชรดา
นางสายสินธุ ชนะกอก
นางสายสุดา ดอนชัย
นางสายสุนี สุระชน
นางสายสุนีย กลางประพันธ
นางสาวสายสุนีย แสงดวง
นางสายหยุด นิยมพันธ
นางสาวสายหยุด ศรีอุบล
นางสายหยุด หาญดี
นางสายใหม นันทศรี
นางสายอรุณ มาณพ
นางสาวสายัณห ชื่นศรีทอง
นางสารภี ไชยมงคล
นางสาริณี เอ็นดูราษฎร
นางสาวสาริศา หนูขาว
นางสาวสาลิณี ศรีสารากร
นางสาลินี รุงโรจนกิจกุล
นางสาลี จันทรตรี
นางสาวสาวิกา จักรบุตร
นางสาวิตรี คําชลธาร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗

นางสาวิตรี แดงมีสี
นางสาวิตรี โพธิ์แกว
นางสาวิตรี ราชจินดา
นางสาวิตรี วุฒิจิรพงศ
นางสาหราย พุมบัว
นางสํานอง กมลบูรณ
นางสาวสําเนียง เพ็งเวลุน
นางสําเนียง ยอดผักแวน
นางสําเนียง สันประโคน
นางสําเนียง หลอดทอง
นางสําเภา บุญสมศรี
นางสํารวม บานแยม
นางสํารวย ครสาย
นางสาวสํารวย เครือหอม
นางสํารวย ไชยมาตย
นางสํารวย อารณะโรจน
นางสํารอง ตนกระโทก
นางสําราญ โคตรสมบัติ
นางสําราญ ทองพิมพ
นางสําราญ ปรีดีย
นางสําราญ วันนาพอ
นางสาวสําราญ สุขพูล
นางสําราญ หนูเตะ
นางสํารี รัตนวงศ
นางสําเริง พิศโฉม
นางสําลี แดงนวล

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสําลี อาจทวีกุล
นางสําอาง แกวนิยม
นางสาวสําอาง สุขสบาย
นางสินทรา กันหาฤกษ
นางสาวสินีนาฏ ศรีพัฒนะพิพัฒน
นางสินีนาถ เกษแกว
นางสินีนารถ ตูจินดา
นางสาวสิรจิตร พลคีรี
นางสิรภัทร ขจรสมบัติ
นางสิรยา สังขรัตน
นางสิรวีร โสตถิสถาวร
นางสิรษา นิยมสุข
นางสิริกร ขันทอง
นางสิริกร ชิตชาตรี
นางสิริกร ปจฉิม
นางสิรินทร นาคเพ็ชร
นางสิรินทรดาว บุพศิริ
นางสาวสิรินันท ทองพิทักษ
นางสิริพร จวนอาจ
นางสิริพร พึ่งงาม
นางสิริพร ภูหัวดอน
นางสิริพร รักษาศิลป
นางสิริพร ศรีจันทร
นางสิริพร สีตะระโส
นางสิริพุมเรียง เพียรจรัส
นางสิริภัทร ชาวยศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙

นางสิริมา เจริญฉวีวรรณ
นางสิริยาภรณ อัคราช
นางสิริรัตน ดารายอย
นางสิริรัตน ศรีจําปา
นางสิริรัตน ศรีเพชร
นางสาวสิริรัตน สุขฑีฆะ
นางสิริลักษณ วงษนิ่ม
นางสิริลักษณ วายโสกา
นางสิริวรรณ ใจกระเสน
นางสิริวรรณ นาคประเสริฐ
นางสาวสิริวรรณ โลหวัฒนา
นางสิริวิภา กุลฑล
นางสีตีสาเราะ อาแว
นางสีทัด จันทรมาลา
นางสีนวน คูหาวัลย
นางสีนวน มวงศรี
นางสีระเพ็ญ โชติพันธ
นางสุกรรณิกา เพ็งศรีโคตร
นางสาวสุกฤตา เหลาเขตรกรณ
นางสาวสุกัญญา กลางสุข
นางสุกัญญา แกวทรายขาว
นางสุกัญญา คําตา
นางสาวสุกัญญา คําศรี
นางสุกัญญา คําหนาหนัก
นางสุกัญญา จันทนา
นางสุกัญญา เจนศิริวงษ

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุกัญญา เจนสุนทรระวี
นางสาวสุกัญญา ไชยกุล
นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์
นางสุกัญญา ทีงาม
นางสุกัญญา นามมูล
นางสุกัญญา ระนาท
นางสุกัญญา รัตนรงค
นางสุกัญญา รัตนาภรณ
นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์
นางสุกัญญา สามุงคุณ
นางสุกัญญา เสมอมาศ
นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ
นางสาวสุกัณญา สงเคราะห
นางสุกันยา ทิพยบุญศรี
นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก
นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์
นางสาวสุกัลยา ศรีดาชาติ
นางสุกาญจนา เกษสังข
นางสุกานดา โชคถนอมจิตต
นางสาวสุกานดา พุทธานุ
นางสุกานดา ภาระเวช
นางสาวสุกานดา หมูพยัคฆ
นางสุขชลี สูสนาม
นางสุขนิษฐ มณีรัตน
นางสุขรัตน อุดมผุย
นางสุขศรี ตีระมาตย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑

นางสุขศรี ปญญา
นางสุขศรี พลหาญ
นางสุขสม นาคบุตร
นางสุขสันต คณะนาม
นางสุขุมาลย ดอนวิจารณ
นางสุขุมาลย อนุเวช
นางสาวสุคนธ แดงโชติ
นางสุคนธ ลองวิไล
นางสุคนธ หมวกทองคํา
นางสุจารีย นิจจันพันธศรี
นางสุจิตตรา ทองคล้ํา
นางสุจิตตรา วูวงศ
นางสุจิตตา พินิจธนสาร
นางสุจิตรา โกวิทพัฒนา
นางสุจิตรา จันทมานิตย
นางสุจิตรา ฉวีรักษ
นางสุจิตรา แซตั้ง
นางสุจิตรา ดวงจิตร
นางสุจิตรา เดชกุญชร
นางสุจิตรา โปราหา
นางสุจิตรา ผลธุระ
นางสุจิตรา ยิ่งยงชัย
นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร
นางสุจิตรา วรังษี
นางสุจิตรา ศรีชาติ
นางสุจิตรา โอปาก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุจินดา โตะแอ
นางสุจินดา นวลหงษ
นางสุจินต แกวประสิทธิ์
นางสุจินต แผลงเดชา
นางสุจินต เสียงใส
นางสุชภาดา ภามีจํารัส
นางสุชัญญา เกตุนวม
นางสุชัญญา ชิวปรีชา
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
นางสุชาฎา หวยทราย
นางสาวสุชาดา กังวาลยศศักดิ์
นางสุชาดา ชาวไทย
นางสุชาดา ลวดชัยภูมิ
นางสุชาดา ศรัทธาผล
นางสุชาดา สอนไชยา
นางสุชาดา อุทัยผล
นางสาวสุชิรา สังฆธรรม
นางสุชีรา เทศาพรหม
นางสุณี มีพรอม
นางสุณีย สุทธิสินทอง
นางสุดจิตต ขาวเรือง
นางสุดใจ พิมพสะ
นางสุดใจ ภาวงค
นางสุดใจ วรานนท
นางสาวสุดถนอม แทนนิล
นางสุดฤทัย ฤทธิ์พิชิตชัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓

นางสุดสงวน บุญเฉิด
นางสุดา เจี่ยกุญธร
นางสาวสุดา โตะชื่นดี
นางสุดา เปยมึ้ง
นางสาวสุดา พรหมมา
นางสาวสุดา วีระเชวงกุล
นางสุดา วุนหนู
นางสุดา ศรีสวัสดิ์
นางสุดาพร คําเกาะ
นางสุดาพร จอกทอง
นางสุดาพร ทองทา
นางสุดารัก ศรีสมบัติ
นางสุดารัตน เกิดแกว
นางสุดารัตน ฉลาดดี
นางสุดารัตน นอยสงวน
นางสุดารัตน พรมบุตร
นางสุดารัตน มุลชาติ
นางสุดารัตน ศรีรุงเรือง
นางสุดารัตน เสี้ยมแหลม
นางสุดารัตน เหาะกระโทก
นางสุดาวดี โชติกีรติเวช
นางสุดาวรรณ เดชศิริ
นางสุดาวรรณ บุญเกตุ
นางสุดาวรรณ ปญญาใส
นางสุดาวัลย เพชรทอง
นางสุดาสวรรค คนซื่อ

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุทธาสินี ไชยกาล
นางสุทธิพร นวลบัตร
นางสาวสุทธิรักษ พนภัยพาล
นางสุทธิศรี สมิตเวช
นางสาวสุทธิสา จันปุม
นางสาวสุทธิใส บุญทอง
นางสุทาธินี คิดอาน
นางสุทิน ไชยทาน
นางสุทิน ราชสาร
นางสุทิน วัชรินทรรัตน
นางสุทิพย ทิพวัน
นางสุทิศา ชัยปตถา
นางสุเทวา สินธุพันธ
วาที่รอยตรีหญิง สุธรรมมา
สุวรรณไตยย
นางสุธรรมา สมผล
นางสุธัญญา วีระกุล
นางสุธัญญา สุวรรณบุตร
นางสุธาทิพย วิริยะเกษามงคล
นางสุธานี วิสุงเร
นางสุธาสินี เกษตรสุนทร
นางสาวสุธาสินี ทองมณี
นางสุธิดา ธรรมสัตย
นางสุธี ถนอมจิตร
นางสุธีกานต การถาง
นางสุธีรา ยมนัตถ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔

นางสุนทยา คํามุงคุณ
นางสุนทรา เชยกลิ่นเทศ
นางสุนทรา ทาสีงาม
นางสุนทรา พรหมทา
นางสุนทรา ศรีตาแสง
นางสุนทรินทร โตสารเดช
นางสุนทรี ชาญณรงค
นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์
นางสุนทรี อนุพันธ
นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล
นางสุนันท คิ้มอยู
นางสุนันท จันทวี
นางสาวสุนันท ปณทุพา
นางสุนันท ภูษาทอง
นางสุนันท ศรียศ
นางสุนันทา ชิ้นสุวรรณ
นางสาวสุนันทา ดานวันดี
นางสุนันทา บุระคํา
นางสุนันทา ประสานสอน
นางสุนันทา รังดิษฐ
นางสุนันทา วิชัยขัทคะ
นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนานนท
นางสุนา รัตนพรหมรินทร
นางสาวสุนาฏ กองมาก
นางสุนิกุล พลกุล
นางสุนิดา เกษกัน

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุนิตย เหมะธุลิน
นางสุนิทรา ผิวเหลือง
นางสุนิทรา พลยางนอก
นางสุนิภา ชมภูเมืองชื่น
นางสุนิภา พงศธร
นางสุนิศา ชูสุวรรณ
นางสุนิสา โกญจนวรรณ
นางสุนิสา ทัดไพร
นางสุนิสา พารา
นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค
นางสาวสุนิสา แสงสี
นางสาวสุนี เพ็ชรนุช
นางสุนีย ขันธวิธิ
นางสาวสุนีย เครือสุวรรณ
นางสุนีย เชื้อเจ็ดตน
นางสุนีย ตั๋นคํา
นางสุนีย นุยเลิศ
นางสุนีย เนียมคํา
นางสุนีย พันแสงทอง
นางสุนีย อิสรางกูล
นางสุนีย อุทุมทอง
นางสุนียนาฏ เรืองรัตนสุนทร
นางสุนียพร แสงฮาด
นางสาวสุนีรัตน แสงคุม
นางสุเนตร กุดหอม
นางสุเนตร พรอมตตระกูล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุเนตรา โพธิ์นอย
นางสุบรร คูณดี
นางสาวสุบรรณ จันทะวงษา
นางสุบิน อินตา
นางสาวสุประภาภรณ อนันตบุญสุข
นางสุประวีณ รัตนาภรณนุกุล
นางสุปราณี บางเขียว
นางสุปราณี ปาสนธิ์
นางสุปราณี พุมลําเจียก
นางสุปราณี มณีใสย
นางสาวสุปราณี มหาแสน
นางสุปราณี หอมไกล
นางสุปรียา จอมคําสิงห
นางสาวสุปรียา วงศดวงจันทร
นางสุปรียา สะวานนท
นางสุปรียา หลอฐานนท
นางสุปรียาพร ศรีโชค
นางสุพรรณ วองกิตติพงษ
นางสุพรรณทอง มาตยวิเศษ
นางสุพรรณี กสิกรณ
นางสุพรรณี จารุทรรศน
นางสาวสุพรรณี จิตตตั้ง
นางสุพรรณี ชื่นคา
นางสุพรรณี ชุณหบุญญทิพย
นางสุพรรณี ทองมูล
นางสุพรรณี นิลเลี่ยม

๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุพรรณี พูนมะดัน
นางสุพรรณี รัชนีกร
นางสุพรรณี ราชแวง
นางสุพรรณี วังคีรี
นางสุพรรณี สารพล
นางสุพรรัตน สุวรรณจวงกูล
นางสุพราว หาญมนตรี
นางสุพัฑรา ศรีสมุทร
นางสุพัฒนา นวลทองศรี
นางสุพัตรา แขกวันวงค
นางสุพัตรา ไชยพะยวน
นางสาวสุพัตรา แดงแพง
นางสุพัตรา บุญยังกองแกว
นางสุพัตรา โภคานิตย
นางสุพัตรา เมืองเงิน
นางสุพัตรา สาระโภค
นางสุพัตรา สุขขะชนะ
นางสุพัตรา สุจิตตธรรมคุณ
นางสุพัตรา สุโพธิ์
นางสุพัตรา แสนโยธะกะ
นางสุพัตรา อิ่นคํา
นางสุพัตรา อินทรประสิทธิ์
นางสุพิชฌาย จิตสม
นางสาวสุพิชฌาย สีหะวงษ
นางสุพิชญชญา มีแกว
นางสาวสุพิชพร ติดสุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘

นางสุพิชสิณี โรจนจันทรดา
นางสุพิชา เนตรวรนันท
นางสุพิฌา เมฆไหว
นางสุพิณ พรมมินทร
นางสุพิณ หริพาย
นางสุพินิจ โรพันดุง
นางสุพิศ อินตะนัย
นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุล
นางสุเพ็ญ ทองอินทร
นางสุเพ็ญ บรรเทา
นางสาวสุเพ็ญพร นิลชัย
นางสุภรจิต สีหานาม
นางสุภรณ โชติรัตน
นางสุภริน บุญพั่ว
นางสุภลักษณ วรรณนุช
นางสุภัชชสิริ กําจรวาณิชยกุล
นางสุภัชลักษณ เพิ่มพูลบวร
นางสุภัท พิมพขันธ
นางสุภัทนา แกวเต็ม
นางสุภัทร ภิญโญ
นางสุภัทรา จิตรเพง
นางสุภา แกวบริสุทธิ์
นางสุภา บัวรักษ
นางสุภา เบาวรรณ
นางสุภา อุนเรือน
นางสาวสุภาณี เชื้อคําเพ็ง

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุภาณี พรหมบุตร
นางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช
นางสุภาดี กัลจาก
นางสุภาพ กุมาพันธ
นางสุภาพ จันทเสรีย
นางสุภาพ จิตราช
นางสุภาพ โนรินทร
นางสุภาพ พูดตรง
นางสุภาพ โพธิ์พรหม
นางสุภาพ สมแสน
นางสุภาพ อํามุกคะ
นางสุภาพร คําพันธ
นางสุภาพร ธวันทา
นางสุภาพร บุญจันทร
นางสุภาพร พระฉาย
นางสุภาพร พลพุทธา
นางสุภาพร มณีพงศ
นางสุภาพร ยืนยง
นางสุภาพร รื่นชื่น
นางสุภาพร วงศชาลี
นางสุภาพร สภาวธรรม
นางสุภาพร เสมียนคิด
นางสุภาพร อาศัยกลาง
นางสุภาพร อาสนาไชย
นางสาวสุภาพร อุยเจริญศักดิ์
นางสุภาพรรณ นิลศาสตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐

นางสุภาภรณ กัลยารัตน
นางสุภาภรณ กิตติกอง
นางสุภาภรณ แกวมณี
นางสุภาภรณ ใจเปรียว
นางสุภาภรณ ชื่นบาล
นางสุภาภรณ ดอนอินผล
นางสุภาภรณ ทองเพชร
นางสุภาภรณ นอยทรงค
นางสุภาภรณ บุญเจริญ
นางสุภาภรณ พรมมินทร
นางสุภาภรณ พรมเสาร
นางสุภาภรณ มีชํานาญ
นางสุภาภรณ โยธารักษ
นางสุภาภรณ ศิริฟองนุกูล
นางสาวสุภาภรณ ศิริวงษ
นางสาวสุภาภรณ สิ้นภัย
นางสุภาภรณ อุยนอง
นางสุภารัตน กัดมั่น
นางสุภารัตน คัทเนตร
นางสุภารัตน บุญตระการ
นางสาวสุภารัตน ปาละลี
นางสาวสุภารี โสดาทิพย
นางสุภาวดี กุลแพทย
นางสุภาวดี งามใจ
นางสาวสุภาวดี ฉิรินัง
นางสุภาวดี ไชยชวย

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร
นางสุภาวดี เนื่องโนราช
นางสุภาวดี พงษอุดทา
นางสุภาวดี ราชเล
นางสุภาวดี วิริยะพันธ
นางสุภาวดี สระแกว
นางสุภาวดี สระทองขาว
นางสุภาวดี สินทรธรรม
นางสุภาวดี สุจริต
นางสุภาวดี เสระทอง
นางสุภาวรรณ เทียนเสริมทรัพย
นางสุภาวัน สุรเสน
นางสุภาศรี อนุสรณประดิษฐ
นางสาวสุภิญญา สามารถ
นางสุภิดา ไทยวงษ
นางสุมณฑา จันทรจรูญ
นางสุมณฑา บุญชู
นางสุมณฑา เรืองขํา
นางสุมณฑา สิงหพันธ
นางสุมณีย สุรเดโช
นางสุมลพรรณ ศรีลําดวน
นางสุมลรัตน ปลองทอง
นางสุมัทนา แกวจินดา
นางสุมา พรหมภักดี
นางสุมานา รักบุรี
นางสุมานี กลิ่นพูน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุมามาลย แสนมหาเกษม
นางสุมารีย สุวรรณโคตร
นางสุมาลย ภวภูตานนท
นางสุมาลัย วรบุตร
นางสาวสุมาลัย เวชกามา
นางสุมาลัย ศุภดล
นางสุมาลี กองเกิด
นางสุมาลี เจริญใจ
นางสุมาลี ชนชิต
นางสุมาลี เทียมทัด
นางสุมาลี นภวชิรหัตถ
นางสุมาลี แนวบุตร
นางสุมาลี เบญจวรรณ
นางสุมาลี พรมนัส
นางสุมาลี พุทธาศรี
นางสุมาลี เพียรแกว
นางสุมาลี มะโนขันธุ
นางสุมาลี ละมอม
นางสุมาลี ลิมปจักร
นางสุมาลี วิเชียรวัฒน
นางสุมาลี ศรีพงษวิวัฒน
นางสุมาลี ศิริมงคล
นางสุมาลี สุมาลัย
นางสุมาลี เอกภาพไพบูลย
นางสุมิตรา โพธิ์ปลัด
นางสาวสุมิตรา วงษสุวรรณ

๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุมินตา ภูหมื่นไวย
นางสุเมธี จันทรเพ็ง
นางสุรชา สวนหนองปลิง
นางสุรดา ไชยสงคราม
นางสุรนันท ออนหัวโทน
นางสุรภา จิรติภัสดํารง
นางสาวสุรภา เพิ่มพูล
นางสุรภา มาศธีรวัตร
นางสุรภา ศุภมิตรโยธิน
นางสุรภี พรหมดี
นางสุรวรี โทนหงสษา
นางสุระ สุดตะนา
นางสุระพิน ชมชื่น
นางสุรัชดา คชาประดิษฐ
นางสุรัชวดี ยอดมงคล
นางสุรัตน จันทรโยธา
นางสุรัตน จันทรลุทิน
นางสุรัตน โตนชัยภูมิ
นางสุรัตนนารี จี๋คีรี
นางสุรันยา ธรรมศิริ
นางสาวสุรางค บํารุงจิตต
นางสุรางค ประไพนพ
นางสุรางคนา ลาแสดง
นางสุริญญาลักษณ สุทธิหิรัญรักษ
นางสุรินทร กองเพชร
นางสุรินทร พวงทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔

นางสุรินธร ซอนกลิ่น
นางสุรินธร วังคะฮาด
นางสุริพร สุริยาชัยวัฒน
นางสุริยา คําหลอ
นางสุรีพร เกิดกอ
นางสุรีพร บํารุงชล
นางสุรีพร อิสสระวงษ
นางสุรีพร เอมะราช
นางสุรีย ขันตีเรือง
นางสุรีย เทพศิริ
นางสุรีย สินนอก
นางสุรีย อินภู
นางสุรียพร คุณมาศ
นางสุรียพร แคนอินทร
นางสุรียรัตน หอมจันทร
นางสุรีรัตน เคนจันทรทา
นางสุรีรัตน ปตตะพัฒน
นางสุรีรัตน โพธิ์มี
นางสุรีรัตน ศรีพันธบุตร
นางสาวสุรีรัตน สิทธิวงค
นางสุรีรัตน สุริยหาญ
นางสุลักขณา ชวนรัมย
นางสาวสุลักขณา บุญรักษา
นางสุวคนธ ทรงธรรม
นางสุวจี นูรักษา
นางสาวสุวจี สุวรรณชัยรบ

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุวณีย ขันโมลี
นางสุวพันธ สุนสิน
นางสุวพิชญ ปนเมือง
นางสุวพิทย พฤฒิสาร
นางสาวสุวภัทร ศิริพัลลภ
นางสุวรรณทนา ชื่นอยู
นางสุวรรณรัตน สืบศักดิ์
นางสุวรรณศรี กลาใจ
นางสาวสุวรรณา คํามณี
นางสุวรรณา ดาวสงา
นางสาวสุวรรณา แดงเวียง
นางสาวสุวรรณา ทองทัพ
นางสุวรรณา โพธิ์ศรี
นางสุวรรณา ภูมิพัฒนไชย
นางสุวรรณา มูลเมือง
นางสุวรรณี กุลนา
นางสุวรรณี เตียงชัยภูมิ
นางสาวสุวรรณี ผาผง
นางสุวรรณี ยวงเพชร
นางสุวรรณี ศรีพวงเพิศ
นางสุวรรณี อิ่มประสิทธิชัย
นางสุวรัตน เรืองศรีชาติ
นางสุวรัตน วันธานี
นางสาวสุวรินทร เพ็ญธัญญการ
นางสุวรีย วงศลือเกียรติ
นางสุวลี พูนผล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวะรา จุนทวิเทศ
นางสุวัจนา อยูสนิท
นางสุวัฒนา ภูรีโรจน
นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
นางสุวาณี ใหญแจม
นางสาวสุวารินทร ถิ่นทวี
นางสุวารี แกวบรรจง
นางสุวารี นันทกรพิทักษ
นางสาวสุวิชชา ปาละนิตย
นางสุวิมล ตันปติ
นางสุวิมล เสียงล้ํา
นางเสงี่ยม พิมพจันทร
นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุล
นางเสงี่ยม วิเชียร
นางเสนอ นุชนารถ
นางเสนาะ ศรแกว
นางสาวเสมอใจ วิจิตร
นางเสาวคนธ มดแสง
นางสาวเสาวคนธ สยามประโคน
นางเสาวณิต รมศรี
นางเสาวณี โหรารัมย
นางเสาวณีย ชีวะสุขะ
นางเสาวณีย ทองพุม
นางเสาวนา เข็มตรง
นางเสาวนิตย ศิริภาษณ
นางเสาวนีย คงไทย

๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเสาวนีย โคตรลาคํา
นางเสาวนีย บูแกว
นางเสาวนีย เฝอชัย
นางเสาวนีย ยศพิทักษ
นางเสาวนีย ศรีสําราญ
นางเสาวนีย สินธุภูมิ
นางเสาวนีย สุริยาประภา
นางเสาวภา ใจสม
นางเสาวภา ไชยบุบผา
นางสาวเสาวภา เบ็ญจพันธุทวี
นางสาวเสาวภา ประพันธ
นางเสาวภา พลคิด
นางเสาวภา พูลเพิ่ม
นางเสาวภา รอบรู
นางเสาวภาคย จักรหา
นางเสาวภาคย พัฒนทอง
นางเสาวลักษณ กมลปลื้ม
นางเสาวลักษณ กองนอย
นางเสาวลักษณ คําใหญ
นางเสาวลักษณ จริตงาม
นางเสาวลักษณ จันทรแดง
นางสาวเสาวลักษณ ฉลาดเชิงคา
นางสาวเสาวลักษณ ชนะพาล
นางเสาวลักษณ ปรีชานนท
นางเสาวลักษณ พันธพัฒนกุล
นางเสาวลักษณ ยั่งยืน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘

นางเสาวลักษณ เหมะธุลิน
นางเสาวลักษณ อินทปญญา
นางแสงแกว คํามีสวาง
นางแสงจันทร ดวงเกตุ
นางแสงจันทร สรรพเลิศ
นางแสงจันทร เสียงใส
นางแสงจันทร หาญเผชิญโชค
นางแสงเดือน บทนอก
นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ
นางแสงเดือน สาสีดา
นางแสงนภา ตาลอําไพ
นางแสงระวี เพชรยังคง
นางแสงสุทิน เครือเสนห
นางสาวแสงหลา คําหมั้น
นางแสงอรุณ วันนา
นางแสงอรุณ สุดาชม
นางสาวแสงอรุณ อักโข
นางแสงอรุณ อิ่มเนย
นางแสวง ปรินแคน
นางสาวโสภา ขันติศรีสกุล
นางโสภา จันทรถนอม
นางโสภา จันทะสาร
นางโสภา ชมชื่น
นางโสภา นนเทศา
นางโสภา เนาวโรจน
นางโสภา มาลีเลศ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางโสภา มีคําทอง
นางโสภา แมนชัยภูมิ
นางโสภา โยวะผุย
นางโสภา สาระโกเศศ
นางโสภาค ศรีฟา
นางสาวโสภาพร มงคลเคหา
นางโสภิดา ขุมทอง
นางโสภิดา สุชาติ
นางโสภิตา สุริยะงาม
นางสาวโสมวดี ศรีเจริญ
นางไสว ทองเพ็ชร
นางไสว ทิพยวงค
นางไสว แทงทอง
นางไสว นามเกตุ
นางสาวไสว ศักดิ์ศร
นางหงษคํา จิตตะบุตร
นางหทัยทิพย เตชะสุข
นางสาวหทัยพร แสนโคตร
นางหทัยรัตน ทองศรีมะดัน
นางหทัยรัตน รักษชุมชน
นางหทัยรัตน ละสระนอย
นางหทัยรัตน วงษพระกิจ
นางสาวหทัยรัศมิ์ วงศชารี
นางสาวหนึ่งนุช กาฬภักดี
นางหนูกาญจน นิโคลัส
นางหนูทัย บุญทรา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางหนูเพียร โภชะโน
นางหยาดฝน ศรีประสาท
นางหริพรรณ พรหมทา
นางหฤทัย สามารถ
นางสาวหฤทัย สาระสิทธิ์
นางหวานใจ บุญยก
นางหอมนวล ทะริยะ
นางหัทกาญจน อดุลถิรเขตต
นางสาวเหมวรรณ นามวงษ
นางเหรียญทอง จันทะรี
นางฬุริยา คนขยัน
นางองคอร ปยะเสถียรรัตน
นางองุน สากระจาย
นางอตินาฏ ไชยเอียด
นางอนงค กาปญญา
นางอนงค ถิระโคตร
สิบเอกหญิง อนงค เปนกระโทก
นางอนงค พิมพาวัตร
นางอนงค พึ่งกริม
นางอนงค ฟองเสียง
นางอนงค มากรณ
นางอนงค ไววอง
นางอนงค สายแวว
นางอนงค สุมมาตย
นางสาวอนงค ไหมพรม
นางอนงคพร โคตรพัฒน

๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอนงครักษ โฮมราช
นางอนงนาฏ สุขนาแซง
นางอนัญญา บุญโชติ
นางอนันดา ไชยรักษ
นางสาวอนันทิยา โพธิขํา
นางอนามัย บุญจันทร
นางอนามัย วงษชาลี
นางสาวอนุกูล มโนชัย
นางอนุชิดา เหลืองสอาด
นางอนุรักษ บุญแจม
นางอนุสรา ทรัพยภักดี
นางอโนพร สาระคนธ
นางอภิชญา วิบูลย
นางอภิชสิรี คงไทย
นางอภิญญา บุญญะรัง
นางอภิญญา วิชาเดช
นางอภิญญา เวียงใต
นางอภิญญา สิงหเสนา
นางอภิญญา สุวรรณกูฏ
นางอภิญญา หลินศรี
นางอภิลักขณี อนันเตา
นางอภิสรา สธนเสาวภาคย
นางอมร เทศนอย
นางอมร ศศานนท
นางอมรทิพย แกวสีทอง
นางอมรพรรณ ชูตาลัด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒

นางสาวอมรรักษ ศิริสุรักษ
นางสาวอมรรัตน ตันศิริ
นางอมรรัตน นานวน
นางอมรรัตน พงษประเสริฐ
นางอมรรัตน แพรชัยภูมิ
นางอมรรัตน ฟกเขียว
นางอมรรัตน เมตตาจิต
นางอมรรัตน รัตนา
นางสาวอมรรัตน สุพิเพชร
นางสาวอมรรัตน อารีชาติ
นางสาวอมรวรรณ แกวผอง
นางสาวอมรวรรณ โนวะ
นางสาวอมรัชญา ชินศรี
นางอมรา เกตุผดุง
นางอมรา คุมวงศ
นางอมรา จันทรนวล
นางอมรา ประจงสาร
นางสาวอมรา สุขุมพันธุพงศ
นางสาวอมรา เอนกผลิน
นางสาวอรการย สินธุสุวรรณ
นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์
นางอรชร กลางมณี
นางอรชร พินิจ
นางอรชร มาระศรี
นางอรชร ยอดสงา
นางอรชร สมยาภักดี

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรชร สุธรรม
นางอรทัย ดวงธรรม
นางอรทัย แดนสิงห
นางอรทัย ทองปาน
นางสาวอรทัย ธรรมปาน
นางอรทัย สมบูรณ
นางอรทัย สังขรัตน
นางอรนิจ นาชัยเวียง
นางอรนุช คําไชย
นางอรนุช บุญอินทร
นางอรนุช สุขนาคินทร
นางอรนุช สุวรรณโท
นางอรนุช สุวรรณเพชร
นางอรพรรณ ภูเจริญ
นางอรพรรณ ภูดิน
นางอรพรรณ วัฒนประดิษฐ
นางอรพรรณ สมบัติไทย
นางอรพันธ คชรัตน
นางอรพิน นิยมการ
นางอรพิน วิจารณปรีชา
นางอรพิน ศรีวงคแกว
นางอรพิน แสงบุญเรือง
นางอรพิน แสงอินทร
นางสาวอรพิน อนุตรวิชญ
นางสาวอรพิน อุบลเฉลา
นางอรพินท ทองเอี่ยม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔

นางอรพินท เปรมสุข
นางสาวอรพินท สุขชวย
นางอรพิมพ ดวงงาม
นางอรภักดิ์ ศรีสุรภานนท
นางสาวอรยุพา พลโสดา
นางสาวอรรคคการย ผาใต
นางอรวรรณ กลิ่นสุต
นางอรวรรณ กองพิลา
นางสาวอรวรรณ คํามาก
นางอรวรรณ ตรีนอก
นางอรวรรณ ถนอมโชค
นางอรวรรณ นันทะเสน
นางอรวรรณ นันสถิตย
นางอรวรรณ มีชํานาญ
นางอรวรรณ เมธีธัญญลักษณ
นางอรวรรณ ศรีสมเกียรติ
นางอรวรรณ สัสสะวิระ
นางอรวรรณ สุประพัฒนโภค
นางสาวอรวรรณ สุวรรณศรี
นางอรวรรณ หงสพันธ
นางอรวรรณ หลอมทอง
นางอรวรรณ อินจันทร
นางสาวอรวรรณ โอนากุล
นางอรสร สุวรรณพูล
นางอรสา จันทรสัมฤทธิ์
นางอรสา ไชยนา

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรสา เรืองรองธรรม
นางอรสา อํานาจ
นางอรสิริลภัสร เศรษฐบุปผา
นางอรอนงค ชัยรัตน
นางอรอนงค เทพสุริย
นางอรอนงค โลมิน
นางอรอนงค อรรถเวทิน
นางอรอนงค อาจหาญ
นางอรอนงค อิ่มประเสริฐ
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
นางสาวอรอุมา คําแสน
นางอรอุมา บวรศักดิ์
นางอรอุมา พิมสอน
นางสาวอรอุมา ศรีสารคาม
นางอรอุมา สิทธิโคตร
นางอรัญญา กลับศรี
นางอรัญญา ขอลาศรี
นางอรัญญา คงพลปาน
นางอรัญญา จงมุม
นางสาวอรัญญา ชนะเพีย
นางอรัญญา บางสี
นางอรัญญา เพิ่มพีรพัฒน
นางอรัญญา มหาแกว
นางอรัญญา ยี่รักษ
นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท
นางสาวอรัญญา แยงเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖

นางอรัญญา วสันต
นางอรัญญา ศรีเคน
นางอรัญญา อัฑฒพงษ
นางอรัญญา อินออน
นางอริญชยา สําราญวงค
นางอรินลัทธ จันทรเลน
นางอริยพร จําเริญดี
นางอริษา วินทะไชย
นางสาวอริสา ถุงทรัพย
นางอรุณ สุดเพาะ
นางอรุณณี พรหมโคตร
นางอรุณนาถ ทิพยอุปถัมภ
นางอรุณภา นิลรัตน
นางอรุณภา รอดกลึง
นางอรุณรัตน สุวรรณรัตน
นางอรุณรัศมี มงคลสินธุ
นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย
นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี
นางสาวอรุณี เขาราช
นางอรุณี งวงชาง
นางอรุณี ดรหลาบคํา
นางอรุณี ไตรยขันธ
นางอรุณี บุญแสนแผน
นางอรุณี ปลายขอก
นางอรุณี ปลื้มวีระจิตต
นางอรุณี ฤทธิ์อุดมพล

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอรุณี ลอคํา
นางอรุณี ลัทธิเดช
นางสาวอรุณี สมยาสุข
นางสาวอรุณี สายวงศ
นางอรุณี แสงนิล
นางอรุณี อุยะนันทน
นางอรุโณทัย กันโฮมภู
นางอรุนศรี บุญโจม
นางอลิสา ประกอบเสียง
นางอวยพร ธรรมประดิษฐ
นางอวยพร นาคสุทธิ์
นางอวยพร ศรีสม
นางออนดี วรรณเสริฐ
นางออนพิศ เหลาภักดี
นางออมใจ สิงหแสนยาพงษ
นางออยทิพย สุรภักดิ์
นางอะโน มรรควิจิตร
นางอะหรอม อุหมัน
นางอักษร ขอดวงกลาง
นางอังกาบ แผตระกูล
นางอังคณา กําจรเมนุกูล
นางอังคณา ชาติพันธจันทร
นางสาวอังคณา วงศสมิตกุล
นางสาวอังคณา สุนทราวันต
นางอังคณา เหลืองอุทัย
นางสาวอังคณา เหวาวิทย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘

นางอังคณา อรรคฮาด
นางอังคณา อุปญญ
นางสาวอังคนา คุมมี
นางอังคนา ตั้งปญญาวงศ
นางสาวอังคนา อินทรกระวี
นางอังคริสา ชางหลอ
นางอังคสุมาริน ปาละจะเร
นางอังสฎา ศรีกัลยา
นางอังสุนี โกษาคาร
นางอัจฉรา เกิดแกน
นางอัจฉรา ขจรศักดิ์สิริสกุล
นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท
นางอัจฉรา เจษฎารมย
นางอัจฉรา ไชยราช
นางอัจฉรา ตางกง
นางอัจฉรา บุญครอง
นางอัจฉรา ปะติเก
นางอัจฉรา พลายงาม
นางอัจฉรา เพชรชูกูล
นางอัจฉรา ภาระเวช
นางอัจฉรา เรียงสนาม
นางสาวอัจฉรา หวยทราย
นางอัจฉราพร มะลิทอง
นางอัจฉราพรรณ ลอมพรม
นางอัจฉราพรรณ เส็งตากแดด
นางอัจฉราพันธ สังขชัย

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอัจฉราภรณ ตั้งอุทัยสุข
นางอัจฉริยา คุณมาศ
นางอัจฉรีย สามหวย
นางอัจนา เผาทวี
นางอัฉราภรณ มหานิล
นางอัชรี ทรงฉาย
นางอัชรี อุนมาก
นางสาวอัญชณา บัวประดิษฐ
นางอัญชนา นามรักษ
นางสาวอัญชนา แพกําเนิด
นางอัญชนา ยอดญาติไทย
นางอัญชลี กาละปตย
นางอัญชลี ทันตะคุ
นางอัญชลี พัสสร
นางอัญชลี พิมสาร
นางสาวอัญชลี มีสูงเนิน
นางสาวอัญชลี สนกัน
นางอัญชลี อันศรีเมือง
นางสาวอัญชลีรัตน ศรีวงษา
นางอัญญชลีย สิทธิ
นางอัญญารัตน ทาแกว
นางอัญญารัตน ธานีรัตน
นางอัญมณี ถิ่นจอม
นางอันดามัน พิชัยรัตน
นางอันธิกา สุภาอิน
นางอันธิกา หงษเวียงจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอันธิกา อุษณีษพันธุ
นางอัปษร ยาทิพย
นางสาวอัปสร มิกทา
นางอัมพนิดา ผการัตน
นางอัมพร กิ่มเกิด
นางอัมพร ชะรุมรัมย
นางอัมพร แถมจอหอ
นางอัมพร บุญรัตน
นางอัมพร บุบผา
นางอัมพร ประยูรมหิศร
นางอัมพร ปญญาเสริฐ
นางอัมพร เพลิดดอน
นางอัมพร สอนเจริญ
นางอัมพร หมอกเมฆ
นางอัมพวัน บัวทอง
นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษกุล
นางอัมพิกา ยะมะโน
นางอัมไพวรรณ เคหะลูน
นางสาวอัมภาภรณ ฟกทองพรรณ
นางอัศนีพร พิธาพันธ
นางสาวอัษฎางค แวนศิลา
นางสาวอาจิน เหมทานนท
นางอาทยา ธนชัยศักดิ์
นางอาทิตยา ปานเพ็ชร
นางอาทิตยา มูลบุญ
นางอาภรณ ขีรัมย

๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอาภรณ คํารินทร
นางอาภรณ นารีนุช
นางอาภรณ เบญจานุวงศ
นางอาภรณ ประทุมวัลย
นางอาภรณ ผิวบุญเรือง
นางอาภรณ พัวพันธ
นางสาวอาภรณ เมงอําพัน
นางอาภรณ รักษาพล
นางอาภรณ อินทะศร
นางอาภรณวรรณ พิรุณกล
นางอาภรรัตน เกศศรีพงษศา
นางอาภา สืบบุญ
นางอาภากรณ ผิวขม
นางอาภาภรณ จิตนารินทร
นางอาภาวดี พิริยชูสิทธิ
นางอามร ยืนตน
นางสาวอามีเนาะ มามุ
นางอารม เพ็ชรมาก
นางอารมย ชัยสวัสดิ์
นางอารมย ชาวนา
นางอารมย มะดาอู
นางอารยา ขวัญชื่น
นางอารยา คลองณรงค
นางสาวอารยา ผังลักษณ
นางอารยา ศรีพญา
นางอาริยา จิตจักร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒

นางอาริยา ทนกลาวรภัทร
นางอาริยา อริยอัครพงษ
นางอารี ขันธบุตร
นางอารี จุยตาย
นางอารี ชนะสงคราม
นางอารี พุฒพงษ
นางอารี มนตวิเศษ
นางอารี รักยงค
นางอารี สารดิษฐ
นางสาวอารี หมื่นรักษ
นางอารี อันชูฤทธิ์
นางสาวอารี อิ่มจิตต
นางอารีย จันทร
นางอารีย ดานุเสถียรพงศ
นางสาวอารีย ทุงกลาง
นางอารีย นาสะอาน
นางอารีย สูงสุมาลย
นางอารีย หนูออน
นางอารียยา สอนวงค
นางอารีรัตน พรสินศิริรักษ
นางอารีลักษณ พงษโสภา
นางอารีวรรณ ปกกาเวสูง
นางอารุณี ทองมหา
นางอาละดิลล พรหมสาขันธ
นางอาลักษณ คนไว
นางอาลิษา ทองทวี

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอาวร ทองชมภู
นางอาวรณ ทองสุ
นางอาสิมา แลมีซอ
นางอํานวย แกวหนองสังข
นางอํานวย คงเติม
นางสาวอํานวย ชาเทพ
นางสาวอํานวย ปานสมบัติ
นางอํานวย พิมพิศาล
นางอํานวย สอนสนาม
นางอํานวยพร โรจนรวีวงศ
นางอําพร เทพจินดา
นางอําพร น้ําจันทร
นางอําพร มณเฑียรสุภา
นางอําพร รักพรม
นางอําพา บุญเทพ
นางอําไพ คันใจ
นางอําไพ จังขันธ
นางอําไพ ทาพริก
นางอําไพ ทิพยจันทร
นางสาวอําไพ บุญสูง
นางสาวอําไพ พนภัยพาล
นางอําไพ วงษชอเส็ง
นางอําไพ ออสุวรรณ
นางอําภัย จันทพัฒน
นางอําภา ศรีคํามูล
นางอําลา วังคะฮาต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔

นางอิฏฐาพร ตุมเพ็ชร
นางอิทธิยา บุญโนนแต
นางอินทรา จันทรเขียว
นางอินทรีย ชํานาญไพร
นางสาวอินทิรา รุมาส
นางอินธิรา พูลเพิ่ม
นางอิ่มฤทัย สาหราย
นางอิศราพร พวงศรี
นางอิศราภรณ ทิพยวงค
นางอิสรา พิทูลทอง
นางอิสรา เพชรคนชม
นางอุณารัตน ลาผาน
นางอุดม พรหมจรรย
นางอุดมพร เชื้อรักษ
นางอุดมพร โพธิ์งาม
นางอุดมลักษณ ชาติคําดี
นางอุดมศรี สิทธิตัน
นางอุดมสิน จันทรสุทธิ
นางอุตสาห บุญมา
นางอุทัย โทสูงเนิน
นางอุทัย ธรรมบํารุง
นางอุทัยวรรณ กันทาบุญ
นางอุทัยวรรณ หงสทองคํา
นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงษ
นางอุทัยวรรณ อิ่มเย็น
นางอุทุมพร กรองเห็น

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอุทุมพร จุลพันธ
นางสาวอุทุมพร สิงหพล
นางอุนเรือน รมพยอม
นางอุนเรือน แสงอินทร
นางอุบล แกวนาโอ
นางอุบล ชาลีพุทธาวงศ
นางสาวอุบล ปะโมโท
นางสาวอุบล พลสวัสดิ์
นางอุบล ภัศระ
นางอุบล รุงเรือง
นางอุบล สมภักดี
นางอุบล สวางวงค
นางอุบลรัตน โททัสสะ
นางอุบลรัตน เบาทอง
นางอุบลรัตน รากะสง
นางอุบลรัตน อินทรบัวบุญ
นางอุบลวรรณ กัญจนโรจน
นางอุบลวรรณ คํานิล
นางอุบลวรรณ สมใจ
นางสาวอุบลศรี ฟกจีน
นางอุมา จันทวีระ
นางอุมา บัวกิ่ง
นางอุมา รสเกิด
นางอุมาพร ประทุมพล
นางอุมาพร ภูศรีโสม
นางอุมารังษี ศรีนาค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุรา กันพานิชย
นางอุรา ทูลประโคน
นางอุราพร โยธาทอน
นางอุไร ชัยหงษ
นางอุไร เนื่องศรี
นางอุไร บัวภาเรือง
นางอุไร ประพันธอนุรักษ
นางอุไร ปาใหญ
นางอุไร ปุยะติ
นางสาวอุไร พรมมาวัน
นางอุไร สีตะวัน
นางอุไร สุขโข
นางอุไรรัตน คงแสง
นางอุไรรัตน นิลวิเชียร
นางอุไรรัตน บูรณะพิมพ
นางอุไรรัตน ปาปะขัง
นางอุไรรัตน เพาะผล
นางอุไรลักษณ อุนโนนเขวา
นางอุไรวรรณ คณะพันธ
นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตา
นางอุไรวรรณ ทองเจิม
นางอุไรวรรณ บุญเต็ม
นางอุไรวรรณ วงศจําปา
นางสาวอุไรวรรณ สัจจาวรานนท
นางอุไรวรรณ สัตยะมุข
นางอุไรวรรณ สุขทรัพยศรี

๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอุไรวรรณ อติวรกีรติ
นางสาวอุษณี ชาติพหล
นางสาวอุษณีย คนขยัน
นางอุษณีย ตินานพ
นางสาวอุษณีย มโนวงศ
นางอุษณีย รุงเรือง
นางอุษา พรศิวกุลวงศ
นางสาวอุษา โลกันภัย
นางอุษา เอี่ยมโพธิ์
นางอุษามณี ศรีชมภู
นางอุษาวดี พนารัตน
นางอุไฬวรรณ นามใสย
นางเอมอร โคตรภูธร
นางเอมอร ธิสามี
นางเอมอร สังขวรรณะ
นางเอมอร สําราญจักร
นางสาวเอมอร เหลืองสวัสดิ์
นางเอราวัณ งามสุขศรี
นางเอี่ยม โยธินรัตนกําธร
นางสาวเอื้องไพร ทองมูล
นางเอื้อจิต วรรณวงศ
นางเอื้อนทิพย สุกุ
นางเอื้อมพร ทัศนเจริญ
นางสาวเอื้อมพร นําคิด
นางเอื้อมพร บัวถนอม
นางเอื้อมพร ปะระขา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๗๖๖๓ นางแอว พัศดุ
๗๖๖๖ นางโอลัน พนันชัย
๗๖๖๔ นางโอภาสน หนูสลุง
๗๖๖๗ นางไอรดา สารไกรกร
๗๖๖๕ นางสาวโอภาสี ถารี
๗๖๖๘ นางสาวฮุสนา เงินเจริญ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒,๔๖๔ ราย)
๑ นายกรวุฒิ อรุณรัมย
๒๓ นายขจร ชอบทําเหมือน
๒ นายกริสดา พันธุสมบัติ
๒๔ นายเข็มชาติ เหลื่อมสิงขร
๓ นายกฤตนัย ทัศนา
๒๕ นายคเณศ โยธี
๔ วาที่รอยตรี กฤษฎา ศิริศรีลดามาศ
๒๖ นายคนอง ศรีสรณ
๕ นายกฤษณะ กัลปดี
๒๗ นายคมกริช มิรัตนไพร
๖ นายกวีศิลป สายคําทร
๒๘ นายคมเดช พงษไพจิตร
๗ นายกอเกียรติ ยานะเครือ
๒๙ นายคมสัน บุญตั้ง
๘ นายกองนคร เติมพันธุ
๓๐ วาที่รอยตรี คัมภีร ทองจันทร
๙ นายกันตพัฒน อําพรไพเกื้อกูล
๓๑ นายคําพันธ ดานขุนทศ
๑๐ นายกานต สอนอยูกลาง
๓๒ นายคําภาสน บุญเติม
๑๑ นายกําธร ชมภูเทศ
๓๓ นายคํารน เอียดประพาฬ
๑๒ นายกิจพิสิฐ มงคุณแกว
๓๔ นายคึกฤทธิ์ ณ ปตตานี
๑๓ สิบตํารวจโท กิตติโชติ พิมพเพ็ง
๓๕ วาที่รอยตรี คุณภัทร อุทธิยา
๑๔ นายกิตติธัช มะลิวงษ
๓๖ นายคุปตพงศ หนูประสงค
๑๕ นายกิตติศักดิ์ หงษทอง
๓๗ นายโฆษิต ชูชัย
๑๖ จาสิบโท กิตปกรณ พึ่มกุล
๓๘ นายจักรกฤษ ดานสิงห
๑๗ นายกุศล เผาหัวสระ
๓๙ นายจักรพงษ ศรีผองงาม
๑๘ นายเกรียงไกร เพชรเสถียร
๔๐ นายจักรพันธ ศิลาพันธ
๑๙ จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ วงษอุทิศ
๔๑ นายจักราช ดีคําวงค
๒๐ นายเกษม ปุณยปรีชาศิริ
๔๒ นายจักราวุธ ถือคุณ
๒๑ นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด
๔๓ นายจันทร สกุลวงศไพบูลย
๒๒ นายไกรภพ พละเยี่ยม
๔๔ นายจํานง คํามูล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นายจําลอง เทพนิล
นายจิตชาย กมุทชาติ
นายจินดา กรองทอง
นายจินดา พนาลิกุล
นายจิรวัฒน เยินสูงเนิน
นายจิรศักดิ์ วานนท
นายจิรายุวัฒน กตารัตน
นายจีรชัย จิตรรัก
นายจีรวิทย มั่นคงวัฒนะ
นายจุมพล นิลรัตน
นายจุลพงษ มณีศรี
นายเจตนพัทธ แสงทอง
นายเจริญ นามชู
นายเจษฎา จิตตมั่น
นายเจษฎา เสียงเย็น
นายใจเย็น พรมชู
นายเฉลิม วรรณสุทธิ์
นายเฉลิมฤทธิ์ ทองสุข
นายชนาธิป จอมเพ็ง
นายชนิษฎา แกวปอง
นายชลทิศ แนวถาวร
นายชโลทร จันทรน้ําทวม
นายชวนากร ไชยวงษ
นายชวัลวัฒน ถิรไชยพิบูล
นายชัชวาลย บุญกอง
นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชัยยุทธ พันธสมบัติ
นายชัยรัตน คิดถูก
นายชัยรัตน รายะรุจิ
นายชัยวัฒน อาษานอก
นายชัยวิชิต วิชัยโย
นายชาคริต หมั่นวิชา
นายชาคริต อินทะชุบ
นายชาญ ยอดประทุม
นายชาญชัย ธาคุโน
นายชาญยุทธ เทวรัตน
นายชาญวิทย ศรีโพธิ์ลา
นายชาตรี ชะโลธร
นายชาติชาย ณ ถลาง
นายชาติชาย พันธผล
นายชาติชาย โหรากุล
นายชายชาญ มูลตองคะ
นายชิษณุพงศ ไชยรินทร
นายชุมพล นาคนาคา
นายชุมพล วงศเจริญวิวัฒน
นายชูเกียรติ พะนิรัมย
นายชูชาติ ตาคํา
นายชูทรัพย เวียงเงิน
นายชูศักดิ์ ใจแกว
นายเชิดชัย ดีสุข
นายเชิดชัย รักษาอินทร
นายไชยา เฉลียวพงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

นายซอฟรี เจะนุ
นายฐานิส ทนะแสง
นายฐิติวัฒน จัดดี
นายฑีรกานต คํามี
นายณรงค ฝุนมะนาว
นายณรงค ฤทธิฤาชัย
นายณรงคศักดิ์ โพธิ์ออง
นายณรงศักดิ์ จันทรังษี
นายณรงศักดิ์ อนันตรสุชาติ
นายณัฐ นนทะเสน
นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร
นายณัฐพงศ อนนอย
นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย
นายณัฐพล พูนสวัสดิ์
นายดอรอแม จะซอ
นายเดนชัย ดวงสม
นายเดนศักดิ์ สุทธิบาก
นายเดือน จิตรแมน
นายตระกูลไทย ไชยรักษ
นายตะวัน อักษรชื่น
นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน
นายถวิล วงษา
นายถาวร กลาหาญ
นายถาวร พันธสําโรง
นายถาวร มูลมะณี
นายถาวร วันทาดี

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายถิระวัฒน บุญประสพ
นายทนงศักดิ์ โพธิ์พัฒน
นายทวนทอง ใหมพรหมมา
นายทวิทชัย สุดชาฎา
นายทวีศักดิ์ รักราวี
นายทวีศักดิ์ แสนศรี
นายทวีสิทธิ์ ทวันเวช
วาที่รอยตรี ทศพล ลําดวน
นายทศวรรษ ขวัญอยู
นายทศวรรษ สายแวว
นายทองคํา บัวจูม
นายทองคูณ นามสวาง
นายทองจันทร หันไชยเนาว
นายทองดี อรุณโณ
นายทองสุข พลเยี่ยม
นายทองสุข สุระโคตร
นายทักษิณ วงศฉลาด
นายทักษิณ สุวรรณไตรย
นายทํานอง คะสุดใจ
นายทินกร อินโทโล
นายเทพพร อินทรออน
นายเทอดศักดิ์ แนวทอง
นายธงชัย คฤหานนท
นายธงชัย ปกกาเวสูง
นายธงชัย รัตนแยม
นายธงชัย สอปญญา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

นายธนกฤต สุวรรณศรี
นายธนดล โสธิฤทธิ์
นายธนภัทร ทะเกิงลาภ
นายธนัฎฐ แสนแปง
นายธนา เฉียบสูงเนิน
นายธนารักษ ราชจินดา
นายธนาวัฒน คงนาค
สิบตํารวจโท ธเนศ ภักดีมี
นายธรรมนูญ นอยเวช
นายธรรมศักดิ์ จันทวาส
นายธวัชชัย หลาธรรม
นายธัชชัย จุยคลัง
สิบเอก ธัญญวุฒิ เอี่ยมเย็น
นายธัญธร ธรรมวงค
นายธานินทร มังกร
นายธานินทร เลิศพันธ
นายธานี สุวรรณปญญา
วาที่รอยตรี ธํารงค เดชเจริญ
นายธีรพล โชติกวณิชย
นายธีรวัฒน แสงศรี
นายธีรวิทย สุวรรณา
นายธีรศักดิ์ ชูแชม
นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ
นายธีรศักดิ์ บุญทรง
นายธีระพงศ ศรีคํา
นายธีระพงษ คันธจันทน

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สิบตํารวจเอก เธียรศักดิ์ เชี่ยวรอบ
นายนนทปวิช ขิระณะ
นายนพกร พลเสน
นายนพดล แกวฉาย
นายนพดล ปากรพรหม
นายนพดล มีชั้นชวง
นายนพปฎล มุณีรัตน
นายนฤชิต บุญจิตร
นายนฤทธิ์ จิตรําพึง
นายนวพงศ ดวงอุปะ
นายนวัช ปานสุวรรณ
นายนัฐพล นพเกา
นายนันทโชค กาวไธสง
นายนันทพงศ พรรณขาม
นายนันธิชัย หิรัญวงษ
นายนิกร ศรีสุพัฒน
นายนิคม ดอกเด็น
นายนิคม ปกกาเวสา
นายนิติธร วรรณมะกอก
นายนิทัศน เข็มทอง
นายนิพนธ ชีวะอิสระกุล
นายนิพนธ ศรีเมือง
นายนิพนธ อัมหธร
นายนิพนธ อาจนิยม
นายนิพันธ คําแปง
นายนิยม นามโคตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

นายนิรันดร วงศประทุม
นายนิรุจน เกษมราษฎร
นายนิรุตต โตะถม
นายนิรุท รุงรุจี
นายนิวัฒน บุญศักดิ์
นายนิวัตน สินธุจรัญ
นายนุรักษ อุปรีที
นายบัญชา แจมเพชร
นายบัณฑิต ไชยวงค
นายบันลือศักดิ์ อูดี
นายบํารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
นายบุญชวน ไชยโวหาร
นายบุญชู แกวอินทร
นายบุญตา สักขินา
นายบุญธรรม เจริญโสภารัตน
นายบุญธรรม เอี่ยมออน
สิบเอก บุญธัน ธรรมปญญา
นายบุญนํา เพชรล้ํา
นายบุญเพ็ง จําปานวน
นายบุญมา พันธยอด
นายบุญมี ทวีทรัพย
นายบุญมี เหลาธรรม
นายบุญยง แพนไธสง
นายบุญยรัตน ซึ่งพรม
นายบุญรอด หมีนหา
นายบุญรัตน รักชาติไทย

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายบุญรื่น เบ็ญเจิด
นายบุญเลิศ มณีจักร
นายบุญเลิศ รัตนภูมิ
สิบเอก บุญแล บางจับ
นายบุญสง กรมสูงเนิน
นายบุญสง มาประสพ
นายเบญจพันธุ ผองสวัสดิ์
นายปกรณ คุณสมบัติ
นายปกิรนัน นามจันทรา
นายประกอบ จองทองหลาง
นายประกอบกิจ จอมหงษ
นายประจวบ ดาสนม
วาที่รอยตรี ประจักษ บุรีหลง
นายประชัน กันธะมาลัย
นายประดิษฐ ปกษา
นายประดิษฐ เลิศนอก
นายประทีป ชาโท
นายประทีป ลี้พล
นายประพจน คอนรัมย
นายประพนธ บุญพาเกิด
นายประพนธ วงศคํา
นายประพันธ คูทอง
นายประมวล สุขอวน
นายประสาน สิงหทอง
นายประสิทธิ์ ศรีเงินดี
นายปราโมทย คงนวล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

นายปริญญา นามเทพ
นายปรีชา การสอาด
นายปรีชา ทองมา
นายปรีดา จันทรลุทิน
นายปรีดา มะลิตน
นายปรีดี โสโป
นายปวัฒน ทับทิมศรี
นายปองคุณ ตั้งทวี
นายปกธงชัย สวาสดิ์วงค
นายปญญา เทียบสูงเนิน
นายปญญา ยีซาแล
นายปาณิสรา ชูมก
นายปยะ ศึกษา
นายผไทศักดิ์ เงาธรรมสาร
นายพงศพิสิฎฐ จันปุม
นายพงษชัย วรชิน
นายพงษเทพ วงษไกร
นายพงษพิทักษ สหัสชาติ
นายพงษศักดิ์ รักษาพล
นายพงษศักดิ์ สวางไสว
นายพนม สุขหา
นายพนมไพร ปราบแกะ
นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช
นายพลรบ พรายรักษา
นายพัฒนธนเดช ภาคภูมิ
นายพัฒนพงษ สีกา

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพันเดช อรัญเวศ
นายพิเชฐ จินเตาหลี
นายพิทยา เอียดชวย
นายพิทักษ โคตะวินนท
นายพินัย วิเชียรสินธุ
นายพินิจ แกวไชยพาน
นายพิเศษ ถาแหลง
นายพิษณุ คํามะปะนา
นายพิษณุรักษ คํายง
นายพิสิษฐ วัฒนานุสิทธิ์
นายพีรพล พาตา
นายพุดพง คุณนาม
นายพูนลาภ นาคสุทธิ์
นายไพฑูรย ขวัญหวัญ
นายไพฑูรย มาวงค
สิบตํารวจเอก ไพรฑูรณ เฉลิมดิษฐ
นายไพรัช ธุวธาดา
นายไพโรจน ขุมขํา
นายไพศาล บาทชารี
นายไพสิทธิ์ พั่วระยะ
นายภวัต สามผองบุญ
นายภากรณ นามสวัสดิ์
นายมณี พัดขํา
สิบเอก มนตรี พวงวงษ
นายมนตรี รัตนศรี
นายมนพ ปานทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

นายมนัส เจื้อยแจว
นายมนูญ จันทรตรา
นายมนูญ เหนียวจันทึก
นายมะยูนิ สามาลูกา
นายมะรอป แมเลาะ
นายมานพ ขยายเสียง
นายมานพ จันตาวงศ
นายมานะ เทพรัก
นายมาโนช ขําศรีบุศ
นายไมตรี ยาละ
นายยงยุทธ กันพนม
วาที่รอยเอก ยงยุทธ อยูดี
นายยอดชาย ขุนสังวาลย
นายยอดชาย อินทรเทศ
นายยุทธณา อาจหาญ
นายยุทธนา คําทะเนตร
นายยุทธศาสตร อุทรักษ
นายยุธยา คงพรม
นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ
นายโยธิน สกุลเดช
นายรชธร สุวรรณหาร
นายรณกฤต กุมสิน
นายระวี ลาดลาย
นายรังสรรค จันธิมา
นายรังสรรค ฝายสมบัติ
นายรังสฤษฏิ์ วังมี

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายรัชกฤต แรงประโคน
นายรัชติกร จันทรสุดชา
นายรัฐฐกรณ วิชญะปณณกรณ
นายราชนุชา อินจันทร
นายราเชนทร นวลมังสอ
นายเรืองเดช ภูโบราญ
นายเรืองฤทธิ์ บัวจันทร
นายฤทธิรุทธ โกมลศรี
นายลําธาร กอนคลัง
นายลิขิต การะภักดี
นายวธัญู ประทุมชาติ
นายวรกิจ ทากี้
นายวรนันท เย็นสถิตย
นายวรพงษ แจมจํารัส
นายวรวิทร คํานวนอินทร
นายวรวุฒิ มูลขุนทด
จาสิบเอก วรากรณ จันทะสิงห
นายวสันต บุญประกอบ
นายวสันต ลาดศิลา
นายวัชรกร สุรินทร
นายวัชระ ธนะชัย
นายวัชรินทร ศรีสุขใส
นายวัชรินทร เศษวิกา
นายวัฒนชัย ภูมิผักแวน
นายวัฒนสุคนธ อาจวิชัย
นายวัฒนะ สีนาสันต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

นายวัธนพัทธ อยูเย็น
นายวันชัย ตรีสงค
นายวัลลภ ตลับทอง
นายวารี จอมเกาะ
นายวิจารณ คําฟู
นายวิชัย จันทรสอน
นายวิชัย ไชยธาดา
นายวิชัย ภาวะบุตร
นายวิชาญ ชํานาญ
นายวิฑูรย เจริญอาชาชัย
นายวินัย เชียงขวาง
นายวินัย พัฒนกุลเดช
นายวิระศักดิ์ จันทรธนู
นายวิรัชน ประสานสงค
นายวิรัตน ดีไร
นายวิเวก ยูงทอง
นายวิศาล บุตรสมัน
นายวิศิษฎ ศรีพุม
นายวิษณุ บุญทรง
นายวีรยุทธ สุขสําราญ
นายวีระชาติ ทองภู
นายวีระเชษฐ ศรีสวรรค
นายวีระพงษ ภูเงิน
นายวีระพันธ บุญศักดาพร
นายวุฒิชัย พลไทยสงค
นายวุฒิพงษ ทวีธรรม

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศมากร เกดา
นายศรากร เสนะเวส
นายศรายุทธ ตาสี
นายศราวุธ นอยผา
นายศรีเมือง ดาเหลา
นายศักดิ์ชัย บูรณะเสน
นายศักดิ์ชาย แซจิ๋ว
นายศักดิ์ดา แกวกา
นายศัลย สุขเสือ
นายศิริศักดิ์ สัตยฌุชนม
นายศิวเสก อุดมจิรโชติ
นายศุภกร กระจายศรี
นายศุภกฤต จันทรา
นายศุภกิจ แกวหมุน
นายศุภกิต ถิ่นทอง
นายศุภชัย แกวประเสริฐ
วาที่รอยตรี ศุภชัย จันครา
นายศุภากร เมฆขยาย
นายเศกสรรค สังขทิพย
นายเศรษฐา สมจิตศรีปญญา
นายสงกรานต พรหมนอย
นายสงวนศักดิ์ บัวสาย
นายสมเกียรติ เฉลาประโคน
นายสมเกียรติ บันติวิวัฒนกุล
นายสมเกียรติ ภูโอบ
นายสมเกียรติ์ บุญลอม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

สิบเอก สมคิด สีหาวงษ
นายสมชัย จันทะคาม
นายสมชาย แกวไพทูลย
นายสมชาย ชาญหิรัญกาญจน
นายสมชาย เพ็งลาภ
นายสมบัติ พรมเกษ
นายสมบัติ อิ่มอินทร
นายสมพงษ รักประชา
นายสมพร ผุดผาด
นายสมมาตย ดอนชัย
นายสมมาตร บาฮา
นายสมมารถ ศิริสมพร
นายสมรถ แสงราม
นายสมศักดิ์ นวลประเสริฐ
นายสมศักดิ์ ปลอดภัย
นายสมสวน ใจจันทึก
นายสมหมาย ฝอยศาลา
นายสมัคร บัวเผื่อน
นายสมัย จันทรเหลือง
นายสมาน สมอ่ํา
นายสมิง พระสงฆ
นายสราวุฒิ ลุนสะแกวงษ
นายสราวุทธ วันเมืองเกา
นายสราวุธ มโนวิสุทธ
นายสราวุธ อนีฆาศรีนนท
นายสฤษดิ์ ปจจะโร

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสวัสดิ์ เดชะ
นายสวัสดิ์ พาลี
นายสวาท ชะนะชัย
นายสหัส หวังดี
วาที่รอยตรี สะทานเดช นามมนตรี
นายสังวาลย เวินชุม
นายสัญชัย ภาประเวศ
นายสัญญา นาคเจือ
นายสัญญา พันพิลา
นายสันติ ธูปกลาง
นายสันเพชร ควรคําคง
นายสัมพันธ อินทรสม
นายสากล จันทรแกว
นายสาคร คําศรี
นายสายชล ยุทธนไพบูลย
วาที่รอยตรี สายัณห บุดดาแพน
นายสายันต มีปาล
นายสาโรช เกตุสาคร
นายสําราญ พูลเพิ่ม
นายสิงหทอง มงคลพงษ
นายสิงหพลัฎฐ เทียมมวง
นายสิทธิชัย ศรีประดับชาติ
วาที่รอยตรี สิทธิเดช ดีสีใส
นายสิทธิพงษ พงษสุวรรณ
นายสิทธิพร ผกากลีบ
นายสุจิตร ชัยวงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖

นายสุจิน นามสทอน
นายสุชิน เทียมศรี
นายสุทธวิทย ศรีบุตตะ
นายสุทธานนท ทองนุน
นายสุทธิพจน พุฒวัจน
นายสุทธิศักดิ์ จันทรหางหวา
วาที่พันตรี สุเทพ โตโสภณ
นายสุเทพ พิมพัฒน
นายสุเทพ สามสี
นายสุธรรม ปงหาญ
นายสุธิชัย ดานกลาง
นายสุนทร ขุนจันทร
นายสุนทร คําภักดี
นายสุนทร ธงศรี
นายสุนทร ธีรัชสกุล
นายสุนทร มวงทับทิม
นายสุพจน แสงเลิศ
นายสุพล อินเดีย
นายสุพัฒน สุระเสียง
นายสุพัฒน หยิบจันทร
วาที่รอยตรี สุพัฒน หอมสุวรรณ
นายสุเพ็ญ นภาศิริโรจน
นายสุภวัต ลาภสาร
นายสุภัคชกร ตันเจริญ
นายสุมน โสะนุย
นายสุเมธี ดีเลิศ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุรชัย คะนึง
นายสุรชัย เหลืองเดชานุรักษ
นายสุรเชษฐ แตงนอย
นายสุรพงษ แกวงาม
นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ
นายสุระ มะลิซอน
นายสุรินทร ศรีริ
นายสุริยะ คชินทร
นายสุริยา กะวน
นายสุริยา คําทอง
นายสุริยา พิมพกัน
นายสุริยา มีสวัสดิ์
นายสุวัฒน งามทวี
นายสุวิชา ประกอบพันธุ
นายสุวิทย คํามณี
นายสุวิทย ใจภิภักดิ์
นายสุวิทย ทองดี
นายสุวิทย ยอดสละ
นายเสฎฐมา กันทา
นายเสฏฐพงษ สุดชี
ดาบตํารวจ เสถียร ดีทอง
นายเสนห ทองอินทร
นายเสนาะ บุตรขจร
นายโสภณ เพชรนอก
นายโสภณ ศรีผักผอง
นายโสภณกฤษฏิ์ แคแดง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘

นายหนูไกร มณีทรัพย
นายหิรัญ นพรัตน
นายหิรัญคุปต บุญเทพ
นายเหมรัฐส อินสุข
นายอโณชัย พุมสอาด
นายอดิศร ศรีชัยชนะ
นายอดิศักดิ์ ครองสุข
นายอดุลย ภูภักดี
นายอดุลย วงศกอม
นายอนันต จันทรกอน
นายอนันต ชัยสงคราม
นายอนันต ชางเรือ
นายอนันต วรรณสมานกุล
นายอนันต อินจันทร
นายอนิรุทธ อิสโร
นายอนุจินต ลาภธนาภรณ
นายอนุชา ภูวิเศษ
นายอนุชา มังคะละ
นายอนุลักษณ เผยกลาง
นายอนุวัฒน ขอบป
นายอภัยวงษ สมนา
นายอภิชัย ศรีโท
นายอภิชาติ ไชยรุต
นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ
นายอภิเชษฐ วัฒนวรกุลเลิศ
นายอภิรัตน สัมฤทธิ์

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอภิวิชญ ดียิ่ง
นายอภิเษก บัวชุม
นายอภิสิทธิ์ รอดบําเรอ
นายอมรศักดิ์ บัวโฮม
นายอยุทธ นัมคณิสรณ
นายอรรถพงศ สุขสมนิตย
นายอรรถพล กําไลทอง
นายอรรถพล โคตรสินธุ
นายอรุณ กันทะขู
นายอรุณ แกวกับเพชร
นายอรุณ พลเยี่ยม
นายอลงกต เปานาเรียง
นายอัครเดช กิจคณะ
นายอัครพงษ ศิรวงศสกุล
นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ
นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ
นายอาคม สุวรรณบํารุง
นายอาณัติ พิกุลแกว
นายอาทิตย พลอาจ
นายอาทิตย ศรีบุรินทร
นายอานนท เชาวไว
นายอานนท ตอรัมย
นายอานุภาพ พัฒนา
นายอาภันตรา แสงวงศ
นายอายุปขาน สยามประโคน
นายอํานวย กุลสัมพันธทิพย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐

นายอํานวย สุมา
นายอํานาจ แกวแดง
นายอํานาจ จอนแจง
นายอํานาจ โหมงมาตร
นายอําพร กมลเศษ
นายอิทธิพล กาญจนโรมนต
นายอินจันทร ใจเสน
นายอิสรา สะอีด
นายอุดม ปติทรง
นายอุดมศักดิ์ ขลุดสกุล
นายอุทัย ตะกรุดเงิน
นายอุทิศ นนทวงษา
นายอุเทน แกวทิ
นายอุเทน นวลศรี
นายอุรเคนทร คําฟก
นายเอกชัย หนูหลง
นายเอกนรินทร โงนมณี
นายเอนก พรมศรี
นายเอื้ออังกูรณ อินธิแสน
สิบตํารวจตรี โอรอน บุญสา
นางกชกร พลันสังเกตุ
นางกชกร รุงสุข
นางกชกร สุวลักษณ
นางกชกร หัสแดง
นางกชกร เหลาหวาน
นางกชพร กฤตภัทรวงษ

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกชพร ศิริปรุ
นางกนกพร สรอยจิต
นางกนกพูน มีแกว
นางกนกวรรณ รื่นเริง
นางกนกวรรณ เสือศิริ
นางสาวกนกวรรณ จอกทอง
นางกนกอร กระจาง
นางกนกอร นิยมญาติ
นางสาวกมนพรรณ ศรีชะตา
นางกมลจันทร เจริญสมประสงค
นางกมลชนก วนาศิริ
นางกมลทิพย ศรีรักษาแกว
นางกมลเนตร อินทสระ
นางกมลพร คุมทรัพย
นางกมลพร โปรยเงิน
นางกมลรัตน เลิศวิริยะการณ
นางกมลวรรณ ชุมอักษร
นางกมลวรรณ สุกัญญา
นางกรกนก หวานสนิท
นางกรกมลวรรณ กานจักร
นางกรนันท หาสุข
นางกรรชรีย กิติพงษวัฒนา
นางกรรณิกา พงษพูล
นางกรรณิกา ฟกแฟง
นางกรรณิกา สาระรักษ
นางกรรณิการ บัวลาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒

นางกรรณิการ พันธภิบาล
นางสาวกรรณิการ มาลัย
นางกรรณิการ รวยดี
นางกรรณิการ ลีประโคน
นางกรรณิการ ศรีธิ
นางสาวกรรณิการ ศิลางาม
นางสาวกรรณิการ หรบรรพ
นางสาวกรรัก ศรีเมือง
นางกรุณา ยินดี
นางกรุณา สุนทรา
นางกรุณารักษ แกวจุลศรี
นางสาวกฤตพร ไดแทน
นางกฤตยากร วิชาเดช
นางกฤติกา วงคอินพอ
นางกฤษณา ไชยนุย
นางกฤษณา อินธิมา
นางกฤษณี เหล็กอิ่ม
นางกลิ่นแกว ระวิสิทธิ์
นางสาวกวีกานต ศิริลา
นางกษมา จันทรศรี
นางกษมาพร พิรส
นางสาวกัญจนณัฎฐ เกษธีระกุล
นางกัญจนพร ปองพรมมา
นางกัญจนพร ยอดมุณี
นางสาวกัญญดา ชีกวาง
นางกัญญา คลายผดุงศักดิ์

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกัญญาณัฐ ผาละสิทธิ์
นางสาวกัญญารัตน ขอบคุณ
นางกัญญารัตน ผิวทน
นางกัญญาวีร ฐานะเมธานันท
นางกันยารัตน เฉลิมดิษฐ
นางกัลญาณีย นิวาสวัฒน
นางกัลยา คายเซอร
นางสาวกัลยา ชุมทอง
นางสาวกัลยา ถวิลตระกูล
นางกัลยา ทองนุช
นางกัลยา ธรรมสัตย
นางกัลยา พึ่งเจียม
นางกัลยา มีเมือง
นางกัลยา วัฒนสารวิชช
นางกาญจนา คงเกิด
นางกาญจนา คงสีปาน
นางกาญจนา เจริญศรี
นางกาญจนา ชินบุตร
นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน
นางกาญจนา แทบมาลัย
นางกาญจนา ผลบุภพ
นางสาวกาญจนา พัฒนพงศ
นางกาญจนา มะอักษร
นางกาญจนา มีชูโภชน
นางกาญจนา รุงแจง
นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔

นางสาวกาญจนา ศรีวงค
นางกาญจนา สัมภวมานะ
นางสาวกาญจนา อินธคาม
นางกาญดา ทาวี
นางกาญนา ใยแสง
นางกานดา จิตมาต
นางกานดา แหวนบุญกิจ
นางกานตจิรา ฆองหลวง
นางสาวกานตพิชชา บุญรังศรี
นางกานตพิชชา หาปูทน
นางสาวกานตรวี รักซอน
นางสาวกานตรวี ศรีลางค
นางการะเกศ ปญญาวงค
นางสาวการีหมะ แมเราะ
นางกิ่งกาญจน ปองจิตใส
นางกิ่งแกว แกวชูสกุล
นางกิ่งแกว เดชเฟอง
นางสาวกิ่งดาว สุภานิรันดร
นางกิ่งมณี ผานสุวรรณ
นางสาวกิตติมา มณีโชติ
นางกิตติ์สินี อุปพันธ
นางกิติญา เวชพันธ
นางสาวกิติมา เกษโกวิท
นางกิติยา แสวงรัฐ
นางกิติยาภรณ เวงศวรรธน
นางกุลนันท สอนพรม

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกุลรตี ทับทิมทอง
นางกุลวดี บัวโชติ
นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ
นางกุษมา ประจงไสย
นางกุหลาบ โพธิพันไม
นางกุหลาบ ศักดิ์เจริญผล
นางสาวเกตุสุดา ถือแกว
นางสาวเกริน ชอยเครือ
นางสาวเกวิกา ภูมิดี
นางเกศตะวัน เจริญผิว
นางเกศรา สุทธพันธ
นางเกศรินทร กวางทอง
นางเกศรินทร ลอรักษา
นางสาวเกศรี ชูเมฆ
นางเกศวรางค นุมนวล
นางเกศสุดา ยิ่งแสวงดี
นางเกศินี รัชชะ
นางสาวเกษแกว นอยมิ่ง
นางเกษณีย ใตชัยภูมิ
นางเกษมศรี ทองดี
นางเกษร แกวอาจ
นางสาวเกษร ทาสีแกว
นางเกษร บุริวัฒน
สิบตํารวจตรีหญิง เกษร สุธรรม
นางเกษรา อุนคํา
นางเกษราภรณ นิ่มพันธุ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖

นางสาวเกษรินทร คํารอด
นางใกลรุง อุทัยศรี
นางสาวขนิษฐา แกวสุข
นางขนิษฐา คับเพียง
นางขนิษฐา จันทะนพ
นางขนิษฐา จิระกาล
นางขนิษฐา จุลวัจน
นางขนิษฐา สละชั่ว
นางขนิษฐา อิสรภาค
นางสาวขนิษฐา เอี่ยมโอษฐ
นางขวัญจิต แกวพริ้ง
นางขวัญนภา จันทรดี
นางขวัญนุช โรจนวิภาต
นางขวัญยืน กําจร
นางขวัญรพี เครือใย
นางขวัญเรือน นาคนัด
นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย
นางสาวแขไข สิงคเสลิต
นางคนึงนิตย โพธิ์ทองนาค
นางคมเนตร วันที
นางคัทยวรรณ ปาวะรีย
นางคํานาง ชาววัลจันทึก
นางคําบาง วงศคํา
นางคําพิมาย นาคะผิว
นางคําฟอง แสนโคตร
นางคุณาลักษณ สกุลวรรณบวร

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเครือมาศ เจียรนัย
นางเครือวรรณ ออยจินดา
นางเครือวัลย ตระบันพฤกษ
นางเครือวัลย มณีศรี
นางเครือวัลย สังขมี
นางเครือวัลย อินทรตา
นางงามจิต บรรเทา
นางสาวงามสม ไชยวุธ
นางจงกล นางรอง
นางสาวจงจิตต จันทรสถาน
นางจงจินต จงมี
นางจงรักษ คงสําเร็จ
นางจติภรณ โกษาจันทร
นางจตุพร สุรินทร
นางสาวจรรยา โคตรคําหาร
นางจรรยา สําเริง
นางจรรยา เหยาสุวรรณ
นางจรัญ หาญเวช
นางสาวจรัสโฉม ชมภูมิ่ง
นางจรัสศรี ผสมทรัพย
นางจริญญา จันทรจะนะ
นางจริยา พัชรัตน
นางจริยา ระมะลี
นางจอมขวัญ โสภา
นางสาวจังกร จตุเทน
นางจันทกานต คําจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

นางสาวจันทนา กลมาศ
นางจันทนา ขจรพิสิฐศักดิ์
นางสาวจันทนา คําเพราะ
นางสาวจันทนา ไตรรงควิจิตร
นางสาวจันทนา มณีรัตน
นางสาวจันทนี ลาเตะ
นางจันทภา ยาเปง
นางสาวจันทรฉาย มาลัยหอม
นางจันทรฉาย อักษร
นางจันทรชญานิศ คลายโสม
นางจันทรญา บุญจํานงค
นางจันทรเพ็ญ คลี่ขยาย
นางจันทรเพ็ญ ปนตากุล
นางจันทรเพ็ญ อินทรออน
นางจันทรเพ็ญ อุนศรี
นางจันทรรัตน เหมือนเพ็ชร
นางจันทรักษ ไชยผดุงนิรันดร
นางสาวจันทรา เปนสุข
นางจันทรา ผางดี
นางสาวจันทรา พักตรเพียงจันทร
นางจันทรา ศาลางาม
นางจันทรา หาแกว
นางจันทรารัตน สถาพรศรีสวัสดิ์
นางจันทริกา หนูเจริญ
นางจันทะนา ชาญนอก
นางจันทิมา เทศนา

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจันทิมา ประสงคมณี
นางสาวจันทิมา มากแกว
นางจันทิรา แกวกุลปรีชา
นางสาวจันทิรา ภูสําลี
นางจันธิมา วาฮะ
นางสาวจามรรัตน ถุงเงิน
นางจารวี อาหมาน
นางจารุณี พุมมี
นางสาวจารุณี เยาวดํา
นางจารุรัตน เพชรกําเนิด
นางจารุวรรณ เจียมสายวงศ
นางจารุวรรณ ใจเพียร
นางจารุวรรณ ณ นคร
นางจารุวรรณ ตาลสุกเรือง
นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ
นางสาวจารุวรรณ เผือกเนียร
นางสาวจําเนียร ทรัพยประเสริฐ
นางจําเนียร พันธเลิศ
นางจําเนียร วงคคํา
นางจํารูญศรี ประเสริฐนู
นางจิณณพัต อยูแกว
นางจิดาภา ศรีมหาพรหม
นางจิตตรา เถื่อนแดง
นางจิตติมา บุญทรง
นางจิตพิสุทธิ์ คงชู
นางสาวจิตรปกรณ บุญนะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐

นางจิตรลดา พลเยี่ยม
นางจิตรา ปนแกว
นางจิตสุดา ประสมทรัพย
นางสาวจิตอารีย ปญญาแจงสกุล
นางสาวจิติพร หนูคง
นางจินดา ใจเดียว
นางจินดา บุญธนทิตาภา
นางจินดารัตน ปญญา
นางจินดารัตน เวียงนาค
นางจินดารัตน หยงสตาร
นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร
นางสาวจินตนา จันทรทอง
นางจินตนา จําปาทอง
นางจินตนา จิตรรัก
นางสาวจินตนา เทียนขาว
นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์
นางจินตนา หลานเศรษฐา
นางจิรภา สบายดี
นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
นางจิรวัฒน ศรีจันทร
นางจิระพร เวทยาวงศ
นางสาวจิรัชญา ขวัญพุฒ
นางจิรัชญา สนธิญาติ
นางสาวจิรัชฎา เกตุวงษ
นางจิรา คุมเณร
นางสาวจิราพร คําเชื้อ

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจิราพร บุญครอง
นางจิราพร เรือนคํามูล
นางจิราพร ศรสุรินทร
นางจิราพรรณ คุมศักดิ์
นางสาวจิราภรณ บุญจันทรศรี
นางจิราภรณ สมฤดี
นางจิรายุ บุญเฟรือง
นางสาวจิราวรรณ เกงกั่ว
นางจิราวรรณ บุญชู
นางจิราวรรณ ยะปอม
นางจิราวรรณ รวมชัยภูมิ
นางจิราวรรณ แกวชิณ
นางจีรนันทร จูปรางค
นางสาวจีรสมัย ดลชม
นางสาวจีราภา เฉลยกิจ
นางจุฑาทิพย จิตกําเหนิด
นางจุฑาทิพย สาพันธ
นางจุฑาภรณ บุตรวงษ
นางจุฑารัตน บุญมี
นางจุฑารัตน แผวไธสง
นางจุฑารัตน เรืองมณีวงษ
นางจุติมาภรณ ธรรมสัตย
นางจุธาทิพย ซุนอื้อ
นางจุรีพร เบิกบาน
นางจุรีพร สุขแสวง
นางจุรีย ศิริสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒

นางจุรีย เหมือนขาว
นางจุรีรัตน ศรีภานุมาต
นางจุไร จอมเพ็ง
นางจุไรรัตน กรงาม
นางสาวจุไรรัตน จันทรปญญา
นางจุไรรัตน หนูมิตร
นางจุฬา ดํารงคสกุล
นางสาวจุฬาภรณ ภิรมย
นางจุฬารัตน คมไธสง
นางจุฬาลักษณ จิตอารี
นางจุฬาลักษณ ยอดยิ่ง
นางจุฬาลักษณ อาคม
นางเจนจิรา ขันสังข
นางเจนจิรา วายประโคน
นางสาวเจะสาริตา เจะอาแว
นางสาวเจียงศักดิ์ พรหมเล็ก
นางสาวแจมนภา รัตนติสรอย
นางแจมใส ปลื้มสันเทียะ
นางฉลวย มีชู
นางฉวีวรรณ เพชรพันธ
นางฉัตรทิพย จรกลาง
นางฉัตรวิไล ดอกพวง
นางฉัตรโสภา ทองเอี่ยม
นางฉันทนา ชะเอม
นางฉายา กองแกว
นางสาวเฉลา บุญกุศล

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสวาง
นางเฉลิมศรี ภูจรูญ
นางแฉลม เปากลาง
นางไฉทยา เสารทอย
นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
นางสาวชญานิศ มีแสง
นางชญานิศ สมนา
นางชญานิษฐ ไชยมีสุข
นางชญาภา สิงหมหา
นางชณิปภา วันอังคาร
นางชนากานต เจียมพล
นางชนากานต ปลื้มสุด
นางชนาพร วัดนอย
นางชนิตา แสนศรี
นางสาวชนิตาทิพย อนันตสหัส
นางสาวชนิศา ธรรมวาโร
นางชนิสรา พลแสน
นางสาวชมนาด สังขมงคล
นางชลกาญจน เฉลียวไว
นางชลดา ไหมพูล
นางชลธิชา อินทรยิ้ม
นางชลลดา เลิศสงคราม
นางสาวชลลดา สทานพล
นางชลลดา อินทรเอี่ยม
นางสาวชลิดา อนุเวช
นางชวนชม ไชยสงคราม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

นางชวนพิศ นันตาดี
นางชวนพิศ ศรีทอง
นางชวนพิศ สักแกแกว
นางชวนพิศ สุวรรณสะอาด
นางชวลี เจริญสมบัติ
นางชวัลลักษณ โพธิ์เจริญ
นางสาวชอผกา ผลภิญโญ
นางสาวชัชชญา จันทิมา
นางชัชฎาพร ภารา
นางชัญญาภรณ โมลิโต
นางชาติรส เสาวมาลย
นางชิดชญา ฆังคะรัตน
นางชิดชนก ชุมสุข
นางสาวชิตาภา กลิ่นละออ
นางชุติกาญจน จันทรสุริยา
นางสาวชุติกาญจน ดําประเสริฐ
นางสาวชุติญา ยานะสาร
นางชุตินันท มีมุข
นางสาวชุติปญญ ลอกา
นางสาวชุติมา เปรื่องชะนะ
นางชุมพร อนุสรณ
นางชุลีพร ผมงาม
นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน
นางชุลีพร เสนาะวาที
นางโชติมา แกวอินทร
นางซอนกลิ่น ประสารฉ่ํา

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางซะรีนา ดือราซอ
นางสาวซากีหยะ เด็งจิ
นางซารีพะ บีรู
นางซูบัยดี โสะนุย
นางสาวญาณษา สุวรรณรักษ
นางสาวญาณิสา สอนอินทร
นางฐปนัตว หนูสุคนธ
นางสาวฐะปะนีย ทัศนโกวิท
นางฐิตชนันท วัชรภูมิสิทธิ์
นางสาวฐิตาภา พงษสุภา
นางฐิติพร เทพษร
นางฐิติมา วันทอง
นางฐิติรัตน จุลวรรณโณ
นางฐิติรัตน วงศรีรักษ
นางฐิมาพร ขอรวมคิด
วาที่รอยตรีหญิง ฑิฆัมพร กอนคํา
นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน
นางสาวณฐมน ธนเมธาโอฬาร
นางสาวณปภัช รุงอุทัย
นางณพัทชามนท อัครชุนันภรณ
นางสาวณภัทร จะระแอ
นางณภาพร ศรีวะรมย
นางสาวณวัฎตรา ผลวัฒนา
นางสาวณัชชา คงศรี
นางณัชชา ชินคีรี
นางสาวณัชชา เสียงประโคน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฎฐิยา แกวถาวร
นางณัฏชยา พรมพิทักษ
นางณัฏฐนิช เตือนใจตน
นางณัฏฐนิช เลาะปนสา
นางณัฏฐภรณ แกวเหลายูง
นางณัฏฐภัสสร พิทยานันท
นางสาวณัฏฐวี นามบุรี
นางณัฏฐิกาญจน อนันถาวร
นางณัฐกาญจฒ หมวดนา
นางณัฐกาญจน ศรีคํายอด
นางณัฐกานต จันทรสุริย
นางณัฐกานต ทาเอย
นางสาวณัฐกานต เปนมูล
นางณัฐกูล เนียมจอย
นางณัฐคินี นิลนนท
นางสาวณัฐชญาน รัตนสถาพรพงศ
นางสาวณัฐชยา อุมมี
นางณัฐชานันท พระทองสุขสกุล
นางสาวณัฐฐากร สอนทะ
นางณัฐดาพร ออนพันธ
นางณัฐธยาน ชมภูนอย
นางณัฐธิดา ฉิ่งทองคํา
นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา
นางสาวณัฐปภัสร พระศรี
นางณัฐปณชญา สุชาวดีศิริธนา
นางณัฐพจี ปญญาชนะกุล

๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางณัฐพร เกตุแกว
นางณัฐภรณ ดิ๊กสัน
นางณัฐมน จันทรพรหม
นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุล
นางณัฐริดา นิพนธ
นางสาวณัฐรินทร ศิริเดชวุฒินันท
นางสาวณัฐวดี เนตรแกว
นางณัฐวรรณ พุมเข็ม
นางณัฐวิภา เชื้อประทุม
นางณัฐิยา โพธาราม
นางณิชากร หาญคํามูล
นางสาวณิชาภา โชคสุขสําราญ
นางณิรดา จงจิตร
นางณิราพร อิทธิยา
นางดรุณี บัวพล
นางดรุณี หามะ
นางดลฤดี อินทรฉ่ํา
นางดวงแข ลือชัย
นางดวงใจ ภาคมฤกษ
นางดวงดาว ชนะฤทธิ์
นางดวงเดือน รติพรรณพงศ
นางสาวดวงนภา สุพรรณ
นางดวงพร กิจคติ
นางดวงพร พรมน้ําอาง
นางดวงพร ศรธงทอง
นางดวงพร สุขสกุลเบญจมาศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘

นางดวงภัทร สุนิมิตร
นางดอกออ แซกรัมย
นางดายิน สงเสริม
นางดารณี กีรติปกรณ
นางสาวดารณี พลแสง
นางดารา ทาจินะ
นางสาวดารา หลาแสง
นางดาราภรณ ศรีวิชัย
นางดารารัตน เพชรมณี
นางดาราวัลย พันธุงาม
นางสาวดารินทร บุญฤกษ
นางดารุณี ชนะกาญจน
นางดารุณี มัดถาปะโท
นางดารูณี วรรณาการ
นางสาวดําเนิน กาหล
นางดิศพร เรืองบํารุง
นางดิศรา พรมโต
นางดุษฎี ไชยเดชกําจร
นางดุสิดา ราญฎร
นางเดนดวง ธรรมทวี
นางเดือนฉาย รอดปนนา
นางสาวเดือนเพ็ญ คํามี
นางเดือนเพ็ญ ทําสุนา
นางสาวตรึงใจ สาพู
นางตวนณูรรีซาอ สามะแอ
นางตะวัน เชี่ยวชาญ

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวตันติมา ภูหอย
นางสาวเตือนจิต อินทรวิมาณ
นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ
นางเตือนใจ บุญพา
นางถาวร บุตรศรีผา
นางทรงลักษณ ธีราภูธรพัฒน
นางทรรศณี สมศิริ
นางทรรศนีย เกตุถนอม
นางทวีวุฒิ สุริบุตร
นางทศพร สุขทองเสง
นางทองแข หมื่นพิลมทอง
นางทองคูณ แกนจันทร
นางทองเคียบ เหลาแหลม
นางทองสุข แดงสังวาลย
นางทองสุข ริยะกาศ
นางทับทิม ผานาค
นางทัศนกมล รักไทย
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
นางทัศนีย จวนสาง
นางสาวทัศนีย ไชยเสนา
นางทัศนีย บุญประกอบ
นางทัศนีย ราชปองขันธ
นางทัศวรรณ ศรีคํา
นางทัสนี งามประดิษฐ
นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐

นางสาวทิพยธิภา ปานราม
นางสาวทิพยวภา ทาอาจ
นางทิพยวรรณ กลมประสิทธิ์
นางทิพยวรรณ นะวากาศ
นางทิพยวัน สุกดํา
นางทิพรัตน โชติธรรม
นางทิพวรรณ คงแปน
นางทิพวรรณ วันไสยา
นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา
นางทิพากร ธงศรี
นางทิพาภรณ ขลิบศรี
นางทิพาภรณ หญีตศรีคํา
นางทุติยาภรณ อนุสาย
นางเทพกัญญา พูลนวล
นางเทพอวยพร ลุนไธสง
นางเทียมจันทร ทองมั่น
นางเทียมจิต หาญยุทธ
นางแทนลัดดา ปฐพี
นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์
นางธนพรรณ คําสอนทา
นางสาวธนภร พัฒนพันธุ
นางธนภรณ กลั่นเกษม
นางธนมณฑน เดชอนันทวิทยา
นางธนรรพร ทาสวิง
นางธนวรรณ กลกลาง
นางธนวรรณ กันคํา

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธนวรรณ โพธิ์ชัย
นางธนัชชา ตาชูชาติ
นางธนัดฐา สามสี
นางสาวธนาภรณ สังขวงศ
นางธนาภา สุรรัตน
นางธนิดา อชิรเดชาชัย
นางสาวธนิตร พุทธานุกูล
นางธมลวรรณ อริยะจักร
นางธราพัชร ดวงบุษป
นางสาวธรารัตน ทับทิม
นางธรียา กฤษวงศ
นางธัชกร เพ็งคําปง
นางธัญจิรา พาริก
นางสาวธัญญพร นกัมปนาท
นางธัญญรัตน กันทะลือ
นางธัญญรัตน พิมพาภรณ
นางธัญญาภรณ พระนคร
นางธัญญาภรณ เรือนอินทร
นางสาวธัญรัศม จิตลมุนธนัตย
นางธัญลักษณ ขาวทอง
นางสาวธัญลักษณ ปานอุรัง
นางธัญลักษณ ภิญญรัตน
นางสาวธัญลักษณ วิรุณพันธ
นางธัญลักษณ ศรีไชยชนะ
นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต
นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒

นางธัณยจิรา เย็นละมอม
นางธันยชนก นาทัน
นางธันยพร แบนอภัย
นางธันยาภัทร บุญสุยา
นางธันวชนก วิทูลไชย
นางธาริณี พรหมมาศ
นางสาวธาริณี สิญจวัตร
นางธิดารัตน บุญกูล
นางธิดารัตน พรมดี
นางสาวธิดารัตน แสงสีดํา
นางธิตยา สุมาลี
นางธีราภรณ ทรงประศาสน
นางธีรารัตน ชูสุวรรณ
นางธีราวดี ศิริกุล
นางสาวธีริศรา วิเศษวงษา
นางสาวนงค แนนอุดร
นางนงคนาฎ ศรีเมือง
นางสาวนงคพร ชื่นบุญเพิ่ม
นางนงคลักษณ เสริมชื่อ
นางนงนาถ เอกา
นางนงนุช เกษมจิต
นางสาวนงนุช พันธจุย
นางสาวนงนุช ลอธรรมมา
นางนงเยาว มีแยบ
นางนงเยาว รัตนนอย
นางนงเยาว สําเรียนรัมย

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนงลักษณ พันภู
นางนฎา โคตรจันทรา
นางนที วันทอง
นางนพวรรณ นาคชม
นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
นางสาวนภัสกร โลหะ
นางนภัสภรณ โลหณุต
นางนภัสวรรณ ชูชีพ
นางสาวนภา บุญนาน
นางนภาพร ศรีสุเลิศ
นางนภาพร สุวรรณขัดศรี
นางนภาภรณ ณะมณี
นางสาวนรานนท ขําอนันต
นางนรินทร แกวชาง
นางนริศรา ศรีสุข
นางสาวนฤมล จักรเสน
นางนฤมล วงษาเทียม
นางนฤมล สินเจริญ
นางนฤมล อัครกตัญู
นางนฤมลวรรณ จําปาทอง
นางสาวนลินทิพย พรหมสังข
นางสาวนวพร ทามณีวรรณ
นางนวพร สรรพเนตร
นางนวพรรณ อนมั่น
นางสาวนวภรณ ไชยฤกษ
นางสาวนวรัตน รอดแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔

นางนวลจันทร รังทอง
นางนวลจันทร สิงหธนู
นางนวลนภา คมขํา
นางนวลพรรณ คีริธรรม
นางนวลมณี คุณวาที
นางนวลอนงค จินดาภู
นางสาวนวิยา อินทะวงษ
นางสาวนองนุช ขําโพธิ์
นางนองนุช อามาตยสมบัติ
นางนอมจิตต หนูทอง
นางสาวนัฎชญารัตน อัปการัตน
นางสาวนัฎฐาพร สมโสม
นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์
นางนัทธมน เภตราใหญ
นางนันทกา หลาคํา
นางนันทนภัส เกียรติมาพรศักดิ์
นางสาวนันทนภัส เจริญโพธิ์
นางนันทนา ภิรมยภู
นางนันทนา ยังอภัย
นางสาวนันทนา สนิทมาก
นางนันทนา อุนทิวากร
นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร
นางนันทรัตน แกมทอง
นางนันทรัตน สุมล
นางนันทา บุญพบ
นางนันทาวดี เชาวพันธุ

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนันทิยา แทนฟก
นางนันทิยา ยิ้มสุข
นางนันทิยา เหลาทอง
นางนันธิฌา ศรีจันทร
นางนัยนา กาวิน
นางนัยนา เกิดศรี
นางสาวนัยนา บุญสมร
นางนัสชา อนุภาพ
นางนาซีเราะห สารีกามา
นางนาตยา ฤทธิ์ชู
นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร
นางนาถลดา พรมศรี
นางนารี เกงรัมย
นางสาวนารี โพธิรุด
นางนารีนารถ อภัยลุน
นางนารีรัตน คําบุญเรือง
นางนารีรัตน ศักดิ์ใหญ
นางนาวียา ศิริพันทะ
นางสาวน้ําคาง จันเสริม
นางน้ําคาง ลุนนากัน
นางน้ําฝน บุญมาก
นางน้ําฝน วงศประทุมมาลย
นางนิตตรา บุญรอด
นางนิตยา กิมกาญจนกุล
นางนิตยา ขันฑะสีมาเฉลิม
นางนิตยา ทองปสโนว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖

นางสาวนิตยา บุญญาธิการ
นางนิตยา เพ็ชรศรี
นางสาวนิตยา วรรณรัตน
นางนิตยา วิชนา
นางนิตยา ศรีทุมมา
นางสาวนิตยา สิงหเพชร
นางนิตยา สุขวนวัฒน
นางนิตยา อยูเจริญ
นางนิตยาพร ปญญาอุดม
นางนิติพร ศรีโนนยาง
นางนิติอร บุญคงเดช
นางนิธิมา กองลาแซ
นางสาวนิธิมา วงเวียน
นางสาวนิพัชดา พวยอวน
นางสาวนิพัทธ อุไรรัตน
นางนิพัทธา จัดภัย
นางสาวนิภัทรา สังขมณี
นางนิภา พันธุเดช
นางสาวนิภา เย็นฉ่ํา
นางนิภาพร แกวอัมภรณ
นางสาวนิภาพร ทีน้ําคํา
นางนิภาพร สายวงค
นางนิ่มนวล อินณรงค
นางนิมาภรณ เปยมสวัสดิ์
นางนิรมล สุวรรณกุศล
นางนิรุสลินดา ชายภักตร

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิลวรรณ วังแสน
นางนิลานันท สําเภา
นางนิศา เลิศวิมลรัตน
นางนิศากร ศรีสอาด
นางนิศาชล เอียดดี
นางนิสา แกนวงษ
นางนิสิต จําปางาม
นางนุชจนาถ สมร
นางนุชชารี อุนอบ
นางนุชนาถ คอนรัมย
นางนุชนาถ ศรีพุฒ
นางนุสรา คลายแท
นางสาวนุสสรา แผนทอง
นางนูรูลฮัซนะห ทิพยานนท
นางนูไรเซาะ มูหนะ
นางสาวเนตรดาว ใจจันทร
นางเนตรดาว ใจผอง
นางเนตรทราย แกวอินทรศรี
นางเนตรนภา โกสม
นางสาวเนตรนภิส ลอวิดาล
นางเนติการณ โพธินาม
นางบรรพตี เมืองมูล
นางสาวบังอร เพ็งสืบ
นางบังอร ลือชา
นางบัวรัตน ยิงยอม
นางบัวลภา หงษยนต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางบัวลอง สลางสิงห
นางบานชื่น อินอุเทน
นางบํารุง ยิ้มเพ็ชร
นางบุญเชื้อ สมบูรณ
นางบุญฑริกกา บุญเกษม
นางบุญฑริกา แกวจีน
นางบุญปลูก เกิดเขียว
นางบุญยง ทับทอง
นางบุญลาภ หมานมา
นางบุญศรี ฉิ้มลองดํา
นางบุญศรี มณีมาส
นางสาวบุณยนุช เมืองสุข
นางบุบผา สุขหนองบึง
นางสาวบุปผา ตอเชื้อ
นางบุปผา บุญมี
นางบุปผา พูลทอง
นางบุปผา ศุภอภิชาตวงศ
นางสาวบุเรียม พรหมปลัด
นางสาวบุศรินทร บุญรอด
นางบุษกร ศศิโรจน
นางสาวบุษบา วิเศษลา
นางบุษยา โลดํารงรัตน
นางบูชิตา หนูนา
นางเบญจมา กูนา
นางเบญจมาภรณ สมใสเจริญสกุล
นางเบญจวรรณ ทองใบ

๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเบญจวรรณ ธรรมมา
นางเบญจวรรณ แมนศรี
นางเบญจวรรณ สุตมิตร
นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ
นางเบญจา คุรุธรรมานนท
นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
นางสาวปฏฐมภรณ จันทวรรณ
นางปฐมรัตน คุณธนเดช
นางปณิดา วรรณบุตร
นางปณิตา คลายสุวรรณ
นางสาวปนัดดา แกวกฤษฎางค
นางปนัดดา ทับทิมทอง
นางสาวปนัดดา ปานะโปย
นางปนัดดา สินันตา
นางปนัดดา หนูเพ็ชร
นางปภาดา พิศสารี
นางปภาดา แสงจันทร
นางประกายแกว ทองจันทร
นางประณม อํามาตยใหญ
นางประทีป เอียดหมุน
นางประทุมวัน มณีสวาง
นางประนอม ใจเสารดี
นางประพิศ ครอบเพชร
นางประไพ บุตรเรือง
นางประไพพัชร ลิ่มเชย
นางประภัสสร กรอบเพ็ชร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภัสสร ขัดสาย
นางประภา ทองดอนนอย
นางประภากร วิลามาศ
นางประภาพร สุวรรณบงกช
นางประภาศรี โพธิวัฒน
นางประยงค ฉายแกว
นางประยงค อาจปาสา
นางประยอม ภูกัน
นางประยูร ศุภอุดร
นางประวัติ คําศรี
นางสาวประสบพร สามแกว
นางประเสริฐ อนบางเขน
นางประเสริฐพร เจนประโคน
นางสาวปรัชญนันต ทองประดับ
นางปราณี กองเกิด
นางสาวปราณี ฆองวงศ
นางปราณี ทรัพยคง
นางปราณี เปยคลาย
นางสาวปราณี โลหิตา
นางปราณี วิเศษกลิ่น
นางปราณี ศรีสวรรค
นางปราถนา ซามี
นางปรานอม ทศรฐ
นางสาวปรานี บุญทา
นางปริศนา ทรงวาจา
นางสาวปริศนา โสภะวงศ

๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวปรีญาภรณ นาทุม
นางปรีดา พิพัฒนผล
นางปรีดิ์ฐนันท แซโคว
นางปรียานันท เหินไธสง
นางปลื้มจิตต ไชยกําจร
นางปลื้มใจ แสงเจริญ
นางสาวปวริศา ยั่งยืน
นางสาวปญญา มั่นคง
นางปณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา
นางปณพร วงศประทุม
นางปตถมา บุญทนาวงค
นางปทมณี ถึงสุข
นางปทมา บันติวิวัฒนกุล
นางสาวปทมา พันธุศิริ
นางปนนยริตา นาเมืองรักษ
นางปาจรีย ญาณสูตร
นางสาวปาจรีย สถิตยสวรรค
นางปาจารีย แวจิ
นางปาณิสรา คําละออ
นางสาวปาณิสรา ภูทอง
นางสาวปารณีย ณะแกว
นางปาริชาต ทับทอง
นางปาริชาติ กลิ่นหอม
นางสาวปาริชาติ โตะเอี่ยม
นางปาริชาติ ปติพัฒน
นางปาริชาติ มีสูงเนิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒

นางปาริชาติ สงวนสัตย
นางปาริชาติ อุนเรือน
นางปติจิต ยี่สุนเทศ
นางสาวปนเงิน ทาสุวรรณ
นางสาวปยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิ
นางปยนุช สุริโย
นางปยพร สิงหสุวรรณ
นางปยวรรณ เจะโซะ
นางปยะนุช พาลี
นางปยะมาศ เจริญชัย
นางปยะมาศ ผานพินิจ
นางปยาพร คงนาค
นางปยาภรณ แกวแดง
นางปยาภรณ รองมี
นางปุญชญา จักรบุญมา
นางปุณฑริกา เงินปาน
นางปุณยพัทธ โถชาลี
นางสาวปุณยาพร ผิวขํา
นางปุณิกา กิตติภูมิ
นางเปรมใจ อิฐอมรชัย
นางเปรมฤดี ยะเชียงคํา
นางแปลงใจ อินตะเสน
นางสาวผองผิว สุขวรรณ
นางผองพรรณ เตะหมัดหมะ
นางผองศรี ทรัพยผล
นางผองศรี อัครพงศพิสิฐ

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางผิวผอง ปญญารัตน
นางฝะริดา ลัสมาน
นางพงคทิพย เรืองแกว
นางสาวพงษพิศ อาจนิยม
นางพงษเพ็ญ พูลพัฒน
นางสาวพงษลัดดา งอกขึ้น
นางพจนีย พระสวาง
นางสาวพจมาน แสงเศวต
นางพจรินทร จันทึง
นางพณาวรรณ พิณเสนาะ
นางสาวพนัชกร เจริญยศ
นางพนัสดา คณะแนม
นางพนารัตน เสงี่ยมวิบูล
นางพนารัตน หาญมานพ
นางพนิดา เกตุวงษ
นางพนิดา คาของ
นางสาวพนิดา บัวมณี
นางสาวพนิดา อินพูลใจ
นางสาวพนิตนันท เพชรนาค
นางพยอม อาญาพิทักษ
นางพยอม อินยอด
นางสาวพเยาว ชํานาญกําหนด
นางพรชนก รัศมีรัตน
นางพรชนิตว พัฒนาอนุสกุล
นางพรณภา สายคํา
นางสาวพรถวิล จันทรขาว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔

นางสาวพรทิพย กลมดี
นางพรทิพย เชยบัวแกว
นางพรทิพย นันทคีรี
นางพรทิพย บุญชวย
นางพรทิพย บุญวงศ
นางพรทิพย แสงคํา
นางพรธิภา เฉลิมสุขศรี
นางพรนิภา ดวงชิน
นางพรพจนาถ สวยรูป
นางพรพนา บัวอินทร
นางสาวพรพรรณ จุยวงศ
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมศิริ
นางพรพิมล พรมน้ําอาง
นางพรเพ็ญ แกวเกาะสะบา
นางพรรณงาม บุญศรี
นางพรรณทิพา วิไลพรหม
นางพรรณทิพา แสนคํา
นางสาวพรรณพร ศรลัมพ
นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร
นางพรรณพา พุมเสน
นางพรรณพิลาส พลเสน
นางพรรณิภา ดอกไม
นางสาวพรรณี เครือชาลี
นางพรรณี เพ็งศาสตร
นางพรรณี รวมพัฒนากร
นางพรรณี หินวรรณ

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพรศิริ บุญกลาง
นางพรหมภัสสร อยูพืช
นางพรอมพรรณ ธรรมวงษา
นางพฤดี นางสีคุณ
นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ
นางพวงทิพย เมืองแกว
นางสาวพวงผกา เย็นขัน
นางพวงมะลัย นอยหมอ
นางพวงรัตน เกกินะ
นางพัชณี ลาอุน
นางพัชนีกร จักขุจันทร
นางสาวพัชรา จุนหัวโทน
นางพัชรา เนื่องกําเหนิด
นางพัชรา ศรีตะโจม
นางพัชรากร อินทรัตน
นางสาวพัชราภรณ กัญชนะ
นางพัชราภรณ เข็มมะลัง
นางสาวพัชราภรณ ศรีแกนจันทร
นางพัชราภรณ สิมเสมอ
นางสาวพัชราภรณ อวมอรุณ
นางพัชราภา สุวรรณเทน
นางพัชรินทร เทียมพันธุ
นางพัชรินทร สาระสิทธิ์
นางพัชรินทร สุกันธา
นางพัชรินทร แสนแปง
นางพัชรินทร แสนเมืองแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรี คงศิริปญญา
นางพัชรี จันทรสวัสดิ์
นางพัชรี ธรรมวันทา
นางพัชรี ภูวิเศษ
นางสาวพัชรี สิงหนอย
นางพัชรี สุขเนียม
นางพัชรี อนรรฆเมธี
นางพัชรีย นิกรโสม
นางพัชรียา นะทีวาส
นางสาวพัฒนนรี บุญยิ่งเรืองรอง
นางพัฒนา รัตนนท
นางพัฒนา สิมมาโคตร
นางพัฒนา แสงโพธิ์
นางสาวพัฒนา อาชาชาญ
นางพัณณชิตา บาลวรเศรษฐ
นางสาวพัดสญา พูนผล
นางสาวพัทธนันท สุวรรณสนธิ์
นางพัทยา กิติยศ
นางสาวพันธนา จําปาทอง
นางพัลลภา จันทรกอง
นางพานทอง ถวิลการ
นางพิกุล มิ่งจินดากุล
นางพิชญาภา ประมายันต
นางสาวพิตตินันท ฉัตรหลวง
นางพิทยา นกแกว
นางพินทุมดี เหลากวาง

๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพิม เครือกอน
นางพิมดาว อุดวงศ
นางสาวพิมประไพ มนฑิราไลย
นางพิมพใจ นวลเขียน
นางสาวพิมพดาว ไฝสุวรรณ
นางสาวพิมพนภัส อินทรสกุล
นางพิมพบุญปภา ธัญศุภเกียรติ
นางสาวพิมพมาดา เรืองนุย
นางสาวพิมพร พีระไชยสมบูรณ
นางสาวพิมพวรีย บุนหลี
นางพิมลมาศ ขําวาจา
นางสาวพิมลศรี บุญเรือน
นางสาวพิมสาย จึงตระกูล
นางพิราวรรณ เหิมขุนทด
นางพิศมัย สุวรรณรัศมี
นางพิศมัย หาญอาษา
นางสาวพิศมาตร พรมมา
นางพิสมัย ชิตชม
นางพิสมัย ทองหลา
นางพิสมัย ศรีพรรณ
นางพิสมัย ศิริจันทร
นางพิสมัย สุคันธมาลา
นางพิสษธณัฐฐา แฮรริ่ง
นางพีรดา มาพรม
นางพีระยา ภูมิโคกรักษ
นางพีลาวรรณ เกียรติจีรกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘

นางพุทธชาติ สมบูรณ
นางพุทธพร นามพรหม
นางพูลทรัพย มวงมี
นางพูลทรัพย ศรีพรม
นางเพ็ญแข บุญธัญกรณ
นางเพ็ญจันทร ผองสวัสดิ์
นางเพ็ญนภา การัยภูมิ
นางสาวเพ็ญนภา คงปญญา
นางเพ็ญนภา คูวิบูลยศิลป
นางเพ็ญนภา พบขุนทด
นางเพ็ญนิตย เมตตา
นางเพ็ญประภา สวาหลัง
นางสาวเพ็ญรัตน สุทธิรักษ
นางเพ็ญศรี แกวกาญจน
นางเพ็ญศรี จุลบล
นางเพ็ญศรี เต็มนุช
นางสาวเพ็ญศรี สงฆนางรอง
นางเพลินพิศ พรอมญาติ
นางเพียงใจ จงนอก
นางเพียงพนา หลักมั่น
นางเพียงพิชญ สังขคีรี
นางเพียรทอง เวียงนาค
นางเพียรศรี มูลรัตน
นางแพรทอง หลออินทร
นางไพฑูรย จิตใส
นางไพทูรย นรสิงห

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางไพรวรรณ เพชรสงค
นางไพรัตน กงนาง
นางสาวไพเราะ คงรอต
นางสาวไพลิน ตรีวิสูตร
นางฟาฏิล ยีดอรอแม
นางฟารีดะห สะอะ
นางสาวเฟย ฤดีใจ
นางภคมน หิรัญมณีมาศ
นางภควดี เพียรสุวรรณ
นางสาวภณิตา สืบอาสา
นางภรณี อักบัดอาลี
นางสาวภรภัทร พลับพลา
นางภริตา เสนาสุทธิพร
นางภักดิ์วิภา สมเพ็ง
นางภัณฑทิชา อยูเจริญ
นางภัทรพร จารุพันธุเศรษฐ
นางภัทรานิษฐ อินทรเอี้ยง
นางสาวภัทราภรณ การุณกิตติสาร
นางภาวนา รักกลิ่น
นางภาวินี ชัยธนาปุระ
นางภาสภรณ รุงเรือง
นางภาสรัตน มวงมิตร
นางภิญญาพัชญ เหมือนโพธิ์
นางภิญโญ ลักษณะอัมพร
นางสาวภิรมร อินธนู
นางภูสมญาศ สะใบ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐

นางภูสิตา จินดาหลวง
นางมณฑา ศิริวงษ
นางมณฑาทิพย ใจบุญ
นางมณทกานต เจียมรัมย
นางสาวมณี แซภู
นางสาวมณีทิพ ออนเกตุพล
นางมณีรัตน กินนารัตน
นางมณีรัตน เถื่อนแกว
นางมณีวรรณ เจนการ
นางมธุรส ศิรินวล
นางมธุริน แผลงจันทึก
นางมนฑา วิจิตรโสภา
นางมนตอุมา สัตยาภรณ
นางสาวมนทิรา มั่งมูล
นางสาวมนพัทธ วัลยเครือ
นางสาวมนิตา ปรางคชัยภูมิ
นางมนิษา อรุณเนตร
นางมยุรี เถาวชาลี
นางมยุรี นาคินชาติ
นางมยุรี พูลศิลป
นางมยุรี วรรณโอภาส
นางมลทิรา ไชยชนะ
นางมลวิภา สุวรรณแสงศรี
นางมะลิทัย ฝนพรหมมินทร
นางมะลิวรรณ ชัยโยธา
นางมะลิวรรณ ดโนทัย

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมะลิวัลย โกศัลวิตร
นางมัตติกา ติดนนท
นางมัทนพร เลิศวีรศิลป
นางสาวมัทนา แยมใส
นางมันทนา แสงชวง
นางมานิตา อุชชิน
นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ
นางสาวมารีซาน ดือราฮิง
นางมาลินี วรรณวงศ
นางมาลี บุญมาดํารงกิจ
นางมาลี สรอยสุวรรณ
นางสาวมาศฉวี ประภาสโนบล
นางสาวมาศสินี อุนเรือน
นางสาวมิ่งขวัญ จุติปญจพรกุล
นางมิละวัลย ขุนแกว
นางมุกดา อินมะโรง
นางมุกดา อุทัยรังษี
วาที่รอยตรีหญิง มุจลินท จูฑะมงคล
นางมุจลินทร สุวรรณสาร
นางเมตตา อารง
นางเมธาวี ยลปรีชา
นางเมธินี ขําวิทยโชติพันธุ
นางยนพักพริ้ง นนธิจันทร
นางยวมนต แคนนอก
นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ
นางยินดี จุลศักดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางยินดี นิลแกว
นางสาวยิมจิตร แกวไพร
นางยุคลธร ศรีถม
นางสาวยุพา จินาเจือ
นางยุพา แดงฉ่ํา
นางยุพา รอดอยู
นางยุพา สารบรรณ
นางยุพาพร เทวรัตน
นางยุพาพรรณ จันทรศรี
นางยุพิน บุญบํารุง
นางยุพิน ผลไม
นางยุเพ็ญ อินทรสังข
นางยุภา สุขมณี
นางสาวยุภาพร แถวเพีย
นางสาวยุภาพร นอยสี
นางยุภาพร โนนก่ํา
นางยุรีย เมืองไทย
นางยุวดี บุญปลูก
นางยูวารีหยะ ยูโซะ
นางเยาวเรศ ฟองคํา
นางเยาวเรศ ศรีจันทร
นางเยาวเรศ สนประเทศ
นางสาวเยาวลักษณ เที่ยงกระโทก
นางเยาวลักษณ ศรีเมือง
นางเยาวลักษณ สมศรี
นางรจนา สุขสวัสดิ์

๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรจนา โอภาส
นางสาวรติยา เจริญรักษา
นางรพี พูลสวัสดิ์
นางรวงทิพย บัวจันทร
นางรวมมิตร ขวัญติง
นางสาวรวิพันธุ นอกกระโทก
นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการ
นางรวีวรรณ นุชปาน
นางสาวรสกร ใบบัว
นางรสสุคนธ ตุมวารีย
นางรหัสวรรณ ระไวกลาง
นางระเบียบ ทาริยะชัย
นางระเบียบ สมหารวงศ
นางระเบียบ แสนสีออง
นางสาวระวีวรรณ เอกา
นางรักคณา นธีนาม
นางสาวรัชฎาภรณ บุญประเสริฐ
นางรัชดาภรณ ไชยกุล
นางสาวรัชนี แกวแกน
นางสาวรัชนี ประตูนิน
นางรัชนี ปานแดง
นางสาวรัชนี เผาบานฝาง
นางรัชนี พิฑูรชัยกิจ
นางรัชนี ราวิทย
นางสาวรัชนีกร กาประโคน
นางรัชนีย เลื่อมตา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔

นางรัชนีวรรณ วงศวราวรรณ
นางสาวรัญจวน ไชยแกว
นางรัตติยา จันสวาง
นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ
นางรัตนพร สิมมาหลวง
นางรัตนา จงคูณกลาง
นางรัตนา ชวยนาเขตร
นางรัตนา รามสูต
นางรัตนา สวัสดิมงคล
นางรัตนากร กุลนา
นางรัตนาพร นาชัยลาน
นางรัตนาภรณ บุญลอม
นางสาวรัตนาวดี เวศนบางแกว
นางสาวรัตยากร คําบาง
นางสาวรัศมี กิตชัย
นางสาวราณี มาลีพัตร
นางราตรี แกวสมุทร
นางสาวราตรี เทียนบุตร
นางสาวราตรี สงวนรัมย
นางราตรี แสงคํา
นางราตรี หมื่นละมาย
นางราวรรณ บุญกวาง
นางรุงตะวรรณ ทองลน
นางรุงตะวัน สามารถ
นางรุงทิวา นาทศรีทา
นางรุงทิวา ประดิษฐ

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรุงนภา ขุนทิพยทอง
นางรุงนภา ผลเกิด
นางรุงนภา สายสุธนาวิชญ
นางรุงนารี ยุทธศิลปกุล
นางรุงระวี บุษบงค
นางสาวรุงสุรีย เทียมวัน
นางสาวรุงอรุณ ชิตมนตรี
นางรุงอรุณ เพ็ชรฎา
นางรุจิรัตน รัตนเพชร
นางรุจิรา บินตํามะหงง
นางเรณู นาคพังกาญจน
นางเรณู นาคเล็ก
นางเรณู สรหงษ
นางสาวเรไร เพ็งหา
นางเรวดี พงเสนา
นางเรวดีศิริ ออนรักษ
นางเรียม จันทะลุน
นางเรียมจิต สายทอง
นางเรืองอุไร ทองรัตน
นางสาวฤตินันท บุญกอง
นางลดาวัลย มะเดื่อ
นางลนาวรรณ ดีแก
นางลมเลือน โพธิสาร
นางลลนา ชูทองดี
นางสาวลออ แกวศรี
นางละมัย บัวบาง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖

นางละมัย ศรีตะสังข
นางละออ พรหมมาศ
นางละออง บุตตะจีน
นางละอองดาว ดวงเกิด
นางละอองรัตน ฤทธิ์รักษา
นางลักขณา เชาวโพธิ์ทอง
นางลักขณา ยศอาลัย
นางสาวลักษณนันจ ศรีรัตนโชติ
นางลัดดา สีนางกุ
นางสาวลัดดาภรณ มิ่งขวัญ
นางลัตติยา อมรสมานกุล
นางลาวัลย ชื่นบาน
นางลาวัลย พรเจริญ
นางลาวัลย สุขเกษม
นางลําดวน ศรีพรม
นางลําพูน เบอรนารด
นางลําพูน สุวรรณศรี
นางลําใย ชูรัก
นางลําไย นามวงษา
นางลูกน้ํา บุญทัพไทย
นางสาวเลิศลักษณ จันตะยอด
นางสาววงศรัตน วณิชาชีวะ
นางวงษมณี ชุมหิรัญ
นางวชิราภรณ ดุจจานุทัศน
นางวชิราภรณ ทิพยศิริ
นางวนิดา ขามชู

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวนิดา สมาด
นางวนิดา อิ่มพันธ
นางวรรณพร ดําศรี
นางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์
นางสาววรรณภา นพวงศ
นางวรรณรัตน ศรศิลป
นางสาววรรณวิภา หาญสุโพธิ์
นางวรรณวิลาศ พันธัง
นางสาววรรณา ขันโท
นางวรรณา เจียมเจริญศักดิ์
นางวรรณา ชัยอมรกิจ
นางวรรณา ปูนปาน
นางวรรณา เพ็ชรกาศ
นางวรรณี สงวนทรัพย
นางวรรณี อาลี
นางวรรณี อินทรรจนา
นางวรวรรณี ขาวเจริญ
นางวรัญญภรณ ชาลีรักษ
นางวรัญญา งามลวน
นางสาววรัญญา จิตจักร
นางวรัญญา อัตวานิช
นางวรางคณา บุรณะสุทธิ์
นางวรางคณา วุฒิสิงหชัย
นางสาววรางคณา สัมมาทรัพย
นางสาววรางคสิริ ทองไชย
นางสาววราภรณ เคนผาพงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘

นางวราภรณ ทองสุข
นางวราภรณ บุญแผน
นางวราภรณ พรสวัสดิ์
นางวราภรณ พรหมแกว
นางวราภรณ มณีจักร
นางวราภรณ สนธิวรรธนะ
นางวราภรณ สุวรรณเจริญ
นางวราภา ชัยชมภู
นางวราลักษณ วานนท
นางวรินธร ทิพเนตร
นางวรินมณี ตั้งพรหมจรรย
นางสาววริยา เกื้อเมง
นางวลัยพร นาทันตอง
นางสาววไลพร แกวกา
นางวศินี อินทรชัย
นางวัชรมน จันทรา
นางวัชรา แพงกัน
นางวัชราภรณ ทีสุกะ
นางวัชรี กมล
นางวัชรีวรรณ กรงาม
นางวัฒนา คณโทเงิน
นางวันดี แสงดํา
นางวันทนา ฉวีรัมย
นางวันทนา ทานุมา
นางวันนา โวงประโคน
นางวันนา สมฤทธิ์

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวันเพ็ญ ชูโชติ
นางวันเพ็ญ ดวงแกว
นางวันเพ็ญ ทิพยอักษร
นางวันเพ็ญ บุญศาสตร
นางสาววันเพ็ญ พิมพิสาร
นางวันเพ็ญ สําลีขาว
นางวันวิภา ชะอุมดี
นางสาววันวิสาข ครองสิน
นางวัลภา เพชรตาด
นางวัลยลดา โตจินดา
นางวาริณี วะลัยรัตน
นางวารีรัตน มุณีกุล
นางสาววารุณี ไกรศร
นางวารุณี พลแสน
นางสาววารุณี พวงสุวรรณ
นางวารุณี เรืองชัย
นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
นางวาสนา เกตุโสระ
นางวาสนา บุญมี
นางวาสนา พานพัฒนพงศ
นางวาสนา ภาชื่น
นางสาววาสนา ยาวิชัย
นางวาสนา สมคํา
นางวาสนา สิงหฬ
นางวาสนา สุขมาก
นางวาสนา เอตุโพธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐

นางสาววิกานดา นันทะเสน
นางวิจิตร บุญทองสังข
นางวิจิตรา พันดุสะ
นางสาววิชชุดา กุฬานุวัฒน
นางวิชชุตา จรเอียด
นางวินางลอง เมืองมัจฉา
นางสาววินิจ ชัยหาญ
นางสาววิภา จํามั่น
นางวิภา พลนุย
นางวิภา อวมนอย
นางสาววิภาพร ทีนอย
นางวิภารัตน กวาวหนึ่ง
นางวิภารัตน จักรมานนท
นางวิภาวี สารถอย
นางวิมล เดชธงไชย
นางวิมลศิริ ประกอบผล
นางวิรยา ติ๊บกันเงิน
นางวิรัชนี มาตันทัง
นางวิราวรรณ พานสมัน
นางสาววิริยา มาลายุทธศรี
นางวิริยา เวาะเกะ
นางวิลัยวรรณ พยัตธรรม
นางสาววิลาวรรณ กองดา
นางวิลาวรรณ คลายใจตรง
นางวิลาวัลย ชมภูเทพ
นางวิลาวัลย ทองขุนดํา

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิลาวัลย พั่วระยะ
นางวิลาสินี ธัญญศิรินนท
นางวิไล บรรดาศักดิ์
นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์
นางวิไลรัตน เสรีประเสริฐ
นางวิไลลักษณ คําทา
นางวิไลลักษณ โคแกว
นางสาววิไลลักษณ บุญเต็ม
นางวิไลลักษณ พิสาดรัมย
นางวิไลลักษณ มณี
นางวิไลลักษณ เสรีกุล
นางวิไลวรรณ ศรีทอง
นางวิไลวรรณ หอมจันทร
นางวิไลวรรณ อินทยุง
นางวิวัฒนา สุขมา
นางวีนา สุวรรณชาตรี
นางวีรญา ทรัพยวิริยา
นางวีรยา จุนใจ
นางวีระพร วงษพานิช
นางเวณิกา พลเยี่ยม
นางเวทิน หลาคําภา
นางแววตา ดอบุตร
นางแวววิมล ทุมภักดี
นางศตมณฑ สงแสง
นางศรัญญา ศรีสุธรรม
นางศรัณญา ชอนแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒

นางศรันญา บัวแพ
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท
นางสาวศริญญา จันทรหางหวา
นางสาวศริญญา นามขันธ
นางสาวศริญญา บุหงา
นางศรี อินสุระ
นางศรีใจ เปยมประสงค
นางศรีลัดดา อาจวิชัย
นางศรีวรรณ คูนิอาจ
นางศรีวรา คําทองไชย
นางศรีวัฒนา นวลศิริ
นางศรีวิภา หิรัญสถิตย
นางศรีสมัย ขัตติยะ
นางศรีสุดา กุลชัย
นางศรีสุดา ยะสะกะ
นางศรีสุมาลย ไชยหงษคํา
นางศศิธร เนียมไธสง
นางศศิธร ปนทะ
นางศศิธร พุทธรักษ
นางสาวศศิธร มีนาภา
นางศศินภา สุขสงวน
นางสาวศศิปภาดา ดวงแกว
นางสาวศศิมา จันทรมั่น
นางศศิรรัช ชัยโชค
นางสาวศศิวิมล นาคปน
นางศสุธร ยืนยิ่ง

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศิญาภรณ บุงจันทร
นางศินรินทร เพงเล็งดี
นางศิภัฒตรา แสงแกว
นางศิมารัฐ มีฉิม
นางศิราภรณ กาศลุน
นางศิริกันยา พูลสวัสดิ์
นางศิริจันทร รัตนะ
นางศิรินทร ทองขุนดาน
นางสาวศิรินทร เพ็งนวม
นางศิรินทรนา แสงแพง
นางศิรินทิพย สาจันทร
นางสาวศิรินธรรัตน คูณภาค
นางศิรินภา ไพรศรี
นางสาวศิริพร แกวมูล
นางสาวศิริพร ถาแกว
นางศิริพร ทรัพยปฐวีกุล
นางศิริพร นครพัฒน
นางศิริพร พรหมสุวรรณดี
นางศิริพร พุฒแกว
นางสาวศิริพร โพธิ์จู
นางสาวศิริพร ศิลปสิทธิ์
นางสาวศิริพร สุขสมบูรณ
นางศิริพร อมรนรชัย
นางสาวศิริเพ็ญ ไชยทนุ
นางศิริเพ็ญ สีสําลี
นางสาวศิริมา มาศิริ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔

นางศิริรักษ นิธิสรรพสิทธิ
นางศิริรัต สุขเกษม
นางศิริรัตน บุญศิริ
นางศิริลักษณ กางทอง
นางศิริวรรณ มาวิเศษ
นางศิริวัฒนา ไชยฮั่ง
นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ
นางศิริสุข ผดุงโชค
นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษี
นางศิวพร ประเสริฐสุข
นางสาวศิวิไล โนจะ
นางศุภกานต แสงบุญ
นางศุภนิดา ไวเชียงคา
นางศุภพิชญ มีแกว
นางศุภลักษณ กิตติกุลสุวรรณ
นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร
นางศุภษร องคศิริมงคล
นางศุภสินี ศรีโพนดวน
นางสาวศุภารมย ปริมา
นางศุภิสรา เย็นจะบก
นางศุศราภรณ คิดเห็น
นางสาวเศาวลักษณ แกวชิณ
นางโศภาวรรณ แจงพุม
นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต
นางสงกรานต จําปาบุรี
นางสาวสงกรานต พันธุไทยศิริ

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสงกรานต พิพัฒนหฤทัยกุล
นางสถาพร บุญมากชวย
นางสถาพร พวงสําเภา
นางสมจิต ไชยพัฒน
นางสมจิต อินจันทร
นางสมจิตร วีระสัย
นางสาวสมใจ สีดาจันทร
นางสาวสมทรัพย เรืองไพศาล
นางสมนภา จับเทียน
นางสมนึก คฤหานนท
นางสาวสมบัติ เผาพงศคลาย
นางสมบูรณ เกลี้ยงพรอม
นางสมบูรณ หนูสังข
นางสมบูรณ ออนไธสง
นางสมปอง ดวงโสมา
นางสมปอง บุระดํา
นางสมปอง สมสะอาด
นางสมพร กองรส
นางสมพร กอวิจิตร
นางสาวสมพร กุลนานันท
นางสมพร ขุนเกลี้ยง
นางสมพร พุกเฉย
นางสมพร ยานะ
นางสมพร เรืองเดช
นางสมพิศ ปะโสทะกัง
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖

นางสมพิศ สมราง
นางสมภาพ แพงสุภา
นางสมมิตร ลาภารัตน
นางสมยศ สินอนันต
นางสาวสมรัตน เรืองอิทธินันท
นางสมศรี แกวเจริญ
นางสมสมร ศรีสวาง
นางสมสิริ พึ่งวร
นางสมออน คณาพันธ
นางสมาพร ศรีออนจันทร
นางสรรพมงคง จันทรดง
นางสาวสรวงสุดา ชวยทอง
นางสรอยเพชร วงษอุทิศ
นางสาวสรัญญา ปาวรีย
นางสรัญญา สหัสรจินดา
นางสาวสรารัตน ศิรินัย
นางสรินญา พันธศิริ
นางสาวสรินยา ฉิมมา
นางสลักจิต ศรีอินทวงษ
นางสวัลยา ชูเชิด
นางสะบันงา มนทชาติ
นางสาวสังวาล ชาวเหนือ
นางสังวาล ปญญาหลา
นางสังวาลย มีใจดี
นางสัญญา กวั้งซวน
นางสาวสัณฐิติ เจ็ดรัมย

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาคร คําวงค
นางสาวสาคร ชุมจุล
นางสาคร นาจําปา
นางสาคร เสริมแกว
นางสาธิกา กิตติธนดิตถ
นางสายใจ แคลวเครือ
นางสาวสายใจ ดําชวย
นางสายฝน การักษ
นางสายฝน ฆองนอก
นางสาวสายฝน ศรีสุขา
นางสายพิณ จิตไธสง
นางสายพิน ไชยโยธา
นางสายรุง บางตํารวจ
นางสายสมร ยาวิธี
นางสายสวาท ปนแกว
นางสารภี เบาเงิน
นางสาวิกา แสงฤทธิ์
นางสาวิตรี จันทรมณี
นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ
นางสาหราย กันทาใจ
นางสาหราย สําเภาทอง
นางสําเนียง สุวรรณศรี
นางสําเภา รุงนิยม
นางสํารวย เกตุถาวร
นางสาวสํารวย สิญจวัตร
นางสํารอง พันศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘

นางสําราญ ประภาวงค
นางสาวสําลี กุยออน
นางสิชล ชมภูวิเศษ
นางสินิทธ วงศธิดาธร
นางสินีนาฎ ศิริชัยวัฒนกุล
นางสินีนาฏ เขียวระยับ
นางสินีนาฏ ชาญธัญกรรม
นางสาวสิริกร พรมทา
นางสิริกาญจน ธัญโรจนวรภัทร
นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร
นางสิรินาฎ เยาวชิรพงศ
นางสิริพร ศรนรินทร
นางสิริรัตน ถ้ําเจริญ
นางสิริรัตน ปองขันธ
นางสิริลักษณ แกวสองศรี
นางสีรุง ศรีชาทุม
นางสุกัญญา กลอมเกลี้ยง
นางสุกัญญา ประโพทัง
นางสุกัญญา มุระดา
นางสุกัญญา เมฆฉาย
นางสุกัญญา เมืองปาง
นางสุกัญญา โมสาลียานนท
นางสุกัญญา รุงแสง
นางสาวสุกัญญา ศรีนนท
นางสุกัญญา สุขกูล
นางสุกัญญา แสงจันทร

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร
นางสุกัญญา อินทรวิเชียร
นางสุกัลยา โกเมศ
นางสุกัลยา นนทสกุล
นางสุกัลยา ลายสนธิ์
นางสาวสุขวิมล พูลพันธ
นางสุขสมใจ บุภักดี
นางสาวสุขุมา โชติยานนท
นางสุจิตตรา แตมพวก
นางสุจิตร บํารุงสวัสดิ์
นางสาวสุจิตรา แกวกา
นางสุจิตรา โพธิ์ดี
นางสุจิตรา ยาวิไชย
นางสาวสุจิตรา อุนแกว
นางสุจิรา ศรีสุวรรณ
นางสุจิรา อํานวย
นางสุชาดา กองสิงห
นางสุชาดา มุมทอง
นางสุชานันท ไชยยะ
นางสุชานันท เวียงคํา
นางสุชานุช ศุภานิชอนันต
นางสุชิรา ทุงคาใน
นางสุชิรา สิงหธนากร
นางสุชีรา วิชาลัย
นางสุณัฎฐา รุงราม
นางสุณีย บํารุงหนูไหม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐

นางสุณียพร อุบลชัย
นางสาวสุดา กระโหทอง
นางสุดา จันทรสน
นางสุดา ศรีวิไลรัตน
นางสุดารัตน ขวัญบาง
นางสุดารัตน โชติมณี
นางสุดารัตน พลแพงพา
นางสุดารัตน ศรประดิษฐ
นางสาวสุดารัตน สุรภาพ
นางสุดารัตน แสนศรีแกว
นางสาวสุทธิรัตน พิมพมุงหวาย
นางสุทธิวรรณ ดําเรือง
นางสุทรา เชียงแสน
นางสุทิน คงมั่น
นางสุทิน พุทธชาติ
นางสาวสุธางศุรัตน ออนขํา
นางสุธาทิพย พุมกาหลง
นางสุธารัตน คายหนองสวง
นางสาวสุธาสินี หอบุตร
นางสุธิกุล แกวโภคา
นางสุธินี เคนไชยวงศ
นางสาวสุธิรา ทองศิลป
นางสุธิรา หนอคํา
นางสุธีดา พันธพานิช
นางสุธีรา สารียัง
นางสุนจรี ศรีบุตตะ

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุนทร กงสอน
นางสาวสุนทรี จันทรสําราญ
นางสุนทรี มณีรัตน
นางสุนทรียา มหาโยธา
นางสุนันท แกวทองดี
นางสาวสุนันท เสทียนรัมย
นางสุนันทา ผกากอง
นางสุนันทา พงษพิมาย
นางสุนันทา ฤกษชะงาย
นางสุนันทา สุมมาตย
นางสาวสุนันทินี ปลักปลา
นางสุนิศา พัตรภักดิ์
นางสุนิสา แกวเกลี้ยง
นางสุนีย ทลิกรรณ
นางสุนีย สิทธิธนะ
นางสาวสุประวีณ ทิพยพิมล
นางสุปราณี เปงบังวัน
นางสุปราณี มีชํานาญ
นางสุปราณี รัตนพรหม
นางสุปราณี สิมสวัสดิ์
นางสุปรียา ภูเดช
นางสุปรียา เอี่ยมสอาด
นางสาวสุพร ชอบแตง
นางสาวสุพรรณี กิ่งชา
นางสุพรรณี บัวเนียม
นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒

นางสุพัฒ เนรังษี
นางสุพัตรา แกวบัณฑิต
นางสุพัตรา คลองแคลว
นางสุพัตรา ลีละประสพโชค
นางสุพัตรา แสงอรุณ
นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
นางสุพาลิตร สมเขาใหญ
นางสุพิชฌาย เทศทอง
นางสุพิชา ชูสาย
นางสุพิตร บุญทิพย
นางสุพิน ชูรัตน
นางสุพิน อภิวงคงาม
นางสาวสุพินญา มะโรงศรี
นางสุภนิชรัตน ประวรรณรัมย
นางสุภรณ อินทสุวรรณ
นางสุภัค ถุงเกษแกว
นางสุภัค ศรีฝน
นางสุภัค สาระสุข
นางสุภัตรา ชะเอม
นางสาวสุภัทร จีนปรุ
นางสุภัทรา บัวจันทร
นางสาวสุภัทรา มงคลเพ็ชร
นางสุภัสตา ชุมเสน
นางสุภัสศรณ คําแหง
นางสุภา จังศิริวัฒนา
นางสุภา ชูประพันธ

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุภาจิตต พลออนสา
นางสุภาณี อะตะราใจ
นางสุภาพ เจยทองศรี
นางสุภาพร เกษนอก
นางสาวสุภาพร คันกลาง
นางสุภาพร จันทะราช
นางสุภาพร ลุนสําโรง
นางสุภาภรณ แกวเวชวงศ
นางสาวสุภาภรณ ครองชื่น
นางสุภาภรณ ธานีพัฒน
นางสุภาภรณ ผอมนะ
นางสาวสุภาภรณ พงษสุวรรณ
นางสุภาภรณ ศรีโรจน
นางสุภาภัค พรหมสุวรรณ
นางสุภารัตน พรหมปาน
นางสุภาวดี ฉลาดวงศ
นางสาวสุภาวดี พงษโพธิ์
นางสุภาวดี พันพิลา
นางสุภาวดี วงศจิตตาโภค
นางสาวสุมณฑา วงษสวัสดิ์
นางสุมล ศรีใจ
นางสุมานันท หนูขาว
นางสุมาลา รักษานาม
นางสุมาลี กาบุตร
นางสุมาลี คําโพธิ์
นางสุมาลี มีลักษณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔

นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
นางสุมาลี สุขศรี
นางสุมาลี สุริยะ
นางสุมาลี เหลามาลา
นางสุรพิน ธรรมพิทักษพงษ
นางสุรภา เสนาบูรณ
นางสุรัตนาพร สมบูรณ
นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน
นางสุริยา จุลภักดิ์
นางสาวสุรีนา มะดีเยาะ
นางสาวสุรียพร ชอประพันธ
นางสุรียพร เพชรประดับ
นางสุรียพร ศรีจรัส
นางสาวสุรีรัตน คนล้ํา
นางสุรีรัตน มะธิปะโน
นางสุลดา เงี่ยมจื๊อเกล็ด
นางสุวพิชชา คนใจบุญ
นางสาวสุวรรณ เผาแพทย
นางสาวสุวรรณ อรรถจินดา
นางสุวรรณทนา จันทรเพ็ญ
นางสุวรรณนี สาตรนอก
นางสุวรรณา ปอมใย
นางสุวรรณี สุนธงศิริ
นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท
นางสาวสุวิญชา รักหาญ
นางสุวิมล โกศลสุรัตน

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุวิมล ดวงยศ
นางสุวิมล บุญลี
นางสาวเสอิ้น แกนทอง
นางเสาวคนธ บิลยะแม
นางเสาวณีย วรเศรษฐสุขศิริ
นางเสาวนิตย ไฝสีทอง
นางสาวเสาวนีย ขันทะสอน
นางเสาวนีย วงศวิชิต
นางเสาวนีย หอมหวล
นางเสาวภา ชวยจันทร
นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม
นางสาวเสาวภา เสงี่ยมโปรง
นางเสาวภา อูดี
นางสาวเสาวภา เอียดคลาย
นางเสาวลักษณ ตะมะพุทธ
นางเสาวลักษณ รัตนชูวงศ
นางสาวแสงจันทร สุทธิประภา
นางแสงดาว ปลองนิราศ
นางแสงเดือน คําศรีพล
นางแสงเดือน ศรีธงชัย
นางแสงเพชร คลังแสง
นางโสจิรัตน พบขุนทด
นางโสภณ ละงู
นางโสภา ใจคํา
นางโสภา สรอยสน
นางสาวโสรัตยา ฆังวารี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอกหญิง หทัยชนก คํานึงธรรม
นางสาวหทัยภัทร คุมแกว
นางหทัยรัตน ทัศนา
นางสาวหทัยรัตน นิลคูหา
นางหนึ่งนุช แปนกลาง
นางหนึ่งฤทัย ยอดดี
นางหนึ่งฤทัย สวยคาขาว
นางสาวหนูคลาย วรวงษ
นางหนูชิด สิมาธรรม
นางหยาดนภา มีศรี
นางหยาลิขอ มัจฉา
นางหฤทัย โกมลศรี
นางสาวหวานใจ โบบทอง
นางสาวหวิว ลีมุน
นางหัทยา บุญเที่ยง
นางหาดแกว ทองขาว
นางอโณทัย เอี่ยมตระกูล
นางอติภา เกษมวัฒนา
นางอทิตยา ศรีถาวร
นางอนงคพร ชัยสุข
นางสาวอนงนาฎ ใบแสง
นางอนัญญา แกวพินิจ
นางอนัญญา คูสกุล
นางอนัญญา ประภาพิทยาพงษ
นางอนิตตา ปมะสาร
นางอโนทัย กลิ่นพยอม

๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอภัย ปาสาใน
นางอภัยวงศ แสงปญญา
นางอภิชณา แจงใจเย็น
นางอภิระดี เพงพิศ
นางอภิรักษ ลือพงษ
นางอมร เมยมงคล
นางอมร แสงพรม
นางอมรพงศ ดอนเหนือ
นางอมรรัตน โงนมณี
นางอมรรัตน ทีทอง
นางอมรรัตน แทนสูงเนิน
นางอมรรัตน ปุริตังสันโต
นางอมรรัตน ผดุงรัตน
นางอมรรัตน พิมพทอง
นางสาวอมรรัตน อุนาภีร
นางอมรศรี แฝงเพ็ชร
นางสาวอมราวดี มีพรอม
นางสาวอรชร แกวสอน
นางอรชร อาจสามารถศิริ
นางอรณิช ลีลาไว
นางอรณิชา คําวงษา
นางสาวอรณิชา วิริยวรพงศ
นางอรดี สุคนธวัฒน
นางอรดี สุวรรณโข
นางสาวอรทัย ประสงค
นางอรทัย รังศิริ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรนงค ศรีนุช
นางอรนิช รัตนชมภู
นางอรนุช ชุมนุมดวง
นางอรนุช ศรีแกว
นางสาวอรปรียา เหงาใหม
นางอรพรรณ ชวยดํา
นางอรพิน จันทรประเสริฐ
นางอรพิน โลภสูงเนิน
นางสาวอรพินท ชื่นชอบ
นางสาวอรพินท พิพัฒนวนารมย
นางอรพินธุ จินา
นางอรวรรณ ติลสาร
นางสาวอรวรรณ พวงสวัสดิ์
นางอรวรรณ ฮาดทักษวงศ
นางอรวินท วงศไธสง
นางอรสา อวมพัฒน
นางอรอนงค เดชสนธิ
นางอรอนงค พลดงนอก
นางสาวอรอุมา กิตติประพันธ
นางอรัญญา อางอน
นางสาวอรัญญา อุนทอง
นางอรุณ หลงเทพอรชุน
นางสาวอรุณรัตน ฉัตรอังกูร
นางอรุณวรรัตน เหมือดนอก
นางอรุณศรี พันธุศักดานนท
นางอรุณศรี เมืองครุธ

๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรุณี พิมขนิษฐ
นางสาวอรุณี วงศเศรษฐ
นางอรุวรรณ พาตา
นางอลิสรา ฮกชุน
นางอลิสา สินธุโสภา
นางอวยชัย รัญชัย
นางอวยพร หมวดชนะ
นางสาวออยใจ ใจซื่อ
นางอังคณา ละออ
นางสาวอังคณา เลิศบุญลักษณ
นางอังคนา แกวประเสริฐ
นางอังคนา คุณฑี
นางอังคนา สุระอุดร
นางอังคนาง จงกล
นางอังสนา แนนอุดร
นางอังสุมาลี พันธุชัยเพชร
นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์
นางอัจฉรา จันทรลวน
นางอัจฉรา นาคสด
นางอัจฉรา วรหาญ
นางสาวอัจฉรา สงคง
นางอัจฉรา สายเพ็ชร
นางอัจฉราพร มณีแสง
นางอัจฉราพร วิชาคุณ
นางอัจฉรียา หินซุย
นางอัซมะ มานิ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัญชลี เกียรติวงศ
นางอัญชลี แกวทวี
นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล
นางอัญชัน เหลาพร
นางอัญชุลี เลาหวิวัฒน
นางอัมพร คูตระกูล
นางอัมพร ใจจันทึก
นางอัมพร เฉลิมชาติ
นางอัมพร เมืองมุสิก
นางอัมพวรรณ ไขทา
นางอัมภา ตุนหนิ้ว
นางอาซีซะ เปาะอาแซ
นางสาวอาทิตย สุดาเดช
นางอาทิตยา พรหมมา
นางสาวอาภรณ ทุมนวล
นางอาภรณ ลอมสุข
นางสาวอาภรณ วัดนอย
นางสาวอาภรณ ศรีขวัญ
นางอาภรณ อนันตา
นางอาภา เวชสุนทร
นางอาภาพรรณ พิริยาพิทักษภรณ
นางอาภารัตน สระแกว
นางสาวอารดา พันธวิไล
นางสาวอารยา แกวพรม
นางอารยา ปานคง
นางอารินทร สุขใย

๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอารินทร หอมคําวะ
นางอารี ชลชลา
นางอารี นิยมไทย
นางอารีญา พูลผล
นางอารีย สังกุนะ
นางอารีรัตน ใจดี
นางสาวอารีรัตน เดชมา
นางสาวอารีรัตน รัตนธรรม
นางอารีรัตน สีมาตร
นางอารีลักษ โนจิตร
นางสาวอารีวรรณ ขัตติยะวงศ
นางอารีวรรณ คะเรียงรัมย
นางอาอีฉะ ยะมันยะ
นางอํานวย ประจง
นางสาวอํานวย ศรีอาวุธ
นางอําพร คําแหง
นางอําพร เทพวงค
นางอําพรพันธุ แกวประดับ
นางอําไพ จันทรบุญลาภ
นางอําไพ โพธิ์ราม
นางอําไพ ภูธร
นางสาวอําไพ แสงเรืองเดช
นางอําภา ทํานอง
นางอุดมลักษณ ทองภู
นางอุบล เดชพงษ
นางอุบล สังขสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐

นางอุบลวรรณ ช่ําชอง
นางอุบลวรรณ สายเกิด
นางอุมารินทร แสงหาญ
นางอุมาวดี สุขสอาด
นางอุรา แกววิชิต
นางอุราวรรณ ผูวานิช
นางสาวอุรีรัช ขันติไชย
นางอุไร กัณหา
นางอุไรวรรณ พงษสุวรรณ
นางอุไรวรรณ เส็งสาย
นางสาวอุลัยวรรณ อภัยโส
นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร
นางอุษณา ทาวทอง
นางอุษณีย รอดทอง

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔

(เลมที่ ๘)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอุษา กองธรรม
นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ
นางสาวอุษา พันธุคีรี
นางสาวอุษา มะหะหมัด
นางอุษา มูเก็ม
นางอุษา วงษงาม
นางเอกอนงค กังคํา
นางเอธิญาวัณย ชื่นบุญเพิ่ม
นางเอมชานุช ไครงาม
นางเอรวรรณ สรกุล
นางสาวเอื้องไพร แกวสวาง
นางแอนิง สุวรรณนอย
นางสาวโอลั้ง เพงจินดา
นางสาวฮาสานะ สาและ

