เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๔
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 ๒๕๕๔ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๓๘,๗๙๙ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

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

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓,๔๘๒ ราย)
นายกณวรรธน พัฒนวาณิชย
๒๔ นายกวานเปา วัฒนาฟุงเจริญ
นายกนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร
๒๕ นายกวี ศิริชาติวาป
นายกมล นิ่มยี่สุน
๒๖ นายกสิณ โตนวล
นายกมล วิทยอภิบาลกุล
๒๗ นายกอบโชค นวลจันทร
นายกมล ศรีประภา
๒๘ นายกันตภณ นิยมไทย
จาเอก กมลชัย พรหมคุณากร
๒๙ นายกันตภณ สุดพิมศรี
นายกรีฑา มุขตา
๓๐ นายกัมธร เขียวงาม
นายกรีฑา เสาโร
๓๑ นายกัมปนาท แสนใจบาล
หมอมหลวงกฤชกร ศรีธวัช
๓๒ นายกัมพล เกิดมั่น
นายกฤตภณ สุวรรณขันธ
๓๓ นายกัมพล หอมอบ
นายกฤตภาส คําเมือง
๓๔ นายกาดาฟ หะยีเด
นายกฤษฎา จุลพรรค
๓๕ นายการุญ ปญจะสุวรรณ
นายกฤษฎา ธรรมสัตย
๓๖ นายกําจัด สุริวงศ
นายกฤษฎา วัตรชวย
๓๗ นายกําชัย เกรียงณรงค
นายกฤษณ พิทยะเวสดสุนทร
๓๘ นายกําธร หลงราม
นายกฤษณพงศ เกียรติอนันต
๓๙ นายกิ่งแกว มาสุข
นายกฤษณะ นวลจันทร
๔๐ นายกิตติ ทองชวย
นายกฤษดา ดาวดวงนอย
๔๑ นายกิตติ ทองรักษ
นายกฤษดา ศรีทองกุล
๔๒ นายกิตติ พงศพัฒนศิริ
นายกฤษธํารง รัตนะธํารงพรรณ
๔๓ นายกิตติคุณ ประสาทเขตตการ
นายกลา มานาดี
๔๔ นายกิตติชัย เพ็ชรศรีกุล
นายกลาเกื้อ เวียงแกว
๔๕ นายกิตติ์ธเนศ สยามประโคนธนายุ
นายกวย เคนผา
๔๖ นายกิตติบูรณ ชาทองยศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นายกิตติพงษ บุญญานุพงศ
นายกิตติพงษ มณีวงษ
นายกิตติพงษ โลขันสา
นายกิตติภพ นามอุตวงศ
นายกิตติศักดิ์ ไกรเนตร
นายกิตติศักดิ์ พิมพเครือ
นายกิตติศักดิ์ วันศรี
นายกีรติ ทองแปน
นายกุฏิญาน พูดเพราะ
นายกุศล พิมพทรัพย
นายเกรียงไกร ชัยเอก
นายเกรียงไกร ปมแปง
นายเกรียงศักดิ์ ณ ราช
จาเอก เกรียงศักดิ์ สิงหกวาง
นายเกรียงศักดิ์ สุภาวงศ
นายเกรียงศักดิ์ สุราลัย
นายเกรียงศิลป ชนแดง
นายเกษม ปรึกษา
จาเอก เกษม สีชมภู
นายเกษม หนักเพ็ชร
นายเกษมศักดิ์ เกียรติธนวัฒนา
นายเกษมสันต งามขํา
นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว
นายเกียรติศักดิ์ เสือนาค
นายแกวอลงกรณ สามนคร
นายโกเมศ จําเริญนุสิต

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายโกวิท เงามุข
นายโกวิทย เสรยางกูร
นายโกศัลย อุทัยมงคล
นายโกศิลป แหลมทอง
นายโกสน รัตนสกล
นายโกสินทร แสงสอาด
นายไกรวิชิต นามเสาร
นายไกรสร ทรัพยเพิ่ม
นายไกรสิงห ศิริกุล
นายขจร หมายเมฆ
นายขจรวุฒิ ปนดอนทอง
นายขวัญชัย พรฐิตานนท
นายขวัญตา นาถมทอง
นายขวัญเรือง เรืองเดช
นายขันเมือง ศรีปนเปา
นายเขตร สุดใจ
นายคงเดช วุฒิมงคลชัย
นายคงฤทธิ์ เทศนธรรม
นายคเชนทร บุนนท
นายคณิต สมัน
นายคทาวุธ อํารุง
นาวาอากาศตรี คมกฤช คัมภีระ
นายคมกฤช ชูเซง
นายคมศักดิ์ รัตนทิพย
นายคมสันต แผลงฤทธิ์
สิบตํารวจเอก คมสินธุ ประสมพืช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

นายควงศักดิ์ โทแกว
นายคํานึง เจริญคุณ
รอยโท คําพูน ไชนามล
นายคําไพ ดอกไม
นายคํารณ ไลเลิศ
นายคิรนิ ทร คีรินทรนนท
นายจงรักษ ปานทอง
นายจตุพล เวชพันธุ
นายจตุรงค ฤทธิกระจาย
นายจตุรยุทธ พรมนิล
สิบตํารวจเอก จรรยา รักษาศรี
นายจรัญ พุทธาไทย
นายจรัญ ยอดกุศล
นายจรัล แกลวทนงค
นายจรัล ดวงสา
นายจรุงศักดิ์ เสกธีระ
นายจรูญ คงสอน
นายจรูญ ตันติรตั น
นายจรูญ ศรลอย
นายจเร เกษรสกุล
นายจักรกฤช จันดา
นายจักรกฤษ วันเชียง
นายจักรกฤษ สิมมา
นายจักรกฤษณ จันที
นายจักรกฤษณ ธนะพานิช
นายจักรพงศ ปฐมวิวัฒน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายจักรภัทร สังขสูตร
นายจักรวาล วรรณสุทธะ
นายจักรา ศิริพร
นายจักรินทร เภสัชชา
นายจักรี บุญวงษ
นายจารึก นันทราช
นายจารึก มากมณี
นายจารุภูมิ หนูดวง
นายจํานงค จอมคําสิงห
นายจํานงค แสนจําหนาย
นายจําเนียร สุขอราม
นายจํารัส บัวงาม
นายจิตติ ศรีสวุ รรณ
นายจิตติกร สันแหลม
นายจิตรกร หาญกลา
นายจิรพงษ ทาพริก
นายจิรพงษ พัฒนพันธ
นายจิรยุทธ ศรีเจิม
นายจิรวัฒน แกวทรัพย
นายจิรวัฒน สงศรี
พันจาเอก จิรศักดิ์ ชูแวน
นายจิระเดช เพ็ชรเกิด
นายจิระวุฒิ์ สิริกุลธวัช
นายจิรัฏฐพร สุดาวรรณศักดิ์
นายจีระวัชร เบญจพงศ
นายจีระศักดิ์ เทพธรรมรักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

นายจีระศักดิ์ หลักหาญ
วาที่รอยตรี จุตติ คนธรัตนกุล
นายจุฬารัตน ฤทธิ์กลาง
นายเจตจันทร ประจง
นายเจน ทองเปา
นายเจนณรงค คลายกิ่ง
นายเจริญ หิงสโร
นายเจริญศักดิ์ สุวรรณศิลป
นายเจษฎา รุงชวง
นายเจษฎา แวมามะ
นายเจษฎาพันธ ธรรมสุ
นายเจิดวุฒิ เปาทอง
นายฉกรรจ ฐาปนพัฒนกุล
นายฉนอง ปาปะไพ
นายฉัตรชัย ชัยชโลธร
นายฉัตรไชย จันทวัฒน
นายฉัตรไชย ศิริบาง
นายฉัตรพล พุทธจันทร
นายเฉลิม สุขเกษม
นายเฉลิมเกียรติ เถาถวิล
นายเฉลิมชัย จึงศิริวฒ
ั น
นายเฉลิมชัย ใจเด็ด
นายเฉลิมชัย พิชญเวทยวงศา
นายเฉลิมพล เกรียงไกรศักดา
นายเฉลิมพล พวงเงิน
นายเฉลิมวุฒิ อาสวาง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเฉลิมศักดิ์ พิลึกดีเดช
นายเฉลิมศักดิ์ พุทธวงศ
พันจาเอก เฉลียว บุตรงาม
นายเฉลียว เอี่ยมออน
นายแฉลม นาคใหม
นายชนะ หมองสนธิ
นายชนัดพล ทองภู
นายชนินทร พรหมจรรย
วาที่รอยตรี ชมภู สมโมรา
นายชยพล กองเมืองปก
สิบตํารวจโท ชยุต ภาชี้เชียร
นายชรินทร ภูตระกูล
นายชรินทร สินธสงวน
นายชรินทร อินทรวิเศษ
นายชลากร อภิชาติชาญชัย
นายชลิต บํารุงแสง
นายชลิต สําราญวานิช
นายชวนากร ไชยรัตน
นายชวนินทร ภูจรัส
นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ
นายชวลิต พลประเสริฐ
นายชัชฤทธิ์ณรงค นามหนองปรือ
นายชัชวาลย รอดยิ้ม
นายชัชวาลยล เรืองสันเทียะ
นายชัยญา ทับทิมศรี
นายชัยทัต ชัยสุวรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

วาที่รอยเอก ชัยทัศน ศรีนนั ชัย
สิบตํารวจโท ชัยพร ภูถี่ถว น
นายชัยยศ แบงลาภ
นายชัยยา เกาพิลาด
นายชัยรัฐ วิชัยรัมย
นายชัยรัตน จิตรไพบูลย
นายชัยรัตน หนูสดุ
นายชัยเลิศ ฤทธิ์ทอง
จาเอก ชัยวัฒน แกวกาหลง
นายชัยวัฒน รักเจียม
สิบตํารวจโท ชัยวัฒน สอนสมนึก
นายชัยวุฒิ จันทราภัย
นายชัยสิทธิ์ กิจคลอง
นายชาคริต ชาญจิตร
นายชาครินทร ยัง่ ยืน
นายชาญชัย เทพรักษา
นายชาญชัย ยิ้มแกว
นายชาญไชย ณรงคเดชา
นายชาญเดช พิมใจ
นายชาญธนธร ณัฐธเดชน
นายชาตรี ศรีเรือง
นายชาติ อินธิราช
นายชาติกลา อัตตะศิริ
นายชาติชาย ปตตวงษ
นายชาติชาย มงคลเดช
นายชาตินักรบ ศิริบตุ ร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชานันทร รักสิน
นายชํานาญ ขันแกว
วาที่รอยตรี ชํานาญ อาจวาที
นายชินกร ดีสุยา
นายชินกร ศรีอําพล
นายชีวนิ จันทรมั่นใจ
นายชุมพร จันทิ
นายชุมพร จํางูเหลือม
นายชุมพล ตระกูลวงศ
นายชุมพล ผลผลา
นายชุมพล แพลูกอินทร
นายชุมพล โรจนอําพร
นายชูเกียรติ สังขศร
นายชูชัย ไชยยาว
นายชูชาติ กําจร
นายชูชาติ เงินรวง
นายชูชาติ พุดลา
นายชูชาติ สุทธหลาน
นายชูศักดิ์ จิรภัทรพิมล
นายชูศิลป เสนาวงศ
นายเชวงศักดิ์ เทวะสิงห
นายเชษฐา สมุทรจักร
นายเชาว ตะสันเทียะ
นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล
นายเชาวลิต จินดาประเสริฐ
สิบเอก เชาวลิต นิลวุฒิ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐

นายเชิดชาย ทาประสาร
นายเชิดศักดิ์ ดอกพิกุล
นายโชคดี หนูเอก
นายโชติ สุวานิช
นายไชยยันต สิทธิจนั ทร
นายไชยา แสงมหาชัย
นายซูโกร ยาชะรัด
นายฐิติ โพธิ์เขียว
นายฐิติ สุภโตษะ
นายฐิติววิ ัฒน เดชกุญชร
สิบเอก ฒาลพล พงษชา ง
นายณฐกร เรืองประโคน
นายณฐพล สุชาติพงษ
นายณพกร สอนสกุล
นายณภัทร มโนรส
นายณรงค เกษทองมา
นายณรงค ขวัญรอด
สิบเอก ณรงค ควรสมาคม
นายณรงค ไชยรบ
จาเอก ณรงค ปาเกลือ
นายณรงค พานิชกิจ
นายณรงค มากบาง
นายณรงค มูสิกสุวรรณ
นายณรงค รัตนสุวรรณ
นายณรงค สุทธิพิบูลย
นายณรงคเดช กรรโณ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายณรงคฤทธิ์ ทะชัย
นายณรงคฤทธิ์ พุทธสุวรรณ
นายณรงศักดิ์ โตะเจริญ
นายณเรศ คิดชัย
นายณฤเบศวร อาวสกุล
นายณัฏฐรัชต อนประวัติ
นายณัฐ ปาณะจํานงค
นายณัฐชัย จตุราบัณฑิต
นายณัฐพงศ ระโส
นายณัฐพล พิทักษ
นายณัฐพล สุโนธร
นายณัฐพัชร ใจดี
นายณัฐพัฒน นันใจยะ
นายณัฐวัฒน บุญฤทธิ์
นายณัฐศักย โกเวทวิทยา
นายดนัย ศรีวงค
นายดนัย แสงหมี
นายดนุโชติ ชัยชนะ
นายดาว สนองญาติ
นายดาวรุง แสงอวม
นายดําเกลิง ยังมี
นายดําเนิน จันทะหงษ
นายดํารง รุง วรรณรัตน
นายดํารงค แกวคราม
นายดํารงค สังวาลยเพ็ชร
นายดํารงค สารมะโน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

นายดํารงค สุขสมจิตร
นายดํารงค ออนจันทร
นายดํารงคฤทธิ์ เยี่ยมราษฎร
นายดํารงศักดิ์ นาคกระจาง
นายดําริ ลักษิตานนท
นายดิเรก เจดียวงค
นายดิเรก วาสนา
นายดุลยพินิจ จันทรเกษม
สิบเอก เดชชัย สมประสงค
นายเดชมงคล เดิมพยอม
นายเดชะ หนูสง
นายเดชา ชวยบํารุง
นายเดชา นิยมเดชา
นายเดชา ภักดีโชติ
นายเดชา สดากร
นายเดชา เสลารัตน
พันจาเอก เด็ด ดวงนภา
นายเดนชัย ยวงวิภักดิ์
นายแดนชัย ขัดคํา
นายตระการ เงินดี
นายตระกูลพันธ บินมะยิ
นายตอพงษ เทียนประเสริฐ
นายตอสิทธิ์ วงศเรือง
นายถวิล ผิวคํา
นายถวิล สุวรรณวัฒน
นายถาวร ปานเพชร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเถลิงศักดิ์ เขียนเจริญ
นายทนงจิต สุวะศรี
พันจาเอก ทนงศักดิ์ ชาติสวุ รรณ
นายทนงศักดิ์ ปานสีดา
นายทยุต พืชกมุท
นายทรงกลด อาธิเวช
นายทรงโปรด เพ็ชรสุข
นายทรงพล สารบัญ
นายทรงยศ พันธุภักดี
นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย
นายทรงศักดิ์ บุญที่สดุ
นายทวิช ประทุมถิน่
นายทวี มาดี
นายทวี วงษศริ ิ
นายทวีศักดิ์ บรรจงผล
นายทวีศักดิ์ ประเคนแกว
นายทวีศักดิ์ พงษพานิช
นายทวีศักดิ์ พานเพชร
นายทวีศักดิ์ สีมันตร
วาที่รอยตรี ทศพล หอมขจร
นายทองมวน สาเกตุ
นายทักษกรณ กุลสุทธิ
นายทัย สมโภชน
นายทัศนะ ประทุมวรรณ
นายทินกร ชูชีพ
นายทินกร แทนเกษม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

นายทินกร นิลผาย
นายทินกร บุญมา
นายทินกร บุญรินทร
นายทินกร สําราญวงษ
นายที่รัก ประเทพ
นายเทพนรินทร ทองสัมฤทธิ์
นายเทพประทาน ทานะมัย
นายเทพพิทักษ จําปาพรม
นายเทพอุทัย พลศรี
นายเทวา พระราช
นายเทวา แสนเสนาะ
นายเทอดถิน่ ดีจนั ทร
นายเทอดศักดิ์ จริยานุกูล
นายเทอดศักดิ์ พลอาสา
นายธงฉาน สุวรรณรักษา
นายธงชัย คําสําลี
นายธงชัย พิทักษแกวกนก
นายธงชัย เพชรศรี
จาเอก ธงชัย อาจแดง
นายธนกร ขรรควไิ ลกุล
นายธนกร นวลมัย
นายธนกฤต ขินหนองจอก
นายธนกฤต ทองสุขดี
นายธนกฤต เภารัศมี
นายธนกฤต รมพฤกษา
นายธนชัย แสงแสน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธนนันท เยี่ยมรัมย
จาเอก ธนนันท อินทรขาว
นายธนพนธ ชวยจันทร
จาเอก ธนพล ประดับคํา
นายธนภัทร ปลอดจินดา
นายธนภัทร ภูวเดชชญานันท
สิบเอก ธนภัทร สุขเถื่อน
นายธนภัทร หวังสม
นายธนรัตน พลไชย
นายธนวัฒน โชติชว ง
นายธนวัฒน นรขุน
นายธนวัฒน ภูนารถ
นายธนะชัย ศรีโอษฐ
นายธนะศักดิ์ ผายวัฒน
นายธนากร เกาะพนม
นายธนากร ทองเชือ้
นายธนาชัย ปทุมศิริทิพ
นายธนาฒย อํานาจ
นายธนาตย บริรกั ษกุล
นายธนิต ณ เชียงใหม
นายธนิต แสนวงศ
นายธนู แดงดี
นายธนูศิลป คณะเมือง
นายธเนตร ปน ทอง
นายธเนศ พันธกลา
นายธเนศวร อุตมะแกว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายธรรมรัตน จวงงู
จาเอก ธรรมศักดิ์ ศรียางนอก
จาสิบตํารวจ ธรรมอํานาจ ดวงบุปผา
นายธรินทร นวลฉวี
นายธฤตมน จันทรเจริญ
นายธวัช ทิพยนุย
นายธวัช นิลวานิช
นายธวัชชัย ชัยภูมิ
นายธวัชชัย ชูจันทรทอง
นายธวัชชัย ฐากูรกุล
นายธวัชชัย ปมะสาร
นายธวัชชัย ผิวออน
นายธวัชชัย โพธิ์ทอง
พันจาเอก ธวัฒชัย ชาญชํานิ
นายธวัฒน เจริญสุข
นายธัชกร พัฒนการคา
นายธาดา สะราคํา
นายธานัท ไวยมัย
นายธานินทร ผดุงเวียง
นายธานินทร ยศรักษา
นายธานินทร อรชร
นายธานี สิริสม
นายธํารงค คชศิริ
นายธิรักษ ซื่อสัตย
นายธีรพงษ ลลิตดาลกุล
นายธีรยุทธ ชัยกิจ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธีรวัฒน ปนตา
นายธีรวัฒน อยูแ ทกูล
นายธีรวิทย กลิน่ ขํา
นายธีรวุฒิ ศรีมณีรักษ
นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ
นายธีรศักดิ์ ศรกลา
นายธีรศักดิ์ สงเดช
นายธีรศักดิ์ สมมิตร
นายธีระ ซือ่ ตรง
นายธีระ ศรีเจริญ
นายธีระ ศรีโสภา
นายธีระชัย บัวภาเรือง
นายธีระเดช เดชะคําภู
นายธีระพงษ ปราบสกุล
นายธีระพล จารุวรโชติกุล
นายธีระพล นวลมาก
นายธีระยุทธ คงใหม
นายธีระวัฒน ทองแท
นายธีระศักดิ์ สมบูรณ
นายเธียรชัย คํามณี
นายนก ลาภเงิน
นายนคร พิบูลธรรม
นายนที จิตกําเนิด
นายนที ดวงดี
นายนที ดีเส็ง
พันจาอากาศตรี นที โมกสกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘

นายนนทกฤชณ ขจรวัฒนากุล
นายนพดล บุญมา
นายนพดล ประสาททอง
นายนพดล มั่นภักดี
จาสิบตํารวจ นพดล เวียงนาค
นายนพดล แสวง
นายนพดล เอี่ยมผอง
นายนพภรณ ฟุงเฟอง
นายนพรัตน คุณเศรษฐ
นายนพรัตน จงรักษ
วาที่รอยตรี นพรัตน จันทองทิพย
นายนพรัตน ศณีวิเศษ
นายนภา บรรจงกิจ
นายนราชัย ดีเขียวดํารง
นายนรินทร สมบูรณ
นายนรินทร เหลือสม
นายนเรศ ชื่นใจ
นายนเรศ ทองคํา
นายนเรศ เทพรักษ
นายนเรศ ระพันธ
จาเอก นเรศ สุศริ ิ
นายนฤชิต มีศรี
นายนฤชิต สิทธิโชค
นายนฤเทพ กวางไพร
นายนฤนาท ดาบพลออน
นายนฤพงศ จันทรหอม

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายนฤมิตร ภาคภูมิ
นายนวพล ยศเลิศ
นายนววิช เบ็ญสลาหมัน
นายนัฐพันธ บุตรตา
นายนัทธี กลั่นไพรี
นายนันทพิณ บุญจีน
นายนาวิน โนรินทร
นายนิกร จุมปา
นายนิกูล ยิ้มศิลป
นายนิคม เรือนไทย
นายนิติกร ทองกุล
นายนิธิทรรศน แจงนิลรัตน
นายนิธิศ อิ่นศิริ
สิบตํารวจตรี นิพนธ จันทะภา
นายนิพนธ ปญญา
นายนิพนธ ภมรสูตร
นายนิพนธ หัสนันท
นายนิมติ แสงทอง
นายนิรมิต แทนประเสริฐกุล
นายนิรนั ดร เสริมศิริ
นายนิรตุ ต ปนตา
นายนิรตุ ต ปุจฉาธรรม
นายนิโรด เทาทอง
นายนิวัฒนา เจริญวงษ
นายนิวัตน นาคะ
นายนิวัติ กิติยมงคล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐

นายนิวัติ จินาพร
นายนิวัติ สุขดี
นายนิสติ สงศรี
นายนิสติ สลักคํา
นายนุกูล ปลองคง
นายนุวัฒน ธรรมสาร
นายเนติกร อินนอย
นายเนรมิต จิตจํานงค
นายบดินทร ชินะจิตร
นายบพิธ อุพันทา
นายบรรจง พลรักษา
นายบรรเจิด สีเอง
นายบรรณพัฒ เรืองขํา
นายบรรพต สกุลเอี่ยม
นายบรรลือ แพงพงศ
นายบัญชา นพวิจติ ร
นายบัญชา ยังสบาย
นายบัญชา สลุปพล
นายบัญชา เห็นสุข
นายบัณฑิต รอดมาก
วาที่รอยตรี บัณฑิต รักการดี
นายบัณฑูรย นิยมนา
นายบํารุง นิลเทียน
วาที่รอยตรี บํารุง วัชรเทศ
นายบํารุง หนูอักษร
พันจาเอก บุญคง จันทราคา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบุญชวน เพ็ชรหิน
นายบุญชวน ภูกิ่งเงิน
นายบุญชอบ ทับไกร
นายบุญทิพย สังขปด
นายบุญธรรม เชิญทอง
นายบุญนาค ทาคํา
นายบุญนํา พูลทอง
นายบุญมี พฤกษชาติ
นายบุญฤทธิ์ จันทรศรี
พันจาเอก บุญเลิศ รักเพชร
นายบุญสง แดงดํารงค
นายบุญสง เมืองวัน
นายบุญสง เวชชศาสตร
นายบุญสาย สมศักดิ์
วาที่รอยตรี บุญเสริม นิสโร
นายบุญเสริม อุทาทอง
นายบุรมิ วุฒิ นาคประดา
นายปกรณ เจริญเชื้อ
นายปกรณ ธนิตยธีรพันธ
นายปกรณ มณฑลอมรสุข
นายปฏิญญา ชุลีกร
นายปฏิวตั ิ ใจเมือง
นายปฏิวตั ิ วงคศกั ดิ์
นายปฏิเวธ ยกสง
นายปฏิสนธิ์ เดชศรี
นายปฐวี บุบผาพวง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒

นายปรมินทร ศรีสขุ
จาเอก ประกอบ ประดิษฐศิลป
นายประกอบ พละพงศ
นายประกอบ มาละ
นายประกอบ ศรีจนั ทรทอง
นายประกาศ สีหานาวี
นายประกาศิต ปองทัพไทย
นายประกิจ จารุภัทรชัย
พันจาเอก ประคม วงคตะมะ
นายประจวบ กลิ่นเพ็ญ
นายประจวบ กันภัย
นายประจวบ นพคุณ
สิบตํารวจเอก ประจวบ นิม่ นุช
นายประจวบ โพธิ์งาม
นายประจักษ ซังแฟง
นายประจักษ พงษไพร
นายประจักษ ศักดิ์ณรงค
นายประจันทร อินทวงศ
นายประจํา ทองคํา
นายประชา ชวยบํารุง
นายประชา หิรัญเนตร
นายประโชติ ชุมภู
นายประดิษฐ ขยันดี
นายประดิษฐ โคตรมงคล
นายประดิษฐ ดวงพันธุ
จาเอก ประเทียบ อรรคฮาตศรี

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประเทือง พฤกษาผล
นายประพจน ไชยวรรณ
นายประพนธ พัดทอง
นายประพันธ จุลเพ็ชร
นายประพาส จันทรพา
นายประภาส การินไชย
จาสิบตรี ประภาส จรเสมอ
นายประภาส นาราษฎร
นายประภาส ปรัชญาโชดก
นายประมง วงศสาย
นายประมวล สิทธิชรู ักษ
นายประยงค ตงเทง
นายประยงคชัย นามเดช
นายประยุทธ ไชยโย
นายประยุทธ วงคเอย
นายประวิตร ริมสกุล
นายประวิทย กิติศรีวรพันธุ
นายประวิทย จันทะเกษ
นายประเวส หอมชื่น
นายประสงค การสูงเนิน
นายประสงค สุขสมบัติ
นายประสงคจติ บุตรสาลี
นายประสาท ศรีสวัสดิ์
นายประสาน เหลืองสมานกุล
นายประสาร ณ พัทลุง
นายประสาร ศรีสมุทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสิทธิ์ เทพีรัตน
นายประสิทธิ์ พรหมมัน
นายประสิทธิ์ มาออน
นายประสิทธิ์ หลอมประโคน
นายประเสริฐ การะเกษ
นายประเสริฐ พลหลา
ดาบตํารวจ ประเสริฐ ไพรวัลย
นายประเสริฐ รัตนรัตน
นายประเสริฐ หนูมาก
นายปรัชญกร จันทคณางกูร
นายปรัชญา สุขแกว
นายปราการ ออนแกว
นายปราโมทย น้ําจันทร
นายปราโมทย ภักดี
นายปราโมทย เริ่มภักดิ์
พันจาโท ปราสาทไชย เกล็ดงูเหลือม
นายปริญญา จันทพันธ
นายปริญญา ฉ่ํามณี
นายปริญญา ประลามุข
นายปริญญา ราชศิริ
นายปริธาน นาพิมพ
นายปรีกมล เต็งเจริญ
นายปรีชา คําทา
นายปรีชา จันทโร
นายปรีชา สายทน
จาสิบเอก ปรีดา เกตรามฤทธิ์

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปรีดา คูณขุนทด
นายปรีดา สิขณ
ั ฑกนาค
นายปรีดา อินคง
นายปรึกษา บัวผิน
นายปอ ใจกลา
สิบเอก ปญญา เจียะสถิตย
นายปญญา นุน ชูผล
นายปญญา เอี่ยมสุดใจ
นายปญญาพล พันธโนเรศน
นายปญญาวุธ โยธาวุธ
นายปณณธร ตันแดง
นายปาณรวัฐ อมรคณารัตน
จาสิบเอก ปาหนัน จูงใจ
นายปยเมธ ปยวาทการ
นายปยะ คังกัน
พันจาอากาศเอก ปยะ สันธนะโยธิน
นายปยะฉัตร แพทยพงษ
นายปยะรัตน จันทรวงษ
นายปุญญพัฒน บุตรเวียงพันธ
นายผนึก ริวรรณ
นายเผชิญ ทองทิพย
นายเผด็จชัย ชลประทิน
นายไผศริ ิ บุญที่สดุ
นายฝน พราหมณี
นายฝนประชา หอมนาน
นายพงศเทพ พัดศรีเรือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖

นายพงศธวัช แสนทวีสุขสมบัติ
นายพงศภัค ใจอักษร
นายพงศภูชิชย นิธิเพ็งโศภน
นายพงศศกั ดิ์ กฤตยานุวฒ
ั น
นายพงศสุภาพ เพ็ชรสิทธิ์
นายพงศอมร ปรากฏ
นายพงษไทย อบอาย
นายพงษพันธ เตมียนันท
นายพงษศักดิ์ แกวสนิท
นายพงษศักดิ์ คําเทศ
นายพงษศักดิ์ ปอมทอง
นายพชร พลนิกร
นายพชรพล สังขเงิน
นายพนธกร สองสัน
นายพนม สาธุจรัญ
นายพนัส กลาหาญ
นายพยัคฆเพชร แสนคํา
นายพรชัย แกวบัณฑิตย
นายพรชัย นาใจนึก
นายพรชัย พวงวรินทร
นายพรเทพ สนิทกลาง
นายพรพัฒน สุรขจร
นายพรภวิษย สืบวงศสวุ รรณ
นายพรรณศักดิ์ ศรีทองกุล
นายพรศักดิ์ ศิรวิ รรณชนะ
นายพรหมสิทธิ์ เผือกมวงศรี

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพรอมศักดิ์ ชูกิจ
นายพฤหัส แกวหลา
นายพลกฤต จํานง
สิบเอก พศิน นิยมาคม
นายพสิษฐ พงศภัทรธามาศ
นายพะไทย ภูมิพิทักษ
นายพัชฏ เลิศวิริยะสกุลชัย
นายพัชรวัฒน พิทักษสรุ ิโย
นายพัฒนพงศ โกประเวศ
นายพัฒพงษ กําหอม
นายพัทธโรจน ประชุมพล
นายพันธยุทธ ปนตาพรม
นายพัลลภ มีเพียร
นายพิชัย ใจหอม
นายพิชัย ชุติธนธีระกุล
นายพิชัย พันธุศริ ิ
นายพิชัย มะแมน
นายพิชิต รืน่ แสง
นายพิชิต แสงสวาง
นายพิเชษฐ นาชัยฤทธิ์
นายพิเชษฐ มากเปรมบุญ
นายพิเชษฐ ผองเพิ่ม
นายพิเชษฐ แวดลอม
นายพิตรพิบูล ธนาพรกนกรัตน
นายพิติพงษ เหมรักษ
นายพิทยา เสาประโคน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘

นายพิทักษ เดชปอง
นายพิทักษ เสาทอง
นายพิทักษภูมิ พุทธสอน
นายพินัย นาคแกว
นายพินิจ หาญชนะ
นายพินิตย รอดชวย
นายพิพัฒน ชัยกิจธนาภรณ
นายพิพัฒน เมธวัน
นายพิพัฒน ออนเทศ
นายพิพัฒนพงศ ละมุลมอญ
นายพิพัฒนพงษ ชื่นบาน
นายพิภพ สุขไสย
นายพิมมนต อรัญพูล
นายพิรัตน บัวทอง
นายพิรัตน เมืองไทย
นายพิรุณ กุลสุวรรณ
นายพิรุฬห บุญเปา
นายพิศาล พันธุเ สนีย
จาเอก พิษณุ คําผอง
นายพิษณุ นามวงศ
นายพิษณุ ศรีพลหงษ
นายพิสัณห ดีแก
นายพิสิทธิ์ เจือละออง
นายพีรพงษ แสนทิพย
นายพีรพัฒน อินทศรี
นายพีรภัทร ปวงอูป

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพีรศิษฐ เผาตะใจ
นายพีรสัณฑ โสภา
จาเอก พีระพงษ ทองแท
นายพีระพล ดอนอินผล
นายพีระพล อาจหาญ
นายพีระยุทธ บุญศิริ
นายพุทธิพงษ ชาธิพา
นายพุธพงษ อุดมผล
นายพูนพงศ จันทรเจริญศรี
นายเพชร โพสาราช
นายเพชรัตน ลานเกษบุษย
นายเพลิน จุนอน
นายเพิ่มสิทธิ์ ชมโฉม
นายไพทัน โนใจปง
นายไพบูลย บุญโยธา
นายไพบูลย เพชรทอง
นายไพบูลย ระวัง
นายไพบูลย แสนวิเศษ
นายไพรสาร คงไธสง
นายไพรัช สุทธิชลสกุล
นายไพรัตน ทัศนศรี
นายไพรัตน นิม่ พระยา
นายไพรัตน สาวงษ
นายไพเราะ จันทรเพชร
นายไพโรจน เจริญรอด
นายไพโรจน ไชยรัตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐

นายไพโรจน ประเสริฐพงษ
นายไพโรจน พลธิราช
จาเอก ไพโรจน ศรีรอด
นายไพโรจน เส็นเกลี้ยง
นายไพโรจน อุดมผล
นายไพวรรณ ลุสมบัติ
นายไพศาล นพเทาว
นายไพศาล มณีขวัญ
นายไพศาล หัตถากรณ
นายฟาอีส เบญญามีน
นายภัคภณ ศุภวาร
นายภาคิน มหาเดชาไชย
นายภาณุ สาระคน
นายภาณุพงศ อัตติยะ
นายภาณุมาศ ภาคสีดา
นายภาณุวฒ
ั น ทองหลา
นายภาณุศักดิ์ ลีพลากร
นายภานุพงษ ประสมแกว
นายภานุพันธ บริสุทธิ์
นายภานุมาศ ทิพารัตน
นายภานุวัฒน แวงสุข
นายภาวัต มนูญศักดิ์
นายภาสพงศ ขาวกระจาง
นายภิญโญ ทับทิมออน
นายภิญโญ สงวนสัตย
นายภิรมย จัตตามาศ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายภูดิท ตันติยวุฒิ
นายภูดิท สูนาสวน
นายภูมิชาย สําราญใจ
นายภูมิพัฒน ปาดอน
นายภูมิภัส เทพณรงค
พันจาเอก ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
นายภูริคุณ สมพันธ
นายภูษิต กิจพิทักษ
นายภูษิต พิมพเสน
นายภูสมิง จันทรกัมปนาท
นายภูสิต อินทรธนู
นายมงคล กฐินใหม
นายมงคล เกิดโกสุม
นายมงคล เขื่อนแกว
นายมงคล มูลบานดง
นายมงคล เฮียงกอ
นายมณี อภัยพงค
นายมณูศกั ดิ์ ดอกกฐิน
นายมนตรี แกวกาญจนวิเศษ
นายมนตรี จันทนหอม
นายมนตรี ทอนมาตย
นายมนตรี ปรีชามงคล
นายมนตรี มวงคําหมื่น
นายมนตรี เลิศหลา
นายมนตรี หอมจันทร
นายมนสวรรค สืบศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒

นายมนันตพล ประชาสันต
นายมนัส กานทอง
นายมนัส เจียมแดง
นายมนัส นุชดารา
นายมนัส เรืองวงษ
นายมนัส สาและ
นายมนูญ ศรีสวัสดิ์
นายมหศักดิ์ อวมเจริญ
นายมะกอยี เจะอาแว
นายมะซอบรี หะยีซะ
นายมานพ นะเที่ยง
นายมานพ แปนโคตร
นายมานพ เพ็ชรพินิจ
นายมานพ สายน้ําเย็น
นายมานพ หนูนุน
นายมานพ หมอปา
นายมานพ หมีโชติ
นายมานะ กิจหิรญ
ั
นายมานะ ไทยศิริ
นายมานิต พรพิมาน
นายมานิตย แจงชัด
นายมานิตย สุขหนาไม
นายมาหะมะไดเดน กาสง
นายมิตร สนิทชัย
นายมีโชค แปนแกว
นายเมธา ไชยวงษฝน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเมธานันท นุม นิ่ม
นายเมธาสิทธิ์ ปลองคง
นายเมธี สุดประโคน
นายโมรา เพ็ชรคง
นายยงยุทธ กอทรัพยอนันต
นายยงยุทธ โชติรัตนสินชัย
นายยงยุทธ รอดมั่น
จาเอก ยงยุทธ ศรีรอด
นายยงยุทธ หนูทอง
นายยศศิริ ยศวิชัย
นายยศสันธ แดงเจริญ
พันจาเอก ยอดชาย ซวนลิม่
นายยืนยง อินทะวงศ
นายยุตธิ รรม นอยสุวรรณ
นายยุทธการ ตุนก
นายยุทธกิจ กล่ําทวี
นายยุทธเดช สกุลทอง
นายยุทธนา แกวศักดิ์
นายยุทธนา จิ๋วสําอางค
นายยุทธนา ทรัพยคง
นายยุทธนา บุญมาก
นายยุทธพงศ จาดยางโทน
นายยุทธพงษ ชวาลา
นายยุทธพร ประสานศรี
นายรณกร คําสุข
นายรพีพงษ คนไทย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔

นายรวิกร แกวตา
นายรอเสะ เบ็ญโสะ
นายระดม หรินทภัย
นายระพินทร ลิขติ การ
นายรังสรรค จันปุม
นายรังสรรค ฉิมพาลี
นายรังสรรค นาสุนทร
นายรัชชัช ศิลาบุตร
นายรัชชานนท มุงดี
นายรัชพล สุขรัมย
นายรัชภูมิ ไตรเมศวร
นายรัฐกฤตย บุญกาวิน
นายรัฐไท รัฐแฉลม
นายรัฐพล นิโรธ
นายราชรัฐ จันทรวงษ
นายราเชนทร สีสขุ
นายราเมศ เขียวศรี
นายรุงธรรม ธรรมรักษ
นายรุงเพชร วังหนา
นายรุงโรจน มุงเมือง
นายรุงศุกร สิริวนั ต
นายเรวัต จันทร
นายเริงชัย จิตรมุง
นายเริงศักดิ์ ทําทอง
นายเรืองยุทธ ผุยแสงพันธ
นายเรืองฤทธิ์ สัมผัสบุญ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเรืองศักดิ์ กัญญาคํา
นายฤกษชัย ศรีขาว
นายฤทธิ์ ไชยวรรณ
นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
นายฤทธิพร ปานะชาติ
นายฤทธิรงค เกษสังข
นายฤทธิรงค ศรีภิรมย
สิบตํารวจโท ฤาชัย สุมมาตย
นายลําเนา แซเหงี่ยม
จาเอก ลิขติ หนูนนิ
นายเลขกุล ทวีกุล
นายเลิศเชาว จันทรภักดี
นายวชิรพงศ ปานทรัพย
นายวชิรวิชย ดีเหมือนตระกูล
นายวทัญู มีสวน
นายวรเชษฐ มูประสิทธิ์
นายวรดล ชวนพานิช
นายวรเดช รักตยศ
นายวรพจน เดชะ
นายวรพจน รักเผือ่ น
นายวรพจน เวทยะวานิช
นายวรรลพ วลัยศรี
นายวรวิทย บุญประสพ
นายวรวิทย ศรีวิไล
นายวรวิทย สุรพันธพิชิต
นายวรวิทย เสียงเสนาะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖

นายวรวิทย หลาทอง
นายวรากร แสงทอง
นายวรานนท แวสาเหาะ
นายวราวุธ โกษาพงค
นายวราวุธ นางาม
นายวรินทร อินทรละมุล
นายวรินทร โภชนะสมบัติ
นายวสันชัย แสมรัมย
นายวสันต งิว้ ราย
นายวสันต บดีรฐั
นายวสันต ปน มณี
นายวสันต อันทวาป
นายวสุ จานุรตั นอนันต
นายวัชรกร โรจนกร
นายวัชรพงศ บุญหนุน
นายวัชระ ทนทาน
นายวัชระ นันทมัจฉา
นายวัชระ สมบัตดิ ี
นายวัชระ อักษร
นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ
นายวัชระพร อนันตกูล
นายวัชรินทร จัน่ จินดา
จาเอก วัชรินทร ไชยสิทธิ์
สิบเอก วัชรินทร บุบผาเดช
นายวัฒนชัย ครุฑคม
นายวัฒนชัย บัวศรี

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวัฒนะ ชางโรจน
นายวัฒนา กระวีสายสุนทร
นายวัฒนา ศรีสุทัศน
นายวัฒนา สมประสงค
นายวัฒนา ออนเกิด
นายวัฒนากร กลางชาติ
นายวันชัย จันทรธีระกุล
นายวันชัย ชมฉ่ํา
นายวันชัย มิทะลา
นายวันชัย สุคันธี
นายวันชาติ ศุภพิไล
นายวันสมาน อิลวานุดดีน
นายวาสนา พงษเกษ
นายวิจติ ร สวางเมฆ
นายวิชชุพงศ คุณารักษ
นายวิชัย นิง่ ใจเย็น
นายวิชัย บุญหลักคํา
นายวิชัย พรหมพิทยาจารย
นายวิชาญ ไชยเสน
นายวิชาญ บัวแดง
นายวิชาญ มีศรี
นายวิชาญ วรรณโกษิตย
นายวิชาญ แสนลือชา
นายวิชาญ อินทรอักษร
พันจาเอก วิชิต จิตตหาญ
นายวิชติ มากมูล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘

นายวิเชษฐ จินานุรกั ษ
นายวิเชิญ ชื่นกรมรักษ
นายวิเชียร ทัพผดุง
นายวิเชียร ปานบุตร
นายวิเชียร ผลาผล
นายวิเชียร วงศฉายา
นายวิเชียร สุนธนนท
นายวิญู บุษนาม
นายวิญู สมุทรสารันต
นายวิฑูรย เอมชาวนา
นายวิทยา จันทรหอม
นายวิทยา ยิ่งหาญ
นายวิทยา อินาลา
จาเอก วิทวัส แวงวรรณ
นายวิทวัส สมสกุล
นายวิทรู นอยน้าํ คํา
นายวิทรู ย แกวหลวง
นายวิทรู ย ขุมเงิน
จาเอก วิธาร หงษทอง
นายวิน สําเนียงเสนาะ
นายวินัย กูนาม
นายวินัย ภูดอนตอง
นายวินัย สอิง้ ทอง
นายวิภาค พรมเมืองคุก
นายวิภาคย วงศอินทรัตน
นายวิระ นิลอุดมศักดิ์

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิระชัย สาระมัย
นายวิรัตน ประโพทัง
นายวิรัตร สิงหมี
นายวิริยะ เดชผล
นายวิโรจน ยะนันท
นายวิโรจน รัตนทอง
นายวิศณุ ธรรมการุณย
นายวิศรุต สุขสวาง
นายวิเศษ คลังนาค
นายวิเศษ ทองทัว่
นายวิเศษ พลชํานาญ
นายวิษณุกร ทัดกลาง
นายวิษณุรักษ ใจเพียร
นายวิสาร บุญมี
นายวิสิทธิ์ รุงอรุณวรรณ
นายวิสุทธิ์ ดิสถาพร
นายวิสตู ร แกวชูเชิด
นายวิสตู ร นิม่ ทองคํา
นายวีรชัย ชางสาร
นายวีรชัย เพลินจิตร
นายวีรภัทร เกตุแพร
นายวีรยุทธ เฉียงพิมาย
นายวีรวุฒิ สุคนธมาน
นายวีรศักดิ์ ลายดุล
นายวีรศักดิ์ ศิลปาภิสนั ทน
นายวีระ ชุมสงฆ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐

นายวีระ อุตมะโยธิน
นายวีระชิต จันทนารักษ
นายวีระพงค วงคแสนศรี
นายวีระพจน วันเลี้ยง
จาเอก วีระพล ขําสกุล
นายวีระยุทธ สุขเพชร
สิบเอก วีระยุทธ ยิ้มสบาย
นายวีระศักดิ์ กองเงิน
นายวีระศักดิ์ แกวจํารัส
นายวีระศักดิ์ จันทรอิ่ม
นายวีราชัย สุริยา
นายวุฒิชัย มูลศรีติ
นายวุฒิชัย ศรีภา
นายวุฒิชัย สุขแชม
นายวุฒิพงศ เอกอมร
นายวุฒิศักดิ์ แผนสิงห
นายวุฒิศักดิ์ รัตนโรจน
นายเวนิช สีดี
นายศตพร เจริญผล
นายศตภพ จันทรนมิ่
นายศรายุธ ดอนโคตรจันทร
นายศราวุธ ดีเส็ง
นายศราวุธ แปนพัด
นายศรีณรงค จันทรสําราญ
นายศรีรัตน คุมวงษ
นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายศักดินนั ท คงทันดี
นายศักดิ์สิทธิ์ หานนันทาพิทักษ
นายศักดิ์อดุลย คาเจริญ
นายศักรินทร แมนพยัคฆ
นายศาทิตย โปกุล
นายศารทูล ถาวร
นายศาสตรา มามะ
นายศิระ สวนกูล
นายศิริ พูลศิริ
สิบเอก ศิริ เร็วอุไร
นายศิริพันธ ศิริประภา
นายศิริยุทธนา ศรีโยธา
นายศิรวิ ัฒน จีรวัฒนธนพงศ
นายศิรศิ ักดิ์ สิทธิสกุลรัตน
วาที่รอยตรี ศิลป บัวทอง
นายศิลปชัย โพธิรัชต
นายศิวลักษณ อุมมี
นายศิววุฒิ เนียมวัฒนะ
สิบเอก ศึกษา ทนงชัย
นายศุภกร ภัทรฉมานันท
พันจาโท ศุภกฤษ ไชยะโอชะ
นายศุภกิจ บัวมา
นายศุภชัย เกื้อมิตร
นายศุภชัย ทองสังข
นายศุภชัย นิลสิงขร
นายศุภชัย เรืองศิริ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายศุภชัย สอนสุทธิ์
นายศุภธร ขุมพลกรัง
นายศุภฤกษ บุญชวย
นายศุภวัฒน การประกอบ
นายเศรษฐพล กิจรักษ
นายเศรษฐพัส สะพานทอง
นายสกนธ เข็มทอง
นายสงกรานต สิทธิ
นายสงคราม จิตสุวรรณ
พันจาอากาศเอก สงคราม ศุภศรี
นายสงวน มงชู
นายสงา กลิน่ หอม
นายสงา ดวงแสง
นายสงา มูลชนะ
นายสถาพร โสภา
นายสถิตพล นาปญญา
นายสถิตย ไฝปวง
นายสถิตย มะโนสรอย
นายสนธยา พืชมาก
นายสนธยา สกุลลิ้ม
นายสนอง สุดชนะ
นายสนัน่ หลวงมณีวรรณ
นายสนิท วงคอนุ
นายสมเกียรติ คลายมนต
นายสมเกียรติ คํานุช
นายสมเกียรติ จรัลรัมย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมเกียรติ นาคปทุมมา
นายสมเกียรติ แสงเจริญ
นายสมควร เฉลียว
นายสมควร ใบทองเจริญ
นายสมควร ปรมปญญาวรกุล
วาที่รอยตรี สมคิด ชะเต
นายสมคิด บุญครอบ
นายสมคิด รังสะกินนิน
นายสมจิตร ออนศรี
นายสมเจตน ทองเทศ
นายสมชาย กลิน่ บุบผา
นายสมชาย คูหา
นายสมชาย ตันติพิทยกุล
นายสมชาย บุญญานุพงศ
นายสมชาย ฟูกลิน่
นายสมชาย วงศแกนทาว
นายสมชาย วันหลัง
นายสมชาย สุวรรณหงษ
นายสมชาย ไสวดี
นายสมชาย หงษนกิ ร
นายสมโชค สุวรรณโณ
นายสมเดช ปานทวม
นายสมทรง แซตงั้
นายสมนึก นาปอม
นายสมนึก นิลกาญจนกุล
นายสมนึก วัฒนะโชติ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔

นายสมนึก อินตะลือ
นายสมบัติ กิจวีรวุฒิ
นายสมบัติ มีชัย
นายสมบุญ อินสอิง้
นายสมบูรณ นารักษ
นายสมบูรณ ศรีกุลบุตร
นายสมบูรณ อุปจักร
นายสมพงษ ประพฤติ
นายสมพงษ มณีทิพย
นายสมพงษ วงศแกว
นายสมพจน หมื่นโฮง
นายสมพร คํานึงคุณากร
นายสมพร เชื้อปุย
นายสมพร ฤทธิชัย
นายสมพร ศรีบูพิมพ
วาที่รอยโท สมพร อยูเจริญ
จาสิบเอก สมพล อยูห มื่นไวย
นายสมภพ ประสิทธิว์ ิเศษ
นายสมโภช บุญฉลาด
นายสมโภช พิมสาร
นายสมมาตร ชูแกว
นายสมยศ งามนิกร
นายสมยศ พุทธิกานนท
นายสมร แสนรัก
นายสมรชัย วารีดํา
นายสมรรค ภูประเสริฐ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมรัฐ ผลาภิรมย
นายสมฤกษ สวามีชัย
นายสมศักดิ์ กลิน่ เจาะ
นายสมศักดิ์ กําลังหาญ
นายสมศักดิ์ กิจวัตร
นายสมศักดิ์ ใจสิทธิ
นายสมศักดิ์ โตทองสุข
นายสมศักดิ์ พะวังคาม
นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร
นายสมศักดิ์ รัมพณีนิล
นายสมศักดิ์ สิทธิ์กลาง
นายสมศักดิ์ หนูรกั ษ
นายสมศักดิ์ เหมือนสด
นายสมศักดิ์ อรรถรังสรรค
นายสมศิน ใจคง
นายสมสรรค ทิพยรักษา
นายสมสิทธิ์ เตชะ
นายสมหมาย พรตระกูลพิพัฒน
นายสมหมาย สุทธิชาติ
นายสมหมาย อินเพลา
นายสมหวัง ออนละมูล
นายสมาน แกวนุช
นายสมาน นอยใหญ
นายสมาน มากมูล
นายสมิทธ จารุเสวี
นายสยาม จามรพิทักษพันธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสยาม รัตนนอย
นายสรณพจนพงศ บํารุงพฤกษ
นายสรเดช ปองคําสิงห
นายสรทร ดิษฐจนพงศพร
นายสรรเพชญ เสมานารถ
วาที่รอยตรี นายสรรเสริญ ไชยยา
นายสรวิชญ กัณหเนตร
สิบตํารวจเอก สรวิศ สัณฐิติเมธา
นายสรวีย สรอยสูงเนิน
นายสราวุฒิ ไสยาวัน
นายสราวุธ ชุติมาวลัยกุล
นายสวกฤต อินใจ
นายสวงค เสนสรสัง
นายสวัสดิ์ เพชรขาว
นายสวิง คลองแคลว
นายสวิง คําขาม
นายสหพันธ อะรัญ
นายสหวัฒน ศรศักดิ์
นายสอาด กาดีโลน
นายสอาด พากเพียร
นายสังวรณ แดงหลา
นายสังวาล เมืองโคตร
นายสัจจา ศูนยสงู เนิน
นายสัญญา ใจกลา
นายสัญญา ศรีเทพ
นายสันกฤต ทรัพยประดิษฐ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสันต คาวีรตั น
นายสันติ งามสมพงษ
นายสันติ ปนติ๊บ
นายสันติ พรหมแสง
นายสันติ โสโพธิ์
นายสันติ หมืน่ แคลว
นายสันติชาติ ไชยฤทธิ์
นายสันติสุข ธารีเพียร
นายสัมพันธ พอใจ
นายสัมพันธ พิมสาร
นายสัมฤทธิ์ แพรงาม
นายสากล สารการ
นายสาคร วงษจอน
นายสาธร อินหนอง
นายสาธิต อําพันทอง
นายสามารถ ยืนเยี่ยม
นายสามารถ อับนาค
นายสายชล เสริมสกุล
นายสายทอง เขียวขํา
นายสายัณน อุน ทรพันธ
นายสายัณห วองไว
นายสายัณห อันธิเมือง
นายสายันต คําปลิว
นายสาโรจน ปานมาศ
นายสาโรจน สิทธิชัย
นายสาวิช กาสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘

นายสาวิตร ยิ้มโรจน
นายสํารวม นาครอด
นายสํารวย สุวรรณเมฆสกุล
นายสําเริง ปรากฎรัตน
นายสิงหเดี่ยว แกวคําศรี
นายสิทธิชัย สันติโชคสกุล
นายสิทธิชาญ หวานพืช
นายสิทธิเดช ประจันทร
นายสิทธิเดช ผกาศรี
นายสิทธิธรรม ศิลปสิทธิ์
นายสิทธิพงษ เพชรรัตน
นายสิทธิรัช จิตตการุณย
นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทึก
นายสินธ ออนตา
นายสินเอี่ยม อุดแกว
นายสิริ พงษไทย
นายสิริปน จังมีโคตร
นายสิษฏปญญ ทวีรตั น
นายสืบศักดิ์ โพธิวรรณ
จาเอก สุกฤษฎิ์ มะลิขาว
นายสุกัลย คงชาตรี
นายสุกิจ ยะมา
นายสุขเกษม แกวประสงค
นายสุขสันต งาคชสาร
นายสุขสันต หลักดี
นายสุจิตร รุงเรือง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุจิน ประกาศ
นายสุจินต จันทเลิศ
นายสุชาต พรหมสาลี
นายสุชาติ แกวบุญ
นายสุชาติ ไกรวิริยะ
สิบเอก สุชาติ ฉายกะพันธ
นายสุชาติ ชวยรักษ
นายสุชาติ บัวศรี
นายสุชาติ ปนสุข
นายสุชาติ เพชรจันทร
นายสุชาติ ศรีจติ ร
นายสุชาติ หอมลา
นายสุเชษฐ เกิดดี
นายสุเชาว คงไทย
สิบเอก สุดแดน เทพเทพา
นายสุทธิ สุทธิพงษ
นายสุทธิชัย สันจิตร
นายสุทธิพงศ ภัทรพงศพันธ
นายสุทธิรักษ พัชนี
นายสุทธิรักษ สุขมวง
จาเอก สุทน ธนูศิลป
นายสุทยา พิมพา
นายสุทัศน จันทนเทศ
นายสุทัศน มาลารัตน
นายสุทิน ธงศรี
นายสุเทพ ธัญกิจวรกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

นายสุเทพ นิยมเดชา
นายสุเทพ ประเสริฐสวัสดิ์
นายสุเทพ วงศพรหมศิลป
นายสุเทพ เสมสมบูรณ
นายสุธรรม คําวะเนตร
นายสุธีย ยอดเพชร
นายสุธรี ะ ฤกษวัลย
นายสุนทร แกวประสิทธิ์
นายสุนทร แทบทับ
นายสุนทร แสนโคตร
นายสุนทร ฮกฮัว้
นายสุนทรศักดิ์ ฤทธี
นายสุบิน ชนะประโคน
นายสุพจน ชูสุทธิ์
นายสุพจน ณ บางชาง
นายสุพจน ยมรัตน
นายสุพจน ศรีมวง
นายสุพจน สุขชม
นายสุพจน หริตกุล
นายสุพรชัย ทองเสมอ
นายสุพัฒน ยิ่งเจริญ
นายสุภรณ เกิดมี
นายสุภาพ เทพรักษ
นายสุภาพ พวงสมบัติ
นายสุมล ขอนแกว
นายสุมติ ร หลมศักดิ์

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
จาสิบตํารวจ สุเมธ ขระเขือ่ น
นายสุเมธ ดวงศิริ
นายสุเมธ ดาราคํา
จาสิบเอก สุเมธ โพธิ
นายสุเมธ สุขสังขาร
นายสุเมธี บาลี
นายสุรกิจ มัน่ ใจดี
นายสุรชาติ คลายพิมพ
นายสุรชาติ อมัจกุล
นายสุรนาท ติบ๊ บุญศรี
นายสุรพงษ มาลาวิลาศ
นายสุรพล ธิวงศ
นายสุรพล ศรีจนั ทรา
นายสุรพล ศรีใย
นายสุรพล โสนนอย
นายสุรพล อยูบาง
นายสุรวิษณุ รามหนู
นายสุรวุฒิ จันทรจําเริญ
นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น
นายสุรศักดิ์ ไชยคําภา
นายสุรศักดิ์ เนื่องชมภู
นายสุรศักดิ์ สินทรา
นายสุรสิทธิ์ พวงฟู
นายสุรสิทธิ์ สืบเสน
นายสุระพงษ โยธา
นายสุรตั น จรณโยธิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

นายสุรตั น นามบุตร
นายสุรตั น สุสะสินธุ
นายสุราช จําปา
นายสุราษฎร กระแสโสม
นายสุรินทร หมอเตะ
นายสุริยงค แกวกอ
นายสุริยะ สกุลรัง
นายสุริยา ภูจีวร
นายสุริยา สุทธิวงษรัชต
นายสุวนันท แกวเจริญ
นายสุวรรณ บุญสันเทียะ
นายสุวรรณ มณีออ น
นายสุวัชชัย กมลอมรพันธ
นายสุวฒ
ั น ยวนสูงเนิน
นายสุวฒ
ั น ศรีผง
นายสุวิจักขณ เจริญทรัพย
นายสุวิชช ศรีปน ตา
นายสุวิทย พระภูมี
จาเอก สุวิทย พฤษาประเสริฐ
นายสุวิทย วรรณธานี
นายสุวิทยา สุวรรณโชติ
นายสุวรี พัฒน เพชรรัตน
นายสุเวชวณิช วรวิทย
นายเสกศักดิ์ สอานวงค
นายเสกสรร เหลืองเพิ่มพูล
นายเสกสรรค ตางประโคน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเสกสรรค นราพงษ
นายเสกสรรค บุญไชยสุริยา
นายเสกสันต ประวะเสนัง
นายเสกสันต มาประจง
นายเสงี่ยม ใจนวล
นายเสงี่ยม แดนเขต
นายเสฏฐวุฒิ ปน ตะกัว่
นายเสฐียรพงษ แกวเพชร
นายเสถียร ประเที่ยง
จาสิบเอก เสถียรชัย อรุณโรจน
นายเสนห อนุรักษ
นายเสนอ ศรีตัมภวา
นายเสรี เกิดทอง
นายเสรี จัตวาพรวนิช
นายเสรี ทองคํา
นายเสรี ทองจันทึก
นายเสรี บุญมา
นายเสรี โพธิ์ศรี
นายเสรี เมตตาพล
นายเสรีชัย ปติทะโน
นายเสวก สองหอง
นายเสวตร นันติ
สิบเอก แสง ทรงศรี
นายโสภณ ผลดีนานา
นายโสภณ พิมพสุวรรณ
นายไสว ภูนาคพันธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔

นายไสว ศุภเสถียร
นายหยดทิพย ผองใส
นายหะยีอับดุลอาซีส มะสูกา
นายหัสดินทร หะยีเด็ง
นายหาญ ศาลาหลวง
นายหาญชนะ ไชยเสนา
นายเหรียญทอง รัตแมด
นายองอาจ ธงทอง
นายองอาจ เพชรศรี
นายอโณทัย บัวขัน
นายอดิรักษ นพรัตน
นายอดิศักดิ์ คลับคลาย
นายอดิศักดิ์ จังธนสมบัติ
นายอดิศักดิ์ ชัยณรงคชัย
นายอดุลย ถาคํา
นายอดุลย มะณี
นายอติชัย ศรีเพ็ชร
นายอธิชาติ จีระประเสริฐ
วาที่รอยตรี อธิพงษ วรุดมสุธี
นายอนวัช พลอยบุศย
นายอนันต แกวทิพย
นายอนันต จันทรหงษ
นายอนันต ใจสอาด
นายอนันต ชัยแกว
นายอนันต บุญจีน
นายอนันต พิมพะวะ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอนันต อินทรสังขนาวิน
นายอนันตชัย พรอมพงศพนั ธ
นายอนันตชัย สารพิชญ
นายอนันตชัย สุทธการ
นายอนันตวัฒน คําเอื้อย
นายอนันท กุลวงษ
นายอนันท แกวโก
นายอนันทศักดิ์ ศรีชาดา
นายอนัส หีมปอง
นายอนิทตั นิลผาย
นายอนิรุจน ภูขวัญทอง
นายอนิรุทย ตันติภัณฑรักษ
นายอนุชา ออกประเสริฐ
นายอนุชา เอี่ยมมี
นายอนุชาติ พูลทรัพย
นายอนุชติ เพชรสุทธิ์
นายอนุชติ ยิ้มละไม
นายอนุชติ หนูสง
นายอนุธน สีตะสุต
นายอนุพงษ ศิริวฒ
ั นรักษ
นายอนุรักษ เจกใจ
นายอนุรักษ ผาโคตร
นายอนุวัฒน กอบธัญญการณ
นายอนุวัฒน คงเจริญ
นายอนุวัฒน ชุมแสน
นายอนุวัฒน แสนอุม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖

นายอนุสรณ ศุขโข
นายอนุสิฏฐ พุทธิเลิศ
นายอเนก โรงชัยภูมิ
นายอภิชัย ลําพรหมสุข
นายอภิชาญ สุสะเส็ง
นายอภิชาต กรีแสง
นายอภิชาติ กาจณรงค
นายอภิชาติ ตาชูชาติ
นายอภิชาติ ศักดิ์แสงวิรตั
นายอภิเทพ มวงทอง
นายอภินนั ท คงวัดใหม
นายอภิยุธ เครือรัตน
นายอภิรัฐ พรหมโสฬส
นายอภิวฒ
ั น ชวงชัย
นายอภิสิทธิ์ ทิศชอบ
นายอภิสิทธิ์ พลัตภูมิ
นายอมรเทพ แกวอุบล
นายอมรเทพ ชูขาว
นายอมรวงศ สมาทิน
นายอมฤต คงเจาะ
นายอรรถพล สันติสุข
พันจาเอก อรรถสิทธิ์ เหมพรม
นายอรุณ โกเอี้ยน
นายอรุณ จําเปย
นายอรุณ โชติสุภาพ
นายอรุณ หัสบู

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอรุณศักดิ์ สุรพัฒน
นายอลงกต กุไรรัตน
นายอัคนีวธุ สอนดิษฐ
นายอัครเดช ปาอาย
นายอัตนัยน สุราราษฎร
นายอัถธิพงษ หนากลาง
นายอันวาร มูซอ
นายอับดุลเลาะห ดอเลาะตาเฮ
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
นายอัษฎายุทธ ศักดิ์สิทธิ์
นายอัสมาน มูเด็ง
นายอาคม รูปสูง
นายอาจินต สุขเรือง
นายอาทิตย โกพลรัตน
นายอาทิตย วงศประดิษฐ
นายอานนท วุฒิเวชช
นายอานุภาพ จุตาทิศ
วาที่รอยตรี อาภรณ อัมพันธ
นายอารีย หัสเอียด
นายอาลี สําแดงสาร
นายอํานวย คงทรัพย
นายอํานวย สมใจนึก
นายอํานาจ มณีขาํ
นายอํานาจ สิทธิรมย
นายอิทธิโส ดโนทัย
นายอิลยาส แวดือเระ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายอิสมาแอ นิสนั
นายอิสระพงศ สิงหศิริ
นายอิสราวุฒิ เจริญศรี
นายอุดม จรเงิน
นายอุดม ประสิว
นายอุดมศักดิ์ ภพสมัย
นายอุทัย ปญญาวงค
นายอุทัย อินตานอน
นายอุทัยวุฒิ กลิน่ กรุน
นายอุเทน โชติพงค
นายอุเทน ถาวร
นายอุปถัมภ เข็มทอง
นายเอกชัย เดชเอี่ยม
นายเอกชัย ตั้งพิทักษไกร
นายเอกชัย ปอมสกุล
นายเอกฑัย คาวีวงษ
นายเอกธนัช ใจมัน่
นายเอกพงษ ศรีรนิ ติบ๊
นายเอกพล จําปาสาร
รอยเอก เอกพล บุญมาเลิศ
นายเอกภักดิ์ พรหมพิทักษกุล
นายเอกยุทธ จักสี
นายเอกรัตน ฟูแสง
นายเอกรัตน สกุลประดิษฐ
นายเอกรินทร กลอมทรัพย
นายเอกรินทร ฉายศรี

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเอกรินทร สดใส
นายเอกลักษณ ขําทวี
นายเอกวัฒน ศรีเกษม
นายเอนก ปญญากาวิน
นายโอภาส นนทแกว
นายโอภาส อินสวาง
นายไอยรา ไทยเจริญ
นางกชกร สะแกวัง
นางกชพรรณ ชินศรีสขุ
นางสาวกนกนาฎ ยานะพัทธ
นางสาวกนกพร คงสวัสดิ์
นางกนกพร ตาราช
นางกนกพร ศรีวิชัย
นางกนกรดา เชิญชมชื่น
นางกนกวรรณ กาฬสินธ
นางกนกวรรณ มโนสิลารส
นางกนกวรรณ มูลตรีบตุ ร
นางกนิษฐา ศรีพันธ
นางกมลชนก บุศยะรัฐ
นางสาวกมลรัตน ทองภูเบศร
นางกมลรัตน พันธวงศ
นางกมลรัตน แสนอาบัตร
นางกมลวรรณ ดีวนั
นางกมลวรรณ สิงหโตทอง
นางกรกนก ปะทิรัมย
นางสาวกรรณจนา แชมสา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นางกรรณิกา เทพประสิทธิ์
นางสาวกรรณิกา พลังฤทธิ์
นางสาวกรรณิการ แซลี้
นางสาวกรรณิการ บุญสง
นางสาวกรรณิการ ฤทธิเดช
นางสาวกรรนิการ ตะเปา
นางสาวกรวรรณ อุทัยเรือง
นางกรองกาญจน เวียงแกว
นางสาวกรองจิต อานุภาพสโมสร
นางสาวกฤตภัค ผิวเหลือง
นางกฤตลักษณ อนุมาตย
นางกฤติกา ปาลคเชนทร
นางกฤติมา ไทยยานันท
นางกฤติมา นกดวน
นางกฤษฎีกา มัญจกาเภท
นางสาวกฤษณา จอมทรัพย
นางกฤษณา มงคลสวัสดิ์
นางสาวกฤษติกา อินสาม
นางกัญจนรัตน ถิน่ ทิพย
นางกัญจนะ เหลมนําชัย
นางกัญจนา แสงดี
นางกัญญณัช รัตนสีหา
นางกัญญา พุฒิมา
นางกัญญาภัค ภูพา
นางสาวกัณฐิกา จิตวงษ
นางกัณฑิมา ณ พัทลุง

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกัลญา ทองแกว
นางกัลยกร แกวทองพร
นางกัลยา จันตะวงค
นางกัลยา ชุมสาย ณ อยุธยา
นางสาวกัลยา เทพแกว
นางกัลยา วงศวานิช
นางกัลยา สงนวล
นางกัลยา สงสม
นางกัลยา อามอส
นางกัลยา อุทัยรังษี
นางกาญจนศุภางค รุงวรรณรัตน
นางสาวกาญจนา ชัยมูล
นางกาญจนา ชางพูด
นางกาญจนา ทองใบนอย
นางกาญจนา ทองสุด
นางสาวกาญจนา นาคผจญ
นางสาวกาญจนา บุญสง
นางกาญจนา ละอองเดช
นางกาญจนา ลิ้มจําเริญ
นางสาวกาญจนา สัจจาพันธุ
นางกาญจนา สุวรรณไกร
นางกาญจนา อยูประเสริฐ
นางกาญจนาภรณ มณีโชติ
นางกานดา กวั้งซวน
นางสาวกานดา เกษมณี
นางกานดา ดอกไมทอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นางสาวกานดา เพชรวา
นางกานตชนิกา ระวังนาม
นางสาวกานตรวี พิมพิเศษสาร
นางการะเวก จารุนนั ทศริ ิ
นางกิง่ กาญจน ขุมทอง
นางกิง่ กาญจน จิตตัง้ ตรง
นางสาวกิง่ มณี เตลียะโชติ
นางกิตติมา จั่นมา
นางกิตติมา สีหะวงษ
นางกิติมา อะสุรนิ ทร
นางกิติยา ธารจักร
นางกิติยา สยามประโคน
นางกุลทรัพย วัจนไกรโรจน
นางกุลนันท ปาละกวงศ
นางสาวกุลวนัชช วงคงาม
นางกุลวี พันธุมี
นางสาวกุลสินี สาพาที
นางกุลสิริ เปรมกลาง
นางสาวกุสมุ า ทองออน
นางกุหลาบ บัวชงัก
นางสาวกุหลาบ แผนเงิน
นางกุหลาบ สุขสีแวว
นางกุหลาบทิพย กลัง่ กลาง
นางกูฟาตีมะฮ หวันฮุสเซนต
นางเกตุสนุ ีย คชชะ
นางเกวริน เกตุวิเชียร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวเกศรา โรจนเสรีรตั น
นางเกศรินทร มุแกว
นางสาวเกศินี อินถา
นางสาวเกษแกว หมืน่ วงศ
นางเกษร ตอพล
นางเกษร พรหมสวัสดิ์
นางเกษรา พลหาญ
นางเกษรา แสงผล
นางเกษฤดี ดํากฤษฎา
นางเกษศิรนิ ทร พิมลประเสริฐ
นางสาวเกษสุดา กรวยทรัพย
นางเกสร คําออง
นางเกียรติสุดา วีระกุล
นางแกวใจ สุขดี
นางสาวใกลรงุ กองแกว
นางสาวขนิษฐา ปราบภัย
นางขนิษฐา เปกทอง
นางขนิษฐา ผลแกว
นางสาวขนิษฐา ผุยดา
นางสาวขนิษฐา พุกกะณานนท
นางสาวขวัญจิตร บุญยืน
นางขวัญใจ ทะไกรราช
นางขวัญใจ เทศสูงเนิน
นางสาวขวัญใจ ประมวญ
นางขวัญเรือน เขตรักษา
นางสาวขวัญเรือน สอนหมวก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นางสาวขวัญเรือน สิทธิพันธ
นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์
นางสาวเขมจิรา บํารุงกิจ
นางเขมินทรา ชาญอักษร
นางไขศรี โพธิ์พันธุ
นางคงขวัญ แกวทิพย
นางคณิตฐา รัตนาคม
นางคนึงนิจ พิมพประชา
นางควรพิจ พลละคร
นางคํากอง วารีศรี
นางคําปุน ทับพิลา
นางเครือมาศ จันทรอนุ
นางเครือวัลย มรุตัณฑ
นางงามพิศ จันทรรตั น
นางงามพิศ อําภิน
นางจงกล กลิ่นมณฑา
นางจงจิตต ทองคําผุย
นางจงถนอม จงจิตต
นางจงภรณ ธรรมสัตย
นางจงรักษ พันธุประเสริฐ
นางจตุรพร ยังทาไม
นางจรรยภรณ จันทรเกษ
นางจรรยา เกตขาว
นางจรรยา ขวัญเมือง
นางสาวจรรยา คงสุข
นางจรรยา ไชยณรงค

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจรรยา ดอกคํา
นางจรรยา นิจประกิจ
นางจรรยา สายหยุด
นางสาวจรัสศรี หมวดอินทอง
นางจริยา กิตติอดุ มพร
นางสาวจริยา ดีเลิศ
นางจริยา มั่งมี
นางสาวจริยา สกุลหนู
นางจรีรัตน ใจกลม
นางจันทนณา จันทวัติ
นางสาวจันทนา กสิกรางกูร
นางสาวจันทนา วราภรณวมิ ลชัย
นางสาวจันทนี ใยยวง
นางจันทรฉาย กรรณิกา
นางจันทรฉาย สุขกมล
นางจันทรทรา โสภา
นางสาวจันทรเพ็ญ ตันตระกูล
นางจันทรเพ็ญ ปองดอง
นางจันทรเพ็ญ วงศวิเศษ
นางสาวจันทรเพ็ญ วุฒิเกตุ
นางจันทรแรม จิตพริ้ง
นางจันทรา เทพสุวรรณ
นางจันทรี บุญฤทธิ์
นางสาวจันทามาศ ศิริมว ง
นางสาวจันทินี ศิรวิ ฒ
ั นาโรจน
นางจันทิพย รังสิปราการ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นางสาวจันทิมา เกษมสุข
นางสาวจันทิมา พัทธรากรณ
นางจารี ผลทวี
นางสาวจารุณี ทองแสงกลา
นางสาวจารุนันท จันทโชติกุล
นางสาวจารุพร แกวกันทะ
นางจารุภรณ เลาหวิโรจนพจน
นางจารุวรรณ บัวพิมพ
นางจารุวรรณ รากเงิน
นางจารุวรรณ เลาเจริญชัย
นางสาวจารุวรรณ เหมือนจิตต
นางสาวจารุวรรณ อั้นทอง
นางจํานง พูวณิชย
นางจํานงจิตต บุญวัน
นางสาวจิณัฐตา คงกิ้ม
นางสาวจิดาภา คันสูงเนิน
นางจิดาภา พรหมลิขติ
นางจิดาภา สุทธากร
นางจิตตาภัทร รุงเรือง
นางจิตติ ซื่อตรง
นางจิตติกานต คุมแกว
นางจิตติณัฏฐ มณฑาทอง
นางจิตติมา จุกสีดา
นางจิตรนภา โพธิ์พันธุ
นางสาวจิตรลดา ทาใบยา
นางจิตรา คนทน

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจิตรา คลังกูล
นางจิตรา พรึกษาลา
นางจิตรา ภักดีพินิจ
นางจิตรา วรอรุณ
นางสาวจินดา จินดาพงษ
นางจินดา เทพแสง
นางจินดา ออนนอม
นางจินดารัตน ผลินธรสิริ
นางจินดารัตน ศรีเชื้อ
นางสาวจินดาวรรณ หนูปทยา
นางจินตนา กาญจนะ
นางจินตนา ขันบุญ
นางจินตนา ค้ําชู
นางจินตนา เครือทิวา
นางจินตนา ฉายาเศรษฐกุล
นางสาวจินตนา ชุมชอบ
นางสาวจินตนา ปทมานนท
นางจินตนา พันจันทร
นางจินตนา โพธิไ์ ทร
นางจินตนา รัตนวงษา
นางจินตนา สุขแปน
นางจินตนา หรีกประโคน
นางสาวจินตศุภา วรรณศรี
นางสาวจิรณภร ปรีชาโชคกิจกุล
นางจิรนันท ปญญาไว
นางจิรนันท แสนทวีสขุ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นางจิระวรรณ รุง ฤทัยวัฒน
นางจิรชั ยา คงรัตน
นางสาวจิรัชยา โบกพัด
นางจิรฐั ยา สิงหสุวรรณ
นางสาวจิราพร มูลภักดี
นางจิราพร ฤทธิ์รักษา
นางจิราพร อุยสกุล
นางสาวจิราภรณ งดงาม
นางจิราภรณ วรรณชาติ
นางจิราภรณ เอี่ยมสะอาด
นางจิราภา คํานนทใส
นางจิราภา สูงสุมาลย
นางจิราวรรณ เมธา
นางจิราวรรณ หัตถกิจ
นางสาวจีรนันต อินทฉิม
นางจีรนันท ชมสุวรรณ
นางจีรนันท ดอนชูไพร
นางจีรพรรณ ภูกลั่น
นางจีรพัฒน กลิน่ จุน
นางสาวจีรภรณ นันทมนตลําพูน
นางจีรภรณ ยะกิจ
นางสาวจีรมล พรมโยธา
นางสาวจีรวรรณ กาญจนสงคราม
นางจีรวรรณ ชลาลัย
นางจีรวรรณ แสนธนู
นางจีระภรณ เหลืองหอ

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจีระภา ธารชัย
นางจีราภา เมตตา
นางจีรารักษ ออนละออ
นางจีรกิ า วังมูล
นางจุฑาทิพ อินทุภตู ิ
นางสาวจุฑาทิพย ตานแตง
นางจุฑาทิพย พานิชเสรี
นางจุฑาพร ทองเจริญ
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
นางจุฑารัตน กุมผัน
นางจุฑารัตน เทพขวัญ
นางจุฑารัตน ฮวบเจริญ
นางจุติพร คงเจริญ
นางจุรี ยอดใส
นางจุรรี ักษ ไทยกลั่น
นางสาวจุรรี ัตน สังขพันธ
นางจุรรี ัตน สุกรีดิษฐ
นางจุไร แสงมณี
นางสาวจุไรพร สีเผือก
นางจุฬาพร เอี่ยมจํารัส
นางสาวจุฬาลักษณ สุริยะเพ็ญ
นางเจนจิรา ศรีรกั ษา
นางเจียมจิตร เพี้ยนภักตร
นางสาวเจียรนัย ผลศิริ
นางแจมศรี แสงทอง
นางสาวใจภักดิ์ เบนอะสาร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางฉวี กอแกว
นางฉวีวรรณ กังประโคน
นางฉวีวรรณ แซอึ้ง
นางฉวีวรรณ วันเพ็ญ
นางฉวีวรรณ หีบแกว
นางสาวฉัตรพร ฦาชา
นางสาวฉัตรินยา หินประกอบ
นางสาวฉันทนา กองจันดา
นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย
นางเฉลา อินทรละมุล
นางเฉลิมพร เพชรประดับ
นางสาวชจี เทอดวงศวรกุล
นางชญากานต สุขยอย
นางชญาชนันท ขัดเชิง
นางสาวชญามาศ พิบูลแถว
นางสาวชฎาธาร พุมมา
นางชฎาพร สีจาด
นางชนกพร ฤทธิ์อราม
นางชนกานต เจนประกอบกิจ
นางสาวชนมณกรณ พงศพจธนกฤต
นางชนัญชิดา เกษตรสิน
นางชนัญชิดา แกวพินิจ
นางชนัญชิดา ชูจรัส
นางชนัญชิดา สีดาวเรือง
นางชนัฐกานต แสนชมภู
นางสาวชนัฐดา ศักดิ์ธนานุรักษ

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวชนากานต เต็งสุวรรณ
นางชนาภา ประเสริฐสังข
นางชนาภา หาญชํานิ
นางชนิกา บุนนาค
นางชนิกานต รุขโยชน
นางชนิสรา มาศสําโรง
นางสาวชนุตรา สุวรรณชาดสกุล
นางชมภูนุช กอนชัยเสริฐ
นางชมัยพร เชาวนเมธากุล
นางชลกนก พันธุโอสถ
นางสาวชลัยรัตน ชัน้ บน
นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ
นางชวนพิศ วงศนุกูล
นางสาวชวิศกานต ฮอสกุล
นางชวิศา โกมลวานิช
นางชอฉัตร สุนทราวงศ
นางชัชชญา อาจแสน
นางชัชชลี เมฆทรงกลด
นางชัชนิตย ดีวเิ ศษ
นางสาวชัญญา อัปมะเทา
นางชาลินีย สายแกว
นางสาวชิดชนก ศรีสขุ
นางชินีนุช ไชยพิมพ
นางสาวชิษญาภัค แกวเจริญ
นางสาวชืน่ สุข ชํานิพร
นางสาวชุติกาญจน เวชกามา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชุติมา เครือรอด
นางสาวชุติมา ประสานสงค
นางชุติมา ศรีทอง
นางสาวชุลีกร คงศรีทอง
นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์
นางสาวชุลีรตั น จงจิตร
นางชูศรี โชติธรรมโม
นางเชาวณี มณีฉาย
นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร
นางสาวเชิดพชร สายอินทรจักร
นางโชติกา หงษวงศ
นางซอรา ปะดุกา
นางซัลมา ยานยา
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
นางไซดะ ดือเระ
นางสาวฌานทิพย วุฒิวงศ
นางญาณวรรธน ปานนิล
นางสาวญาดา ศรีจันทรทอง
นางฐนิษา มนเนียม
นางสาวฐปนีย โสภณ
นางสาวฐปานีย มครศวรรยธรรม
นางสาวฐานมญ สุนทรหาว
นางฐานวีย วงศซมิ้
นางสาวฐานิตา อุตสาหะ
นางฐิตาภรณ คําจินะ
นางฐิตาภรณ เลิศวงศอดุ มพร

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวฐิตาภา ครุยทอง
นางฐิตนิ ันท วัดขนาด
นางฐิตนิ าฎย ทิพยมณี
นางฐิติพร เจียมประสูตร
นางสาวฐิติมา ปุยออต
นางฐิติรตั น แนนอุดร
นางสาวฐิติวรดา วงศชิดวรรณ
นางณฐวรรณ ทิมรอด
นางณปภัช ชัยชนะ
นางณภัทร นิลกําแหง
นางสาวณภัสวรรณ ใจมั่น
นางสาวณภาภัช ธนาภูมิพฒ
ั น
นางสาวณภาสณัฐ มั่งมี
นางสาวณัชชา นามบุดดี
นางสาวณัชชา ศรีโชติ
นางณัชชารีย กิติววิ ัฒนชัย
นางณัฏฐชวัญช กุลวรธํารงค
นางณัฏฐชา ครองชื่น
นางณัฏฐภรณ ปทมโรจน
นางสาวณัฐกานต จองคํา
นางณัฐกานต อยูครบ
นางสาวณัฐฐิรา สมทิพย
นางสาวณัฐติกานต พงษทอง
นางณัฐธยาน คําอินทร
นางสาวณัฐนชา นินนานนท
นางสาวณัฐนันท ศุภสรวิศษิ ฏ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นางณัฐปภัสร มังกรณ
นางณัฐปภัสร สุริยนั ต
นางณัฐพิชา พรมโสภา
นางณัฐยา ตาเละ
นางสาวณัฐรดา เชื้อโพลง
นางณัฐวดี โตเจริญ
นางสาวณัฐวรรณ เวชวงศวาน
นางณัฐวรา ฉลาดถอย
นางณัฐสิมา สิรโิ พธิรตั น
นางณัฐสุดา กอนทอง
นางสาวณัฐิยา ธิมาสุ
นางณันทนา พุทธสุวรรณ
นางณิชกมล วานิชชัง
นางณิชากร ลีรกั ษา
นางสาวณิชานันท วิโรจนพนั ธุ
นางสาวณิชาภัทร ไมหอม
นางดงรัตน แสงโป
นางดรุณี คํามีคร
นางดรุณี ดีธรรม
นางสาวดรุณี พิรุณ
นางดรุณี โพธิสาร
นางดลพร ประสิทธิเ์ ขตรวิทย
นางดวงกมล แสงเงิน
นางดวงจันทร เปรี่ยมนอง
นางดวงจันทร สุขวิชัย
นางดวงจันทร ออนจันทร

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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางดวงใจ ประคองศักดิ์
นางดวงใจ ประเสริฐศรี
นางสาวดวงเดือน พลวารินทร
วาที่รอยตรีหญิง ดวงเดือน ลุนเพ็ง
นางดวงพร สมสกุล
นางดวงพร สันติวรกุลชัย
นางดารา ดงอนนท
นางดาลัด สังขวิเศษ
นางดาวทอง พระวิจิตต
นางสาวดาวรุง เจิมขุนทด
นางสาวดุจฤทัย สอาดนัก
นางตรีชณา สารโท
นางตะวัน จิตรเพ็ชร
นางสาวตะวัน ทองทองหลาง
นางสาวติญชมา สุนทรนนท
นางเตือนใจ แสนสวาท
นางเตือนตา ชํานาญกิจ
นางสาวถาวร สุทนต
นางถิรญา ศรีชมชื่น
นางสาวถิรดา กําเนิดบุญ
นางถิรวรรณ ขวัญเมือง
นางสาวทยากร สวางเมฆ
นางทรงศรี มะโรหบุตร
นางทรัพยสมบัติ สลักคํา
นางทองเจือ พลอยแสง
นางสาวทองเพ็ชร ธาตุดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นางทองล้ํา สุขทวีผลกุล
นางทอปด สรอยเพ็ชร
นางสาวทัดดาว ยิ่งยวด
นางทัศณี ถาวร
นางทัศนีย แตงรม
นางทัศนีย บุญเลี้ยง
นางทัศนีย วงศอนิ
นางทัศนีย สังขเพชร
นางทัศนีย สุนนั ตะ
นางทัศพร ขัตมิ งคล
นางสาวทัศวรรณ ผาละนัด
นางสาวทัศวรรณ ศิลปนครฤทธิ์
นางทัศสุคนธ อยูประเสริฐ
นางทิชากร รัตนสุภา
นางสาวทิตยิ า กําลังทรัพย
นางสาวทิพยนารี ขําละมาย
นางทิพยวรรณ สุขแสงทิพย
นางทิพยวัลย กงเพชร
วาที่รอยตรีหญิง ทิพยวารี
นิธีกุลวัฆน
นางสาวทิพยสุคนธ เต็งสุวรรณ
นางทิพวรรณ มาลาหอม
นางทิพสุคนธ นุตประพันธ
นางทิมาพร กันยาวรรณ
นางธณทร กิตติเวศสกุล
นางธณัฐวรรณ ทีหอคํา

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๐๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางธนกร ดีหนองยาง
นางธนพร เปศรียะโร
นางธนพร ศิริรตั นมานะวงศ
นางธนพร แสนเพื่อน
นางธนภรณ ปุลาเลิศ
นางธนวรรณ ปองนาน
นางธนวรรณ ปญญาอินทร
นางสาวธนวัน ปรีเปรม
นางธนัชพร พินติ ตานันท
นางธนัญญา โสบุญ
นางธนานุช อินตะนอน
นางธนาภา ประเสริฐผล
นางธนิดา ธรรมดํารงกิจ
นางธนิษฐา ไชยคํา
นางสาวธมนวรรณ กุณฑโร
นางธมนวรรณ ขอวงศ
นางสาวธรรมพร เตโชชะ
นางสาวธัชมาศ แนมขุนทด
นางธัญกาญจน อุดมลาภ
นางสาวธัญญะรัตน เจริญโพธิ์
นางธัญญา กฤตานนท
นางสาวธัญญาภรณ ทะสม
นางธัญธร เจริญงาน
นางสาวธัญพร บัวจันทร
นางสาวธัญภา ไพเราะ
นางธัญรัตน ฤทธิสนุ ทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๒๐๔๗

นางสาวธัญลักษณ เรืองชวย
นางสาวธัญวรรณ ศรัทธารัตน
นางธัญวรัตน ขันวงค
นางธัญวรัตน ภูมรา
นางสาวธัญวลัตม จันทรแจม
นางธัญวลัย จาริก
นางธัณยสิตา นิธิภัทรพิสิทธิ
นางธันยชนก ไววาง
นางสาวธันยนันท รัตนวิทูรย
นางธันยรัตน ทะวาแสน
นางธันยวีร คงประเวท
นางธันฤพร โคตุทา
นางสาวธิชาภรณ นามวงษา
นางสาวธิดาพร บัวชุม
นางธิดารัตน ชุมแสง
นางธิดารัตน สื่อสุนทรานนท
นางธิติพร หลาสุด
นางสาวธิวารัตน คลายเพ็ชร
นางธีรนุช ออนทอง
นางธีรพา ทิพยวัน
นางสาวธูปทอง แชมชอย
นางนงคเยาว วุฒิอดิเรก
นางนงคราญ กาวิโล
นางนงคราญ ขัมพานนท
นางนงคราญ ปานทรัพย
นางนงคลกั ษณ ศูนยสูงเนิน

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๐๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวนงนภัส สายหงษ
นางสาวนงนุช แกวตา
นางนงนุช คําสุข
นางนงนุช เมืองแมน
นางนงเยาว เกษกุล
นางนงเยาว หัวน้ํา
นางนงลักษณ งามนิมิตร
นางนงลักษณ ชัยวีระพันธเดช
นางนงลักษณ ชํานิจศิลป
นางนงลักษณ เมืองไทย
นางสาวนงลักษณ โสรัจจะ
นางสาวนงลักษณ อนันตกูล
นางนฐพร ฐานวิเศษ
นางนทิตา รูไธสง
นางนธมน โหมดนอก
นางสาวนนทกานต วุฒิอารีย
นางนปภา สุมาโท
นางนพดา ใสลําเพาะ
นางนพพร โมกขศักดิ์
นางนพรดา นิจสรกุล
นางนพรัตน กําเนิดบง
นางสาวนพรัตน สุขเจริญ
นางนพวรรณ จิตตโสภณ
นางสาวนพวรรณ ทรัพยสิน
นางสาวนพวรรณ ปตะหงษนันท
นางสาวนพวรรณ สิทธิ์ประเสริฐ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๒๐๙๙

นางนภนรรณ ทองเรือง
นางสาวนภวรรณ แกวสุวรรรณ
นางสาวนภัสนันท ขวัญไชย
นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์
นางนภาพร โนรี
นางสาวนภาพร บุญนาคแยม
นางนภาพร เพชรพิมพ
นางนภาพร ศรีเทียน
นางนภาพร หลาเขียว
นางสาวนภาพรรณ บัวคํา
นางนภาภรณ สมอาสา
นางนริศา มวงหมี
นางนริสา สิทธิพันธ
นางนรีกานต สิทธิหาญ
นางนฤทัย สถิตอินทาพร
นางนฤภร ภิญโญ
นางสาวนฤมล คชวัฒน
นางนฤมล งดงาม
นางสาวนฤมล ดิษฐดวง
นางสาวนฤมล พรอมพงศทร
นางนฤมล ยังทัต
นางนฤมล ศิริศกั ดิไ์ พบูลย
นางนฤมิต จันทรสวัสดิ์
นางสาวนวพร จรูญศักดิ์
นางนวพร มากสังข
นางนวพร เรืองแจม

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๑๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนวพรรษ พูลสินทรัพย
นางสาวนวรัตน พึ่งพร
นางสาวนวรัตน รัตนโยธิน
นางสาวนวลจันทร จิรธรรมสุนทร
นางสาวนวลจันทร ชมภูพล
นางสาวนวลอนงค ปองเสงีย่ ม
นางนองนุช จันทา
นางนอมนริศรา หมูโสภณ
นางนัจฐิสา เสงี่ยมศรี
นางนัฐกมล ดวงนวล
นางนัฐกาญจน อินทรเมือง
นางนัฐวรรณ สุขสวัสดิ์
นางสาวนัฐวีณ มีคุณวิเศษ
นางนันทนภัส กุลสุข
นางนันทนภัส เกษรตรวงศ
นางสาวนันทนภัส เกสราพันธุธ นา
นางนันทนภัส ขุนจิตตใจรักภักดี
นางนันทนภัส จําปา
นางนันทนภัส วรเศรษฐกุลธนา
นางนันทนภัส ไหมแพง
นางสาวนันทนา นาคํา
นางสาวนันทนา แผนผา
นางนันทนา พิพัฒนผล
นางนันทนา ไวยกูล
นางสาวนันทนา อนุเขตร
นางสาวนันทพันธิ์ จินาโส

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๒๑๕๑

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทวรรณ พิมพิสาร
นางนันทวัน เวสสบุตร
นางนันทา จาตุกุลสวัสดิ์
นางนันทิการ จันทรศริ ิเจริญ
นางนันทิชา มองเพชร
นางนันธิดา แกวรัตน
นางนัยนา ปน สุภา
นางนาฏยา หนูสมจิตต
นางนาตยา โปติละ
นางสาวนาตยา สูเจริญ
นางนาตยา อยูยนื ยง
นางนาริน ผุยขันธ
นางนารี บูรทิศ
นางน้ําทิพย วินวุ งษศรี
นางสาวน้าํ ทิพย หิรัญวงศ
นางน้ําฝน ผาบไชย
นางสาวน้าํ เพชร ทองสุก
นางน้ําเพชร เพชรพลอย
นางน้ําออย ศรีพัฒน
นางสาวนิชกานต ดอกมะเดื่อ
นางนิชาดา ศิรธิ รรม
นางสาวนิฐิชา ชูเหลือ
สิบตํารวจโทหญิง นิดะ มะกาเจ
นางนิดา สุธีรโรจน
นางนิดาพร บูลยประมุข
นางสาวนิตยา คงมีศรี

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนิตยา ใจหาญ
นางสาวนิตยา ชางสอน
นางสาวนิตยา นิมาลา
นางสาวนิตยา รัตนวิชัย
นางสาวนิตยา วรเลิศ
นางนิตยา วันกลาง
นางนิตยา สุวรรณฉวี
นางนิตยา แสงเพ็ชร
นางสาวนิตินัย บุญอนนท
นางนิติภรณ ตุนคํา
นางนิติยา ทาเวียง
นางนิทราพร เจริญไทย
นางสาวนิทศั น นาคง
นางนิธติ า พะลัง
นางสาวนิภัทรพร คําพรหม
นางนิภา ทองประเสริฐ
นางนิภา เพนวิมล
นางสาวนิภา มธุรส
นางนิภาพร คมไสย
นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี
นางสาวนิภารัตน เอี่ยมอ่าํ
นางนิภาวรรณ รัชกาล
นางนิ่มนวล กัลยา
นางนิ่มนวล อําภวา
นางสาวนิยฉัตร วงศวานิช
นางสาวนิรมล ภูมิสวุ รรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓

นางนิรมล วงษนมุ
นางนิรมล หมอสุข
นางสาวนิรัตน แกวเนียม
นางนิลเนตร ทับทิมออน
นางนิศารัตน บุญสุน
นางนิสาชล ศรีขาวรส
นางนุชนาถ นิม่ ดํา
นางนุชนาถ พรหมหากุล
นางนุชนารถ ธนานิตย
นางนุชรัตน เยาวรัตน
นางนุชรี แกวดี
นางนุชรีญา เสารแดน
นางสาวนุม ประกาย แกนทาว
นางนุสรา ไชยชนะใหญ
นางนูรีฮา บินมะราเฮง
นางสาวเนตรนภา บุญญาธิการ
นางเนตรนภา หงษสายพิน
นางเนาวรัตน เอี่ยมเจริญ
นางเนาวลักษณ ศิริ
นางบรรจง เคนศิลา
นางบังอร ทีฆะบุตร
นางสาวบังอร ยินดีชาติ
นางสาวบัวบูชา กมลเศรษฐ
นางบัวเรียน งอมสงัด
นางบานเย็น อุนสากล
นางบุญจุรี โตอุน ทิพย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวบุญชนก นาคปน
นางบุญชวย ไชยบุรี
นางสาวบุญญดา เมงอําพัน
นางสาวบุญญาพร สุขสําราญ
นางบุญญาภา พินิจพล
นางสาวบุญฑวรรณ สุขศรีนวล
นางบุญตา นาถศักดิ์
นางสาวบุญทัน ลายทอง
นางบุญธิดา การเรียบ
นางบุญบดี บุญชู
นางบุญมา คงคีรี
นางสาวบุญยวีย กองแกว
นางบุญเยี่ยม นาทองไชย
นางสาวบุญเรือน จําเนียร
นางบุญเรือน มีรัตนคํา
นางบุญเรือน ศรีสุขใส
นางบุญสง ทองปนท
นางสาวบุญสูง ตัณฑวณิช
นางบุณญารัตน จําปาทอง
นางสาวบุณยนุช บุญรักษา
นางบุณยรัตน ชินายศ
นางบุณยวีร ชนะสิทธิ์
นางบุตรศรี ทองบํารุง
นางบุบผวรรณ เข็มนาค
นางบุบผา จันทเกตุ
นางบุบผา ถนอมเล็ก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕

นางบุบผา เทพนุย
นางสาวบุปผา คณะนาม
นางสาวบุปผา พรมวันนา
นางสาวบุปผา ยาสมุทร
นางสาวบุษกร กัปโก
นางบุษกร นาคคลาย
นางสาวบุษบา ภูศรี
นางบุษรา ธีระชีพ
นางสาวบุษรา แสงเดช
นางบุษราภรณ พรสุรตั น
นางเบญจพร สะอาด
นางเบ็ญจมาศ จํานงค
นางสาวเบญจรัตน คุริรงั
นางเบญจวรรณ วิศวเวช
นางเบญจา โนรี
นางสาวเบญญทิพย เชื้อจํารูญ
นางเบญญาภา บุรณพชรนัน
นางปฏิญญา โคตรชมภู
นางสาวปณิศรา มิง่ รักษา
นางปณิสรา บุญสุทธิ
นางปทิตตา ขอนทอง
นางสาวปทุมพร จายหนองบัว
นางปทุมวดี จันทรแฉลม
นางปนัดดา บุญมา
นางปนัดดา ปรีชาชาติ
นางปภา วงษใสย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวปภาดา มาไพศาลสิน
นางปภาวรินท ของจิตร
นางสาวปภาวรินท ชางนะ
นางปภาวี ลุนคุณ
นางประกาย โรจนสืบสาย
นางสาวประณาลี ศิริรตั น
นางประทับใจ ไชยเดช
นางสาวประนอม ทะวะ
นางสาวประนอม รัง่ สันเทียะ
นางประนอม วังคําฟู
นางประนอม วัฒนชีพ
นางประไพ ชลวานิช
นางประไพ ทุมดี
นางประไพพรรณ ปาหมี
นางประไพพิศ งามธงไชย
นางประไพศรี ศิริทรัพย
นางประภัสสร ณ นคร
นางประภัสสร ดอกนารี
นางประภัสสร มหาวงค
นางประภา พยัคฆเพศ
นางสาวประภาพร แกวแสงใส
นางประภาพร ปนนวน
นางประภาพร เพริดพราว
นางสาวประภาพรรณ ไพรอนันต
นางประภาพิม จันทรเขียว
นางประภาภรณ พงษสนิ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภาศรี โพธิ์ทอง
นางประภาสิริ ตั้งวงศ
นางประมวล ลาพินี
นางประมูล สุวรรณ
นางสาวประยงค เสนาคํา
นางสาวประวิง สุขเมือง
นางประศักดิศ์ รี นนทะโคตร
นางสาวประหยัด ผลดอน
นางปรัชญาภรณ มังกร
นางสาวปรัชนีย คชโคตร
นางปราญชลี ดาวเรือง
นางสาวปราณเกลา เรืองรัศมีโรจน
นางปราณปรียา โคสะสุ
นางสาวปราณปรียา เจริญผล
นางปราณี คําภิระ
นางสาวปราณี คําอินทร
นางสาวปราณี จันทรงาม
นางปราณี จิรมั ย
นางสาวปราณี แจมโกมัย
นางปราณี ชาญธัญกรรม
นางปราณี ทาดี
นางปราณี ธิตนิ ิลนิธิ
นางปราณี นําปญญา
นางปราณี บุตรขํา
นางปราณี ละครหาญ
นางสาวปราณี ศรีวงษราช

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปราณี สุขหิ้น
นางปราณีต ไชยสิทธิ์
นางสาวปรานอม ขาวเหลือง
นางสาวปรานอม คนอยู
นางปรานี ธวัชออน
นางปรารถนา ภูริภัทรศักดิ์
นางปริญา นกกระโทก
นางปริยา ปานสิทธิ์
นางปริยานุช บุตรลพ
นางสาวปริศนา อัฒจักร
นางสาวปรีดา เขียวชัย
นางปรียนันท สิงหอินทร
นางปรียาลักษณ ตันติราพันธ
นางปลืม้ จิตร เบญจศรี
นางปวริศา โพธิเลิศ
นางสาวปวีณา พัฒนะจํารูญ
นางสาวปวีณา อุดมกัน
นางปญจรัศมิ์ กาจารี
นางสาวปญญดา ทํามา
นางปณฑิตตา รูปสม
นางสาวปทมา คงไมตรี
นางปทมาพร มหายศปญญา
นางสาวปทมาวาตี กูบาเลาะ
นางสาวปาณิตา ปานมน
นางปารณีย หนูเสน
นางสาวปาริฉตั ร สรอยคํา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปาริชาต เวียงเกา
นางปาลีรตั น ขวัญเมือง
นางปาหนัน โสภาวรรณกุล
นางปยกานต วงษทะ
นางสาวปยนัยน ชุบทอง
นางสาวปยนุช ไชยภักดี
นางปยนุช อุษณวศิน
นางสาวปยพร ตุมพงค
นางปยพร วีระกะลัส
นางปยมาภรณ โลสกุล
นางปยรัตน นาบุญ
นางสาวปยรัตน วีระพันธ
นางปยวรรณ พลอยหมืน่ ไวย
นางปยะกมล สมศรี
นางปยะนันท วรางกูร
นางสาวปยะนุช จินตนา
นางสาวปยะนุช ชุมปรีชา
นางปยะมาศ ปะรักกมานนท
นางปยะมาศ สินธุพาชี
นางปยากร สูสขุ
นางปุณยาพร แสงทอง
นางปุณริศา วงษชรี ี
นางสาวปุณกิ า ปน ลาย
นางเปรมกมล ปานลักษณ
นางสาวเปรมใจ แสงเจริญวัฒนะ
นางสาวเปยริน แสนเสนา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวผกามาศ มวงเขียว
นางสาวผกามาศ มีปติสขุ
นางสาวผกามาส วงษแกว
นางผกาวรรณ โกษฐเพชร
นางผองพิศ รักษาธรรม
นางสาวผองศรี บุญชัย
นางผองศรี วิลยะกูล
นางสาวผองศรี เสาเกลียว
นางสาวพงศทิพย คุมวงศ
นางพจนารถ แกวเพชร
นางพจนารถ พรมมายะกูล
นางพจนี วชระพันธ
นางพจมาน สอนโพธิ์
นางพชรพัชร ราชนิล
นางสาวพนม พลับผล
นางพนมพร สารพิศ
นางพนัดดา เจะและ
นางสาวพยอม เหลาพิเดช
นางพเยาว จันทรกูล
นางพเยาว ซัง
นางพรชนก ไชยพันโท
นางสาวพรทิพย แกวเกิด
นางพรทิพย คึมยะราช
นางพรทิพย โชติศักดิ์
นางพรทิพย เทพราช
นางสาวพรทิพย ปานไม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑

นางพรทิพย ปาละนันท
นางสาวพรทิพย พิมสิม
นางพรทิพย เพิ่มพูนขันติสขุ
นางสาวพรทิพย ยอดบุตรดี
นางพรทิพย รัตนา
นางพรทิพย เลิศวัลลภาชัย
นางสาวพรทิพย วุฒิพงศ
นางสาวพรทิพย ศรียะพันธ
นางสาวพรทิพย ศรีสิทธิ์
นางสาวพรทิภา เวียงสมุทร
นางพรนิภา ภูเจริญ
นางสาวพรนิภา วองไว
นางพรพรรณ สุทธิสา
นางพรพิมล จงใจเทศ
นางพรเพ็ญ เครือนิล
นางสาวพรภิมนต ชัยสามารถ
นางพรรณทิพา อินผล
นางพรรณนภัส พลคะชา
นางสาวพรรณนิพา เพ็ชระ
นางพรรณพิไล เมืองจันทร
นางพรรณเพ็ญ ขาวลา
นางพรรณา รอดนุสนธิ์
นางพรรณี จริยธาราสิทธิ์
นางพรรัตน กลับนอย
นางสาวพรลภัส ศรีอมั พร
นางสาวพรศรี เขื่อนพงษ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพรศิริ ทิพยสันเทียะ
นางสาวพรศิริ หาญณรงค
นางพรสรวง ทรงกรด
นางพรสุข พงษชะอุมดี
นางสาวพรสุดา โสภา
นางสาวพรอุทัย ไชยศึก
นางพลาพร มายะการ
นางสาวพวงแกว เลิศพิทักษพงศ
นางพวงพยอม อุดชา
นางพวงเพชร เกตุพันธ
นางพวงเพ็ชร ครุฑขุนทด
นางสาวพวงเพ็ชร ยอดจันทร
นางพวงมาลัย ไชยนุ
นางสาวพัชชวีร ทองคํา
นางพัชภร ไชยเสนา
นางพัชรชวัล สุวตั ถิกุล
นางสาวพัชรธมน เมฆโหรา
นางพัชรา เพ็ชรจรูญ
นางพัชราภรณ เชื้อประสาท
นางพัชราภรณ สุมมาตร
นางพัชราภา แสงทอง
นางพัชรินทร พุมแกว
นางสาวพัชรินทร สมัคร
นางพัชรินทร สุทธิชานนท
นางสาวพัชรี กิจปรีชา
นางสาวพัชรี แกวประชุม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรี จันทรชัยศรี
นางพัชรี ดีสนิท
นางพัชรี ประสานศักดิ์
นางสาวพัชรี ปลองทอง
นางพัชรี วิสุทธิร์ ัตนมณี
นางพัชรีภรณ จันทรส
นางพัฒนา แจงดี
นางพัฒนา วงษเมธา
นางพัณณิตา ขามรัตน
นางพัณณิตา เจนวิไลศิลป
นางพัทธนันท เกาสังข
นางพัทยา พรอมมูล
นางพัศนีย รัตนปรีชา
นางสาวพาชื่น ชาญศรี
นางสาวพาวินี เหมียนเอียด
นางพิกุล ตรีเมฆ
นางพิกุล สุปง
นางสาวพิกุล อภินนั ท
นางพิกุลทอง บุญไทยกลาง
นางพิชญาภรณ ศรีหลิ่ง
นางพิชามญชุ กลัดบุบผา
นางพิชามญชุ คําผง
นางพิชามญชุ วิชาชัย
นางสาวพิฐชญาณ วริศวราไพศาล
นางสาวพิมนภา ธรรมศิลา
นางพิมประภา พลเธียร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพิมพ สมวงศ
นางพิมพกานต วงษปญ
 ญา
นางพิมพกานต อุปมะ
นางพิมพใจ ออนวงษ
นางพิมพนารา ชาญศรี
นางสาวพิมพประภา นิลโกสีย
นางพิมพปวีณ ศิริยงค
นางพิมพพรรณ บุญยงค
นางพิมพพิชชา ทองเพิ่ม
นางพิมพพิศา สิงหมอ
นางพิมพร เทียนถาวร
นางพิมพรรณ จันทวม
นางพิมพลดา สาลีงาม
นางพิมพลภัส แจมจันทร
นางสาวพิมพวดี อมรบุญ
นางสาวพิมพวรา เรืองวงษงาม
นางพิมพาภรณ วรรณมหินทร
นางสาวพิมพิศา ศรีเดช
นางสาวพิมภรณ มะนาวหวาน
นางสาวพิมลภรณ สุขสวาง
นางพิมสิณี เขมะวานิช
นางพิริศา นาคหาญ
นางสาวพิไลลักษณ สุโพธิ์
นางสาวพิศ ไชยพลงาม
นางพิศดู วงษอยู
นางพิศมัย ขวัญกลาง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕

นางสาวพิศมัย ขันธชวย
นางพิศมัย สมเสนาะ
นางพิศมัย สิงหคํา
นางพิศมัย อํามาตย
นางพิสมัย คูศรีพิทักษ
นางพิสมัย จันทรดี
นางสาวพีรกญ
ั ญา คํามี
นางพีรกานต ทองศิลา
นางพีรญา ชุมจิตร
นางสาวพีรญา อาจเอื้อน
นางสาวพีรดา บรรพจันทร
นางพูนศรี ทองพันธ
พันจาตรีหญิง พูนศรี ภูชุม
นางสาวพูนสิน กลับบุญมา
นางเพชรรัตน บัวตูม
นางเพชรรัตน ศรีนวล
นางสาวเพชรรุง พลเมือง
นางเพ็ญณีย แกวเมฆ
นางเพ็ญนิภา แมนสกุล
นางเพ็ญประภา คงมัน่
นางเพ็ญพรรณ มีแกวนอย
นางเพ็ญภัสสร โอมอภิญญาณ
นางเพ็ญศรี ตั้งชู
นางเพ็ญศรี พรหมสุวรรณ
นางเพ็ญศรี อัจจิมารังษี
นางเพราพิลาส กุมภา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเพลินพิศ ลักษณกุล
นางเพลินพิศ แหลมคม
นางเพิ่มพูน พันธุยางนอย
นางเพียงใจ พิมพนนท
นางสาวเพียงใจ หมอยา
นางเพียงเดือน พันธุเขตกิจ
นางสาวแพรทอง ตองหวาน
นางไพจิตร เอกอดิธรรม
นางไพรวัน แปลงไธสง
นางไพลิน จันทรโชติ
นางไพลิน ผลิพืช
นางภคพร วิริยะกิจ
นางภชสร พุทธศักดิ์
นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู
นางภรณพนา เพ็ชรคงทอง
นางสาวภรณี ปอมอิ่ม
นางภรภัทร นภัทรวรกิจ
นางภวันนิภา นอยบุดดี
นางภักจิรา ทารักษ
นางภัคควลัณชญ สาระลัย
นางสาวภัคธดา เมธศุภสิน
นางภัคธดา สุจาํ เนียร
นางสาวภัคธรณศริ ิ พาประเสริฐ
นางภัคพิชา ธนาบูรณ
นางภัครวี ไทรงาม
นางภัชรี วงศนันตา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗

นางภัณฑิรา ยะนาวงค
นางสาวภัทรพร จันทรวงษ
นางภัทรภร อุฬารวิจติ ร
นางภัทรา จันทระโสภา
นางภัทริญา โทษา
นางภัทริณี ฟองศรี
นางสาวภัลลิกา บุษมงคล
นางสาวภัสรา สวัสดิก์ ุล
นางภัสสร เชิดสูงเนิน
นางสาวภัสสรา ศรีจันทรฉาย
นางสาวภัสสศญา ไชยคง
นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร
นางภาพร กัลวงษ
นางสาวภารดี สื่อสุนทรานนท
นางภาวิไล นาคถาวร
นางสาวภิญญดา มีเสาเรือน
นางสาวภิญญดา เหิมทะยาน
นางภิญญา วาดี
นางภิญญารัตน ชืน่ ชม
นางภินวรรณ รินนายรักษ
นางสาวภิรญา ฉิมภักดี
นางภีมพิสุทธิ์ เพียรสุขเวช
นางภูรติ า ซุน เซง
นางสาวมณฑจติ ร ปยภาณีกุล
นางสาวมณฑิชา เอมะบุตร
นางมณฑิรา กุนาคํา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางมณีจนั ทร ชัยศิรธิ นานนท
นางสาวมณีรัตน สารเพชร
นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ
นางมนธาทิพย ทองปาน
นางมนวิภา สงวนศิลป
นางสาวมนสิชา คลายแดง
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
นางสาวมนัสนันท ภุมรินทร
นางมนิดา ดีรักษา
นางมยุรี ไชยบัง
นางมยุรี นาคสุข
นางมยุรี แสงสวาง
นางมยุรี หนูหอ
นางสาวมลฑา นุชนาฏ
นางมลฤดี กานนท
นางมลฤดี เทพพูลผล
นางสาวมลิวัลย จันทรอบ
นางมะยุรี คํามงคล
นางสาวมะลิวัลย จิตรอารุณ
นางมะลิวัลย ปานเฉ
นางมัชฌิมา เพชรสุวรรณ
นางมัญชรี ศรีอนันต
นางมัณฑกา ใจกลา
นางสาวมัทนา บุญมี
นางสาวมันทิมา บุญวัฒน
นางสาวมัลลิกา ธรรมไพศาล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙

นางมัลลิกา ผุดวัฒน
นางมัลลิกา ภักดีศรี
นางสาวมาฆรัตน กลัน่ กลิน่ หอม
นางมาณี จันทรจอม
นางมานิต ใจเพียร
นางมาริณี ลีวนั
นางมาริสา เส็มหมัด
นางมารีนา หอคํา
นางมาลัย ธิบูลย
นางมาลา ศิรบิ ุญธรรม
นางมาลิณี ชมภูวเิ ศษ
นางมาลิน จันทรศรีนวล
นางมาลินี สายเมือง
นางสาวมาลี บานพิกุล
นางมิง่ แกว หนอนารถ
นางสาวมิง่ ขวัญ สุทธิบูรณ
นางมีนา ดีปญญา
นางสาวมุขธิดา ศิริจันทร
นางสาวมุขสุนีย นิลคีรี
นางมุทติ า คลายพงษ
นางเมตตา ชองพิทักษ
นางเมตตา ไชยมณีวรรณ
นางเมตตา ยอดฉัตร
นางสาวเมทิณี สุรศิลป
นางเมธาวี ทองนวลจันทร
นางเมษา ศรีสด

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเมษา เอมกระโทก
นางยลดา ราษีทอง
นางยวนจิตร โพธิราชา
นางสาวยาวาเฮย อาแว
นางสาวยินดี นวลศรีทอง
นางยินดี หาขุน
นางสาวยุคลธร บุญรอด
นางยุพเยาว ลาภรัมย
นางยุพา ขันเงิน
นางยุพา บุญทศ
นางสาวยุพาพร ศรีสมัคร
นางยุพิน แกวพนา
นางยุพิน จันทรกระมล
นางยุพิน ทองเทพ
นางยุพิน ธรรมเที่ยง
นางยุพิน ศักดิห์ ิรญ
ั รัตน
นางยุพิน สมัตถะ
นางยุพิน สังขขาว
นางยุพิน แสงสวาง
นางสาวยุพนิ แสนปาง
นางยุพิน อุดมรัตนศิริชัย
นางยุภา อรัญญไพโรจน
นางยุภาพร งอกสิน
นางยุภาพร ชมจันทร
นางสาวยุภาวรรณ ไชยศรี
นางยุวภา ตันติกาญจนานนท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑

นางเย็นตา พราหมณี
นางเยาวนีย มีแกว
นางสาวเยาวเรศ อวยสวัสดิ์
นางสาวเยาวลักษณ คํามอญ
นางสาวรติรตั น พันธุพาณิชย
นางรนัฐกานต บุญโนนแต
นางรพีกนก เปรมกิจพรพัฒนา
นางรพีพรรณ ฉะออนศรี
นางรพีพรรณ ปานะถึก
นางรพีพรรณ ยูงมณีรตั น
นางสาวรมณ มโนรส
นางรวมพร สิงหพันธ
นางรวิภา ปลืม้ สุทธิ์
นางสาวรวิวรรณ ไชยประเสริฐ
นางสาวรวีรตั น สุขารมย
นางระดับศิลป บุญธรรม
นางระเบียบ ฐานสมบติ
นางระเบียบ หางนาค
นางสาวระพี ปตโิ ชติชัย
นางระพี มวงมงคล
นางระพีพรรณ เขตเจริญ
นางสาวระพีพรรณ จันทรทพิ ย
นางระภีพร ขันตี
นางสาวรักคณา สังขแกว
นางสาวรักชนก ภิรมยาภรณ
นางรักษิณาพร พันทอง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรัชฎาพร บุรมั ย
นางรัชฎาพร พงษนาค
นางรัชฎาภรณ ทะชาดา
นางรัชฎาภรณ ภูเม็ด
นางสาวรัชฎาภรณ หาวหาญ
นางรัชดา คชเสวตร
นางสาวรัชดาภรณ ประถมวงษ
นางสาวรัชนี กุลสิงห
นางสาวรัชนี คุมครอง
นางสาวรัชนี ชาตะรูปะชีวนิ
นาวาตรีหญิง รัชนี ปอมสนาม
นางรัชนี รักศิลป
นางรัชนี สมศรี
นางรัชนี อริยรักษ
นางสาวรัชนีกร นาระทะ
นางรัชนีกร เพิ่มพร
นางสาวรัชนีย เปาวัลย
นางรัฐปวีร กัลยาประสิทธิ์
นางรัฐพร เสียงเพราะ
นางรัตชณี หงษทอง
นางสาวรัตตนา ทูคาํ มี
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
นางสาวรัตติยา สุวรรณศรี
นางสาวรัตถยา จันทรแดง
นางรัตนพร ผาสุขธรรม
นางรัตนพรรณหงษ สอรักษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓

นางรัตนสมัย ปนงาม
นางสาวรัตนา คําจูมจัง
นางรัตนา โทจอม
นางรัตนา มุณแี กว
นางสาวรัตนา ลําเต็ม
นางรัตนา วองวรานนท
นางรัตนา สนุกพันธ
นางรัตนา สมใจ
นางสาวรัตนา สวนสี
นางรัตนา สาระพันธุ
นางรัตนา เอี่ยมสมัย
นางรัตนากร รักษสมิทธสันติ
นางสาวรัตนาพร สิงหณีย
นางรัตนาภรณ ณะไชย
นางรัตนาภรณ เนตรครุธ
นางสาวรัตนาภรณ รามแกว
นางสาวรัตนาภรณ สกุลหนู
นางสาวรัตนาวดี ปุยอบ
นางสาวรันดร สุขใสเมือง
นางรัมภาพร ศรีสขุ
นางรัศมี รอยศรี
นางรัศมี รืน่ ภาคยนตร
นางสาวรัศมี แสวงพรหมมณี
นางสาวรัสริน บุญมาตา
นางราตรี ดอกสันเทียะ
นางราตรี ตายูเคน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางราตรี นาสาทร
นางสาวราตรี มาสุข
นางราตรี สุระโคตร
นางราวดี เจริญไชย
นางสาวรําเพย คงทรัพย
นางรําไพ สมตน
นางรินทร ยอดพุทธ
นางสาวรินรดา วรรณพงษ
นางรุง การ เพชรแกว
นางสาวรุง จิตต อีลา
นางรุง ทิพย เจริญไชย
นางรุง ทิวา เองฉวน
นางสาวรุง นภา กวยทอง
นางรุง นภา การฟุง
นางรุง นภา ทองทับ
นางรุง นภา สาพล
นางรุง เพชร เรือนทอง
นางรุง รวี สถิตยพงษ
นางรุง รัตน โนราช
นางรุง เรือง แสงสวัสดิ์
นางรุง ฤดี เชื่อมสุข
นางสาวรุง ฤดี โพธิใย
นางรุง ฤดี ศรีทะจักร
นางสาวรุง อรุณ เซงสีแดง
นางรุง อรุณ พันธุวฒ
ั นา
นางรุจกิ ร บุญไทย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕

นางรุจริ า วงศวันดี
นางรุจริ า สิทธิแกว
นางสาวรุจริ า เหลาจําปา
นางสาวรุจิเรศ ขําออน
นางสาวรุจี กลิน่ ขจร
นางเรณู ใจบุญลือ
นางสาวเรณู ใจเรือน
นางเรณู ประชีพฉาย
นางสาวเรณู รอนแกว
นางสาวเรไร ประสิทธิ์พันธุ
นางเรวดี วัฒนถือทํา
นางเรียมรัตน วงศแสงจันทร
นางสาวลฎาภา ฉันทะไท
นางลดาวัลย ใชบางยาง
นางลดาวัลย ศรี-ศรี
นางสาวลภนภัส เตชะอําไพ
นางสาวลลิดา แกวรักษา
นางสาวละลิดา โคตมุงคุล
นางลักขณา พรมหนองโดก
นางสาวลักขณา วรรณศรี
นางลักขณา สากํา
นางลักขณา อริยชาติ
นางลักขณา อาสนทอง
นางสาวลักษณา พระนคร
นางลัคณา สินสอาด
นางลัญฉกร จันทะเริง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวลัดดา ถิ่นละออ
นางสาวลัดดาวรรณ ดอกจันทร
นางลัดดาวรรณ เบาสันเทียะ
นางลัดดาวัลย โคตรุฉนิ
นางลัดดาวัลย สวางกิจ
นางลัดดาวัลย สําลีวงค
นางลาวัลย ธรรมโรจน
นางลาวัลย นุตตะโร
นางลําดวน เอกทัตร
นางสาวลําพรรณ คุณประชา
นางลําไพ นักภักดี
นางลําใย สีมว ง
นางสาวลิขติ า แสไพศาล
นางเลิศลักษณ อินโพธิ์
นางสาววงดาว แกวภักดี
นางสาววดี แสนแทน
นางสาววนารัตน คงคํา
นางสาววนิดา ตันเจริญ
นางสาววนิดา ถมอินทร
นางสาววนิดา วิรญ
ั โท
นางสาววนิดา หิรญ
ั พันธุ
นางสาววนิภา ดําจันทร
นางวยุรี เดชะผล
นางวรกัลยา สุดสาย
นางสาววรภร ศรุตติชาภัค
นางวรรณกมล ไชยธรรมมา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗

นางวรรณชนก มนตเลี้ยง
นางสาววรรณนิตา พงษพนั ธุ
นางวรรณนิภา บรรจงการ
นางวรรณผา อุทะกัง
นางสาววรรณพร หรั่งแร
นางวรรณเพ็ญ เรียบรอย
นางสาววรรณภา คําจันทึก
นางวรรณภา นรารักษ
นางสาววรรณภา สิงหทอง
นางสาววรรณลักษณ พละเลิศ
นางวรรณวนัช ทองคํา
นางวรรณวนัช โนนรุง เรือง
นางวรรณศรี วัดเกตุ
นางวรรณา กุลพรม
นางสาววรรณา คีรีรตั น
นางสาววรรณา เทวเดช
นางวรรณา ปรักเจริญ
นางวรรณา ผลิกระโทก
นางวรรณา พันศิริพฒ
ั น
นางวรรณา ภูร ะหงษ
นางวรรณา รัตนพันธ
นางวรรณี สีฟา
นางสาววรลักษณ เกลี้ยงเกลา
นางวรลักษณ เชื้อปอง
นางวรวรรณ แกววรรณ
นางวรวรรษ พันธสุวรรณ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวรัญญาภรณ จันทรแจมหลา
นางวรัทยา สาระอาภรณ
นางวรันธรณ นวินณัทณกรณ
นางวรางคณา ฝกฝน
นางวรางคณา เรืองสังข
นางวรางคณางค บางทอง
นางวราพร ศรีละมุล
นางสาววราพร สื่อสกุล
นางสาววราพร อธิพงษอาภรณ
นางสาววราพันธ บุญคง
นางวราภรณ จิตรบุตร
นางวราภรณ ตาลศรี
นางสาววราภรณ พูลวาสน
นางวราภรณ เวชประโคน
นางวรายุภัสร ละมัยจันทร
นางสาววราลักษณ พละไกร
นางวราลักษณ โอภาษี
นางวริศนันท วายรอน
นางสาววรุจี หอมสมบัติ
นางวรุณรัตน สาแกว
นางวไรรัตน อุตมะ
นางวลักษกรณ อุปธิ
นางวลัยภรณ เยาดํา
นางวลารัตน ปฏิเวศ
นางวสุกัญญา ศรีหะพล
นางวัจนา รักนุย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙

นางวัจนาพร สําราญใจ
นางวัชชารมย เชื้อเมืองพาน
นางวัชราภรณ แกวจันทึก
นางวัชรินทร มากุญชร
นางวัชรี นิยมเสริม
นางสาววัชรียา โปรงกลาง
นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
นางวันดี ชุตเิ ชาวน
นางวันดี พรรณโชคดี
นางสาววันดี พวยอวน
นางวันทนา ฉมัย
นางสาววันทนา ยูไล
นางสาววันทนา แยมเผื่อน
นางวันทนา สินธุยะ
นางวันเพ็ญ คงนคร
นางสาววันเพ็ญ ชูวงศ
นางวันเพ็ญ บุญชู
นางวันเพ็ญ รวมสมัคร
นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ
นางสาววันเพ็ญ สมหวัง
นางวันรักษ ศิรปิ ระเสริฐสุข
นางวันวิสา ปรีชานันท
นางสาววันวิสา สุขเหมา
นางวัลณา ทองชาง
นางสาววัลภา ชิงดวง
นางสาววัลลภา คลายบุตร

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวัลลภา รักประเสริฐ
นางสาววัลลภา หะรังศรี
นางสาววัสสิกา สุวรรณธาดา
นางวาชรัตน สงกลาง
นางวาธินี คําสวาง
นางวารินทิพย พะเนิกรัมย
นางวารุณี สอนจิตต
นางวารุณี แสงสวาง
นางวาสนา คําใจดี
นางสาววาสนา คํามุงคุณ
นางวาสนา คําโสภา
นางวาสนา ชูชื่น
นางวาสนา ตาราษี
นางสาววาสนา ทิมวัตร
นางสาววาสนา นพรัตน
นางวาสนา บัวบาน
นางสาววาสนา ประพฤติดี
นางวาสนา ปานสะอาด
นางสาววาสนา เวฬุการ
นางวาสนา ศรีโปฎก
นางวาสินี ผุดผอง
นางวิจาริณี ทิพยพิมล
นางสาววิจติ รา จุลคําภา
นางวิจิตรา สุขสานต
นางวิชชุดา ขาวคง
นางวิชชุดา วรรณภพ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑

นางสาววิชญาดา อิ่มอุระ
นางวิชญาพร นิลพันธุ
นางสาววิชาพร อินทวงศ
นางสาววินดั ดา ชอสม
นางสาววิภา แกวสิงห
นางวิภา ดอนกลาง
นางวิภา เลิศสงคราม
นางวิภาพรรณ โพธิน
นางวิภาภรณ นวลสิงห
นางวิภารัตน ขันทอง
นางสาววิภารัตน แผวเกษม
นางวิภาวี ชอกระทุม
นางวิภาวี สนิเห
นางวิภาวี เอกา
นางวิมลรัตน สุทธิดี
นางวิมาลา โชคบัณฑิต
นางวิยดา คิดชัย
นางวิยะดา ดานไชยกูล
นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว
นางสาววิรฉัตร เปลงวรรณ
นางสาววิรัลฐิตา จารีวัชระ
นางสาววิริยา ลิมปทปี ราการ
นางวิเรืองรอง คณาวงษ
นางวิลัดดา เครงจริง
นางวิลัยลักษณ บุญตั้ง
นางวิลัยลักษณ วิชัยดิษฐ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวิลาวรรณ รุง ศรี
นางวิลาวัลย ไกกอ
นางสาววิลาวัลย ศรีสวัสดิ์
นางวิลาวัลย หนายโสก
นางสาววิลาสิณี คันทรง
นางวิไล โคตะยันต
นางวิไล บุญทา
นางวิไล ภูครองนา
นางสาววิไลภรณ เวชกามา
นางวิไลรัตน จารุการ
นางวิไลลักษ ใจสันทัด
นางสาววิไลลักษณ กิจนิมติ ร
นางวิไลวรรณ ยั่งยืน
นางวิไลวรรณ สนโสม
นางวิไลวรรณ หนูทอง
นางวีณา เกลี้ยงสง
นางสาววีณา อรุณรักษ
นางสาววีนา เขียวคง
นางวีรยา ชาสังข
นางสาววีรวรรณ ทองประดับ
นางวีรวรรณ เรืองธรรม
นางสาววีรสุดา สุขขี
นางวีระนุช ชูเชิด
นางสาวแวโรสณา เจะสมาแอ
นางแววดาว แสนศรี
นางศรัญญา ปญญาจิตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓

นางศรัญญา สารพา
นางศรัณยา ปูเตะ
นางสาวศริญญา ชูพูล
นางศรินยา วงษโพย
นางสาวศรีพเยาว ทองทิ
นางศรีไพร ทองปลั่งวิจติ ร
นางสาวศรียา เตียตระกูล
นางศรีวไิ ล ศรีเฉลิม
นางสาวศรีสุดา จําปาลาศ
นางศรีสุดา พาพินิจ
นางศรีสุดา พินิตภุชพงศ
นางสาวศรีสุรางค จูทอง
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
นางศรีอรุณ สรวญรัมย
นางศวิตา แพงงาม
นางศศิ จินะคํา
นางศศิกาญจน ชัยหัง
นางศศิจิตร แพงคํา
นางศศิญา กิตติธรรม
นางศศิธร ประชาโชติ
นางสาวศศิธร ฤทธิรณ
นางศศิธร แสงรัตน
นางศศิมาพร ดอนประทุม
นางศศิรดา แผวพลสง
นางศศิรักษ อักเยคุม
นางศศิวพร แสนเหวิม

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางศศิวรรณ มฤคทัต
นางศักดิศ์ รี ศรีนอก
นางศันสนีย ผลาผล
นางสาวศันสนีย สุทธิวนาสันต
นางศิชลรดา กะปนชลานนท
นางสาวศิดานันท สิงหโตทอง
นางสาวศิรกร อรุณเรื่อ
นางสาวศิริ ปนทา
นางศิริ หอมวัฒนา
นางศิริกาญจน รอดหยู
นางศิริกานต อุนจะนํา
นางสาวศิริจันทร เฮงสาโรชัย
นางสาวศิริญญา คงกิติมานนท
นางศิริญา นานันท
นางสาวศิรินทรทิพย ไรยนารถ
นางสาวศิรินทิพย หลักดี
นางศิรินนั ท บํารุงธรรม
นางศิรินนั ท ศักดิ์แสง
นางศิรินริ ันดร ศรีนาราง
นางศิริพร จันทรเกิน้
นางสาวศิริพร จันทรแจม
นางศิริพร ไชยแขวง
นางศิริพร ดุษดี
นางศิริพร นันทชลากรกิจ
นางศิริพร เปยมศิลป
นางศิริพร มูลศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕

นางสาวศิริพร รัศมีมณฑล
นางศิริพร เองฉวน
นางศิริพันธ เวชเตง
นางสาวศิริภัค เมืองประทุม
นางศิริรักษ สิริประการกรณ
นางศิริรตั น วงศปนติ
นางสาวศิริรตั น สวัสดิเวทิน
นางศิริรตั น แสงโรจนไพเดช
นางสาวศิริรตั น แสนโสดา
นางศิริรตั น หิรัญชุณหะ
นางสาวศิริลักษณ ชื่นชม
นางสาวศิริลักษณ เตมีศกั ดิ์
นางศิริลักษณ เหลาสูง
นางสาวศิริวรรณ ทวนทอง
นางสาวศิริวรรณ นวมนวล
นางศิริวรรณ ศักดา
นางศิริวรรณา รัตนอักษรศิลป
นางศิริวไิ ล เกิดแสง
นางศิวพร ผดุงเดช
นางศิวลัย มีวฒ
ั นะ
นางศิอร พงษเสือ
นางสาวศุจกิ า กําเนิดศรี
นางสาวศุภกานต โคตรทุม
นางศุภจิรา ปานขาว
นางศุภณิชย ขวัญใจ
นางสาวศุภนุช พรมมงคล

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวศุภราภรณ เถาเล็ก
นางศุภาภรณ ศิริสวุ รรณ
นางศุภิสรา จันทโรจวงศ
นางศุลีพร เซ็นยวนิช
นางสาวโศภิต ดํามาก
นางษมาพร แกวอําไพ
นางสาวสงกรานต ผิวผอง
นางสงกรานต พลีสตั ย
นางสงกรานต วงคอินทร
นางสงกรานต ศรีเลิศ
นางสดศรี พลพรอม
นางสนธยา ตั้งศิริกุล
นางสาวสนธิรตั น จิโน
นางสาวสบาย พรหมสุวรรณ
นางสาวสไบพรรณ เทพวรรณ
นางสพัชญนันทน เลิศมโนกุล
นางสมจิต จีนหวาน
นางสมจิตต เมนะสินธุ
นางสาวสมจิตร ใกลฝน
นางสมจิตร สมันกสิวิทย
นางสมเจตน เพียธงษา
นางสมใจ ถนนแกว
นางสมใจ ศรีลมุล
นางสมใจ เสาะแสวง
นางสมถวิล หรสาตร
นางสมนึก ทุงกลาง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมบุญ แกวสุข
นางสมบูรณ เรืองทวีป
นางสาวสมปรารถนา จําปาเทศ
นางสมปอง ประกอบสมบัติ
นางสมปอง พิศเพ็ง
นางสมปอง ศุภเสถียร
นางสาวสมพร เกิดทวี
นางสมพร ภักดีเตล็บ
นางสมพรรัตน ศรีสรอยพราว
นางสาวสมพรรัตน สกุลประดิษฐ
นางสมพิศ ชวนะภูธร
นางสาวสมร เชิดโกทา
นางสาวสมร ปานแจม
นางสาวสมฤทัย สังฆคราม
นางสมศรี พรหมฉิม
นางสาวสมศรี สุขศิริ
นางสมศรี ออนคํา
นางสาวสมเสียน ทองประทีป
นางสาวสมหวัง เอี่ยมแกว
นางสาวสมัชญา เขื่อนเพชร
นางสมัชญา สังขนาค
นางสมาภรณ กสิพันธ
นางสยุมพร ศรีวงั สุ
นางสรณีย ศรีปฏิยุทธวงศ
นางสรัลญา เฮงตระกูล
นางสรัลดา แสนมโนวงค

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสราญ สุขขํา
นางสรินยา สาคีรี
นางสาวสวาท อุปสอด
นางสอิง้ มาศ สาโรจน
นางสเอม ชื่นชม
นางสาวสะอาด ผลละมุด
นางสังวุตา ใจสมหวัง
นางสาวสัญญา สุตเสวต
นางสันทนา รอดมา
นางสาคร มโนรถจตุรงค
นางสาวสายใจ ฉายพระพักตร
นางสายชล วงศพนั ธ
นางสายทอง ชูนพรัตน
นางสายทอง ทองขาว
นางสายทิพย ติวุตานนท
นางสายธาร สิงหโตวงษ
นางสายน้ําผึ้ง กัลปดี
นางสายฝน ทองคํา
นางสายฝน ผองศรี
นางสายฝน พานิชยเวช
นางสาวสายฝน ศิลาพงษ
นางสายฝน สายัญห
นางสายรุง โตระยา
นางสายสวาท การุญ
นางสาวสายหยุด เจริญยิ่ง
นางสาวสายหยุด สุกใส

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙

นางสารภี ฝกระโทก
นางสาลินี เกษมวงศ
นางสาวิตรี จันทรเมือง
นางสาวสําเภา ผาลารักษ
นางสําลี เขียวยิ่ง
นางสาวสิงหหาร อุตโม
นางสินีนาฎ สุวรรณกาญจน
นางสาวสิรกิ าญจน ศรีวิรตั น
นางสิริจรรยา ตันทอง
นางสาวสิรญ
ิ า พอกสนิท
นางสาวสิรนิ ดา ปญญาสวัสดิ์
นางสิรนิ ทร ใจกาวัง
นางสาวสิรนิ รัตน ประทุม
นางสิริพร เกิดหลํา
นางสิรริ ัชช หาระปานันท
นางสาวสิรริ ัตน สําราญ
นางสาวสิรวิ รรณ นิยมโภค
นางสิรวิ รรณ วงษสินธุ
นางสิรวิ รรณ โอภากุลวงษ
นางสิรีภรณ อังคนุรกั ษพันธ
นางสุกฤตา จันทรแจม
นางสุกฤตา นวลแกว
นางสุกญ
ั ญา กิตติเวชวรกุล
นางสาวสุกญ
ั ญา แกวเล็ก
นางสุกญ
ั ญา ซื่อตรง
นางสาวสุกญ
ั ญา ไทยมอญ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุกญ
ั ญา นามวงค
นางสุกญ
ั ญา พรมยอง
นางสาวสุกญ
ั ญา มวงโภชน
นางสาวสุกญ
ั ญา หาบสา
นางสุกัลยา จงนอก
นางสุกัลยา ประสาทสุข
นางสุกาญจนา รัตนกันทา
นางสุขกัลยา บุญขวาง
นางสาวสุขพรรณวดี นววงศวิวฒ
ั น
นางสุขศิริ มาฆะ
นางสุจติ ต อินทรเนื่อง
นางสุจติ รา ปานวัน
นางสุจติ รา หลอมประโคน
นางสาวสุจินดา อุปลีพันธ
นางสุชญ
ั ญา มะสิทธิ์
นางสุชาดา กุลสุทธิชัย
นางสุชาดา จันทรสาขา
นางสุชาดา จิตอารีย
นางสุชาดา สุวรรณคีรี
นางสาวสุชาดา อารีทม
นางสุณีย จารง
นางสาวสุดใจ เปลี่ยนพล
นางสุดพาพร หินออน
นางสุดฤทัย สัตยธรรม
นางสุดสายจิต กุมดวง
นางสาวสุดสายใจ ยอดไธสง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุดา งามเอี่ยม
นางสุดา จันทรเชาวลิตร
นางสุดาพร กันสุข
นางสุดารัตน รุจิจินดาวรรณ
นางสาวสุดารัตน วงศเทพวาณิชย
นางสุดารัตน สุระสา
นางสุดาวัลภ ธัญโรจนธนากูล
นางสุทธดา หงอกพิลัย
นางสุทธิธาดา ปภพสิน
นางสุทธิลักษณ นาเวียง
นางสาวสุทิน ปูดํา
นางสุทิศา อภัย
นางสุทิสา กุณาพันธ
นางสุธฌาภร อิม่ ผอง
นางสาวสุธดิ า วิจารณนิกรกิจ
นางสุธิดา สุขวิสุทธิ์
นางสาวสุธี คงคา
นางสาวสุนทร สุกาวิน
นางสุนทรี บุญกาวิน
นางสุนันทา กระจางยุทธ
นางสุนันทา เขียนประเสริฐ
นางสาวสุนนั ทา ทวีผล
นางสุนันทา บุษบงค
นางสุนัยนา จินะเสนา
นางสุนิภา เรืองนิมติ ร
นางสุนิสา ทองเกต

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุนิสา นารถไพรินทร
นางสาวสุนี พันธวัฒน
นางสุนีย แปนเชียร
นางสุนีย ศิริมาก
นางสุเนตร เกิดสมบัติ
นางสุบรรณ จอมทอง
นางสุปราณี ไชยปญญา
นางสุปราณี เรืองเจริญ
นางสาวสุปราณี สังขเทพ
นางสุปน จพร คลายสุบิน
นางสาวสุปาณี กลีบสุวรรณ
นางสุปาณี บํารุงชนม
นางสุปาณี มณีฉาย
นางสาวสุพร จุทิ่น
นางสุพร วนามี
นางสุพรรณ ประชานันท
นางสาวสุพรรณนี สายแกว
นางสุพรรณี พรหมโท
นางสุพรรษา ศรีวิเรือน
นางสุพัฒชา ทวีทรัพยมั่นคง
นาวาตรีหญิง สุพัฒศิริ บุญยะวัตร
นางสุพัตรา แกนจันทร
นางสาวสุพัตรา มะโนรื่น
นางสุพัตรา มูฮาํ หมัด
นางสาวสุพัตรา วิชยประเสริฐกุล
นางสาวสุพันธ ศิริเขตต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓

นางสุพิมล พูลสวัสดิ์
นางสุพิศ จันทรวชิ ัย
นางสุพิศ แสนลือชา
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน
นางสาวสุภจิรา ออนวงษ
นางสุภรณ เคาแคน
นางสาวสุภรัชต อินทรเทพ
นางสุภลักษณ พัฒนศักดิ์
นางสาวสุภักดิ์ คํานวนจิตต
นางสุภัชชา พุทธเกษม
นางสุภัตรา เกิดมัน่
นางสุภา มงคลสุข
นางสุภาณี ชัยออน
นางสุภานี หนูกลาง
นางสุภาพ ปจจัยโคถา
นางสุภาพ ผานภูวงษ
นางสุภาพ โพธิง์ าม
นางสุภาพ ภาระจา
นางสุภาพร คเณราช
นางสาวสุภาพร จังหวัด
นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
นางสาวสุภาพร ชินวงษ
นางสาวสุภาพร วชิรบาล
นางสุภาพร อองสันเทียะ
นางสุภาพร อานมณี
นางสุภาพร อิสระกิจ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุภาพร อุณฤทธิ์
นางสุภาพรรณ อุปนันไชย
นางสาวสุภาพันธุ กลิ่นขจร
นางสุภาภรณ ขัติยเรือง
นางสุภาภรณ บุญตา
นางสุภาภรณ ศรีนอก
นางสุภาภรณ สุเพ็งคํา
นางสุภารัตน สินพรหม
นางสุภาวดี คําคูณ
นางสุภาวดี คําชมภู
นางสุภาวดี โคตรแสนเมือง
นางสุภาวดี จันทะเสน
นางสุภาวดี ทนกลา
นางสุภาวดี รัตฉวี
นางสุภาวดี สาระวัน
นางสุภิญญวดี ไทยถาวร
นางสุภิสรา บุญนพ
นางสาวสุมาลัย มีสขุ
นางสุมาลี รัตนประภา
นางสุมาลี อัศววิจติ รกุล
นางสุมาลี อุปนันกาศ
นางสาวสุเมตตา ไกรเทพ
นางสุรภา ออนสุวรรณ
นางสุรฐั ฏิญา บุดดารักษ
นางสาวสุรางค วิเชียรพงษ
นางสุรางคนางค โฉมจันทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุรางครัตน ดอนเกิด
นางสาวสุรางครัตน ศรีพรหมมุนี
นางสุริยศ รี สุขโขใจ
นางสุริยา ชูกระชั้น
นางสุริยา ตุกงั หัน
นางสุริยา สิตะพงศ
นางสาวสุรีพร แกวทิมา
นางสาวสุรีพร ดาคํา
นางสาวสุรีพร ภูหอ งเพชร
นางสาวสุรีพร อิม่ นาง
นางสุรีย สระบุรินทร
นางสุรีย หิมารัตน
นางสาวสุรียพร ญาศรี
นางสุรียพร รัตนเสถียร
นางสุรียร ัตน เลิศชัยอุดมโชค
นางสาวสุรรี ัตน กลาหาญ
นางสาวสุรรี ัตน จรรยารักษ
นางสุรรี ัตน จิตวัฒนตระกูล
นางสุรรี ัตน ศิลปสธรรม
นางสุรรี ัตน อินมี
นางสุวนิดา สุริยวิทยะ
นางสุวภัทร ชาญไขรัศมี
นางสุวภัทร บุญปลูก
นางสาวสุวรรณา ฉลาดถอย
นางสุวรรณา ภูกุล
นางสุวรรณี ผิวขม

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุวลักษณ แสนจันทะ
นางสุวลี บุหริ ัญ
นางสุวาณี ไสยาสน
นางสาวสุวมิ ล กองตระการ
นางสุวิมล จันทรยอด
นางสาวสุวมิ ล ดาวเรือง
นางสาวสุวมิ ล สิทธิกร
นางสุอารี อินทรหมื่นไวย
นางเสมอใจ คําสิทธิ
นางเสริมศรี แสนอินทะ
นางสาวเสาวณีย กาญจนถึง
นางเสาวณีย คงมะกล่ํา
นางเสาวนีย ศรีพุทธรินทร
นางเสาวภา รอดไทย
นางสาวเสาวภาคย สุภาฤทธิ์
นางเสาวลักษณ จันทรพิทกั ษกุล
นางเสาวลักษณ ทองหนัก
นางเสาวลักษษ ภูระยับ
นางแสงแกว แสนเสนยา
นางแสงจันทร ทองสกุล
นางแสงเทียน บรรณาคํา
นางแสงเทียน สุขเจริญ
นางแสงเทียน หงษบินมา
นางแสงมณี โนนันธิ
นางสาวโสพิศ โพธิ์วิจติ ร
นางสาวโสภา คชการ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗

นางโสภา ทองสุข
นางสาวโสภา อนุสุเรนทร
นางโสภาวรรณ สงเดช
นางโสภิดา แกวทอง
นางโสภี สวายชุม
นางโสรยา การถัก
นางหทัยทิพย วรรณบุตร
นางหทัยรัตน เมืองพระฝาง
นางหนึ่งฤทัย แสงสุวรรณ
นางสาวหวานใจ ทวมศิริวงษ
นางหัทยา ชาลีวรรณ
นางสาวเหมวรรณ ยกฉวี
นางอณัญญา เรืองเมธากุล
นางอณุสร ศรีลอย
นางสาวอนงคนาถ จูมพระบุตร
นางสาวอนงคพร จุยอวม
นายอนันตเดช โชตินอก
นางสาวอนุจรา ขวัญดี
นางอโนทัย ชอบสวาง
นางอภันตรี วงษสายตา
นางสาวอภัยพร พลเยี่ยม
นางอภัยพร ศรีสงค
นางสาวอภิญญา เลี้ยงสกุลเวทย
นางสาวอภิรดี กรวยทรัพย
นางอมร พุทโธ
นางอมรรัตน กําเหนิด

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอมรรัตน ชีวะพันธศักดิ์
นางอมรรัตน ตั้งสิทธิโชค
นางสาวอมรรัตน ตางบาน
นางอมรรัตน อําพันสุข
นางอมราภรณ มณีวงษ
นางอรทัย บุปฝานิโรจน
นางอรทัย สังฆรัตน
นางอรนุช เพียรศรีวชั รา
นางอรนุช สุขจิตร
นางอรนุมา บุญพุฒ
นางอรพรรณ จุลภักดิ์
นางอรพรรณ มงคุณ
นางอรภร ทองประภา
นางสาวอรรจยา ไชยนิจ
นางสาวอรรถศรี มูลเงิน
นางสาวอรวรรณ สารแกว
นางอรวรรณ จงไพศาลสถิตย
นางอรวรรณ ชนะกุล
นางสาวอรวรรณ ตันพันธวงศ
นางอรวรรณ สินพงศธร
นางสาวอรอนงค เข็มรัตน
นางอรอนงค งอกงามดี
นางอรอินทธนินท เลาวสวัสดิ์
นางอรอินทร ไชยแสง
นางอรอุมา คงกลิน่
นางอรัญญา อางสกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๓๗๔ นางสาวอริญรดา พระภักดี
๓๓๗๕ นางอริณ เมืองสมบัติ
๓๓๗๖ นางสาวอริยาภรณ
ปาณะประสิทธิ์พร
๓๓๗๗ นางอรุณรัตน พอธานี
๓๓๗๘ นางสาวอรุณีย กาลิก
๓๓๗๙ นางสาวอลินฐิภา จันทรนธิ กิ ุล
๓๓๘๐ นางอลิสรา รัตนไตรแกว
๓๓๘๑ นางอลิสา ลาภรวย
๓๓๘๒ นางสาวอลิสา สิริธนั ธน
๓๓๘๓ นางออนภักตร จูฑามาตย
๓๓๘๔ นางอักษร เชาวลิต
๓๓๘๕ นางสาวอังคณา หวางแสง
๓๓๘๖ นางอังดารักษ สวนจักร
๓๓๘๗ นางอัจจิมา เพชรศรี
๓๓๘๘ นางอัจจิมา มีสุข
๓๓๘๙ นางอัจฉรา กระแสรชล
๓๓๙๐ นางอัจฉรา จันทรเสนา
๓๓๙๑ นางอัจฉราภรณ พิมพดี
๓๓๙๒ นางอัจฉราวรรณ ปาสิกเทพย
๓๓๙๓ นางอัชญา อมฤทธิว์ าจา
๓๓๙๔ นางอัญชนา พรมมาทาว
๓๓๙๕ นางสาวอัญชลี แกววิเศษ
๓๓๙๖ นางอัญชลี ไกรปราบ
๓๓๙๗ นางอัญชลี คงทอง
๓๓๙๘ นางอัญชลี ทองคํา

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๙
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอัญชลี บุณโยประการ
นางอัญชุรี จันทศร
นางอัญชุลี ฉกรรจศิลป
นางอัญญา ยิ้มสอาด
นางอัญญารัตน คงอุน
นางอัญธิตา แกวดก
นางอัณชญาน สวางเมฆฤทธิ์
นางอันธิกา สายสินธุ
นางอัมพร ทองโรจน
นางสาวอัมพร วิเชียร
นางอัมพัน ประดับสุข
นางสาวอัมรัตน แจงกลาง
นางอัมรา โสภณ
นางอัลธลิกา ดิษปวน
นางอานิศราพร ประจิมทิศ
นางอาภรณ นุยสุข
นางอาภรณ พลประสิทธิ์
นางสาวอาภรณ เพชรสงค
นางอาภรณ มะวังนุธรู
นางอาภรณ มาลา
นางอาภาพร จินตวร
นางสาวอารมณ ชัยมี
นางอารมณ มณีโชติ
นางอารี ชาวไร
นางอารี โพธิสาร
นางอารี มิตรมุสกิ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๔๒๕
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

นางอารีย ไทยประดิษฐ
นางอารีย นวลพรหม
นางอารีย พันธธร
นางสาวอารียวรรณ ศรีปยะรัต
นางสาวอารีรตั น เปรมวัติ
นางสาวอารีรตั น แสนปลืม้
นางอํานวย จิตรเวช
นางอํานวย อินทสิน
นางอําพร บุตรจันทร
นางสาวอําพรรณ สุวรรณฤกษ
นางอําพา ภูหอ ย
นางสาวอําไพ ไชยวงศ
นางอําไพ สุพรรณอาสน
นางอิงอร สุดภูทอง
นางอิฏฐวรรณ สุขพินิจ
นางอินทิรา จันทนตน
นางสาวอินทิรา โพพิพัฒน
นางอินธิลา ไชยวงคษา
นางอิศราภรณ ธรรมศิริ
นางอิศรารักษ สถิรกุล
นางอิสสริยา จิตสุภาพ
นางอุดมพร ชุมพงศ
นางอุทัย พุมสวัสดิ์
นางสาวอุทัย สุกาวิน
นางสาวอุบลรัตน แกวโสภาค
นางอุบลรัตน เหมะรักษ

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๑
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอุบลวัลย ปานเลิศ
นางสาวอุมาทิพย ศรีจันทร
นางสาวอุมาพร ศุภการ
นางสาวอุรชั ฑา อินทร
นางอุรารักษ พูลผล
นางสาวอุไร นุน ทอง
นางอุไร สุขเอมโอช
นางสาวอุไร ออนกล่ํา
นางอุไรรัตน ทนุพงษ
นางอุไรรัตน สุรชิต
นางอุไรวรรณ คนยง
นางอุไรวรรณ ทรวงแกว
นางอุไรวรรณ เลาสูงเนิน
นางสาวอุษณีย คตดวง
นางอุษา เกษเพชร
นางอุษา แกวเกตุ
นางอุษา คชรินทร
นางสาวอุษา พรหมสูงวงษ
นางสาวอุษา พวงผจง
นางอุษา สาระมาศ
นางอุษา อ่าํ ทอง
นางอุษากร ศรแกว
นางอุษาวดี สุพนั ทวี
นางเอกอนงค บิลสัน
นางสาวเอมอร บัณฑิตกุล
นางสาวเอมอร รอดพิทักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓๔๗๗ นางเอมอร หัตถสงเคราะห
๓๔๘๐ นางโอภา ศรีสวุ รรณ
๓๔๗๘ นางเอือ้ งคํา ชายทวีป
๓๔๘๑ นางสาวไอรินทร อินคําเชื้อ
๓๔๗๙ นางสาวเอื้อมพร ตันศิริ
๓๔๘๒ นางไอลดา สารสิทธิ์
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙,๒๖๙ ราย)
๑ นายกตัญู ภูธนพิสุทธิ์
๒๓ นายกฤติพงษ พันธวงศ
๒ นายกนก ปอมสกุล
๒๔ พันจาเอก กฤติยา จิตตตรง
๓ นายกนกพล ถาวรสาร
๒๕ นายกฤษฎา กอนคําตัน
๔ นายกนกศักดิ์ วิถาทานัง
๒๖ นายกฤษฎา ดาบพลออน
๕ นายกนกสันต อักษร
๒๗ นายกฤษฎา ปตตาลาโพธิ์
๖ นายกนตธร พงศกระพันธุ
๒๘ นายกฤษฎา มาศงามเมือง
๗ สิบเอก กมล แจงตาย
๒๙ นายกฤษฎา มีสวัสดิ์
๘ พันจาตรี กมล เทียนบุตร
๓๐ จาเอก กฤษฎา อําพร
๙ นายกมล พันธปน
๓๑ นายกฤษฎา เอมเจริญ
๑๐ นายกมล สุดจิตร
๓๒ นายกฤษฎากรณ ปวงคําไหล
๑๑ นายกมลวัชร ดวงแสนกุล
๓๓ นายกฤษฎิ์ ศรีพูน
๑๒ นายกมลศักดิ์ ศรีบท
๓๔ นายกฤษฎินทร พรหมถาวร
๑๓ นายกรกฏ มนตประสิทธิ์
๓๕ นายกฤษฎิ์พงศ แยมทิพย
๑๔ นายกรกฏ สุบรรณ
๓๖ นายกฤษณ ไชไมโย
๑๕ นายกรกฤษณ เนตรสวาง
๓๗ นายกฤษณ ตวมสี
๑๖ นายกริชชัย เจริญปรุ
๓๘ นายกฤษณ ทองจรัส
๑๗ นายกริชชัย ดีประชา
๓๙ นายกฤษณ ศรีชิษณวนันท
๑๘ นายกริชชาญ สังเวียนวงษ
๔๐ นายกฤษณ สุขสําราญ
๑๙ นายกรีรัตน อุปลา
๔๑ หมอมหลวงกฤษณกมล กมลาศน
๒๐ นายกฤชกําภู ชัยศิริ
๔๒ นายกฤษณพงศ พรหมโคตร
๒๑ นายกฤชฐา ลักษณะเพชร
๔๓ นายกฤษณพงษ สุดภา
๒๒ นายกฤตกร เสขะกุล
๔๔ นายกฤษณะ ตื้อลา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายกฤษณะ ผังดี
นายกฤษณะ พยัคใหม
นายกฤษณะ รวดเร็ว
นายกฤษณะ วงศอ่ําเกิด
นายกฤษณะ ศรีโพธิ์วัง
นายกฤษณะ อุนแสง
สิบเอก กฤษณา แสงแกว
นายกฤษดา เจริญสุข
นายกฤษดา ธิวะโต
นายกฤษดา ปตลา
นายกฤษดา เริงชัยภูมิ
วาที่รอยตรี กฤษติพงศ มัตนามะ
นายกษิดิศ ธรรมบัวชา
นายกษิดิศ แสงไสย
นายกอเกียรติ จิตตรุงเรือง
นายกอบเกียรติ บุญเลี้ยง
นายกังวาลไพร นามมุงคุณ
นายกันตพจน ทราบกิ่ง
นายกันตภณ สมบูรณนอก
นายกันติพงษ เบาจังหาร
นายกัมปนาท นาคศรี
นายกัมปนาท อาจวาที
นายกัมพล คุมคชสีห
พันจาเอก กัมพล มาศิริ
นายกาญจนพงศ สุกก่ํา
นายกาญจนศักดิ์ ชูใจ

หนา ๗๐
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายกาณฑ หมื่นผอง
พันจาเอก กานต กําลังเกื้อ
นายกานต คิดรอบ
นายกําจัด บุดศรีพันธ
นายกําธร จตุวรพัฒน
นายกําธร โทแกว
นายกําพล คฤหบดี
นายกําพล จัตวานิล
นายกําพล ตั้งสกุล
นายกิจพงษ ทองประดู
นายกิจสังคม วิชัย
นายกิตติ เจนประภาพงศ
นายกิตติ ตวนกูเปย
นายกิตติ เนียมวีระ
นายกิตติ ศรีออน
นายกิตติกร เย็นกล่ํา
จาสิบเอก กิตติกรณ ดาดี
นายกิตติชัย วีระชาติ
นายกิตติชัย ออนศิริ
จาสิบเอก กิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท
นายกิตตินันท คูณภาค
นายกิตตินันท รัตนัง
นายกิตติพงศ รุงพิมาย
นายกิตติพงษ กวีวัจน
นายกิตติพงษ ดลภักดี
นายกิตติพงษ ทวีโคตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายกิตติพงษ ทองเฟอง
นายกิตติพงษ พระเมือง
นายกิตติพงษ สุกทอง
นายกิตติพจน ตันตินราวัฒน
นายกิตติพล พุมพวง
วาที่รอยตรี กิตติพล สรอยสนธิ์
จาเอก กิตติพฒ
ั น สวะกิจ
นายกิตติภพ ไทยเล็ก
นายกิตติภากร จิตตะ
นายกิตติมศักดิ์ เกษร
นายกิตติวัฒน ปติเรืองสิทธิ์
นายกิตติศกั ดิ์ แกวสุย
นายกิตติศกั ดิ์ ควรอาจ
นายกิตติศกั ดิ์ เจษฎาธนบดี
นายกิตติศกั ดิ์ ตุมสูงเนิน
นายกิตติศกั ดิ์ ทองธนเศรฐ
นายกิตติศกั ดิ์ พรมรัตน
นายกิตติศกั ดิ์ พินธุวฒ
ั น
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนคช
นายกิตติศกั ดิ์ สัตยาคุณ
นายกิตติศกั ดิ์ สุวรรณรัตน
จาเอก กิตศุวิชญ จิตประสงค
นายกิติกุล หยุดยั้ง
นายกิติพงศ พันธุง าม
นายกิติพงษ ชัยประสาน
นายกิติพงษ ชุมศรี

หนา ๗๑
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายกิติพล นาคผง
นายกิติพัฒน พิมตะครอง
นายกิติภูมิ สินสรพล
นายกิรติ เบญจมาศ
นายกีรติ คุณวโรตม
นายกีรติ พงศอกั ษร
นายกีรศักดิ์ หลักคํา
นายกุกอง ทันตะกาลกอง
นายกุลวัสส วิเศษยิง่
พันจาเอก กุลวุฒิ ปลื้มศรี
นายเกริก ทวีโยค
นายเกริกกมล ภูครองตา
นายเกริกฤทธิ์ ไพรพยอม
นายเกรียงกมล ศิลาเจริญธนกิจ
นายเกรียงไกร เกศูนย
นายเกรียงไกร จันทป
นายเกรียงไกร จําปาแกน
นายเกรียงไกร ชัยรินทร
นายเกรียงศักดิ์ จูหมื่นไวย
นายเกรียงศักดิ์ ทับกฤช
นายเกรียงศักดิ์ นอยสะปุง
นายเกรียงศักดิ์ สานา
นายเกษม คนไว
นายเกษมศิริ มีทอง
นายเกษมสันติ ลุนสืบ
นายเกียรติ เจติปา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

จาเอก เกียรติดํารงค ปะกายะ
นายเกียรติพร เกตุแกว
นายเกียรติยศ อินทรนอย
นายเกียรติรตั น ขวัญปาน
นายเกียรติวัฒน มะลา
นายเกียรติศกั ดิ์ กาญจนโภคิน
นายเกียรติศกั ดิ์ เงินกลม
นายเกียรติศกั ดิ์ นาทีชัยชนะ
นายเกียรติศกั ดิ์ ประพฤติเปน
นายเกียรติศกั ดิ์ สีทบั ทิม
นายเกียรติศกั ดิ์ แสงรืน่
นายเกื้อ แพงเมือง
นายแกน ดังสีสัตย
สิบเอก โกมิน นิลบุตร
นายโกมินทร ถาวรผล
นายโกมินทร มะเดื่อ
นายโกมิฬ ยาธรรม
นายโกมุท หยองเอน
พันจาเอก โกเมนทร ซารัมย
นายโกวิทย เจริญพจน
นายโกวิทย ชูจันทรทอง
นายโกวิทย วรรณกูล
นายโกศล นามโร
นายโกศล พุมพินิจ
นายโกศล ศรียนื ยง
นายโกสินทร เขื่อนแกว

หนา ๗๒
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายโกสินทร ยิ่งเจริญ
นายไกรเทพ ยศบุญเรือง
นายไกรษร สุธรรมมา
นายไกรสร ชลสินธุ
จาเอก ไกรสร วิชาคูณ
นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ
นายขจรฤทธิ์ เพชรประดับ
นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร
นายขจรศักดิ์ สุขเจริญ
จาสิบตรี ขจรศักดิ์ อินทรสงเคราะห
นายขวัญ ใจดี
จาเอก ขวัญชัย สวัสดิ์พูน
นายขวัญชัย สายเครือคํา
นายขวัญชัย สุวรรณแยม
นายขวัญประชา พลพุทธา
นายขวัญเรือน สงประสพ
นายขันติ สามพิมพ
นายขันติกร สุวรรณวิหค
นายขันธชัย ลิ้มพูล
นายเขมกร ศรประสิทธิ์
นายเขมชาติ เอี่ยมทรัพย
นายเขมณัช เงินลาด
นายเขมรุจ นาคราช
นายคงกริช พอคา
นายคงพันธ มีโพธิ์
นายคงฤทธิ์ รอดชัยภูมิ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายคงศักดิ์ โตจัน่
นายคชรัตน สนิมค้ํา
นายคชวัฒน อารยะมั่นคง
นายคชาชาญ โอภาธนยศ
นายคฑาวุธ รัชโพธิ์
นายคณพล นิ่มยี่สนุ
นายคณวรา สิละบุตร
นายคณิต เทพสุวรรณ
นายคณิต ประสิทธิน์ อก
จาเอก คณิน คงฤทธิ์
นายคณุตม ไชยแกว
นายคมกริช นิราพันธ
นายคมกฤช งามระเบียบ
นายคมกฤช จันทะบาล
นายคมกฤษ ไชยชนะ
นายคมกฤษ ยินดี
พันจาเอก คมกฤษณ เงินโพธิ์
นายคมคณิต โสระเวช
นายคมน อินเครือ
นายคมนตรี จิตชัย
นายคมสัณห สุทธิแสน
นายคมสัน นอยแดง
นายคมสัน ประทุมสุข
นายคมสันต พลพุทธา
นายคมสันต อินทรงาม
นายครรชนะ ชูกรณ

หนา ๗๓
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายครรชิต มิตรสันเทียะ
นายครองธนัฐ พันไผ
นายครองศักดิ์ คําชนะ
นายคอเหลด นาฮับผล
นายคัมภีร ปนสุวรรณ
นายคัมภีร พวงรอดพันธุ
นายคาเชน ผลชูพงษ
นายคําพันธ พรหมอินทร
นายคํารณ ครุฑสุวรรณ
นายคีตวิทย แกวแกมจันทร
พันจาอากาศเอก คุณากร จันดาวาป
นายคุณากร นิวาศานนท
นายคุณากร มหาชานิกะ
นายคุณาพันธ พงศไตรปฎก
นายคุณาสิน อุนจันที
นายฆองคมน พลอินทร
พันจาเอก โฆษิต พุมยงค
นายงามพล แพงโยธา
นายจงกล ทองเทพ
นายจงรักษ ปาระมี
นายจตุชัย สิงหพร
นายจตุพร แดงเย็น
นายจตุพล ตันเสดี
นายจตุพล ธนสารสมบัติกลุ
นายจตุพล นันสันเทียะ
นายจตุพล ภูตโิ ส

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายจตุรงค เจริญภาพ
นายจตุรงค เทวเดช
นายจตุรงค พวงเต็ง
นายจตุรงค พุมหวง
นายจตุรนต มาเจริญ
พันจาเอก จตุรภัทร สิมกันยา
นายจตุวัฒน เกื้อปญญา
นายจนุรกั ษ ทองทาย
นายจรรยา ไกรจันทร
จาเอก จรัญ เกตุสุรวิ งค
นายจรัญ คงสังข
นายจรัญ นุราช
จาเอก จรัญ พุษฎีดอน
นายจรัญ หนูวงษ
นายจรัล ทองจินดา
พันจาเอก จรัส คําวัง
นายจรัส มาตกฤษ
นายจรัสพงศ พิชัย
นายจริ บุญแกว
นายจรินทร ตัง้ ตระกูลวงศ
นายจรินทร รอดสงค
นายจรินทร สารทอง
นายจรูญ แกวมณี
นายจรูญ ชะลอม
พันจาเอก จรูญ บัวกลิ่น
นายจรูญ พิมพพันธ

หนา ๗๔
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายจรูญ ภูมิพนั ธ
นายจรูญ อุดติ๊บ
นายจรูญฤทธิ์ กมัณฑา
นายจเร ชวยดร
นายจเร นวลจันทร
นายจเร นาคจอน
นายจักกฤช พินิจกลาง
นายจักรกริช สุวรรณกูล
วาที่รอยตรี จักรกรี สาลี
นายจักรกฤษ อําพันทอง
นายจักรกฤษณ พงษพัว
นายจักรกฤษณ พิมพเทพ
นายจักรชัย ใจหนัก
นายจักรพงศ สุวรรณศักดิ์
นายจักรพงษ กิง่ โก
นายจักรพงษ ชางปลูก
นายจักรพงษ โชคชัย
นายจักรพงษ มะสะอะ
นายจักรพงษ วิจิตรพงษา
นายจักรพัน วันมหาใจ
จาเอก จักรพันธ แกวกงพาน
นายจักรพันธ แจงไพร
นายจักรพันธ ฉายสถิตย
นายจักรพันธ ดวงเลขา
นายจักรพันธ โนนทะคําจันทร
นายจักรพันธ บุตรเต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายจักรพันธ พรมทองบุญ
นายจักรพันธ รัตนศรี
นายจักรพันธ อนุชาติ
นายจักรภพ นาวงศหา
นายจักรวัฒน ติดรักษ
จาเอก จักรารินทร ลุสมบัติ
นายจักราวุฒิ ปูรณะบุตร
นายจักราวุธ ชาสงวน
นายจักราวุธ บุญอินทร
นายจักราวุธ แสงสุรินทร
นายจักรี คงสันติ
จาเอก จักรี เชื้อบุญมี
นายจักรี แดนสมปดสา
นายจักรี ศรีพุทธรินทร
นายจักรี ศิริบรู ณ
จาเอก จักเรศ มัน่ สวาทะไพบูลย
นายจักษตุพล ศรีถาวร
พันจาเอก จัตุรงค การสราง
นายจาตุรนต กสิพันธ
นายจาตุรันต มุยแกว
นายจาตุวฒ
ั น วงษจีน
นายจามร เขจรเจิม
นายจามรฤทธิ์ วิรตั นเกษม
นายจารึก จิตรสม
พันจาโท จารุ กําขันตี
นายจารุเกียรติ มาลารัตน

หนา ๗๕
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายจารุพงศ ปนสุภา
วาที่รอยตรี จารุภาส หมอมูล
นายจารุวัตร อินคง
นายจารุวิทย โดยอาษา
นายจําการ เพชรยังคง
นายจํานง อังคุระษี
นายจํานงค มันตาพันธ
พันจาเอก จําเนียร ดีหรอง
นายจําเนียร วังสาร
นายจํารัส ชูปาน
นายจําเริญ กิติยายาม
นายจําลอง นาคเคลือ
นายจําลอง ผองใส
พันจาโท จําลอง พันธุด ี
นายจําลองกิจ สุขเพิ่ม
สิบเอก จิตกร จักรศรี
นายจิตติ ดานอุดมโชติ
นายจิตติ ทุมทราย
นายจิตรกร ซาซุม
นายจิตรกร เรียงผา
นายจินดา เจเถื่อน
นายจิรชัย จั่นศรี
นายจิรเดช ขําประดิษฐ
นายจิรภัทรพร สีเมฆ
พันจาเอก จิรยุทธ พุมพวง
นายจิรวัฒน เขียวสอาด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายจิรวัฒน เขียวเหลือง
นายจิรวัฒน เชื้อตานาม
นายจิรวัฒน บัวศรียศธิยา
จาเอก จิรวัฒน ลิ้วหอง
นายจิรวัฒน วิกาศ
นายจิรวัฒน อมราภิรักขิต
นายจิรวุฒิ ประเสริฐสุข
รอยโท จิรเวชณ มีวาสนา
นายจิรศักดิ์ ชอมณี
นายจิรศักดิ์ เทียมสม
นายจิรศักดิ์ รัตนพันธ
นายจิรศักดิ์ วิหก
นายจิรศักดิ์ สันโดด
นายจิรศักดิ์ สุภารส
นายจิระชัย บุญสิงห
นายจิระพรรติ แกวมัน
นายจิรัฐกนต ระวินหรรษ
นายจิรายุ เสนาวิน
นายจิรายุส อินทะไชย
นายจีรนัย สืบโสตร
นายจีรวัฒน ทองประมูล
นายจีรศักดิ์ วงเวียน
นายจีรศักดิ์ อธิยะ
จาเอก จีระพันธ พรจันทร
นายจีระวัฒน คงพิบูลย
นายจุฑาพงษ ภูสนาม

หนา ๗๖
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเจตดนัย แกวไวยุฒ
นายเจตนา ผกาพวง
นายเจนติพันธ พุมพวง
นายเจนพนากรณ ฟูแสง
นายเจนยุทธ เสมอ
นายเจนวิทย สุวรรณประสิทธิ์
นายเจริญ ปทมเนตร
นายเจริญ พรหมมินทร
นายเจริญ สัจจานิจการ
นายเจริญพร ศรีนิธนิ ันท
นายเจริญมนต เปรมศรี
นายเจษฎา คําเครือ
นายเจษฎา เตียงนิล
นายเจษฎา โปงวงค
นายเจษฎา พันธุอไุ ร
นายเจษฎา ยืนนาน
นายเจษฎา สรนุวตั ร
นายเจษฎา สายสิงห
วาที่รอยตรี เจษฎา หมอมูล
นายเจษฎากร ทรงแสงจันทร
นายโจ แสนคํา
นายฉกาจ เพ็งศรีโคตร
นายฉลองนพ อัมพรัตน
นายฉลาด คงสุข
จาเอก ฉลาม ศรีดาราช
นายฉัตรกูล อนันทนาธร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายฉัตรชัย กระแสโสม
นายฉัตรชัย จันทรแดง
นายฉัตรชัย ชอุม เกตุ
นายฉัตรชัย ชูศรี
นายฉัตรชัย พงอุดทา
นายฉัตรชัย เรียนพิศ
วาที่รอยตรี ฉัตรชัย สุวนั นา
นายฉัตรชัย หอมเกษร
นายฉัตรชัย อุทัยแสง
นายฉัตรพงศ กิจวิถี
นายฉัตรพงศ เสมียนรัมย
นายฉัตรพล โพธิศ์ รี
นายฉัตรสุริยา ไทยถนอม
นายฉันชาติ พิมพะเลีย
นายเฉลิม ขอนดอก
นายเฉลิม ตังวรกุล
นายเฉลิมเกียรติ เทียนหอม
นายเฉลิมเกียรติ ภูดวงจิตร
นายเฉลิมชาติ เอกา
นายเฉลิมเผา แตงชัยภูมิ
นายเฉลิมพล จันทรเหลา
นายเฉลิมพล ถิ่นทะเล
นายเฉลิมพล บุญลือ
นายเฉลิมพล พูลเพ็ชร
นายเฉลิมพล เศษวงคแสน
นายเฉลิมพล สุขรุง

หนา ๗๗
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเฉลิมพล อรรคคํา
นายเฉลิมพันธ ครอบสุข
นายเฉลิมพันธ นอยสมบัติ
นายเฉลิมวุฒิ สีทา
นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค
นายเฉลียว เมฆบุตร
นายเฉลียว หลงขาว
นายแฉลม สีเทา
นายชนฑีฆา พรหมมา
นายชนมชัย แซลิ่ม
นายชนะชัย ศรีกุล
นายชนะพงษ ปะภูสะโร
นายชนะพล ไชยประเสริฐ
นายชนันธร จันทรเครือญาติ
วาที่รอยตรี ชนันพัฒน รุง แจง
นายชนาธิป พรมเกตุ
นายชนาภัทร เกิดประกอบ
นายชนินทร ตันติสุข
นายชโนภาคย วารินสะอาด
นายชยพงศ ดอกสวย
นายชยพล มีชัย
นายชยพัทธ ผองไสววงศ
นายชยุต เหมวิเชียร
นายชริน อําไธสง
นายชรินทร พวงสกุลสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายชรินทร ทองเสมอ
นายชลอ บุญเพ็ง
นายชวนชิด รุงจรัส
นายชวลิต สีมาพล
วาที่รอยตรี ชวลิต เหมนเขวา
นายชวัลกร กัวพานิช
นายชเวง กามูณี
นายชัชชัย เกาะทอง
นายชัชชัย ใจมั่น
นายชัชชัย พยัฆวิเชียร
นายชัชชาย หาญเทียม
นายชัชพงษ กําเลิศสิงห
นายชัชพงษ ตาลกุล
นายชัชราวุฒิ มะหัด
นายชัชวาล กองแกว
จาเอก ชัชวาล จันทโยธา
นายชัชวาล พุทธไธสง
นายชัชวาล วะทา
นายชัชวาลย กุณนา
นายชัชวาลย เกิดศักดิ์ณแวงนอย
นายชัชวาลย ขวัญเมือง
นายชัชวาลย พงษฉาย
นายชัดเจน ทองสุข
นายชัดชาย นาคประโคน
นายชัยชนะ โขงจําปา
นายชัยชนะ ตนศรี

หนา ๗๘
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 ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชัยชนะ ทองศรี
นายชัยชนะ ปญญายืน
นายชัยชาญ กุลเจริญ
นายชัยชาญ ทะนานนท
นายชัยชาญ สุวรรณ
นายชัยเชษฐ ธงสิบเอ็ด
นายชัยณรงค แกวมณี
นายชัยณรงค จันนวล
นายชัยณรงค ตะปดชุม
นายชัยณรงค ติบ๊ ประใจ
นายชัยณรงค รสมนตรี
นายชัยณรงค วงษเลี้ยง
นายชัยเดช ทุมรัตน
นายชัยพร คําแกว
นายชัยพล หมวดเอียด
นายชัยพันธุ สุขประเสริฐชัย
นายชัยพิชิด ถาปนแกว
นายชัยภัคฐ มัน่ คงเศวตวงศ
นายชัยมงคล ขวัญเล็ก
นายชัยมงคล ยอดสูงเนิน
นายชัยยง ศรีกะชา
นายชัยยะ มณฑาสุวรรณ
นายชัยยันต แสงจันทร
นายชัยยา อุปพงษ
นายชัยยุทธ เหลือถนอม
นายชัยยุทธ จิตตภักดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายชัยยุทธ เสียงดี
นายชัยรัตน จีนกลับ
นายชัยรัตน พลเยี่ยม
นายชัยรัตน พัฒนราช
นายชัยวัช รอดคลาย
นายชัยวัฒน ชัยพิพัฒน
นายชัยวัฒน บัวคลาย
นายชัยวัฒน ใฝคํา
นายชัยวัฒน ยอดขาว
นายชัยวัฒน ฤทธิฤ์ าชัย
นายชัยวัฒน ศรีบญ
ุ มา
นายชัยวัฒน ศรีสันติเวศน
นายชัยวัฒน เอื้อประเสริฐ
จาเอก ชัยวิชติ นามมูลตรี
นายชัยวุฒิ ศรีจติ ตรา
นายชัยศักดิ์ แซภู
นายชัยศักดิ์ ดิษฐอั๊ง
นายชัยสิทธิ์ ยิ่งอํานวยรัตน
นายชัยแสง เจนอารีวงศ
นายชัยอนันต มานะชัย
นายชาคณิศศา
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายชาคริต จิตถาวร
นายชาคริต ผลศรัทธา
นายชาคริส จันทรหว ย
นายชาญเจริญ นาคะนนท

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชาญชัย แกวประดับ
จาสิบเอก ชาญชัย ทองพันธ
นายชาญชัย เพิ่มผล
พันจาเอก ชาญชัย ภักดีนอก
จาเอก ชาญชัย วันสา
นายชาญชัย วีรปญญานนท
นายชาญชัย สํารวมจิต
นายชาญชัย สุทธะตั้ง
นายชาญณรงค สังสกุล
นายชาญณรงค สุขอิ่ม
นายชาญเดช แกวหิน
นายชาญนริศฐ อินตะวิชัย
นายชาญยุทธ จิตนอก
นายชาญวิทย โนวฤทธิ์
นายชาญวิทย โพธิไ์ ฮ
นายชาญวิทย ฤทธิ์ฤาชัย
นายชาญวิเศษ สีลากุล
นายชาตรี แกนพันธ
นายชาตรี แกวเขียว
นายชาตรี ชุมสูงเนิน
นายชาตรี ทองอินทรพงษ
นายชาตรี บุญไทย
นายชาตรี พรหมพันธใจ
นายชาตรี พานแกว
นายชาตรี รัตนมีโชคชัย
นายชาตรี สีทน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙

เรือโท ชาติชาย นาเวียง
นายชาติชาย พิมพศรี
นายชาติชาย สายปอง
นายชาติเชื้อ หลาดา
นายชาติศิริ สงเสริม
นายชานน คํามณี
นายชานนท กกสันเทียะ
นายชายแดน คงจิตงาม
นายชาริยะ ปนสังข
จาสิบโท ชาลี เจริญสุข
นายชาลี ทองยอย
นายชาลี บุญจริง
นายชาลี อินนา
จาเอก ชํานาญ ทองคําดี
นายชํานาญ ธนานุกิจ
นายชํานาญ เฟอแกว
นายชํานาญ มวงคํา
นายชํานาญ เหลาวงษา
นายชิต คําสันเทียะ
นายชิตพล สุวรรณผา
นายชิติสรรค ทองสอาด
วาที่รอยตรี ชินกร สักการะ
นายชินดนัย สายโรจน
นายชินพัฒน บุญสาร
นายชินวัตร ชาวดง
นายชินวุฒิ อาศนวิเชียร

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชิษณุ คําสังข
นายชิษณุพงศ พงษแกววีระกุล
นายชิษณุพงศ อุดคํามี
นายชุตเิ ดช ทิพยวิชนิ
นายชุมชนะ บัง้ จันอัด
นายชุมพล แดนสีแกว
นายชุมพล ตนกันยา
นายชุมพล ทาแกง
จาสิบเอก ชุมพล ปาลอนันตกุล
นายชุมพล พันธุศ รี
นายชุมพล แรงเพ็ชร
นายชุมพล สะเดา
นายชูเกียรติ์ พันธเกิด
นายชูเกียรติ กัณพัฒนะ
นายชูเกียรติ นันทราช
นายชูชัย หลอนิมติ ดี
นายชูวฤทธิ์ ยะวิญชาญ
นายชูศักดิ์ การเร็ว
นายชูศักดิ์ คนใหญ
นายชูศักดิ์ คําแปง
นายชูศักดิ์ ละอองเทพ
นายชูศักดิ์ วิชชุกรอิงครัต
นายเชวงศักดิ์ มะลิวรรณ
นายเชษฐพงศ พันธุชนื่
นายเชษฐา กันนา
นายเชษฐา หนองเหล็ก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑

นายเชาวนวัศ นิลพันธ
นายเชาวรตั น จันทรตรีย
นายเชาวรัตน กองสวัสดิ์
นายเชาวฤทธิ์ ถุงปญญา
นายเชาวลิต เสนสุกรี
นายเชาวลิต โพธิ์ศรี
นายเชิด เกื้อหนู
นายเชิดชัย กุดแถลง
นายเชิดชัย ปญญา
วาที่รอยตรี เชิดชัย ยาใจ
นายเชิดชัย เสนายอด
นายเชิดชาย เรืองฤทธิ์
นายเชิดชาย สุขอนันต
นายเชิดพงษ ขวดพุทรา
จาเอก เชิดศักดิ์ คํามูลแสน
นายเชิดศักดิ์ เซนเครือ
จาเอก เชิดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
นายเชียว พงษศรี
นายโชคชัย แกวดิลก
นายโชคชัย แกวหาญ
นายโชคชัย วิกล
นายโชคชัย เหลาอริยะ
นายโชคดี สกุลกวีพร
นายโชคประดิษฐ สายวาริน
นายไชยยันต สุขสบาย
จาสิบเอก ไชยยา เมฆกมล

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายไชยรัตน ปจจวงษ
นายไชยรัตน ระหงษ
นายไชยวัฒน ทิชาชาติ
นายไชยวัฒน ออนเถื่อน
จาเอก ไชยสิทธิ์ ประทุมมาศ
พันจาเอก ไชยา คุมภัย
นายไชยา จุยกะมุด
นายไชยา ศรีผดุง
นายไชยา สุวรรณลิขติ
นายญาณวุฒิ วิโย
นายญาโณ มุสิเกตุ
นายญานกร ธรรมวิเศษ
นายญานาธร ทองมี
นายฐกร พันระกา
จาเอก ฐนโรจน ทาสีดานิธโิ รจน
นายฐปนพงศ มงคลชัยไตรสิน
นายฐานันดร อุดมสันติสขุ
นายฐานิสร มูลดี
นายฐิติ ศรีพูน
นายฐิติกร บุญชวลิต
นายฐิตินนั ท ดิษฐนาวา
นายฐิติพงศ จงไมตรีพร
นายฐิติพงษ ชาวดร
นายฐิติพงษ เนื่องจํานงค
นายฐิติพล พลายละหาร
นายฐิติภัทร กัลปพฤกษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓

นายฐิติวฒ
ั น พัฒนใหญยิ่ง
นายฐิติวฒ
ั น พันหมืน่
นายฐิติวิชญ คงทอง
นายฑีรพล หนูทา
จาเอก ณชพร มณีแนว
นายณชพัฒน บัวระพา
นายณฐกร สอนสกุล
นายณฐนนท สูทอก
นายณฐมนัส จีนพัฒน
นายณฐวัฒน ราวัลย
นายณธัชพงศ ศรีแกว
นายณพล ทองรักษ
นายณพศร มโนชีพ
นายณรงค ดีสนั เทียะ
นายณรงค บัวแพ
จาเอก ณรงค ปอสูงเนิน
นายณรงค พงษธานี
นายณรงค พลภักดี
นายณรงค ภูแงผา
นายณรงค สุรินทร
นายณรงค เสนาคํา
นายณรงค อุทัยรัตน
จาเอก ณรงคชัย ทองลาย
นายณรงคชัย นนทชิต
นายณรงคชัย เลาหุไรกุล
นายณรงคชาญ เหิรเมฆ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายณรงคเดช ปองวัฒนากูล
พันตรี ณรงครชั ช ทองอรามชูวงศ
นายณรงคฤทธิ์ นักบุญ
นายณรงคฤทธิ์ บุญสุข
พันจาโท ณรงคฤทธิ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายณรงคฤทธิ์ เมฆขุนทด
นายณรงควิทย บุญอนันต
นายณรงคศักดิ์ กลิน่ กุสุม
นายณรงคศักดิ์ จูสุวรรณ
นายณรงคศักดิ์ เชื้อรอด
วาที่รอยตรี ณรงคศกั ดิ์ ซิม้ เจริญ
นายณรงคศักดิ์ ภูภักดี
นายณรงคศักดิ์ ศรีประมาณ
นายณรงคศักดิ์ อนุชาติ
นายณรงเดช มะณีจนั ทร
นายณรงฤทธ อุปจันโท
นายณรัฐ ทองจรัส
นายณัชญพิสิษฐ สาระลัย
นายณัชพล ผลยิง่
นายณัฎฐดนัย ประเทืองบริบูรณ
สิบเอก ณัฏฐ ภัทรพิไลรักษ
วาที่รอยโท ณัฏฐกรณ แบงรัมย
นายณัฐ เจียมเรืองจรัส
นายณัฐกิตติ์ สูงโคตร
นายณัฐดนัย นิลชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔

นายณัฐดนัย บัวนาค
นายณัฐดนัย รุง โต
นายณัฐธัญ อาทะจา
นายณัฐนันท แกวเพ็ชร
นายณัฐพงค วงคศรีจนั ทร
นายณัฐพงศ กมลศิลป
นายณัฐพงศ จงแจมฟา
นายณัฐพงศ ศรีสวาง
นายณัฐพงศ อสิพงษ
นายณัฐพงศ อําภวา
นายณัฐพงษ ทวมจันทร
นายณัฐพงษ ธรรมสุธีร
นายณัฐพงษ ปญญาแกน
นายณัฐพงษ เมตตา
นายณัฐพงษ สุขกระโทก
นายณัฐพงษ เอื้อพิริยะกุล
นายณัฐพนธ ลี้นาวามงคล
นายณัฐพร อุทัยขาม
นายณัฐพล เขียวทอง
นายณัฐพล ภูมิ
นายณัฐพล โสดาจันทร
นายณัฐภัค ธรรมสะโร
นายณัฐภูมิ กินูญ
นายณัฐยศ วงศกอม
นายณัฐรุทธิ์ สุขสัมพันธ
นายณัฐวัชต ศิริสวัสดิ์

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายณัฐวัฒน แกวภักดี
นายณัฐวัตร ทิพยนางรอง
นายณัฐวุฒิ แกวชื่น
นายณัฐวุฒิ เข็มทิศ
นายณัฐวุฒิ เทพทอง
จาเอก ณัฐวุฒิ แทนคํา
นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก
นายณัฐวุฒิ ภูจิตทอง
นายณัฐวุฒิ มณีกุล
นายณัฐวุฒิ มากสุริยว งศ
นายณัฐวุฒิ สรรพโส
นายณัฐวุฒิ สิงหปรีชา
นายณัฐวุฒิ สุระเสน
นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ
นายณัฐเศรษฐ ประดับศรี
นายณัฐสิทธิ์ ศรีเมือง
นายณัฑกร สุขชาญ
นายณัตชัย เที่ยงอยู
นายณัทกฤช รัตนศิริดําริ
นายณัทพงศ ราชพิลา
พันจาอากาศเอก ณาญวุฒิ ภาษะฐิติ
นายดนพงศ สะอาดพันธ
นายดนัย แกนใน
นายดนัย คําคุณ
นายดนัย ยี่เผติ๊บ
นายดร ศรีสวัสดิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖

นายดรินทร เกี้ยงแสนเมือง
นายดวงเดน อานนท
นายดอนเมือง พินิช
นายดาวรุง บัวจูม
นายดําเนิน อินทํา
นายดํารง มะลิวัลย
นายดํารงค ตนโพธิ์
นายดํารงค บุญกลาง
นายดํารงค พลาลาภ
นายดํารงค ศรีจันทร
นายดํารงค หมัน่ ดี
นายดํารงค อองยิ้ม
นายดํารงค อัคบุตร
นายดํารงคศิล ผิวขาว
สิบเอก ดํารงฤทธิ์ ทัตเศษ
นายดํารงฤทธิ์ หลอมทอง
สิบเอก ดํารงศักดิ์ ทองดีนอก
นายดํารงศักดิ์ อุบลนอย
นายดิเรก พงษธนานุวฒ
ั น
นายดิเรก เรืองบุตร
นายดิลก แวงโสธรณ
นายดุลยณัฐ จินดามณี
นายดุสติ นามวงศ
นายดุสติ อัปรมาตย
นายเดชอนันต กาญจนพานิช
นายเดชอุดม ชูดาํ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเดชา กะมะโน
นายเดชา ประชารัตน
นายเดชา ปาละสิทธิ์
นายเดชา พุมพวง
นายเดชา สุขสวัสดิ์
นายเดชากร แกนเมือง
นายเดชาวัต นนตบุตร
นายเดโช หนูเขียว
นายเดน ทําสุนา
นายเดนชัย รัตนพงษ
นายเดนชัย ศรีหาตา
นายเดนทยา วุน แกว
นายเดนนคร พรหมกาล
นายเดมิตร ใจบุญ
นายเดวิทย ไกยผาย
นายโดยตน วงศราชา
พันจาเอก ตนตระกูล พิมพะลา
นายตรสนัยน เยรบุตร
นายตระกูล บุญทัน
นายตรัณ หงษสวุ รรณ
นายตรีชาวัชร ทวีสขุ คณาสิทธิ์
นายตรีรตั น พูทรงชัย
นายตฤณ แกวละมุล
วาที่รอยตรี ตอตระกูล จุลมณี
นายตอลาภ อรัญวารี
นายตอศักดิ์ ทินนะพรม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘

นายติณณภพ วิลัยมาศ
นายเตียง คําพิลา
นายไตรทศ แผนใหญ
นายถนอมศักดิ์ เปยมสะอาด
นายถนัด เหลาพรม
นายถวัลยณจักษณ สนพะเนา
นายถวิล แถมวัน
จาเอก ถวิล เสียงเสนาะ
นายถานันดร ขันคลาย
นายถาวร ไทยเจริญ
นายถาวร บุญอนันต
นายถาวร เวียงยศ
นายถิรวัฒน สุขศรี
นายทชานน ศิลุจจัย
นายทนงศักดิ์ ปนแตง
นายทนงศักดิ์ มาระวิชัย
นายทนงศักดิ์ รังษีสม
นายทนงศักดิ์ ลาวตูม
นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายทรงเกียรติ วิภาสนราธร
นายทรงชัย มุคุระ
นายทรงชัย แสงทอง
นายทรงเดช ไชยปกรณ
นายทรงเดช วงศภกั ดี
นายทรงพร กุณฑลทอง
นายทรงพล จีนวงศ

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายทรงพล โชติจําลอง
นายทรงยศ กาฬบุตร
นายทรงยศ วันเพ็ญ
นายทรงรัตน จอมทรักษ
นายทรงฤทธ เอกวุธ
พันจาเอก ทรงวุฒิ บุญพันธ
นายทรงวุฒิ ปาพนัสสัก
นายทรงวุฒิ อนเขียว
นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร
วาที่รอยตรี ทวันเวช ทวันเวช
นายทวิช กสานติกุล
ดาบตํารวจ ทวิช แพงไธสง
นายทวี ชอบชื่นชม
นายทวี ชีพนุรัตน
นายทวี ปุย
นายทวี แปงปน
นายทวี รักษา
นายทวี ศรียง
นายทวี ศรีสูงเนิน
นายทวี สนนา
นายทวีชัย กังวาลภพ
นายทวีชัย ขําจุน
พันจาเอก ทวีป เชี่ยวสุวรรณ
วาที่รอยตรี ทวีพงศ บุญถนอม
นายทวีพงษ เลบานแทน
นายทวีวัฒน คงวุน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐

นายทวีศักดิ์ คําขัติ
นายทวีศักดิ์ โนนรุงเรือง
นายทวีศักดิ์ บูรพาวิจติ รนนท
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล
นายทวีศักดิ์ หนูปลอด
นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ
นายทวีศักดิ์ อาจวิชัย
นายทศพร จันทรผิว
นายทศพร ทันแลว
นายทศพร พูนสุข
นายทศพร สายฟา
นายทศพล ดําดิบ
นายทศพล เทพา
นายทศพล เสนามาตย
นายทศพล หิรญ
ั วงศ
นายทศพล อุทโท
นายทศพิธ ตออํานาจ
นายทสพร กิตติพงศพิพัศน
นายทองคํา คํารัตน
นายทองคํา จําปสี
นายทองทิน เธียรเงิน
นายทองธนา ซื่อสัตย
จาเอก ทองสุข เนตรวงศ
นายทองสุข ฤทธิคอม
นายทักขิน กองกะมุด
นายทักษ เนียมไผ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายทักษิณ รักอยู
นายทักษิณ สุขโข
นายทัชภัช กรอําพันพร
พันจาโท ทัศนศักดิ์ จิ๋วเจริญ
นายทัศนะ พานมัง่
นายทัศนัย ไมแปน
นายทัศนัย สิงหโตทอง
นายทินกร เงินออน
นายทินกร ชิณรัตน
สิบเอก ทินกร ดอนชัย
นายทินกร สีแดง
นายทินภัทร อาคาร
นายทิพดล ศรีบานชื่น
นายทิพเนตร เสนาคํา
นายทิพยอําพร คําศรี
นายทีระยุทธ มารมย
นายทุน พรมมา
นายเทคนิค เบาทอง
นายเทวรรณ ไกยกิจ
นายเทวฤทธิ์ ตนภู
นายเทวฤทธิ์ เรืองชัยภูมิ
นายเทวัต งอกวงษ
นายเทวัต เติมสายทอง
นายเทวัน เทศสวัสดิ์วงศ
พันจาเอก เทวินทร ผาสุข
นายเทศกาล กิ่งแกว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายเทิดศักดิ์ แสงโชติ
สิบเอก ไทรแกว บังสูงเนิน
จาสิบเอก ธงชัย ใจดอนมูล
นายธงชัย ตนทัพไทย
นายธงชัย เตวิน
นายธงชัย เที่ยงตรง
นายธงชัย มณีรตั นพิพัฒน
นายธงชัย เรือนศรี
นายธงชัย สมเสนาะ
นายธงชัย สังฆวาที
นายธณรรษพล จูเมา
วาที่รอยตรี ธณัฐพงษ ศิริธราธิวัตร
นายธนกร เพ็งพุฒ
นายธนกร ลิ่มสกุล
นายธนกฤต ตลับนิล
วาที่รอยตรี ธนกฤต ถือสมบัติ
นายธนกฤต บวกขุนทด
นายธนกฤต แยมประโคน
นายธนกฤต โรจนอภิรมย
นายธนกฤษ ศิริปรุ
นายธนโชติ สอนจันดา
นายธนดล ภัยนิราศ
นายธนเดช ทิพยวิชิน
นายธนเดช วงศน้ําคํา
นายธนเดช เอื้อศรี
นายธนทรัพย ขบวนงาม

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธนบัตร สงแสง
นายธนพงศ แจงเจริญ
นายธนพงศ ทับทิมไทย
นายธนพงศ บุตดา
นายธนพร ทราธร
นายธนพล เทียงคํา
นายธนพล แผนคํา
นายธนพัต วรัทอัครกุล
จาเอก ธนภัทร ทองหอ
นายธนภัทร ทิพชาติ
พันจาเอก ธนภัทร ธัญทัศพร
นายธนภัทร ปญญาชนะวงศ
จาเอก ธนภัทร สนธนอ ย
นายธนยศ ไชยเสน
นายธนยศ ยิ่งเจริญ
นายธนยศ รัตนขวัญ
นายธนรัชต บุญรัตน
นายธนวัฒน วัฒนวงษสิงห
นายธนวัฒน ศรีสุวรรณ
นายธนวัฒน สุทธิจันโย
นายธนวัฒน เสาองค
นายธนวัฒน เหลายา
นายธนวัตน มรกฎ
นายธนวิน จํานงควฒ
ุ ิ
นายธนศักดิ์ นาคสุด
นายธนสิทธิ์ แองสาย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔

นายธนเสฎฐ วิวฒ
ั นชยะกุล
นายธนะพงศ กิจประสงค
นายธนะพงษ ทับทิม
นายธนะรัชต สุยะใจ
นายธนัช ปสินย
วาที่รอยตรี ธนัญชัย คงมานนท
นายธนัฐพงค ปวงดี
นายธนัย จินตนะ
นายธนัยรัชช จันธนฉัตร
นายธนา มาศงามเมือง
นายธนากร ตงศิริ
นายธนากร ปอมนอย
นายธนากร เปมะภิญญ
นายธนากรณ หาไชย
นายธนาคม ธรรมชืน่
นายธนาธิษณ เตียบนอย
นายธนานนท ศรนรายณ
นายธนานันต สินอํานวยผล
นายธนานุวฒ
ั น มธุรส
นายธนาพงศ บัวขาว
นายธนาวี กาญจนนฤนาท
นายธนาวุธ หอมพิกุล
นายธนาศาล บุญศิริ
นายธนิก ธนศิรโชติ
นายธนิตย เขมนกิจ
นายธนิน มณีวรรณ

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธนู ภูวาดเขียน
นายธนูชัย แฝงฤทธิ์
นายธเนศ ขวัญสืบ
นายธเนศ วงคธิดา
นายธรรมกร สมรัตน
นายธรรมนูญ พิมสาร
นายธรรมนูญ หาญกลา
นายธรรมนูญ หินคํา
นายธรรมนูญ อเวรา
นายธรรมบาล ฉิมพลี
จาสิบเอก ธรรมมะ ชวยสุน
นายธรรมรักษ สิงหคะสะ
นายธรรมรัตน อนนท
นายธรรมศักดิ์ ธรรมกีรติ
นายธรรมศักดิ์ ธรรมนารถสกุล
นายธรรมศิลป ขอนพกลาง
นายธรรศ ชัยศร
นายธรากรณ ใจฟู
นายธราธร เจริญผล
นายธราพงษ คงศรีทอง
นายธวัช ขาวผอง
จาเอก ธวัช ถนอมมิตร
นายธวัช สมรจิตร
นายธวัช สิงหโต
นายธวัชชัย คําพิชัย
นายธวัชชัย คําโสภา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายธวัชชัย ชุมปลั่ง
นายธวัชชัย ดาวงษ
นายธวัชชัย ถาวรศักดิ์
วาที่รอยตรี ธวัชชัย ธรรมนารักษ
นายธวัชชัย ธัญพิชชา
นายธวัชชัย บุญเมือง
วาที่รอยตรี ธวัชชัย บุญหนัก
นายธวัชชัย ใบภักดี
นายธวัชชัย เมืองดาน
นายธวัชชัย ยอดราช
นายธวัชชัย สุวรรณรักษ
นายธวัชชัย เสนาใจ
นายธวัชชัย แสงมณี
นายธวัชชัย หิรัญญาภิรมย
นายธวัชชัย เหมทานนทชาย
นายธวัชร บุญเลิศ
นายธวัฒนชัย วิริยะภาพ
นายธวิทย จาดเมือง
นายธัชชัย สอนหาจักร
นายธัชพงศ มัจฉิม
นายธัชพล จองดี
นายธัชวิชย ขุราษี
นายธัชวิน พรหมรักษ
นายธัญญพล สุคันธรส
นายธัญญลักษณ โมรา
นายธัญญะ บุณยรัตพันธุ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธัญธการ แถมสมดี
นายธัญธร หนันอาย
นายธัญพิสิษฐ พลหาญ
จาเอก ธัญวัฒน จูมเกตุ
นายธัญวิรรธน มโนธรรม
นายธาดา จําปาแขม
นายธานินทร พิลึก
นายธานุพงษ สุระสะ
นายธารศักดิ์ ขุนแกว
จาเอก ธิฒะศักดิ์ แสนกลา
นายธิติบดินทร นิติธรรมารัตน
นายธิติพันธ ปญเศษ
นายธิติวฒ
ั น สงขทอง
นายธีรเณศ แสงแปน
นายธีรเดช พึ่งตน
นายธีรธวัช ตันธนะวรกุล
จาเอก ธีรนันท ไชยขันธ
นายธีรพงค กุลวงค
นายธีรพงศ จินดาวัลย
จาสิบเอก ธีรพงษ สงวนสัตย
นายธีรพร บุญคํา
นายธีรพล จันทรเทพ
นายธีรพล ยิ้มยอง
นายธีรพัฒน ศรีบบุ
นายธีรพันธ อรุณ
นายธีรภาพ ขาวสะอาด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘

นายธีรภาพ ยาวิชัยปอง
นายธีรยุทธ กะลูแป
นายธีรยุทธ สุมาตรา
นายธีรวัฒน ธรรมทินโน
นายธีรวัฒน พรามสุข
นายธีรวัฒน สนิทชน
นายธีรวัตร ศุภกิจอนันต
นายธีรวิทย จิตรเอื้อ
นายธีรวิทย ปรีชาวงศ
นายธีรวีร พงศธรภูริวฒ
ั น
นายธีรวุฒิ ไชยตนเทือก
นายธีรศักดิ์ ดังศรีเทศ
วาที่รอยตรี ธีรศักดิ์ ศรีไตรเรือง
นายธีรศักดิ์ สุวรรณไตร
นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ
นายธีรศานต เข็มวงศ
นายธีระชัย ชาติอดุ ม
จาเอก ธีระพงศ มูลกัน
นายธีระพงษ มนัสตรง
นายธีระพงษ เวชบรรพต
นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน
นายธีระยุทธ ศรีสุทะ
สิบเอก ธีระยุทธ คํามณี
นายธีระยุทธ แยมปรางค
นายธีระวัฒน หริง่ ระรี่
นายธีระวุฒิ แกวหีด

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธีระวุธ นามเหลา
นายธีระวุธ พิมพสา
นายธีระศักดิ์ กระจางฉาย
นายธีระศักดิ์ แกวคํา
นายธีระศักดิ์ ธันยะ
นายธีระศักดิ์ พิกากัน
นายธีระศักดิ์ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นายนคร ชอบดี
นายนคร ชื่นฤทัย
นายนครินทร กลิ่นซอน
นายนครินทร บุระคร
นายนครินทร อาแว
นายนนทชา สุนทรพฤกษ
นายนนทธวัช ผลาผล
นายนนทปวิธ อินทรใจเอื้อ
นายนนทสิทธิ์ ศิริมนตรี
นายนนธิวัฒน คําโล
นายนพดล แกวกาศ
นายนพดล แกวคุณ
นายนพดล ขาวสําอางค
นายนพดล คําหวาน
นายนพดล ชัยหาทับ
นายนพดล นาคสินธุ
นายนพดล นามโน
นายนพดล บัวทอง
นายนพดล บํารุงเขต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายนพดล ปนทรัพย
นายนพดล เพียเอีย
นายนพดล ฟองกําแหง
นายนพดล วงศละคร
จาเอก นพดล วีระ
นายนพดล สาระฆัง
นายนพดล หัตถกรรม
นายนพนคร ศิริสวัสดิ์
นายนพนันท ศฤงคาร
นายนพพงศ กองไชสง
นายนพพร ตัง้ ตระกูล
นายนพพร แผวชนะ
จาเอก นพพร พันกิจ
นายนพพร เฟองจันทร
พันจาเอก นพพรรณ เทพประสาร
วาที่รอยตรี นพรัตน ประเสริฐ
วาที่รอยตรี นพรัตน ยิ้มหอย
จาเอก นพรัตน โยธานันท
นายนพรุจ บุตรชาลี
พันจาเอก นพวุธ บุญบุตร
สิบเอก นภนต บุญโมะ
นายนภสิทธิ์ เกียรติหริ ัญกุล
นายนรเทพ สังขวรรณะ
นายนรเศรษฐ ผาวิชัย
นายนราธิป สิทธิสธุ ี
นายนราฤทธิ์ ฟุงสุข

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายนราศักดิ์ จันทรลุทิน
จาเอก นรินทร ดงดินออน
จาเอก นรินทร สกุลณี
นายนรินทร พุทธวงษ
นายนริศ มั่นคง
นายนริศ ออนละมูล
นายนเรนทร ผดุงทอง
นายนเรศ กิติอาษา
นายนเรศ คําแกว
นายนเรศน อาทิตยเที่ยง
นายนฤชา แกวสอาด
นายนฤดล เกษมรัตน
นายนฤนารถ สานอก
นายนฤบล มณีเนตร
นายนฤศร สําราญ
นายนวพร นอยนอนเมือง
นายนวพล วีริยางกูร
นายนวลจันทร จันปญญา
นายนัครินทร แสงมณี
นายนัฐพงษ กันทะมา
นายนัฐวัฒน คําพุทธ
นายนัฐวุฒิ สมัครพงศ
วาที่รอยตรี นัตพล พลายบัว
นายนัทธนนทบงกช สุทธิมาศมงคล
นายนันทชาติ หมองคํามี
นายนันทพงษ บาลประสงค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒

นายนันทพจน บุญประสิทธิ์
นายนันทวัฒน ชํานาญพันธ
นายนาฝ อิสรพงศพันธ
นายจีรวัชร หลานวงศ
นายปยะ ไชยวุฒิพงศ
นายนาวา บุดดา
นายนาวิน บึงไกร
นายนาวิน ผลาผล
นายนาวิน สิงหชํานาญ
นายนาวิน เหมันต
นายนาวี กรีธาทรัพย
นายนาวี แหลงสิน
นายนําโชค ประทีปณถลาง
นายนิกร ดวงกลาง
นายนิกร พัดมาน
นายนิกร สุขจําลอง
นายนิกร แสนวา
นายนิคม การสมมิตร
นายนิคม แกววันดี
นายนิคม นันทรัตน
พันจาเอก นิคม บุญมี
นายนิคม พรมลาไชย
จาเอก นิคม เภาพาน
นายนิคม มุลติ า
นายนิคม เรืองศิลป
นายนิคม สมใจ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายนิจสินธุ จิตหาญ
นายนิซูใฮมิง สาคอ
นายนิติ สังกะสิงห
นายนิติกร กิตนิ าม
นายนิติกร ทรัพยประดิษฐ
นายนิติการณ ยะจันโท
นายนิติธรรม อภิวงค
นายนิตินัย อุทัยรังษี
จาสิบเอก นิติพงษ สงทวน
นายนิติรัฐ คีรวี รรณ
นายนิธิโรจน เกษมีฤทธิ์ขจร
นายนิธิโรจน ธนะเดชวงศวนิช
นายนิธิศ ชาญเชาว
นายนิพนธ ตนจาน
นายนิพนธ ธนพัฒนศิริ
นายนิพนธ ประเสริฐศักดิ์
นายนิพนธ เพิ่มพูล
จาเอก นิพนธ วงพงคํา
นายนิพิฐพนธ ฤกษรุจิพิมล
นายนิมาร เบญนิมะ
พันจาเอก นิมิตร บุญหลา
นายนิมติ ร เพ็งอุดม
นายนิยม พานิชกุล
นายนิยม มูลไธสง
นายนิยม หาญสิงห
นายนิยมวิชช อุยเอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔

นายนิรนั ด ทวีกุล
นายนิรนั ดร คชพงษ
นายนิรนั ดร จันทรไพสิษฐ
นายนิรนั ดร ศรีธูป
นายนิรนั ดร สิงหแจม
นายนิรนั ดร อาทรกิจ
นายนิรนั ดร อาทิตยเที่ยง
นายนิรุจน นวลศรี
นายนิรตุ ติ์ มงคลสุข
นายนิรตุ ติ์ สาดา
นายนิรทุ ธิ์ หีตเพ็ง
นายนิรธุ วอแพง
นายนิรุฬภ โรจนพวง
นายนิโรจน บัวศรี
นายนิโรจน เพ็ญเขตรกรณ
นายนิโรจน สวนาการณ
สิบเอก นิโรจน หุน แกว
นายนิวัช เวียงนนท
นายนิวัชชัย แกวนอย
นายนิวัฒน ดอนซุยแป
นายนิวัฒน เดชะผล
พันจาเอก นิวฒ
ั น บกสูงเนิน
นายนิวัฒน พรหมศรี
นายนิวัฒน พวงสอาด
นายนิวัฒน อินสอาด
พันจาเอก นิวตั ร ภูสากล

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายนิวัตร มะสุใส
นายนิวัติ ตราชู
นายนิศิษย ไกรยราช
นายนิสนั ต สะทานธรนินทร
นายนิสติ มากมี
นายนิอาหะมะ หะยีแวสามะ
วาที่รอยตรี นุกูล สัมฤทธิสุทธิ์
นายนุกูลกานต เชิงสะอาด
นายนุชติ สังขใจ
นายเนตร โกสุมา
นายเนรมิต มูลวงศ
นายแน็น ลาหมีด
นายบงกช ใหญวงศ
นายบพิต เสาวรส
นายบพิธ ขาลวงศ
นายบรม แสงจันทร
จาเอก บรรจง ชาติพันธจนั ทร
นายบรรจง ยั้งใจ
นายบรรจง ศรีโย
นายบรรจง หอธรรมกุล
นายบรรเจิด กองพูล
นายบรรเจิด ทองชูใจ
จาสิบตํารวจ บรรชา ศรีสวุ อ
นายบรรดาศักดิ์ สิทธิวงค
นายบรรทมศีลธ สุขปลั่งสดใส
นายบรรพต ประสงคทรัพย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖

นายบรรพต ปน แกว
นายบรรพต สวัสดิผล
นายบริพนั ธ ขันทอง
นายบวร วิบูลยธนทรัพย
นายบัญชา การกาวี
นายบัญชา แขงขัน
นายบัญชา พลพิทักษ
นายบัญชา รัตนสมบัตทิ วี
นายบัญชา สุวรรณกาญจน
นายบัญชา อุทธโยธา
นายบัญญัติ อูศ ิริ
นายบัญฑิต ลิ่มประสิทธิ์
นายบัณฑิต จิตตะระ
นายบัณฑิต ฉัตรเงิน
นายบัณฑิต บุญพิทักษ
นายบัณฑิต ผลาหาญ
นายบัณฑิต ไหมทอง
พันจาโท บันจบ มาภา
พันจาเอก บันเทิง มวงศรี
นายบารมี กิจจานุลักษ
นายบารอกัตชา บิลลาติปชา
นายบาเรียน บุญราศรี
นายบําเพ็ญ ปญญา
นายบุญเกิด ขุมทอง
นายบุญเกิด ชะทา
นายบุญเกิด มณฑล

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบุญเกิด หนองกุม
นายบุญจันทร ไกรนอก
นายบุญจันทร ฝายสูน
จาสิบตํารวจ บุญเจิด ผิวบาง
นายบุญเจิด ยั่งยืน
นายบุญชวย ไคลคลา
นายบุญชวย นิยมสัตย
นายบุญชัย สารีอาจ
นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล
นายบุญโชค งามนอก
นายบุญถิ่น พันธฤทธิด์ ํา
นายบุญทอง โพธิ์สาร
นายบุญทํา แกววิเชียร
นายบุญธรรม กลีบจําป
นายบุญธรรม ขอนทอง
จาเอก บุญธรรม บุญสุข
นายบุญนํา จิตตมาศ
นายบุญพา วินารัตน
นายบุญมี ศรีไพบูลย
นายบุญยงค แปงสอน
นายบุญยงค ผากงคํา
นายบุญยิน เนือ่ งเหมย
จาเอก บุญยืน เชียงแสน
พันจาโท บุญรวม คะชะนา
จาเอก บุญฤทธิ์ กลางประพันธ
นายบุญฤทธิ์ ใจไว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘

นายบุญฤทธิ์ ยิง่ ยง
นายบุญฤทธิ์ วิลัยรัมย
นายบุญลักษณ บุญเรือง
นายบุญลือ พวงประโคน
นายบุญสง ปทมพงศพร
พันจาเอก บุญหลวง นิวาส
พันจาเอก บุญหลาย โพธิ์รนิ ทร
นายบุญเหนือ เมืองรี
นายบุญโฮม ทองอม
นายบุรชัย อินทระชัย
นายบุรัสกร กองทอง
นายบุรนิ ทร จันทรา
นายบุรมิ เหล็กคงสันเทียะ
นายบุษกร อําพรรณทัต
นายบูรชัย นัดทะยาย
นายเบิกชัย นิลปานันท
นายปกรณ เกษทรัพย
นายปกาสิต มณีลงั กา
นายปฎิภาณ ปตรัมย
นายปฏิพันร สุกดวง
นายปฐม ประเสริฐผล
นายปฐมฌาน จงประเสริฐ
นายปฐมพงศ กามนต
นายปฐมพงศ ปานสุวรรณ
นายปฐมพงษ ไชยพิมพ
นายปฐมพงษ หลาพรหมศิริกุล

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปฐมพร ยังทัต
นายปณัฎฐ จิระสมบูรณ
นายปยุต เรืองรัตน
นายปรมินทร แสงศักดิ์สิทธารถ
นายปรเมธ เย็นประโคน
นายปรเมศร ธานีรตั น
นายปรเมศว เสียวสุข
นายปรเมศวร แกวหนองเสม็ด
นายปรเมศวร ทิวสกุล
นายปรเมศวร เทศแกว
นายปรเมษฐ แสงศักดิ์สิทธารถ
นายประกอบ กาซันการัดชอ
นายประกอบกิจ คําชนะ
นายประกาศิต ชะยุมาตร
นายประกาศิต แสงสวาง
นายประกิต จันทรนอย
นายประคูณ สาระศาลิน
นายประจวบ มาตา
นายประจวบ วงษทอง
นายประจวบ หินแกว
นายประจักษ สุกุมาลย
นายประชัน สุวรรณโค
นายประชา ชูดี
นายประชา ทุน ใจ
นายประชา สถิตอินทาพร
นายประชาชาติ ไชยอุปละ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐

นายประเชิญ เร็วสา
นายประดับ ฤกษสมิต
นายประดิษฐ คณารส
นายประดิษฐ ธนูชาญ
นายประดิษฐ ไวยพันธ
นายประดิษฐ ศรีหนาจ
นายประถม ชายศรี
นายประทิน ชืน่ จิตต
นายประทีป ดวงคํา
นายประทีป ปญญา
พันจาเอก ประทีป พจนสิทธิ์
นายประทีป สีลาแสง
นายประเทศ เอี่ยมมี
นายประเทียน ผันรักษ
นายประเทือง บุญสิทธิ์
นายประเทือง พวงแกว
นายประพจน สายทอง
นายประพนธ จันทรี
นายประพร พลศักดิ์
นายประพันธ จันทโชโต
นายประพันธ นันทะเพชร
นายประพันธ เวารัมย
นายประพันธ หิรัณยบรรณสาร
นายประภัทรพงศ ทางทอง
นายประภาส ไกแกว
นายประภาส คํากิง่

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประภาส เทียนประทีป
พันจาตรี ประมวล มีหา
พันจาเอก ประมวล ยันบัวบาน
นายประมวล สุรินทะ
จาเอก ประมินทร สาระพันธ
นายประยงค กิง่ จันทร
นายประยงค แกววงษ
นายประยุทธ จันทรพิทักษกุล
นายประยุทธ จินดาดํา
นายประยุทธ ศรีโยธา
นายประยูร เชียรรัมย
นายประยูร สวยกลาง
นายประยูร สิขวิ ัฒน
นายประวัติ ยางธิสาร
นายประวิช สุทธศรี
นายประวิทย แกวทอง
นายประวิทย คุณวัชระกิจ
นายประวิทย ธรรมกุล
นายประวิทย ฟองสุวรรณ
นายประวิทย ศรีวะรมย
นายประสงค คงนวม
จาสิบเอก ประสงค คุมศักดิ์
นายประสงค นามเมือง
นายประสงค โพธิ์ผาน
นายประสงค ใยสวาง
นายประสงค เลื่อมใส

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒

นายประสพชัย ขุนชิตร
นายประสพชัย แขกออย
นายประสาทศิลป รัตนวงศ
นายประสาน แกวอินทร
จาสิบเอก ประสาร กิติอาษา
นายประสาร ทองศรีทอง
นายประสิทธิ์ กองวงศ
นายประสิทธิ์ มีชัย
นายประสิทธิ์ วัดศรี
นายประสิทธิ์ สุขทิพย
นายประสิทธิชัย ชัชวาลย
นายประสิทธิชัย นางาม
นายประสิทธิ์พร ชูไฝ
นายประเสริฐ แกวมะ
นายประเสริฐ จงฤกษมงคล
นายประเสริฐ ชัยแกว
นายประเสริฐ นบนอบ
นายประเสริฐ วองไวเจริญสุข
นายประเสริฐ สายงาม
นายประเสริฐ เหลารัตนศรี
นายปรัชญา ดวงนางรอง
นายปรัชญา เผือกเล็ก
นายปรัชญา วารี
นายปราโมช ขําคํา
นายปราโมทย ค้าํ ชู
นายปราโมทย ฆารชม

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปราโมทย ฟุงสุข
นายปราโมทย ภูประเสริฐ
นายปราโมทย รุง สวาง
นายปราโมทย สีหะอําไพ
นายปริเชษฐ เทพบุญศรี
นายปริญญา งวนทอง
พันจาเอก ปริญญา จันทรขจร
จาเอก ปริญญา ปตพรรณา
นายปริญญา มั่นพลศรี
นายปริญญา วัฒนา
นายปริญญา ศรีระษา
นายปริญญา สุธรรมปวง
นายปริตตะ ปานวุน
พันจาตรี ปรินทรวฒ
ั น พวงจั่น
นายปรีชา กันฑะวงค
นายปรีชา แกวกําเนิด
นายปรีชา แกวขวานอย
นายปรีชา คํานวนดี
นายปรีชา จันทบูรณ
วาที่รอยตรี ปรีชา เจริญศิริ
นายปรีชา ไทยขํา
พันจาอากาศเอก ปรีชา นามวงศ
นายปรีชา บุญจันทร
นายปรีชา ประชาชู
จาเอก ปรีชา พนาดร
นายปรีชา มากแกว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔

นายปรีชา มุงกุง
นายปรีชา หมีทอง
นายปรีชา หาญรบ
นายปรีชา อยูละออ
นายปรีชาชาญ แกวนุย
นายปรีชาชาญ มหาธนไพศาล
นายปรีชาพล ศิริพร
นายปรีชาวุฒิ นาคเพชรพูล
นายปรีดา คะอังกุ
นายปรีดา คูณวงษ
นายปรีดา ดอนไพร
นายปรีดา ศิลปประเสริฐ
นายปรีดี ปตตานี
นายปลวัชร บุตดีวงษ
นายปวเรศร กรุกรัมย
นายปวัฒน เสวกพยัคฆ
นายปญญกิจ มณีโชติ
นายปญญา ผันดอนดู
นายปญญา ศรีใจปอ
นายปฐวี อินเกิด
นายปณณวิชญ ณรงค
นายปณวรรธณ ทองหลอ
นายปศจิกรณ นวนนาง
นายปาณรวัฐ ศรีระบุตร
นายปารณัท รุจิชยากูร
สิบเอก ปติพงษ วิเศษวงษา

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปยพงษ กันยาสนธิ์
นายปยพฤกษ คําจันทร
นายปยพัทธ กวาวสิบสอง
นายปยภัทร ดงนอก
นายปยมิตร หงษอดุ ร
นายปยวิรุฒ ศรีนาง
นายปยะ จันทรสม
นายปยะ พวงพันธ
จาเอก ปยะ ภาคะไชยะ
นายปยะดิษฐ ชิณวัฒน
นายปยะเดช ดวงเงิน
นายปยะพงศ ชูรตั น
นายปยะพงษ จักอะโน
นายปยะพงษ ยนตชัย
นายปยะราช คุณอุดม
นายปุณณเมธ บุญลือ
นายเปรม บุญยืน
นายเปรมกมล ผางแพง
นายเปรมปรีดา กงนะ
นายเปรมศักดิ์ แพรแกว
นายเปยก เวียงฆอง
นายเปยมศักดิ์ บํารุงสุข
นายเปยมศักดิ์ พึ่งโพธิ์
นายผจงศักดิ์ เอกเผาพันธุ
นายผจญ จันทรออน
นายผจญ สุวรรณเพ็ชร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕

นายผดุงเกียรติ บุพศิริ
นายผดุงชาติ ประทุมมาลย
นายผดุงศักดิ์ ปาทา
วาที่รอยตรี ผดุงศักดิ์ เสนา
นายเผด็จ ปะโนรัมย
นายเผดิม ลอยขวัญ
นายพงคศกั ดิ์ ธรฤทธิ์
นายพงคศกั ดิ์ รินรักษา
นายพงศกร กันสุทธิ
นายพงศกร คํามาโต
จาสิบตํารวจ พงศกร
สถาพรบํารุงเผา
นายพงศกร สมพงษ
นายพงศชัย ปานะโปย
นายพงศธนัช บัวชาติ
นายพงศธร ใจแนน
นายพงศธร ขายสุวรรณ
นายพงศธร ชัยศิริ
นายพงศธร ปนะถา
นายพงศธร สิ่งสําราญ
นายพงศธร เหมแดง
นายพงศพล เทือกทา
นายพงศพันธ จันทะจวง
นายพงศมรุต วันเพราพริ้ง
นายพงศศรัณย มวงรุง
นายพงศศกั ดิ์ มากสังข

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพงศศกั ดิ์ ศรีจริยา
นายพงษชัย คําเผือ
นายพงษประพันธ บุตรเนตร
นายพงษพัฒน ถีระพงษ
นายพงษพันธ ชูสวุ รรณ
นายพงษพิทักษ ศรีอดุ ม
นายพงษภัทร จันทรตรี
นายพงษฤทธิ์ ธารสวิง
นายพงษวนัย ชัยศรี
นายพงษศักดิ์ ชัยวงศ
นายพงษศักดิ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
นายพงษศักดิ์ บุษเนียร
จาเอก พงษศักดิ์ ประทุมตัง
นายพงษศักดิ์ มิ่งขวัญ
นายพงษศักดิ์ ศรีเพชรดี
นายพงษศิริ เชาวลิต
นายพงษสันติ์ เสตพันธ
นายพจน แกวตา
นายพจน อาจหนองหวา
นายพจนันทน สุริยเกตุ
นายพจนารถ ราชมุณีสุข
นายพชร ขันธศรี
นายพชร ศรีแพนบาล
นายพชร เฮงเจริญ
นายพนม บัตรประโคน
นายพนม ปานศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗

นายพนม พรหมมา
จาเอก พนม ยงยุทธ
นายพนม ศรีพิกุล
สิบเอก พนม สุราษฎร
นายพนม แสนหาญ
นายพนัสพงษ ปวุตนิ ันท
นายพยุงเกียรติ ผกามาศ
นายพยุงศักดิ์ บุญมี
นายพร กองแกว
นายพรเกียรติ เอกธนันทกลุ
นายพรชัย เกื้อภักดิ์
นายพรชัย ตรีรัตน
นายพรชัย ทาลา
นายพรชัย ธงอาจ
นายพรชัย ผดุงสุข
นายพรชัย สังขสัจจธรรม
นายพรชัย แสนเสิก
นายพรเชิด หนูเหมือน
นายพรไชย ริยาพันธ
นายพรเทพ ฉาบกังวาล
นายพรเทพ เหมทานนท
นายพรเทพ อโณทยานนท
นายพรนรินทร ภูครองหิน
นายพรพจน สมันกสิวิทย
นายพรพิทักษ สาเสน
นายพรพิรมย พรมแสง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพรภิรมย ศรีรักษา
นายพรเลิศ สุขวงศ
นายพรศักดิ์ คําเอียด
จาเอก พรศักดิ์ ทายะ
นายพรศักดิ์ วงคมหา
นายพรสวรรค วรสิงห
นายพรหมุนี ศรีสุนนท
นายพฤฒินันท ไชยบุญเรือง
นายพฤทธิกร กองตุย
นายพลเทพ ศรลัมพ
นายพลรัตน คูสมบัติ
นายพลวัฒน ศรีประชากร
วาที่รอยตรี พลวัต ชะลอชล
จาเอก พลสินธุ หูไธสง
นายพลายุทธ ธรรมบุตร
นายพศวีร บุญเรือน
จาเอก พสุรัช วัฒนศิริ
นายพักรบ หิรัณยรัศมี
นายพัชระ ชนะสาร
นายพัฒน อุทัยสา
นายพัฒนชัย ใจจิต
นายพัฒนพงค ทิพยวงค
นายพัฒนพงศ เสียงล้ํา
นายพัฒนพงศ บุญยิง่
นายพัฒนพงษ แสงสุพรรณ
นายพัฒนพงษ ผุยมูลตรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙

นายพัฒนภมู ิ ยอดสะคุณ
นายพัฒนศักดิ์ สูข วัญ
นายพัทธนันท แดงทองดี
นายพันธ สายบุตร
นายพันธกร หนูเสมียน
นายพันธกานต สิงหแกว
นายพันธกานต อาสาสรรพกิจ
นายพันธศักดิ์ เกตุแกว
จาเอก พัลลภ บุญเสริฐ
นายพัลลภ มวงไหมทอง
นายพัสกร ประดับสุข
จาเอก พาณิช จันทคาม
นายพาณิชย บุญยู
วาที่รอยตรี พาณุพงศ ขันทะ
นายพานิช พลล้ํา
นายพิคิด สุริยหงษ
นายพิจิตร ฉัตรสุวรรณ
นายพิชัย เกตุทอง
นายพิชัย แกวทาสี
นายพิชัย แปนทอง
นายพิชัย เพ็ญมาศ
นายพิชิต ทาเรือรักษ
นายพิเชฐพล สามพัน
นายพิเชษฐ แกวบุญเรือง
นายพิเชษฐ พรหมเช็ก
นายพิเชษฐ ไหวติง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
สิบเอก พิเชษฐ เกตุหิรญ
ั
นายพิเชษฐ สรอยบุดดา
นายพิณ แปนสุขา
นายพิตรพิบูล เสาวกุล
จาเอก พิทยา ชูสงแสง
นายพิทยา นวลทอง
นายพิทักษ คําอยู
นายพิทักษ ธนาคุณ
นายพิทักษ ปวงคําใจ
นายพิทักษ ปุยฝาย
จาสิบโท พิทักษ พลเยี่ยม
นายพิทักษ วรรณวงศ
นายพิทักษ สอนสุภาพ
นายพิทักษ โสระมรรค
นายพิทักษ หนอแกว
นายพิทักษพงศ อูสูงเนิน
นายพินิจ วรโยธา
นายพิบูลยศักดิ์ คําอาจ
นายพิบูลยศักดิ์ วรพิบูลยศกั ดิ์
นายพิพฒ
ั น วงศสุทธิรตั น
นายพิพัฒน สมพงษพานิช
นายพิพัฒนพงศ พลเยี่ยม
นายพิมลชัย สินลูกจันทร
นายพิรัชย ศรีราม
นายพิริยะ ทองอารีย
นายพิศณุ เจียมสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑

นายพิศาล โมรา
นายพิศาล สิงหโตวรรณา
นายพิศาลศักดิ์ ทีบตุ ร
นายพิศิษฎ วรรณสุทธิ์
สิบเอก พิศิษฐ สุนสิน
นายพิศุทธ หนูแกนเพ็ชร
นายพิษณุ ดวงกองเงิน
นายพิษณุ เนียมชัยภูมิ
นายพิษณุวัฒน จัมปะโสม
นายพิสัย เที่ยงผดุง
สิบเอก พิสิฎฐ สุทธหลวง
นายพิสิฐชัย เมฆอรุณ
นายพิสิษฐ ลอกไธสง
นายพีรพงษ เวฬุวนารักษ
นายพีรพล ใจมา
นายพีรวัชร บุญมี
นายพีระ วจนานวัช
นายพีระพงศ เทพบัญชา
นายพีระพงษ สงกลาง
พันจาเอก พีระวัฒน จันทสิทธิ์
นายพีระวัฒน ตระกูลคุณจักร
นายพีระศักดิ์ โชติจาํ ลอง
นายพีระศักดิ์ วุฒเิ สลา
นายพุฒิฎพงศ พุมประทุม
นายพุฒิพงศ โรจพิทักษเลิศ
นายพุทธพงษ สุพงษ

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
พันจาเอก พุทธมินทร ภูษติ
จาเอก พูนธรัตน โพนทา
นายพูนลาภ ศกุนะสิงห
นายพูนสิน เจือมประโคน
นายพูลสวัสดิ์ ใจมูลวงศ
จาเอก เพ็ชร ประดับคํา
นายเพ็ชร อูเมืองคํา
นายเพชรนคร แสรกาํ ปง
นายเพชรรัตน บุณยรัตพันธ
นายเพิ่ม ภักดีการ
นายเพิ่มยศ ปน ประดับ
นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล
นายไพฑูรย กุมแกว
นายไพฑูรย ทามี
นายไพฑูรย นิยะกิจ
นายไพฑูรย สุขจิตร
นายไพฑูรย อวมเชื้อ
นายไพฑูรย อินทรใจเอื้อ
นายไพฑูลย ปญญาเดชานนท
นายไพทูรย พูลกลาง
พันจาโท ไพทูรย โสภาพล
นายไพทูล จันทร
นายไพทูลย อะทาโส
นายไพบูลย ทับทิม
นายไพบูลย นนศรีภกั ดิ์
นายไพบูลย รืน่ เริง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓

จาเอก ไพบูลย สอนดงบัง
นายไพรลา ทานะขันธ
นายไพรวัลย คําเกิด
จาเอก ไพรวัลย ทะนาศรี
จาเอก ไพรวัลย บุญเทพ
นายไพรสน อุทธบูรณ
นายไพรสนธิ์ แพงทิพย
นายไพรัก โคตะยันต
นายไพรัช คนงาม
นายไพรัช พลขันธ
นายไพรัชต โกศล
นายไพรัตน บูรณศิลป
จาเอก ไพรัตน สอนพร
จาเอก ไพรัตน เหมพลชม
นายไพรุธ พันธภูมิ
นายไพโรจน พงษตุย
จาเอก ไพโรจน สาระยาน
นายไพโรจน สุจินดา
นายไพวรรณ สุภะดี
นายไพศักดิ์ ชูไกรไทย
นายไพศาล แคดํา
นายไพศาล ทามี
นายไพศาล พวงพิศ
นายไพศาล แสงจันทร
นายเฟองศาสตร นรารัมย
พันจาเอก ภคพงษ ปานกอง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายภคพล วชิระคงสุข
นายภครัฐ รัตนพลแสน
นายภควัต พึ่งตัว
นายภมร แพงกุล
นางสาวภรณนรา คงประเทศ
นายภราดร ชอสะอึก
นายภราดร หาญสุริย
นายภักดี ติยะบุตร
นายภัค บุตรหมื่น
จาสิบเอก ภัคพล เวียนเปะ
นายภัควี เทียนไชย
นายภัทกร วงษนาค
นายภัททภูมิ ภูมิบาลล
พันจาเอก ภัทธร จารุตันติ์
นายภัทธาวุธ สายสอาด
นายภัทรเดช ฝนกาญจน
นายภัทรนันต กันทา
นายภัทรพล บัวหอม
นายภัทรพล บุญยงค
วาที่รอยตรี ภัทรพล สาขี
นายภัทรภณ อุดใจ
นายภาคภูมิ กฤตยาจามร
นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร
นายภาคภูมิ ยอดกิตติ
นายภาคภูมิ สิงหโทราช
นายภาคิน ชัยแกวแม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายภาณุพงศ ผิวพิมพดี
วาที่รอยตรี ภาณุมาศ เบ็ญอาลี
นายภาณุมาศ ภูพุม
นายภาณุวงศ วรรณศิริ
นายภาณุวฒ
ั น กมล
นายภาณุวฒ
ั น ดวงสัมพันธ
วาที่รอยตรี ภาณุวัฒน สรอยศรีสุข
นายภานุพงษ ชุมนวน
นายภานุพัฒน บุญลอย
นายภานุมาศ โนนกอง
นายภานุวัฒน สมวงศ
นายภารดี กอบกิจ
นายภาวัฑ ชโนวรรณ
นายภาวัต ยิ้มยอง
นายภาวิต ผาพรม
นายภาษิต ทิพอุตร
นายภาสกร คําสุวรรณ
นายภาสกร รอดจันทร
นายภิเชษฐ บุตรรักษ
นายภิญโญ จูสี
นายภิญโญ ประเที่ยง
นายภิญโญ พงษธา
สิบเอก ภิพัฒน จรูญชาติ
นายภิรมย กังประโคน
นายภิวรรษ กุลจิตติอัมพร
นายภีระวัฒน แสนวัง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายภุชงค ชิณวงศ
นายภูกิจ ศรีทองสุข
นายภูชิต พลอาษา
พันจาเอก ภูธร ดวงสิงหชยั
จาเอก ภูมินทร พิเคราะหแน
นายภูมินทร ฟาสวาง
นายภูมินทร เฟองฟุง
นายภูมิประพันธุ โตชัยภูมิ
จาเอก ภูมิพัฒน พลมาตย
นายภูมิพัฒน อาสนะ
นายภูมิศิริ สิมสาร
นายภูริทัต วงษนิพนธ
นายภูริภัทร จงสงากลาง
นายภูวดล เฉลิมพล
นายภูวดล สาริบตุ ร
นายภูวนัย จันทีนอก
นายภูวนารถ เฝาสันเทียะ
นายภูวเนศวร ศิริพงศาวลี
นายมงกุฏ ตรีเงินกุล
นายมงคล ทิพวัน
นายมงคล นนทะบุตร
นายมงคล ผลไม
นายมงคล พวงบุญชู
นายมงคล ภวาระศรี
นายมงคล ภูโบราณ
นายมณฑล มะลารวม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗

นายมณฑล ศรนารายณ
นายมณฑล สุวรรณกิจ
นายมณเฑียร กอนทอง
นายมณเฑียร ดวงจิตตเจริญ
นายมณเฑียร เลาหประเสริฐ
นายมณู ออนแปน
นายมนตชัย เทียมสอน
นายมนตชัย มุง อุทุม
นายมนตชัย สอนเจริญผล
นายมนตรตั น เขียวสะอาด
นายมนตรี ดอนชารี
นายมนตรี ทินโนรส
นายมนตรี น้ํายาทอง
นายมนตรี มณีวงษ
พันจาเอก มนตรี มวงทํา
นายมนตรี ศกุนตะประเสริฐ
นายมนตรี สงพัฒน
นายมนตรี สวางปญญา
นายมนตรี สิงหทอง
นายมนตรี หอพัฒนาวุฒวิ งศ
นายมนตรี อารีย
นายมนพ กอสกุล
นายมนัส เกตุสมบูรณ
นายมนัส ภูนาสูง
นายมนัส วงศกาศ
นายมนัส สุพรรณ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายมนัสศักดิ์ ศรีกรณียกิจ
นายมนูญ ฉันทะ
นายมนูญ สมุทรชีวะ
นายมนูญศักดิ์ อุน คํา
นายมนูศักดิ์ เขาเรียง
นายมโนชา จงหมืน่ ไวย
นายมรกต ศรีสุข
นายมรุตม รักษาธรรม
นายมวล ประโคศรี
นายมะซอเร วาเยะ
นายมะซาตา แยแล
นายมะตอเฮ บากา
จาเอก มัฆวาฬ เกษกุล
นายมัดทาย กันทะแบน
นายมัธยศักดิ์ ตุลยนิษก
นายมั่น คงดี
นายมัสลัน แวสีลา
นายมาซือลัน อาเดะมะ
นายมานพ คําโลห
นายมานพ เครือวรรณ
นายมานพ จิตแมน
นายมานพ ประวัตวิ ิไล
นายมานพ ปานสาคร
นายมานพ แสงแพง
นายมานะ พูลเพียร
นายมานะ สลับสี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายมานะ อุบล
นายมานัด ขําสุข
นายมานิตย บุญมี
นายมาโนช แกวเขียว
นายมาโนช ฆารพันธ
นายมาโนชญ เรืองตื้อ
นายมาโนชต ราชาโคตร
นายมามะรอพี บือราเฮง
นายมารุด ใยแกว
นายมารุต กลมเกลี้ยง
นายมารุต ชาวสวน
นายมารุต ธีระวัชโรทัย
นายมารุต นาสิงขันธ
เรือโท มารุต สมวงศ
นายมารุต สากลวารี
นายมาสพงศ ฉิมออย
นายมิ่งมงคล แกวชวย
สิบตํารวจเอก มิตรชาย ศรีลาชัย
นายมีชัย ตําแอ
นายมีชัย ยุวศิริกุลชัย
นายมูหมัดยากี ผดุง
นายมูหะมะ สาแล
นายมูฮมั หมัดยาการียา คาเดร
นายมูฮํามัดอัสมี ตาเละ
จาเอก เมฆินทร ดวงฉีด
นายเมธา ญาดี

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเมธา ผารัตน
นายเมธาวัส พลจัตุรัส
นายเมธาวุฒิ แดงถาวร
นายเมธาสิทธิ์ ชินายศ
นายเมธี ใจศรี
นายเมธี ทองจันทร
นายเมธี ทักษิณ
นายเมธี ภูมิภักดิ์
นายเมธี มณีชัย
นายเมธี สิงขุดร
พันจาเอก เมธี เหลาศรี
นายไมตรี แซฉิน
นายไมตรี หอมจันทร
จาเอก ยงกิจ พุทธศานติ์บณ
ั ฑิต
นายยงยศ หวาดปูเตะ
นายยงยุทธ ฤกษนริ ันดร
นายยงยุทธ เกิดอาชาชาญ
นายยงยุทธ ขวัญกิจสุนทร
นายยงยุทธ ขอรม
นายยงยุทธ จิตตธรรม
นายยงยุทธ ชุมชวย
นายยงยุทธ พูลเขตกิจ
จาเอก ยงยุทธ โสพรม
นายยชญ พูนรัตนทรัพย
นายยรรณยงศ ธรรมสาร
นายยรรยง ตรีวัชรานนท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗

สิบเอก ยรรยง พงศาปาน
นายยรรยง ลีรพันธุ
จาเอก ยศวัฒน ธนาศักดิ์วรรัฐ
นายยอด ปญญาพร
นายยอดชาย ขุนทองจันทร
นายยอดชาย แสนบุงคอ
นายยอดรัก ศิรอิ างค
นายยัสถะ พลมี
นายยาการียา ดีเยาะ
นายยิ่งยศ ภูหลักถิน
นายยิ่งยศ หารโสภา
นายยุทธกร สัจจรัตนพงศ
นายยุทธการ แยมแกว
นายยุทธจักร พิศนอก
นายยุทธชัย วัชระเงิน
นายยุทธทิวา นาเมือง
นายยุทธนา กรรณิกา
นายยุทธนา จองอนันต
นายยุทธนา ไชยปญญา
นายยุทธนา ดวงพรม
นายยุทธนา บุญนํา
นายยุทธนา
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
๑๙๘๘ พันจาเอก ยุทธนา โมรา
๑๙๘๙ นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์
๑๙๙๐ นายยุทธนา สัตพันธ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
จาเอก ยุทธนา สายธรรม
นายยุทธนา หลงหา
นายยุทธนา หอมลําดวน
นายยุทธนา อูสําเภา
นายยุทธพงค ดีสุข
นายยุทธพงษ ปราบชมภู
นายยุทธพงษ เรือนมูล
นายยุทธพงษ เฮาประมงค
นายยุทธพล เทพชนะ
นายยุทธพล บรรเทา
นายยุทธศักดิ์ เวียงกมล
นายยุทธศักดิ์ สามิบตั ิ
นายยุทธศักดิ์ แสนโภชน
จาเอก ยุทธศาสตร ขันตรี
นายยุทธศาสตร คําแสนพันธ
จาเอก ยุทธสันต แพงคําดี
นายยุรนันท พรมประกูล
นายยูสรี ขาเดร
นายโย ลําพึง
นายโยธิน จอมสวรรค
นายโยธิน ชมภูศรี
นายโยธิน เทียมทอง
นายโยธิน บัวทอง
นายโยธิน เยียรยงค
นายโยธิน รัตนวงศ
นายโยธิน สังขเศรษฐ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒

จาสิบเอก รชต คงศรี
นายรชต จิบจันทร
นายรชต พรหมศร
นายรชตะ ยืนสุข
นายรณชัย เกิดมณี
จาเอก รณชัย มณีอินทร
นายรณชิต กิจสวาท
นายรณฤทธิ์ จันทรนาม
นายรณฤทธิ์ ทรัพยสุริยา
นายรมกลา ชี้เชิญ
นายรวัสสรร ศิลปาภิสันทน
นายรอเฉด จงราบ
พันจาโท ระพีพล ผองแผว
นายระวิน เครือธนาวิทย
จาเอก ระวี วรรณเทพ
นายรักพงศ จารุภูมิ
นายรักษพงศ รุจิราวัลย
จาเอก รักษพิเชฐ แสงชาติ
นายรักสา นัคสาร
นายรังสรรค ทศศะ
นายรังสรรค พจนประสาท
นายรังสรรค ศุภมาศหิรญ
ั
นายรังสรรค สัจจาวัฒนา
นายรังสรรค อูบแกว
นายรังสิต ชวนชม
นายรังสิทธิ์ นิพรรัมย

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายรังสิมันต ดีแม
นายรัชกฤช สมเพชร
นายรัชชานนท บุญเฮา
นายรัชชานนท สิงหคํา
นายรัชนัย เศวตวงศ
นายรัชภูมิ เกษกุล
นายรัชศักดิ์ เวิดสูงเนิน
นายรัฐกร ตามไธสง
นายรัฐกฤษฏิ์ ทรัพยปภาภัช
นายรัฐไกร กัณหา
นายรัฐปรัชญ ฉัตรพิธานรัตน
นายรัฐพงศ วรวรรณสงคราม
นายรัฐพงษ ขวัญประกอบ
นายรัฐวิทย เติมสุข
นายรัฐวิทย โพธิแ์ สง
นายรัฐศาสตร มะธิโกวา
นายรัตนพล ยอดศิริ
นายรัตนะ คําโสมศรี
นายรันดร โพธิ์หลา
นายราช สุขสําราญ
พันจาเอก ราชัญ ดอนสันเพิ่ม
นายราชัณห ปกครอง
นายราชัน ทองชมภู
นายราชัน ทัพโพรง
นายราเชนต งามดี
นายรามพงษ โกมินทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔

นายรามฤทธิ์ พิณเสนาะ
นายรามินทร กําหอม
นายราเมศร ออนโคราช
นายราเมศร นามวงศา
นายรุง หาโกสีย
นายรุง อภัย
วาที่รอยตรี รุง เกียรติ แปนงาม
พันจาโท รุงรวี คําสีเขียว
นายรุงรังษี สายพญาศรี
นายรุงเรือง บุญชะเน
นายรุงโรจน กูสมาน
นายรุงโรจน ไตรสูงเนิน
นายรุงโรจน เพชรรักษ
นายรุงโรจน เรืองจันทร
นายรุงลักสม ไทยครองธรรม
นายเรวัต รัตตะโน
นายเรวัตร แสวงโลก
จาเอก เริงชัย รุงเรือง
นายเริงศักดิ์ สุปติ
นายเรืองเดช ศิลา
นายเรืองยศ จําปา
จาเอก เรืองยศ เปนะนาม
สิบตํารวจโท เรืองฤทธิ์ แกวมิ่ง
นายเรืองวิทย จันทรเรือง
นายเรืองศักดิ์ เชนประโคน
นายโรจนฤทธิ์ โชครวย

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายฤกษดี ตันติผล
นายฤทธิไกร ตัง้ เพียร
นายฤทธิเดช เกลี้ยงเกตุ
พันจาอากาศตรี ฤทธิเดช อุนใจ
นายฤทธิรงค นินทะ
นายฤทธิรงค โสรินทร
นายลอราช สารพัฒน
นายลัญจกร อูอรุณ
นายลัทธพล สมใจ
สิบเอก ลิขติ จอมคําสิงห
นายลิขติ ประภาหาร
นายลิขติ โรจนชัยกุล
นายลือชัย คําแกว
นายลือชัย พลคอ
นายลือชัย ศรีสวัสดิ์
นายลือชา มาศวรรณา
นายลุมพี สมพบ
นายวงศกร กมลอารี
นายวงสกุล เยาวเสริฐ
นายวชิร ใจดี
นายวชิรพงศ สุวรรณโสภณ
นายวชิรวิชญ ทองแกว
จาเอก วชิรวิทย พัฒนะพันธ
จาเอก วชิราวุทธ เจริญฤทธิ์
จาเอก วณิตย แจมวุฒิปรีชา
นายวรกาญจน ยอดดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖

นายวรการ โพธิมา
นายวรชัย สุขแสวง
นายวรชาติ ตะวิกา
นายวรเชษฐ ประกอบมูล
นายวรพงศ คํานาแซง
นายวรพงศ ตรีนารถ
นายวรพจน ฐานันดร
นายวรพจน เพ็งนาเรนทร
นายวรพล รองรัตน
นายวรพล สิทธินภัสกุล
นายวรพล อุทัยรัตน
นายวรยุทธ คล้ําปลอด
นายวรยุทธ ศรีนวล
นายวรรณวิช ดานสมัคร
นายวรรธนพงศ เพียโคตร
นายวรวัธ แกวผลึก
จาเอก วรวิชญ วงศคํา
วาที่พันตรี วรวิทย พันธุรตั น
นายวรวุฒิ คชวงค
นายวรวุฒิ ตันทะวงศ
นายวรวุฒิ พิทกั ษ
นายวรวุฒิ รัตนานนท
นายวรวุธ เกาะแกว
นายวรศักดิ์ เพชรพรรณนาม
นายวรัญชัย ใจธรรม นามวงษา
นายวรา สวนรัตน

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวรากร อรุณเลิศรัศมี
นายวรากรณ มีพันธ
นายวรายุทธ วุฒิ
นายวริศ จูมจะนะ
จาเอก วริศร ยุบลนิตย
นายวรุตม ไชยสุข
นายวรุตม นิโครธ
นายวรุตม สิทธิสมบัติ
จาเอก วโรชัย ใหมตา
นายวโรดม สําโรงพล
นายวศิน กาญจนเพชร
นายวศิน สินธุพาชี
นายวศิน สุขสวัสดิ์
นายวสวัตติ์ เกตุวิฑูรยวโรดม
นายวสัณห ยากลิ่นหอม
นายวสันต จันทจร
นายวสันต ไชยโยธิน
นายวสันต ปนคํา
นายวสันต สีขุนทด
นายวสันต หมั่นอุสา
นายวสันต อนันตภักดิ์
นายวสุ แกวคูณ
นายวสุพล พลัง
นายวัจชลณ ขุนติ๊บ
นายวัชชิราวุฒิ ยอดปองเทศ
จาเอก วัชร พุกสาย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี วัชรพงษ ประถมบูรณ
นายวัชรพงษ ศรีเคลือบ
นายวัชรพงษ ศรีจนั ทรแดง
นายวัชรพล ดลภักดี
นายวัชรพล เบาเจริญ
นายวัชระ ชโลธร
นายวัชระ ธัมทะมาลา
นายวัชระ หนูเกตุ
นายวัชระ อังคพัทยา
นายวัชระวิชญ พสิษฐกุลเวช
นายวัชรา เจริญวิภารัตน
นายวัชรา ธนะไชย
นายวัชรากร กองประชุม
นายวัชรินทร แกวมะวัน
นายวัชรินทร คุยศิริ
นายวัชรินทร จันทรหอม
สิบตํารวจโท วัชรินทร ชมภูโคตร
นายวัชรินทร ชัยสา
นายวัชรินทร นานชา
นายวัชรินทร นิยมลาภ
นายวัชรินทร ปุยะติ
นายวัชรินทร เหลืองกานนท
นายวัชรินทร อุปเทพ
นายวัชโรทร ทิมแหง
นายวัฒนชัย เสรีอิสรานุภาพ
นายวัฒนะ เหลือถนอม

๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวัฒนา แกวเกิดเคน
นายวัฒนา ธิมาศ
นายวัฒนา เรืองรัตน
นายวัฒนา โลกลินไลน
จาเอก วัฒนา ศรีสวุ รรณ
นายวัฒนา อิม่ พวง
นายวันชัย เกษมภิรมย
นายวันชัย ศรีแดง
วาที่รอยตรี วันชัย ศรีลาศักดิ์
นายวันชัย สุขเกษม
นายวันเผด็จ มีชัย
นายวันลอย มีพาด
นายวันลุกมันต สาแม
นายวันอาลี แวสะมาแอ
นายวัลลภ กล่ําโหมด
วาที่รอยตรี วัลลภ คําแหง
นายวัลลภ มณีวงษ
นายวัลลภ ยืนยงค
จาเอก วัลลภ สมจร
นายวัลลภ สุขคําชา
นายวัสพล ลาพน
นายวาทิช อนันจิตติภัทร
นายวาทิต รักษาพล
นายวาทิตต ศุทธางกูร
นายวาเหะ อับดุลราซิ
นายวิจารณ ภานุเพ็ญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐

นายวิจติ ร เขจรแข
พันจาเอก วิจติ ร เสสนาเวช
นายวิจติ ร หัสดร
นายวิจติ รพงษ ระพิพงษ
นายวิชยวัฒน ทําแกว
นายวิชัย จันทนา
นายวิชัย ชัยดี
จาเอก วิชัย ดอนชาไพร
นายวิชัย บริสุทธิ์
นายวิชัย ประโมณะกัง
นายวิชัย ปุณพงษไชย
นายวิชัย พวงสุวรรณ
จาเอก วิชัย วันทองสุข
นายวิชัย สาลีอาจ
นายวิชัย สําเร
ดาบตํารวจ วิชัย สุวรรณ
นายวิชัย แสนสิงห
นายวิชัย หาญมนตรี
นายวิชัย เหลาแสง
นายวิชัย อุดทาพงษ
นายวิชา กลับใจได
นายวิชาญ ฉายอรุณ
นายวิชาญ ปยารัมย
นายวิชาญ วิเศษวงษา
นายวิชาญ สันเรือง
นายวิชติ ชื่นนอก

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิชติ ภูขุมดิน
จาเอก วิชติ วะนาไชย
นายวิชติ วินไธสง
นายวิชติ สุระโส
นายวิเชษฐ ไทยยัง
นายวิเชษฐ มัน่ คง
นายวิเชียร ชัยยันต
นายวิเชียร แทไธสง
นายวิเชียร ไรเมือง
นายวิเชียร สมกุล
จาเอก วิเชียร สมนึก
นายวิเชียร สมรักษ
จาเอก วิเชียร สวาสุด
นายวิเชียร สุวรรณธาราเรือง
นายวิเชียร เสาทอง
นายวิเชียร แสงดี
นายวิเชียร อัปมระกา
นายวิไชย จันทรรักษ
นายวิญู ชางไสว
นายวิฑูรย แกวแกว
นายวิฑูรย บุตรศิริ
นายวิฑูรย ปดถาวะโร
นายวิฑูรย พิกุล
นายวิฑูรย เม็งเงิน
นายวิทธวัช สิริพงศพันธุ
นายวิทมล แผวสูงเนิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒

นายวิทยา กลาหาญ
นายวิทยา เขียวอินทร
จาเอก วิทยา ชานนท
นายวิทยา เชยชื่น
นายวิทยา นนทะคําจันทร
นายวิทยา นามนา
นายวิทยา บัวสระ
นายวิทยา เผือกขาว
นายวิทยา พรดี
นายวิทยา พลอยกลาง
นายวิทยา พันธุ
วาที่รอยโท วิทยา มุลานนท
นายวิทยา โลกลินไลน
นายวิทยา วงคจนั ทา
นายวิทยา วรรณแสงทอง
นายวิทยา วังจํานงค
นายวิทยา วัชระธัญญานุกลู
นายวิทยา วัฒณธัญการ
นายวิทยา สุณาวรรณ
นายวิทยา สุรสิทธิ์
นายวิทวน เปงตา
เรือโท วิทวัฒน สิงหนาครอง
นายวิทวัส คุณเทพ
นายวิทวัส ทะนนท
นายวิทรู ย บุญยะเกตุ
นายวิธวินท สุทธิสาพรสรรค

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิธาน นนทสิทธิ์
นายวิน สุทธหลวง
จาเอก วินัย ธรรมโรจน
นายวินัย ปนตาอุน
พันจาเอก วินัย พิมพแพทย
จาสิบเอก วินัย รัตนพงศ
นายวินัย วงศศิลา
นายวินัย สมภา
นายวินัย สุตา
นายวินัย หนูเทศ
นายวินัย อุปทอง
นายวินัส นวลฉวี
นายวินิจ บุญเรือง
วาที่รอยตรี วิบูรณ ชาดาเม็ก
นายวิบูลย จากศรี
นายวิบูลยศักดิ์ พันธสีมา
จาเอก วิภาส นวนศรี
นายวิมล บุญไชย
นายวิมลศิลป คงยั่งยืน
นายวิมาน ภูนาสูง
วาที่รอยเอก วิรชัย วีระเสนา
นายวิระชาติ วิประกษิต
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
นายวิรัช หวันละเบะ
นายวิรัตน แข็งการ
สิบเอก วิรัตน คําเพชร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔

นายวิรัตน น้ํากระจาย
นายวิรัตน บุญจันทร
นายวิรัตน บุญลี้
นายวิรัตน ใยนิรัตน
จาสิบเอก วิรตั น สวาทหอง
นายวิรัตน สันเต
นายวิรัตน หนุม รักชาติ
วาที่รอยตรี วิราช ขันติวงค
นายวิรุติ บางยิ้ม
นายวิโรจน แกวปน
นายวิโรจน ขุนแผว
นายวิโรจน คลังสมบัติ
นายวิโรจน จตุเทน
นายวิโรจน จันขันธ
พันจาโท วิโรจน บรรหาชัย
จาเอก วิโรจน ปงวงคษา
นายวิโรจน พาณิชยบุญญา
นายวิโรจน ฤทธิ์ชู
นายวิโรจน ศรีมกุ ดา
นายวิโรจน สุวรรณวงศ
นายวิโรบล พันธพูลวงษ
นายวิเลข จินดาศรี
นายวิวรรธน เถาวแสน
นายวิวัฒน กนกพัฒนกุล
นายวิวัฒน เถื่อนรอด
นายวิวัฒน พิมพจอง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
จาเอก วิวัฒน เมืองแกว
นายวิวัฒน ศรีธรรมา
นายวิวัฒน ศรีสมหมาย
นายวิวัฒน เอี่ยมอ่าํ
นายวิศรุต ศรีงามเมือง
นายวิศิษฐ วิศวเลิศทรัพย
นายวิษณุ ชืน่ ใจ
นายวิษณุ ทวีวรรณ
นายวิษณุ บุญประดิษฐ
นายวิษณุ แสนเมืองมูล
นายวิสนั ต ปญญากาศ
นายวิสาโรจน วัฒนหนู
จาเอก วิสิทธิ์ศกั ดิ์ ปาประโคน
จาเอก วิสตู ร ภักดี
นายวิหาญ ธรรมโชโต
นายวีรชัย สงวนรัมย
พันจาเอก วีรชัย แหวนทอง
นายวีรพงษ เพงเล็งดี
นายวีรพงษ วันควร
นายวีรพล อัศพันธ
จาเอก วีรภัทร สาระชัย
พันจาเอก วีรยุทธ พูลติกุล
นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ
นายวีรยุทธ เมฆขยาย
นายวีรยุทธ เอกะ
นายวีรวัฒน มณีกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีรวัฒน โมราบุตร
นายวีรวุฒิ ศรีชาย
นายวีรศักดิ์ จันทรเพ็ง
นายวีรศักดิ์ ทนปรางค
นายวีระ ศรีคํา
นายวีระกร จุลรอด
จาเอก วีระชน วัฒนทันติ
นายวีระชัย ทองมาก
นายวีระชัย รอดอวม
นายวีระชัย เสาะแสวง
นายวีระชัย หมวดดํา
นายวีระพงษ คนมั่น
นายวีระพงษ คํามูล
นายวีระพงษ ทองเพชร
นายวีระพล ขําดวง
นายวีระพล มนตรี
นายวีระภพ จันทพันธ
นายวีระยุทธ ศรีอักษร
นายวีระยุทธ สิงหะหลา
นายวีระวัฒน แดงบุดดา
นายวีระวัฒน นารี
นายวีระศักดิ์ การถัก
นายวีระศักดิ์ จงชนะวิชัยชาญ
พันจาเอก วีระศักดิ์ ซายโพธิ์กลาง
นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษไกร
นายวีระศักดิ์ นอยหางหวา

๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวีระศักดิ์ นามวิเศษ
นายวีระศักดิ์ ศรีสมโภชน
นายวีระศักดิ์ อุปมะ
นายวุฒิกรณ สาริบตุ ร
นายวุฒิการณ กั้ววิบูลย
นายวุฒิไกร จัตตุพันธ
นายวุฒิไกร ทวยศิริ
นายวุฒิไกร ภูนาโท
นายวุฒิชัย กลิ่นชาติ
นายวุฒิชัย เทพบํารุง
สิบเอก วุฒิชัย ประทุมวัน
พันจาอากาศเอก วุฒชิ ัย ศรีศิลป
นายวุฒิชัย สุริยะมณี
นายวุฒิชัย อภิพุทธิกุล
นายวุฒินนั ท ครุตรารักษ
นายวุฒิพงศ นวลสนอง
นายวุฒิพงศ โนทะ
สิบเอก วุฒิพงษ ตากิ่มนอก
พันจาโท วุฒิพงษ พันธะไชย
จาเอก วุฒิพงษ สิมวงค
นายวุฒิวงศ อนันตาภรณ
นายวุฒิศักดิ์ เคนไชยวงศ
นายวุฒิสาสน บินสัน
นายวุฒิสิน เตจามิตร
นายเวชพิสุทธิ์ สุดใจ
นายเวชยันต สุขสีดา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเวชยันตร สุขสวย
นายเวโรจน ฮับใบ
นายเวฬุวัฒน จุลโคตร
นายแวมามะ แวหะมะ
นายไวพจน คงแกว
นายไวพจน พุมพฤกษ
นายไวพจน เพ็ชรศรี
นายไวยานนท สัญญพันธ
นายศตวรรษ เอี่ยมสําอางค
จาเอก ศรชัย กุลบุตร
นายศรนารายณ สุภาพันธุ
วาที่รอยตรี ศรนารายณ เหมะธุลิน
นายศรเพชร ทําชาพร
นายศรเพ็ชร สมอคํา
นายศรฤทธิ์ ดาบพลออน
นายศรสิทธิ์ ขนไทย
นายศรัณย ทันตานนท
นายศรัณย ศักดิป์ กรณกานต
นายศรัณย สุทธิชลวัฒน
นายศราธร เชื้อเมืองพาน
นายศรายุทธ พืชพันธุ
นายศรายุทธ วงวันศรี
นายศรายุทธ วาวแวว
นายศรายุธ จิรธนาชน
นายศรายุธ ประกอบนันท
นายศราวุธ เขียนวงศ

๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายศราวุธ แดนโพธิ์
นายศราวุธ ธราวรรณ
นายศราวุธ นนทธิ
นายศราวุธ บุตรดีลา
วาที่รอยตรี ศราวุธ เย็นกาย
นายศราวุธ สุภคี ํา
นายศราวุธ สุม มาตย
สิบเอก ศรีณรงค สุริยะโชติ
จาเอก ศรีประจันทร พูลกลาง
นายศรีประพันธ กุลเสนชัย
นายศรีประวัติ วิลาศรี
นายศศิขัณฑ โยสะอาด
นายศักชัย โทแสง
นายศักดา โคตรบรรเทา
นายศักดา ปาวงศสรอย
นายศักดิ์เกษม กุณรังษี
นายศักดิ์ชัย กาลจักร
นายศักดิ์ชัย ณัฐวุฒิ
นายศักดิ์ชัย เนตรวงศ
นายศักดิ์ชัย สารดี
นายศักดิ์ชาย เขียวชะอุม
นายศักดิ์ชาย โทนุย
นายศักดิ์ดา ผกากรอง
นายศักดิ์ดา สอนโฉม
นายศักดิ์วรินทร แผวพลสง
นายศักดิ์ศรี สาระศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐

นายศักดิ์ศริ ิ เกียรติกําจร
นายศักดิ์สยาม จันทะลุน
นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นายศักรภพน สิงหพันธ
นายศักรินทร ศรีสวัสดิ์
นายศักรินทร หงษาคํา
นายศาตนพ สุนอยพรม
นายศานติ วงษสอาด
นายศิฐวงษ ภิพัฒนกิตติชัย
นายศิพิสิษฐ นาคบุญธรรม
นายศิระ วิไลเนตร
นายศิระกร เกรัมย
นายศิระวุฒิ สุคนธขจร
นายศิราเมษฐ พิพัฒนเวชกุล
นายศิริ ดําศรีสวัสดิ์
นายศิริชัย คําฟู
นายศิริชัย ทัพขวา
นายศิรเิ ดช เจริญพงษ
นายศิริพงษ แทนวัน
นายศิริพงษ พรมมา
นายศิรวิ ัฒน กาศเจริญ
นายศิรวิ ัฒน จิตตพินิจ
พันจาเอก ศิริวฒ
ั น สายทอง
นายศิรวิ ัฒน อิสรสันติ
นายศิโรจน ดาทอง
นายศิโรรัตน ทองจํารูญ

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายศิโรรัตน ภูระหงษ
นายศิลป สรอยสังวาลย
พันจาเอก ศิววัฒน วิเศษครอ
นายศิวะ ทองดาษ
นายศิวะ ศรีป
นายศิวัส ศรีสวัสดิ์
สิบเอก ศุภกร พงศวิภาวัส
นายศุภกฤษณ เกลี้ยงจันทร
นายศุภกิตติ์ ขุนทอง
นายศุภชัย จันทรคํา
นายศุภชัย ชุษณะนาคินทร
จาเอก ศุภชัย ติง่ หมาย
นายศุภชัย บุญหาญ
นายศุภชัย พิมพวิชัย
นายศุภชาญ พันธโสภณ
นายศุภโชค ทิศสุวรรณ
นายศุภโชค พลเสน
นายศุภมิตร เกิดไทสง
นายศุภรัตน ทรงกรด
นายศุภฤกษ จันทรนุม
นายศุภฤกษ โตออน
นายศุภฤกษ ลามกิจจา
นายศุภฤกษ สมสะอาด
นายศุภฤกษ แสงคํา
นายศุภลักษณ เทียมสุวรรณ
นายศุภวกูล ราชเจริญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายศุภวัฒน ชวยชู
นายศุภวัฒน ตรีพงศ
วาที่เรือตรี ศุภวัฒน เทียมศรีรัชนีกร
นายศุภวัฒน บุตรดีสวุ รรณ
นายศุภวิช เชี่ยวสงคราม
นายศุภวิชญ รุงพิรณ
ุ
นายศุภวิทย ทิพยเนตร
นายศุภเวช ศรปญญา
นายศุภศิทธิ์ แวงดงบัง
นายศุภสวัสดิ์ ตรีเศียร
นายศุภสวัสดิ์ รุงเรือง
นายศุภากฤช ขาขันมะลี
นายเศกสรรค ไทยถาวร
นายเศรษฐชัย ทองนอย
จาเอก เศรษฐา จิตธรรม
นายสกล เมืองแพน
นายสกล รักษทอง
นายสกล ราษฎรเริงฤทธิ์
นายสกล ศรีเมฆ
นายสกลเขต ปฐวีรัตน
พันจาเอก สไกร ไสวงาม
นายสงกรานต กันทะจิตร
นายสงกรานต ตะโคดม
นายสงกรานต ทั่งทอง
วาที่รอยตรี สงกรานต พรมสอน
สิบเอก สงกรานต ยั่งยืน

๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสงกรานต ยูนุ
นายสงคราม นามปดสา
นายสงบ จันทรบุตร
นายสงบ ลีวงษา
นายสงวน เคืองบุญทด
นายสงวน พันธนิล
นายสงวน ศรีประจันทร
นายสด อภัยวงศ
นายสถาปตย ลิ้มเสรี
นายสถาพร ศิริบตุ รวงษ
นายสถาพร แสงสวาง
นายสถิต เปภักดี
นายสถิต ศรีหะจันทร
นายสถิตย เงินอยู
นายสถิตย มูลมืด
นายสถิตย สมบุญจันทร
นายสถิตย สีมา
นายสนธยา สมัตถะ
นายสนัน่ คําภา
นายสนัน่ ยุติมติ ร
นายสนิท สายแกว
นายสมกิจ ธนภัทร
นายสมเกียรติ คัชมาตย
นายสมเกียรติ ตระการเจริญพร
นายสมเกียรติ พาสุพรรณ
นายสมเกียรติ พูลทรัพย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมเกียรติ โพธิ์ใหญ
นายสมเกียรติ วงษสนิ ธ
นายสมเกียรติ สารวงศ
นายสมเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ
นายสมควร มีธรรม
นายสมคิด เกษทองมา
นายสมคิด ดิษพันลํา
นายสมคิด ตะวังทัน
นายสมจิต กลับโก
นายสมจิต สุวรรณหงส
นายสมจิตร เครือวงค
นายสมจิตร โรมรุจนากร
นายสมจิตร ฟุงยอดคีรี
นายสมจิตร ศรีแสนยง
จาเอก สมใจ ชุมพะลัย
นายสมใจ บุญสนิท
สิบเอก สมใจ มากมิ่ง
นายสมใจ สมรูป
นายสมชัย ดวงพล
นายสมชัย เหลาฤทธิ์
นายสมชาติ คุมพุม
สิบเอก สมชาย เชื้อเกตุ
นายสมชาย ดาวเรือง
นายสมชาย โตสม
พันจาเอก สมชาย ธัญญเจริญ
นายสมชาย พิมพาภรณ

๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมชาย โพธิ์ทอง
นายสมชาย มณีไชย
นายสมชาย ยอดจันทร
นายสมชาย ยิ้มเมือง
นายสมชาย รอดประดิษฐ
นายสมชาย ศรีกอง
นายสมชาย สุขแกว
นายสมชาย แสงวงศ
จาเอก สมชาย อินฉลาด
นายสมโชค เงินดี
นายสมเดช ขันธสม
นายสมนึก บุญล้าํ
นายสมนึก บุตรธนู
นายสมนึก แปนแกว
นายสมนึก มหาวัน
นายสมนึก รอดเจริญ
นายสมบัติ ใจศิลป
นายสมบัติ ภูไพบูลย
นายสมบัติ อรจันทร
นายสมบุญ เกตุพิบูลย
นายสมบูรณ แซตงั้
สิบเอก สมบูรณ ธนะสิทธิ์
นายสมบูรณ มีแสง
นายสมประสงค เอี่ยมประพันธ
นายสมปราถ สุดแปน
นายสมปอง รักษากลาง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖

นายสมพงศ ถิ่นพิบูลย
นายสมพงศ หอมสมบัติ
นายสมพงษ จันทรเกษ
นายสมพงษ จําปาขีด
นายสมพงษ เชือกพรม
นายสมพงษ ทิพยพิมวงศ
นายสมพงษ พุทธยะรักษ
นายสมพงษ ยศโสทร
นายสมพงษ ออทอลาน
นายสมพร กันธา
นายสมพร แกวงาม
จาเอก สมพร เข็มทอง
วาที่รอยโท สมพร จันทรมาก
นายสมพร ชูมณี
นายสมพร ตะเภานอย
นายสมพร ทองโพธิ์กลาง
นายสมพร ทองสุก
นายสมพร นุน นุม
นายสมพร ประดิษฐศิลป
นายสมพร พงษสุวรรณ
นายสมพร ภูมิสะอาด
นายสมพร วงษแสง
นายสมพร ออนทอง
นายสมพล จันทรสุวรรณ
นายสมพล ณ สงขลา
จาสิบเอก สมพล ประดับผล

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมพล โพธิ์ออง
นายสมพิตร หึนกระโทก
นายสมโพธิ ใจมนต
นายสมภพ ขวัญเงิน
นายสมภพ โคตพันธ
นายสมภพ ดอกบัว
นายสมภพ พวงจินดา
นายสมภพ ลัดดา
นายสมภพ วัชโรทัย
นายสมภพ สัตยธรรม
นายสมภพ สุขจันทร
นายสมภพ สุขาพันธ
นายสมโภช พิมสอน
นายสมโภช สุขโชติ
นายสมมาส สุวรรณจันทร
นายสมยศ กิตติวิริยะ
นายสมยศ จันทรผล
นายสมยศ จุลบุตร
นายสมยศ ปตะแสง
นายสมยศ ยอดสอน
นายสมรัก สายัณห
นายสมรักษ แหยมเกตุ
นายสมฤทธิ์ แหวนวงค
นายสมวาส พรมกมล
นายสมศรี คํามอน
นายสมศักดิ์ กัณหอุไร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ กันสาตร
นายสมศักดิ์ คําลือ
นายสมศักดิ์ จันทรแจม
นายสมศักดิ์ จันทรพยา
นายสมศักดิ์ ชูดํา
นายสมศักดิ์ เชาวชา ง
นายสมศักดิ์ แชเชือน
นายสมศักดิ์ ถิน่ นุย
นายสมศักดิ์ ทองขํา
นายสมศักดิ์ ทองคําขาว
นายสมศักดิ์ นภดลรุง เรือง
นายสมศักดิ์ นิลวรรณ
พันจาเอก สมศักดิ์ ปานเกลี้ยง
นายสมศักดิ์ ปน คํา
นายสมศักดิ์ ยศบุญ
พันจาตรี สมศักดิ์ วัฒนราษฎร
นายสมศักดิ์ สังขประเสริฐ
นายสมศักดิ์ สุทธิพงศเกียรติ์
นายสมศักดิ์ แสงโป
นายสมศักดิ์ หัดขะเจ
นายสมศักดิ์ อินทรสุวรรณ
วาที่พันตรี สมศักดิ์ อุยปชฌาวงศ
นายสมสภา อินทรสกุล
นายสมสรร โพธิ์กณ
ั ฑ
นายสมสิทธิ์ ภาคีอิสระ
นายสมสินธ รักบุญ

๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมหมาย มหาไม
นายสมหมาย สามารถ
นายสมหมาย แสงงาม
นายสมหมาย แสนกลม
นายสมหวัง กุลวงษ
จาเอก สมหวัง ไชยลอด
นายสมหวัง พากเพียร
นายสมัคร หยดยอย
นายสมัย วะดี
นายสมาน ทองลือ
นายสมาน พิลาธร
นายสมาน สอนสะอาด
นายสยาม ตุมโฮม
จาเอก สยาม มโนใจ
นายสยามรัฐ กิ่งรัตน
นายสยามรัตน ขันทะสีมา
นายสรพงษ พันธโสภา
นายสรพงษ สรอยแสง
นายสรรคชัย ดีงามเสมอ
นายสรวิชญ เพชรนคร
นายสรวุฒิ บัวทอง
นายสรศักดิ์ โบะหมัน
พันจาเอก สรศักดิ์ พัดพิมาย
นายสรศักดิ์ อังกุลดี
นายสรอรรฆ กองปู
วาที่รอยตรี สรายุทธ ทานะมัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก สราวุฒิ แปลงสนิท
นายสราวุต กล่ํากลาง
นายสราวุทร สายบุตร
นายสราวุธ คํางาม
นายสราวุธ พิลาโฮม
นายสราวุธ มีบํารุง
จาเอก สราวุธ สุริยแสง
นายสราวุธ เสริมสุข
นายสริดา ผงสินสุ
นายสวงค สมนึกตน
พันจาเอก สวัสดิ์ จํานงคชอบ
สิบตํารวจตรี สวัสดิ์ ทองสีนุช
นายสวาท ศรีสวาสดิ์
นายสวาสดิ์ ดํานอก
นายสสิกร ยีเส็น
นายสหรักษ อยูชุม
นายสหรัฐ ทองเพิ่ม
นายสหัส แซตั๋น
จาเอก สหัส สุขสุวรรณ
นายสอง ศรีประเสริฐ
นายสอน โพเขียว
นายสะทอน ประถมวงค
นายสังกัด สิมสินธุ
จาสิบเอก สังเกตุ สีดาว
จาเอก สังขทอง จังพล
นายสังวาลยศักดิ์ อุดมกาญจนหิรัญ

๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสัชฌุกร บุญกอบ
นายสัญชาติ วงษประเสริฐ
นายสัญญา นามบุตร
นายสัญญา นิหะ
จาเอก สัญญา บริพันธ
นายสัญญา เมืองใหม
นายสัญญา ไมตรีสวัสดิ์
สิบเอก สัญญา วงคเสือ
นายสัญญา ศาสนนันทน
นายสัตยา สุวรรณแสง
จาสิบเอก สันต ศรีโนนชัย
นายสันติ กอบการดี
นายสันติ ค่ําคูณ
นายสันติ นวลศิริ
นายสันติ บรรพบุรุษ
นายสันติ บุญตามชวย
นายสันติ ปกษี
นายสันติ พรายมี
นายสันติ พันธะมา
นายสันติ มีพิษ
นายสันติ สิริสุข
นายสันติ แสงอาวุธ
นายสันติพงษ จันทราช
นายสันติพล เศรษโฐ
นายสันติภาพ เผาสุริยะ
นายสันติสุข หมั่นอุตสาห

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒

นายสันทัด เสียบไธสง
นายสันทัศ คุมไขน้ํา
นายสัมพันธ เจนถูกใจ
นายสากล พุฒิมานรดีกุล
นายสากล แสนเสร็จ
นายสาคร นนทออน
นายสาคร พัฒนาศรี
นายสาธิต กองฟน
นายสาธิต ยืนยงค
นายสาธิตย คํานอย
นายสานิต สุขสวัสดิ์
นายสานิตย ภูหัดสวน
จาสิบโท สานิตย สามัญเขตกิจ
นายสามารถ จํานง
นายสามารถ โชควนากุล
นายสามารถ ณะตุง
นายสามารถ บางเขน
นายสามารถ ปุสสปญโญ
นายสามารถ แพรขาว
นายสามารถ มาตรอ
นายสามารถ ศรีทรง
จาสิบเอก สามิตร ศรีสองเมือง
นายสายชล ทองสุข
นายสายชล วิเศษดี
นายสายชล สงวนสินธุ
นายสายฝน ตรีณาวงษ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสายัณ กรวยรัมย
นายสายัณห ยอแสง
นายสายัน บุญประกอบ
นายสายันต แกวเจริญ
นายสายันต ไชยโยธา
จาเอก สายันต ยนตไชย
นายสายันต วารีศรี
จาเอก สายันต หมูผึ้ง
นายสายันต หลงเวช
นายสายันต หิรัตพรม
นายสายันต อุนทะยา
สิบตํารวจตรี สายันห บุญเวช
นายสารัทธ เพชรรามวงศ
สิบเอก สาโรจน นาครักษา
นายสาโรจน พันธุเสือทอง
นายสาโรจน รัตนอัครแสง
นายสาโรจน หมะหมัด
นายสาโรช เกลี้ยงทอง
นายสาวิตต เดือนดาว
นายสําเนา ตรีเมฆ
นายสําราญ เกษรินทร
นายสําเริง ทํากิน
นายสําฤทธิ์ หัตประดิษฐ
จาเอก สําอางศ วงศาโรจน
นายสิงหา ลีลาศ
นายสิตพล คําสนอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก สิทธกานต ปญญาอิ่นแกว
นายสิทธิ์ อรุณพันธ
นายสิทธิกร คงสืบชาติ
นายสิทธิกร ตุยเต็มวงศ
นายสิทธิกร สกุลเวช
นายสิทธิกร อายุมั่น
นายสิทธิชัย ปานะดิษฐ
นายสิทธิชัย พิพัฒนชัยปกรณ
นายสิทธิชัย พิมจันนา
นายสิทธิชัย เพียรสุขเวช
นายสิทธิชัย วิหครัตน
นายสิทธิชัย แวดไทยสงค
นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง
จาเอก สิทธิชัย อัคพิน
นายสิทธิโชค อริยะกุล
นายสิทธิโชค อินธิแสน
นายสิทธิโชด สุโพธิฤทธิ
นายสิทธิพงษ แทงหิน
นายสิทธิพร ชุมมิ่ง
นายสิทธิพร มีเทพ
นายสิทธิพร สุวรรณศรี
นายสิทธิภาคย แกวบาง
นายสิทธิวุฒิ ทรัพยแกว
นายสิทธิศักดิ์ เจียมวิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ เพชรวิชิต
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ

๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสินชัย บุญชวย
นายสินชัย อินทราพงษ
นายสิปพล ชนาชน
นายสิรวิชญ ปนเจริญ
นายสิรวิชญ สวัสดี
นายสิริพงษ สารโกศล
นายสิริวัฒน เรืองเดช
นายสิโรจน เหลืองออน
จาเอก สีนวล รอดอาต
นายสีภูมิ ขมสวัสดิ์
นายสุกิจ บุญยัง
จาเอก สุขกาย ยวงทอง
พันจาตรี สุขเกษม ภมรพล
นายสุขสม มุทิตา
นายสุขสรร อนุแกนทราย
นายสุขสวัสดิ์ สุภิวงศ
นายสุขสันต พานอนันต
นายสุขสันต พึ่งสุข
พันจาเอก สุขสันต ภูสมนึก
นายสุขสันต สุขทองสา
นายสุขสําราญ ภูศรี
นายสุชนะ สรรพจักร
นายสุชยา นิยมธรรม
นายสุชาญ เอี่ยมพิทักษพร
นายสุชาติ กระจางโพธิ์
พันจาเอก สุชาติ กาฬภักดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุชาติ ชูแกว
นายสุชาติ เชื้อเสนา
นายสุชาติ ทิพยสังข
จาเอก สุชาติ เพี้ยนผล
นายสุชาติ เรือนเงิน
นายสุชานนท แกวคําปอด
นายสุดเขตร กระสอบทอง
นายสุดจิตต รักงาม
นายสุทธิ แกววิจิตร
นายสุทธิชัย ชูยะไข
นายสุทธิชาติ แสนจันทร
นายสุทธินันท ทองนา
นายสุทธินันท วงษหาญ
นายสุทธิพงษ บรรลือทรัพย
นายสุทธิพงษ วงคตอม
นายสุทธิพงษ แสนมุข
นายสุทธิพร ศิริไทย
จาเอก สุทธิพันธ แกวมีศรี
นายสุทธิภูมิ สุมหิรัญ
นายสุทธิรักษ ไชยโวหาร
พันจาอากาศเอก สุทธิศักดิ์ ราชหงษ
นายสุทนต เดชวงศ
นายสุทัย เพชรโชค
นายสุทัศ บุญอิ่ม
นายสุทัศน ลีประโคน
นายสุทารณ ตวนชะเอม

๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุทิน บุญละคร
นายสุทิน เวียงสิมา
นายสุที เพ็ญภูมิ
จาเอก สุเทพ เฉลยศักดิ์
นายสุเทพ เพ็ญเนตร
นายสุเทพ ศรีอุทัย
นายสุธรรม แกวสีขาว
วาที่รอยโท สุธาพงษ คอชากุล
นายสุธาเวศ วงศชมภู
นายสุธินันท ทองรอด
นายสุธี ชํานาญสุธา
นายสุธีรพันธ วารินสะอาด
นายสุนทร จารุธนกุล
นายสุนทร ใจภักดี
นายสุนทร นพพิบูลย
นายสุนทร บุญถนอม
นายสุนทร วรรณโชติ
จาเอก สุนทร สอนดี
พันจาเอก สุนทร แสงมะลัย
นายสุนทร อยูทองอินทร
จาเอก สุนทร อุไรสาย
นายสุนันท เครือจันทร
นายสุนันท สรางหลอ
จาเอก สุนันทร สิทธิ
นายสุบิน คํามุลนา
นายสุปญญา ศรีอาจชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘

นายสุปญู นิ่มอน
นายสุพงษ ชางนับ
นายสุพจน นารี
พันจาเอก สุพจน นิ่มสุวรรณ
นายสุพจน ปญญายิ่ง
นายสุพจน พูลสาริกิจ
นายสุพจน มนตสงา
นายสุพจน สบบง
จาเอก สุพรรณ โภชนเจริญ
นายสุพรรณ อินทพงษ
นายสุพสิทธิ์ ตระกูลปาน
นายสุพัฒน ฉลาด
นายสุภกิจ พรหมลา
จาเอก สุภคมภ ละลี
นายสุภชัย เพ็ญตาย
จาเอก สุภัทร โคหนองบัว
นายสุภัทร รินรักษา
นายสุภัทรชัย กุชโร
นายสุภาพ ทองมี
นายสุภาพ ยุทธพงศ
นายสุภาพ หอมกระจุย
จาเอก สุมงคล เขียวกลม
นายสุเมฆิน บุญชื่น
นายสุเมธ ทองไกร
นายสุเมธ บุญสนิท
นายสุเมธ ประนินทา

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุเมธ มหาวงศนันท
นายสุเมธ ศรีอัญชลี
นายสุเมธี พิมพามา
นายสุเมธี สุภนาม
นายสุเมศ แซอุย
นายสุรกิจ กระพันธเขียว
จาเอก สุรกิจ สุนันทนาม
นายสุรเขต อินจับ
นายสุรชัย ขุมเงิน
นายสุรชัย คงคาวงค
พันจาเอก สุรชัย ศรีสมบูรณ
นายสุรชัย โสมูล
นายสุรเชษฐ บัวสําลี
นายสุรเชษฐ ภูมิผักแวน
นายสุรเชษฐ มีบุญเปยม
นายสุรเชษฐ สุทธรินทร
นายสุรเดช คําภู
นายสุรเดช วานิ
นายสุรเดช วิกล
นายสุรพงศ การินทร
นายสุรพงษ ถาดทอง
นายสุรพงษ มณีโชติ
นายสุรพงษ มาตรมนตรี
นายสุรพงษ ริพล
นายสุรพงษ เอี่ยมเดชะศักดิ์
นายสุรพล เกงนอก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐

นายสุรพล บุงทอง
นายสุรพล ยาสกุล
นายสุรพล วงศสรรคกร
นายสุรพัฒน คชลัย
นายสุรพันธ แกวหลวง
พันจาเอก สุรพันธุ พันแกน
นายสุรวิทย เขียนวงศ
นายสุรวุฒิ นามจันทร
พันจาโท สุรวุฒิ ปองสีดา
นายสุรศักดิ์ กัณทาซาว
นายสุรศักดิ์ จันทรแกว
นายสุรศักดิ์ จันทุรัตน
นายสุรศักดิ์ เซงทอง
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ ดวงแข
นายสุรศักดิ์ ดําดวงโรม
นายสุรศักดิ์ พอสียา
นายสุรศักดิ์ ภูมิสาร
นายสุรศักดิ์ วิจิตรโชติ
นายสุรสิงห แกวเชื้อ
นายสุรเสกข ผลบุญ
นายสุระ เดนวงษ
นายสุระชัย กุลบุตร
นายสุระเชษฎ สําราญ
สิบเอก สุระเชษฐ ถาแกว
นายสุระพงศ เสงี่ยมวงษ
นายสุระพล เอกา

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
จาเอก สุระศักดิ์ กองแกว
นายสุรัฐพงศ พิมพโพธิ์
นายสุรัตน จอยเอกา
จาสิบเอก สุรัตน ฉันทะนิ
นายสุรัตน ใหญผา
จาเอก สุราษ แพหมอ
นายสุรินทร แซฮั้น
นายสุรินทร ยะปะเต
นายสุรินทร วงคคม
นายสุริยน หนอแกว
สิบเอก สุริยะ บาลี
นายสุริยะ ประเชตุ
พันจาเอก สุริยะ ศาลิคุปต
นายสุริยัญ นิลเลิศ
นายสุริยัน ไชยดวงคํา
พันจาเอก สุริยัน ปนชัย
นายสุริยันชัย คําผอง
นายสุริยันต ดําแปน
นายสุริยันต พรหมคุณ
นายสุริยา แกวไพฑูรย
นายสุริยา แกวรัตนะ
นายสุริยา เจริญเขตร
นายสุริยา ถําวาป
นายสุริยา ธรรมจันทึก
นายสุริยา ธีราธรรม
นายสุริยา ผลาหาญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก สุริยา รัตนวิเศษฤทธิ์
นายสุไลมาน กูแม
จาเอก สุวพจน สังขทองจีน
นายสุวรรณ ธรรมขันคํา
นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง
นายสุวัฒน แกวประทุม
นายสุวิช ประจงใจ
นายสุวิชา มากชุมแสง
นายสุวิชา มาลินันท
นายสุวิชา ศรีละครดี
นายสุวิทย บุญนาน
นายสุวิทย วงศพิมพ
นายสุวิทย ศิริวิทยปรีชา
นายสุวิทย ศิริสวัสดิ์
นายสุวิทย แสนคําวัง
นายสุวิทย ออมแอม
นายสุวินัย กลานา
นายเสกสรร ตามัย
นายเสกสรร มาตวังแสง
นายเสกสรร วรรณงาม
นายเสกสรรค ชังชั่ว
นายเสกสรรค ยิ้มเสง
นายเสกสรรค สมคุณ
วาที่รอยตรี เสกสรรค อาดตันตรา
นายเสนห ชิมสด
นายเสนีวัฒน สารวรรณ

๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเสมียน ขุมทอง
นายเสริมศักดิ์ บุตรทอง
จาเอก เสรี แบเลาะ
นายเสรีชัย เอี่ยมสอาด
นายเสวี ลายโถ
นายเสาร พะโรงรัมย
จาเอก เสาวรส เนินริมหนอง
นายแสง ใจรัก
นายแสงชัย เตารัตน
นายแสงสุรี ยืนยง
นายแสงอนันต นอยแสง
นายแสนคม วัณเดช
จาเอก แสวง ตระการจันทร
นายโสธร ชาปด
นายโสธร วังจํานงค
นายโสภณ ทองไพบูลยกิจ
นายโสภณ นาคออน
นายโสภณ มาลัยแยม
นายโสภณ สะอาดแกว
นายโสรัจจ สังขทอง
นายโสรัตน กุลสุข
นายโสรัตน สารชัยวรกุล
พันจาเอก ไสว สัชชานนท
นายไสว อันมัย
นายหัตถชัย บุริขันธ
วาที่รอยโท หาญชัย เรือนกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔

นายหิรัญ โรจนสัตตรัตน
นายเหมราช สมรฤทธิ์
นายองอาจ รังศรีศักดิ์
นายองอาจ สีเล
นายอชิรวิชญ ดาทอง
นายอชิระ ใจกลาง
นายอโณทัย ฉุนประดับ
นายอดิรุตษ กุลสุวรรณ
นายอดิศร ปอมนอย
นายอดิศร โพธิ์อุบล
นายอดิศร โมทํา
นายอดิศร สวัสดี
นายอดิศร อินทศร
นายอดิศักดิ์ ฉิมดี
นายอดิศักดิ์ ใชยพรม
นายอดิศักดิ์ พึ่งฝง
นายอดิศักดิ์ ไพเชฐศักดิ์
นายอดิศักดิ์ ศรีฉันทะมิตร
นายอดิศัย นอยวิลัย
นายอดิสรณ รัตนานิคม
จาเอก อดุล เข็มแกว
นายอดุล สนไธสง
นายอดุลย ปนดีกา
นายอดุลย ยืนยงชาติ
นายอดุลศักดิ์ นาสุข
นายอติชาต บุญวงศ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอติชาติ วิโรจน
นายอติเทพ นาครัตน
นายอติโรจน ธนาวัฒนเอกจินดา
สิบเอก อธิป ออนปาน
นายอธิปตย โสดาทิพย
นายอธิพงศ เพชรนุย
นายอธิพงษ ชาญประโคน
นายอธิมงคล ชุมมงคล
นายอธิวัฒน ธนานันทภัทร
นายอธิวัฒน ปยะนันท
นายอธิวัฒน ผองใส
นายอธิวัฒน เพ็งจันทร
นายอธิวัตน เกตุมณี
นายอนันต ขันทะหัตถ
นายอนันต โฉมอําไพ
วาที่พันตรี อนันต ชัยสา
นายอนันต ไชยภักดี
นายอนันต ทองเนื้องาม
นายอนันต ทาตะภิรมย
นายอนันต นัยติ๊บ
นายอนันต สุริยะจันทร
นายอนันต แสงจันทร
นายอนันตไชย พลพิมพ
นายอนันท วัฒนเศรษฐกุล
นายอนิวรรต สุขกําเนิด
นายอนุชา ขวาไทย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖

นายอนุชา เขียนชื่น
นายอนุชา ชมภูพาน
นายอนุชา ชางประเสริฐ
นายอนุชา ไชยชวย
นายอนุชา เถรวรรณ
นายอนุชา ทาแท
พันจาเอก อนุชา พันธนิยม
นายอนุชา เลติวานิช
นายอนุชา สีใส
นายอนุชา อุกฤษ
นายอนุชิต ครุฑขุนทด
นายอนุชิต สมอคํา
นายอนุชิต อิ่มใจ
นายอนุพงศ หอทรัพย
นายอนุพงษ สามารถ
นายอนุพันธ เนียมสกุล
นายอนุพันธุ สิงหทองลา
นายอนุรักษ คชรินทร
นายอนุรักษ วิทยาภูมิ
นายอนุรักษ สุขศรีแกว
นายอนุราธา ไทยวิรัช
นายอนุวัฒน เสาวชัย
นายอนุวัตร ศรีขวัญ
นายอนุศักดิ์ ผสมทรัพย
นายอนุสรณ แซขอ
นายอนุสรณ ปราโมทยมณีรัตน

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอนุสรณ พรหมเมือง
นายอนุสรณ ภูธรฤทธิ์
นายอนุสิทธิ์ ดาหาญ
นายอนุสิษฐ มธุพจน
นายอพิชาต สังวิบุตร
นายอภิชน คนขยัน
จาเอก อภิชัย วงศวรรณ
นายอภิชาต บุญมาวิวัฒน
นายอภิชาต ผาแสนเถิน
จาสิบตํารวจ อภิชาต พันธุโพธิ์
นายอภิชาติ ทิพยอักษร
วาที่รอยตรี อภิชาติ นามมุงคุณ
จาสิบเอก อภิชาติ นิลพิมาย
นายอภิชาติ เพชรคุม
นายอภิชาติ รามางกูร
นายอภิชาติ สินทพ
นายอภิชาติ สุวรรณฉลวย
จาเอก อภิเชฏฐ ชัชวาลจิรโรจน
นายอภิเชษฐ กุลีชวย
นายอภิเชษฐ พรหมมหาราช
นายอภิเชษฐ จินดาจันทร
นายอภิเชษฐ แนวพญา
นายอภิโชติ เกาทัณฑ
นายอภิเดช คําภูเมือง
นายอภิเดช ทองกระจาง
นายอภิเดช บุญลักษณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก อภินันท บัตรประโคน
นายอภินันทิชัย แกระหัน
นายอภิรมย ดอกเดื่อ
นายอภิรักษ ฉิมเฉย
นายอภิรักษ ดิเรกโภค
นายอภิรักษ นาเมืองนอย
นายอภิวรุณ โสมมา
นายอภิศักดิ์ โทอาสา
นายอภิศักดิ์ วงษศรี
นายอภิเษก ธรรมรงครักษ
นายอภิสิทธิ์ จงกลาหาญ
นายอภิสิทธิ์ วงคเขียนทอง
นายอภิสิทธิ์ ศิริขันธ
นายอมร คิดเห็น
นายอมร ศิลปะ
นายอมรเทพ โทธรรมพาด
นายอมรเทพ บัวจันทร
นายอมรินทร ชาแจง
นายอรรถกร แปะทลุง
นายอรรถกร ศรซี
นายอรรถกร ศรีแกว
นายอรรถกฤษณ วิทยา
นายอรรถพล เจตนจํานงวิทยา
นายอรรถพล เทศวิรัช
นายอรามศักดิ์ เหลืองอราม
วาที่รอยตรี อริยวรรธก หนุมาร

๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอรุณ จิตมาตย
นายอรุณ เบญจวิวัฒน
นายอลงกรณ พันธวิศิษฏ
นายอลงกรณ มีศิลป
นายอลงกรณ อารามกูล
นายอวิรุทธิ์ ปนตา
นายอักษร วิริยะพงศ
นายอัคเดช ฉีดเกตุ
นายอัคเดช สวยงาม
นายอัครเดช ชิณวงษ
นายอัครเดช ชุมพล
นายอัครเดช ถาบุตร
นายอัครนันท ธรรมยโกศิษฐ
นายอัครพงษ เมืองศรี
นายอัครพล ทองเยา
นายอัครพล พันธดารา
นายอัครพล วรรณทวี
นายอัครวัฒน อัครธรรมฤทธิ์
นายอัครวุฒิ หนองเสนา
นายอัครัช ศรีโยธา
นายอัคราวรรธน วีรวัตวงศ
นายอังกูล เขียวสวัสดิ์
นายอัจฉริยะ ธัญญกรรม
นายอับดลอาซีด เพ็งโอ
นายอับดุลอายิก หะยีบารอเฮง
นายอับดูลลาเตะ มะนิ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายอัศวเวคิน ภูไทกัมปนาทภิญญา
นายอัศวิน วิภาดา
นายอัศวิน สุหฤทรุจนนุกูล
นายอัษฎากรณ สัจจะวิสัย
นายอัสริยะพงศ พันธเลิศ
นายอาคม โคตรเขื่อน
จาเอก อาคม ชูรักษ
นายอาคม ศรีใจ
นายอาคม ใหญยิ่ง
นายอาณัติ บัวยิ้ม
นายอาณัติ แสงเขียว
นายอาดนัน มามะ
นายอาเดียว เหลืองเรือง
นายอาทิตย ชาสงวน
นายอาทิตย ประเสริฐ
สิบตํารวจตรี อาทิตย ปญญาไว
นายอาทิตย ศรีบุญเรือง
นายอาทิตย แสงโลกีย
นายอาทิตย อุปชิตวาล
นายอาธร เหลาโกง
นายอาธิปพรรธน นาไพรวัลย
นายอานนท แกวสิงห
จาเอก อานนท พวงดอกไม
นายอาภากร การะปกษ
นายอารม จินตนาดิลก
นายอารีย กุมารแกว

๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอาวุธ ดวงเศษวงษ
นายอํานวย จั่นเชย
นายอํานวย ชัยนาม
นายอํานวย ปลองไหม
นายอํานวย พงษอินทรวงค
พันจาเอก อํานวย สุทธหลวง
นายอํานาจ แกวสอาด
นายอํานาจ ชลไพร
นายอํานาจ ถาดครบุรี
นายอํานาจ พิเทศ
นายอํานาจ วิธุระ
นายอํานาจ หลาบยองสี
พันจาเอก อํานาจ อยูสาโก
นายอํานาจ อุทัยรังษี
นายอํานาจ เอียดแกว
นายอําพร สิมณี
นายอําพล เกลือนสิน
นายอําพล เงินงาม
นายอําพล จงราบ
นายอําพล นันทชัย
นายอิทติพล มังครัตน
นายอิทธิ หอยสังข
นายอิทธิชัย เกียรติโอภาส
นายอิทธิเดช นาหิรัญ
นายอิทธินันท พันธรัตน
นายอิทธิพล จัตุรโพธิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒

นายอิทธิพล จีหุมา
นายอิทธิพล พันธประวงศ
นายอิทธิพล หาคํา
นายอิทธิศักดิ์ สิงหพันธ
สิบเอก อินทัช ปเอี่ยม
นายอิบรอฮิม สะดียามู
นายอิศรา ปยะวาทินทร
นายอิศรา ศรีธีระวิโรจน
นายอิศราวุฒิ สุวัน
นายอิสมาแอ เวาะมะ
นายอิสระ คิ้วไธสง
นายอิสระ นาจกันยา
นายอิสระพงษ พิกุล
นายอุดม กิ้มเสง
นายอุดม วงษศรีเทพ
นายอุดมพร จิตตเหลือ
นายอุดมศักดิ์ ทองใบ
นายอุดมศักดิ์ พรอนุรักษ
นายอุดมศักดิ์ อมรสิน
นายอุดร สิงหซอม
นายอุดร อั้นทอง
นายอุดร อินทา
นายอุทัย จูประโคน
นายอุทัย ทัศนไพร
นายอุทัย ปดชัยโย
นายอุทิศ วรรณวงค

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นายอุเทน จักรบุญมา
นายอุเทน ตะอาย
นายอุเทน ทองมี
นายอุเทน โลหนารายณ
นายอุเทน หนูวรรณ
นายอุบล ตันเสนา
จาสิบเอก อุลัย พรหมบุตร
นายอุสมาน ศาสนพิสุทธิกุล
นายเอกจิต มนตสุวรรณ
นายเอกฉัตร นาคสุข
นายเอกฉันท มูลศรี
นายเอกชัย แกวเชือกหนัง
นายเอกชัย ขําเกิด
นายเอกชัย ขุนเปย
นายเอกชัย คุรุสิทธิ์
จาเอก เอกชัย ชนะใหญ
จาเอก เอกชัย ดีเดิม
นายเอกชัย ทาวคํามา
นายเอกชัย มวงงาม
นายเอกชัย แสนกล
นายเอกชัย อันพรหมมา
สิบตํารวจโท เอกธนัช
เลือกนารี
๓๓๖๕ นายเอกธนัช สุทธิรักษ
๓๓๖๖ จาเอก เอกนรินทร ศรีบุญตา
๓๓๖๗ นายเอกพงศ กระแสอินทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกพงศ อาดุลเบบ
นายเอกพงษ เทศวิรัช
นายเอกพจน คําเซง
นายเอกพล ตะนะดี
นายเอกพันธุ พันธุนนท
นายเอกพิสิทธิ์ จันทนดาหงส
นายเอกภพ ขุนพิจิตร
นายเอกภพ บุญเพลิง
นายเอกภพ ผลประสาท
นายเอกภพ สารกอง
นายเอกมล ใจออน
นายเอกรักษ พอจิต
นายเอกรัฐ จันทรเสม
นายเอกรัตน จันทราศรี
นายเอกรัตน สุขรังสรรค
นายเอกราช ชุปวา
นายเอกราช รังสรรค
นายเอกรินทร ทองคํา
นายเอกรินทร เพิ่มชาติ
นายเอกฤทธิ์ อุนประเดิม
นายเอกลักษณ เกิดเทศ
นายเอกลักษณ ขาวผอง
จาสิบเอก เอกสิทธิ์ ใจเสือ
พันจาเอก เอกสิทธิ์ ตัญกาญจน
นายเอกสิทธิ์ พวงประทุม
จาเอก เอกสิทธิ์ หานตระกูล

๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล
นายเอนก ถาคํา
นายเอนก นรมาตย
นายเอนก นิยมผล
นายเอนก รมณียพิกุล
นายโอภาส อังกุรรัชต
จาเอก โอวาท บุญสุข
นายฮัมฎาน หะสาเมาะ
นายฮาซัน ดราโอะ
นายฮาเซม ละสูสามา
นายฮีซัม มะเระ
นางกชกร ชมศรี
นางกชกานต เรือนทอง
นางกชพร กะรัตน
นางสาวกชพร เทศมหา
นางสาวกชพร วัฒนาธรรม
นางกชพรรณ เรืองทอง
นางสาวกชมาศ สุคุณณี
นางกณัฎฐรินทร เสียงล้ํา
นางกณิกนันต ชาวยา
นางกณิศนันท ดีดวง
นางสาวกนกกร โสดารักษ
นางสาวกนกกาญจน ไชยขันธ
นางสาวกนกกาญจน พวงวรินทร
นางสาวกนกกาญจน มะลาง
นางกนกขวัญ วงคทา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕

นางสาวกนกทิพย สิทธิวงศ
นางกนกธัญ รัตนอุบล
นางสาวกนกนภา นันทสิงห
นางกนกนารถ ชมวงษ
นางสาวกนกพร คําคง
นางกนกพร ปานสมสวย
นางสาวกนกพร ผุดอักษร
นางกนกพร พรหมชัย
นางสาวกนกพร มุงแฝงกลาง
นางสาวกนกพันธุ ประนอมเชย
นางกนกพิชญ สุยสวัสดิ์
นางกนกภรณ เขียวหวาน
นางกนกมน อุดสอน
นางสาวกนกรัตน กิมทรง
นางสาวกนกรัตน ภูระหงษ
นางกนกรัตน ไหมพรม
นางกนกลักษณ แพทยพิทักษ
นางสาวกนกลักษณ เราเลิศฤทธิ์
นางกนกวรรณ คชเสนีย
นางกนกวรรณ งามเจริญ
นางกนกวรรณ จันทรเนียม
นางสาวกนกวรรณ ทรงวิจิตร
นางกนกวรรณ ทิพยสุข
นางกนกวรรณ ธัญพืช
นางกนกวรรณ เนียมสุวรรณ
นางกนกวรรณ บุญญวรรณ

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวกนกวรรณ ประชากูล
นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา
นางกนกวรรณ โพธิ์พันธุ
นางกนกวรรณ มุลนอยสุ
นางสาวกนกวรรณ วงษศิริ
นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ
นางสาวกนกวรรณ สินบํารุง
นางกนกวรรณ สุขสอาด
นางกนกวรรณ สุวัตธิกะ
นางสาวกนกอร วังอาษา
นางสาวกนกอร สุนทรสัถาพร
นางสาวกนกอร แสนอุบล
นางสาวกนกอร โสภณ
นางสาวกนิษฐรินทร เวียงอินทร
นางสาวกนิษฐา บุญมี
นางกนิษฐา วรรณสะโร
นางสาวกนิษฐา สรรพานิช
นางกนิษฐา สุขเจริญ
นางกนิษฐา สุทธิเจริญ
นางสาวกนิษฐิกา แพงลาด
นางสาวกมลกานต แกวนาง
นางกมลฉัตร ถาวรบุญ
นางกมลชนก คงแปน
นางสาวกมลชนก หมัดตะทวี
นางกมลชนก อินสวาง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗

นางกมลทิพย จงจิตร
นางสาวกมลทิพย พิมพโพธิ์
นางกมลทิพย อินทรวงค
นางสาวกมลธรรม แปนเพชร
นางกมลพร ไตรจินดา
นางกมลพรรณ ปญญายุทธศักดิ์
นางสาวกมลมาศ เปรมประยูร
นางสาวกมลรัตน จัดสนาม
นางสาวกมลรัตน ตันติสุข
นางสาวกมลรัตน รักนาค
นางกมลรัตน เศษสิน
นางสาวกมลรัตน แสงสาย
นางสาวกมลวดี จางบัว
นางสาวกมลวรรณ จุตโต
นางสาวกมลวรรณ โตสุวรรณ
นางกมลวรรณ ศิริใหญ
นางกมลวรรณ สนธิ
นางกมลวรรณ สุยังกุล
นางสาวกมลวรรณ หาญโกธา
นางสาวกมลวรรณ อินธิจักร
นางกร แกวนาโพธิ์
นางสาวกรกต ยาวรัมย
นางกรกมล แทนมณี
นางกรกมล เมธีวรกิจ
นางสาวกรกรมล เสรีรักษ
นางกรชนก พระไตรยะ

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวกรณรรฆ พัดทอง
นางกรนิศญา ทองคํา
นางกรพินธุ ผดุงสุข
นางสาวกรภัสสรณ มูลผลาชัยวริศ
นางสาวกรรณสพร ผองมาศ
นางกรรณิกา จันทเขต
นางสาวกรรณิกา ชวยประสิทธิ์
นางกรรณิกา ถาวร
นางสาวกรรณิกา บัวประเสริฐ
นางกรรณิกา ผลดี
นางสาวกรรณิกา พันธงาม
นางสาวกรรณิกา พินสุวรรณ
นางกรรณิกา โรจนวรชวลิต
นางสาวกรรณิกา วรรณพรม
นางกรรณิกา ศรีอินทร
นางสาวกรรณิกา ศิริอุดม
นางสาวกรรณิกา ศุภมาศ
นางสาวกรรณิกา หีดนอย
นางกรรณิการ กุลมุติวัฒน
นางกรรณิการ คลองงาม
นางสาวกรรณิการ โคตรปตถา
นางสาวกรรณิการ ดิเรกโภค
นางสาวกรรณิการ ตนสกุล
นางกรรณิการ ประมูลจักโก
นางสาวกรรณิการ พานทอง
นางกรรณิการ ไพรแกน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘

นางสาวกรรณิการ รณศิริ
นางกรรณิการ ลาพิงค
นางสาวกรรณิการ วิจิตรกูล
นางสาวกรรณิการ ศิริโท
นางกรรวี บุญสม
นางสาวกรวรรณ ทรัพยมาก
นางสาวกรวิกา ขันทองดี
นางกรวิภา คุมภัยเพื่อน
นางสาวกรสรัญ พงศานานุรักษ
นางกรองแกว ดีประชา
นางสาวกรองแกว อารมยดี
นางกรองจิตต เชิงหอม
นางกรองทิพย อินทนะ
นางสาวกรุณา คํานึงบุญ
นางสาวกรุณา ใจใส
นางสาวกรุณา ทองสวัสดิ์
นางกรุณา วังชวย
นางสาวกรุณา วิไลสมสกุล
นางสาวกรุณา สุขลาภ
นางสาวกฤตชญธนพร
กระออมกลาง
นางสาวกฤตชญา หันกลาง
นางกฤตพร เงินกิ่ง
นางสาวกฤตพร เจริญทรัพย
นางกฤติกา ไชยชวคุปต
นางสาวกฤติกา สุขสง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวกฤติกานต กันยาประสิทธิ์
นางสาวกฤติพร ชื่นผล
นางสาวกฤษณา คนไว
นางสาวกฤษณา เจริญนอก
นางสาวกฤษณา โตทอง
นางสาวกฤษณา ทองศรี
นางกฤษณา บังเมฆ
นางสาวกฤษณา บุญยอด
นางสาวกฤษณา พวงเพชร
นางสาวกฤษณา ไพศาลธรรม
นางกฤษณา สุวรรณา
นางกฤษณา แสนลอม
นางสาวกฤษณา โสภณชีวิน
นางสาวกฤษณา เอี่ยมอาจ
นางสาวกฤษณี งามเจริญ
นางสาวกฤษนันท สิงหคา
นางสาวกลวยไม คุมพะเนียด
นางสาวกวิชญนันท พันธุภักดี
นางสาวกวินตรา ไหมเจริญ
นางสาวกษมา นามโคตร
นางสาวกษิรา เทพชุมภู
นางกษิรา ศรีวิชัย
นางสาวกองกานต สีบริบูรณ
นางสาวกองแพง พันธัง
นางสาวกอตีเยาะ แวหะหมัด
นางกอบกุล เทพรัตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกอบกุล สิงหวรรณุรัตน
นางกอพร ตอวัฒนกิจกุล
นางสาวกัญจนพร เหล็งพั้ง
นางสาวกัญจนา กระบวนศรี
นางสาวกัญจนี ชนชนะ
นางสาวกัญจิรา อินตะกัน
นางสาวกัญญกัปปน สุกแกว
นางสาวกัญญภัทร สุขรินทร
นางกัญญรัตน รอดพิเศษ
นางกัญญวรา เขียวนาค
นางกัญญา คงสมทบ
นางกัญญา ตินตะบุระ
นางสาวกัญญา วงศศิลป
นางสาวกัญญา วงษนารี
นางกัญญา ศรีรุจี
นางกัญญา สิงหนารถ
นางกัญญา หอมขจร
นางกัญญานัฐ เดิมชัยภูมิ
นางสาวกัญญาพัชร ลักษมีพิเชษฐ
นางกัญญาพัศ ยุทธอาจ
นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
นางกัญญาภัค ศรีดี
นางสาวกัญญาภัค ศรีทองอุน
นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
นางสาวกัญญามณี รสจันทร

๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกัญญามาศ สุดจริง
นางสาวกัญญารัตน กาดี
นางสาวกัญญารัตน พันดวง
นางสาวกัญญาวีร หมวดศรี
นางสาวกัญฑิมา ชุมสิงห
นางสาวกัญณภรญ ตุมประชา
นางสาวกัญณัฎฐ รัตนวงศบารมี
นางกัญณิการ ออนทอง
นางกัญติมาภรณ อัปมะให
นางสาวกัญภร ปญญาสงค
นางสาวกัญยานันท พระราช
นางกัณฐิกา เกษรนอย
นางสาวกัณฐิรัศมิ์ วงคคําปน
นางสาวกัณติยา ดวงแกว
นางกัณทิมา ตรีแดงนอย
นางสาวกัณทิมา ลือกิจนา
นางกัณหา นิตยารส
นางสาวกัณหา พินิจนาม
นางสาวกัตติกา หลอพันธมณี
นางกันตพร แมงมา
นางสาวกันตยา ประภาการ
นางสาวกันติชา ชัยชะนะ
นางกันตินันท ลับโกษา
นางสาวกันตินันท วรรณประดิษฐ
นางสาวกันทะนา สามารถ
นางกันยา จริตงาม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางกันยา วันดึก
นางกันยารัตน มีศรี
นางสาวกันยารัตน ศรีสวัสดิ์
นางกันยารัตน อุปญญ
นางกันยาวีร มะธิปไข
นางสาวกัลญานัฐ รัตนวงศสวัสดิ์
นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร
นางสาวกัลยกร ปริศวงศ
นางสาวกัลยกานต หลงขาว
นางสาวกัลยดา เจี่ยสกุล
นางสาวกัลยรัตน บํารุงการ
นางสาวกัลยรัตนสิริ บําเพ็ญธรรม
นางกัลยวรรธน ชาญอินทร
นางสาวกัลยา ใจกลา
นางสาวกัลยา ใจยนต
นางสาวกัลยา เชียงของ
นางกัลยา ไทรแกว
นางกัลยา พรหมสาขา
นางสาวกัลยา ภูคนองศรี
นางกัลยา เมืองละออง
นางสาวกัลยา รินเชื้อ
นางสาวกัลยา เริงสมุทร
นางกัลยา สมานสิวนาถ
นางสาวกัลยา อินตะนัย
นางสาวกัลยา อินทรชัยศรี
นางสาวกัลยากร ทองยอย

๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวกัลยาณี กาญจนธานี
นางสาวกัลยาณี ลัมวุฒิ
นางสาวกัลยาณี วงศกมุทธศัย
นางกัลยาณี อินดี
นางกัลยาณี อุปราสิทธิ์
นางสาวกัลยานี ใจทะนา
นางกัลยาภัสร ภูเดชนิธิเจริญ
นางสาวกัลยาภัสร รัศสุวรรณ
นางสาวกัลยารัตน กันพุดซา
นางสาวกัลยารัตน ทรงวิลาศ
นางกัลลยา แกวไพฑูรย
นางกาญจนพิสชา มณีวงศ
นางกาญจนศณิศา ธนาโชคพิสิษฐ
นางกาญจนา กงลอม
นางกาญจนา กอมาตย
นางสาวกาญจนา กาฬภักดี
นางกาญจนา กําเนิดเกียรติศักดิ์
นางสาวกาญจนา แกวแกมเกตุ
นางสาวกาญจนา เขียวรัมย
นางสาวกาญจนา คําปน
นางสาวกาญจนา จันทกระยอม
นางกาญจนา จันทรยอแสง
นางสาวกาญจนา จ้ําเหล
นางกาญจนา จุลอักษร
นางกาญจนา เจะพร
นางกาญจนา ไชยคํามิ่ง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนา ไชยวงษ
นางสาวกาญจนา แซลิ้ม
นางกาญจนา ถนอมรอด
นางกาญจนา ทาวรรณ
นางสาวกาญจนา แทนงาม
นางกาญจนา นงคโภชน
นางสาวกาญจนา นวลขาว
นางกาญจนา นอมเศียร
นางสาวกาญจนา นิภานันท
นางกาญจนา บัวกลาง
นางกาญจนา บุญลักขะ
นางสาวกาญจนา ปรางครัตนศิลา
นางกาญจนา ปานพรม
นางสาวกาญจนา เปกธนู
นางสาวกาญจนา เพ็งเพชร
นางกาญจนา ฟูบินทร
นางกาญจนา มังคละคีรี
นางสาวกาญจนา มีลาดคํา
นางสาวกาญจนา รัตติ
นางกาญจนา รามสันเทียะ
นางสาวกาญจนา เรืองเสน
นางสาวกาญจนา วองทั่ง
นางกาญจนา ศรีเตชะ
นางสาวกาญจนา ศรียากุล
นางกาญจนา ศรีเวียง
นางสาวกาญจนา ศรีหาราช

๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกาญจนา สิงหชาดา
นางกาญจนา แสงอาวุธ
นางสาวกาญจนา โสดาราม
นางกาญจนา อะโนดาษ
นางสาวกาญจนาวดี ภูมิผล
นางสาวกาญดา รัตนเกษร
นางกานดา การีชุม
นางสาวกานดา เก็จรัมย
นางสาวกานดารัตน บุญมี
นางสาวกานตดา เหลาเคน
นางสาวกานตธิดา รังษิมาศ
นางกานตรวี นามชุม
นางสาวกานตวรัทย โพธิ์ออง
นางกานตสินี อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางการะเกด สุจริตธรรม
นางสาวการะเกตุ เวฬุวัน
นางการีมะห และหีม
นางสาวกิ่งกมล พิริยะอานันต
นางกิ่งกาญจน พอดี
นางสาวกิ่งแกว อินทรกําแหง
นางสาวกิ่งออ มะลินิล
นางสาวกิตตญาภรณ ซุยลา
นางสาวกิตตินันท สุดเรือง
นางกิตติมา สุขารมย
นางสาวกิตติยา จันทรเต็มดวง
นางกิตติยา ภวภูตานนท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖

นางกิตติยาภรณ สําเภา
นางสาวกิตติวรรณ ออนสุวรรณ
นางกิติมา มวลชัยภูมิ
นางสาวกิติยา ดานกลาง
นางสาวกิติยา เตรมี
นางกิติยา บุษราคัม
นางสาวกิติวรรณ ประสิทธิ์ผล
นางสาวกินถะหรา พั่วแดง
นางกิมลี้ สุขเมฆ
นางสาวกิรณา จันทรมาลา
นางกีรดา สุนิพัฒน
นางสาวกีรตยา ธนัสชาคํามูล
นางกุญชร ตระกูลไทย
นางกุณฑิกา มีศิริ
นางสาวกุลณัฐ ปลั่งกลาง
นางสาวกุลธิดา วรรณประเสริฐ
นางกุลธิดา สิทธิบุน
นางกุลนาถ สีปดตา
นางกุลนาถ แสงสุวรรณ
นางกุลพิพรรณ สานเมทา
นางกุลภัสสร ซอกิ่ง
นางกุลยา ประภารัตน
นางสาวกุลวดี วงษวิพัฒน
นางกุลวดี สงแสง
นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา
นางกุลสตรี บากาประเสริฐ

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกุสะลิน มูลกัน
นางกุสุมา งามเลิศ
นางสาวกุสุมา ไชยคําภา
นางสาวกุสุมา มานนท
นางสาวกุสุมา ศรีละพันธ
นางสาวกุสุมา อินแตง
นางกุหลาบ จันทรเพ็ชร
นางกุหลาบ ศิลาออน
นางสาวกุหลาบ สันทาลุนัย
นางกุหลาบทิพย เสตพันธ
นางสาวเกตนอิสรีย กุศลสุข
นางสาวเกตสรี ชูแกว
นางเกวริญญา ประทุมทอง
นางเกวลิน ชัยมาตย
นางเกวลิน บุญเล็ก
นางเกศกานดา ขําชัยภูมิ
นางเกศแกว พลวิชิต
นางสาวเกศแกว วิวัฒนบวรกุล
นางเกศแกว สิงหธนานนธ
นางสาวเกศณี สิงหกุล
นางสาวเกศทิพย ดวงสุวรรณ
นางเกศรา พงศยี่หลา
นางสาวเกศรา สิงหจันทึก
นางสาวเกศราภรณ อุปจันโท
นางสาวเกศริน กลาทอง
นางสาวเกศริน สานเมือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘

นางสาวเกศริน อัศเจรียวัฒนา
นางสาวเกศรินทร คงสืบชาติ
นางเกศวรางค สารบัญ
นางสาวเกศสุดา นุริตมนต
นางสาวเกศิณี พรหมตัน
นางสาวเกศิณี วันงาม
นางสาวเกศินี แกวสะอาด
นางเกศินี โนนกอง
นางสาวเกศินี สนธิศิริ
นางเกศินี อุนทอง
นางสาวเกศินีวรรณ ขันนาค
นางสาวเกษนี มิฆเนตร
นางเกษมา ชาติดวงผจญ
นางสาวเกษร จินดาธรรม
นางสาวเกษร ทาโน
นางสาวเกษร ไทยรักประวัติ
นางเกษร นอยแสง
นางเกษร ปลัดกอง
นางสาวเกษร ภูมิกอง
นางเกษร โยชนเมืองไพร
นางเกษร วรรณารักษ
นางเกษร หมื่นดวง
นางสาวเกษร หอกุล
นางสาวเกษรา ดวงมณี
นางสาวเกษรา สมุทรหอม
นางสาวเกษราภรณ ถนอมสุข

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวเกษราภรณ ทางดี
นางสาวเกษราภรณ พุมทรง
นางสาวเกษริน สุขสุวรรณ
นางเกษศรินทร อยูขาว
นางสาวเกษา นาคสวัสดิ์
นางสาวเกษา เปรมปรีดิ์
นางสาวเกษิณี วุฒิโตกุล
นางเกสนี คงประจักษ
นางเกสร แกวประชุม
นางเกสริน แตงออน
นางสาวเกียรติสุดา ชูประสิทธิ์
นางสาวเกื้อกูล ภูสกุล
นางสาวแกว จําปาลา
นางแกวใจ ศรีสวัสดิ์
นางแกวตา มหาสังข
นางสาวแกวตา วิญูหัตถกิจ
นางสาวใกลรุง พรานเจริญ
นางไกรสร ปริโชติ์
นางสาวขณิดา ยศปญญา
นางสาวขนิษฐา แกวภราดัย
นางขนิษฐา ขวัญเมือง
นางขนิษฐา ค่ําคูณ
นางสาวขนิษฐา จันทรเรืองฤทธิ์
นางสาวขนิษฐา ถาวรวงค
นางสาวขนิษฐา ทักษิณากร
นางขนิษฐา เทพสุคนธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐

นางขนิษฐา ธรรมชัย
นางสาวขนิษฐา ปาทอง
นางขนิษฐา ลือแบซา
นางสาวขนิษฐา ศิริประภา
นางสาวขนิษฐา สีสมุดคํา
นางสาวขนิษฐา อันทะปญญา
นางสาวขวัญจิตร ไปแดน
นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา
นางขวัญใจ ขันโยธา
นางขวัญใจ บริสุทธิ์
นางสาวขวัญใจ สองแสงจันทร
นางสาวขวัญใจ สุขสําราญ
นางสาวขวัญใจ แสงสวาง
นางสาวขวัญชนก ภาคฐิน
นางขวัญชีวิต ศิริวรรณ
นางสาวขวัญดาว ภุมรินทร
นางสาวขวัญพนม สถิตยชัย
นางสาวขวัญเมือง เจริญศรี
นางสาวขวัญเรียม ณะไชย
นางขวัญเรือน ชาญจอหอ
นางขวัญเรือน พุทธิวงศโสภณ
นางสาวขวัญเรือน พุมประดล
นางขวัญเรือน โพธิมูล
นางสาวขวัญเรือน มวงขํา
นางสาวขวัญเรือน หางาม
นางขวัญฤทัย คําเวียง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวขวัญฤทัย ไชยรัตน
นางขวัญฤทัย นาควิจิตร
นางสาวขวัญสุดา กานุสนธิ์
นางสาวขวัญหญิง ศรีบานคลอง
นางสาวขัติญา พระขรรค
นางขัติญาณี ฐานวิเศษ
นางขันทอง บุษราคํา
นางเขมจิรา เกียรตินอก
นางเขมจิรา เจริญผล
นางสาวเข็มณัชชา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวเข็มทอง หงษทอง
นางเข็มพร สังขศิลา
นางสาวเขมิกา พุฒตรง
นางคชาภรณ ฉัตรชูเกียรติกุล
นางสาวคณนาถ ศรีสกุลวิจิตร
นางสาวคณาลักษณ หอไธสง
นางสาวคณิตตา ตึดสันโดษ
นางคติพร วรรณลักษณ
นางสาวคนิตา มาหาร
นางสาวคนึงนิตย เทพเทียม
นางคนึงนิตย นันตา
นางคนึงนิตย สีดารอด
นางคมขํา วานิชยากร
นางครวญศิริ กมลพัฒนะ
นางคริษฐวรา อินทพันธุ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑

นางควรเทียน ทองขาว
นางสาวคอดียะ บิลลาติปชา
นางคัทรียาพร ศิริประทุมมาศ
นางคําพันธ เชื้อบุญมี
นางสาวคําพาตย บุญเอื้อ
นางคําแพง เลิศลักษณสกุล
นางคีนยา พลวรรณ
นางสาวคุณชนะอนันต พันธุศิริ
นางคุณาพร ภูมิคอนสาร
นางเครือฟา ประธาน
นางสาวเครือฟา สันทัน
นางเครือมาศ กัญญาคํา
นางเครือวัลย คลังระหัด
นางสาวเครือวัลย สายสิญจน
นางงามจิตต สมจิตต
นางสาวงามฉวี เกตุคํา
นางสาวงามตา นราแหวว
นางสาวงามศิลป แหสถิตย
นางเง็กฮวย มาลีรักษ
นางจงกล แจมจันทร
นางจงกล ชินเสนา
นางสาวจงกล ทองรอง
นางจงกล พรหมราชแกว
นางจงกลณี กุลชนะรงค
นางสาวจงกลณี งามทองคํา
นางสาวจงจิตร แดงขาว

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวจงดี อินตะนนท
นางสาวจงดีภัค จินตนกุล
นางสาวจงรักษ กันชัย
นางสาวจงรักษ วงศพูล
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
นางจงลักษณ ตนกันยา
นางจงอร สุทธิสิน
นางสาวจตุพร โกศลกาญจน
นางจตุพร ชางนับ
นางจตุพร น้ําใจดี
นางจตุพร พวงทอง
นางจตุพร ภริตพรพันธุ
นางสาวจตุพร ภิญโญ
นางจตุพร วงศศรีรักษ
นางสาวจตุรภัทร จันหา
นางสาวจมาศขนิษฐา แกวนวล
นางสาวจรนัย เวฬุการ
นางจรรจิรา บุญนะ
นางจรรยา แกวคูณ
นางจรรยา จินดาศรี
นางสาวจรรยา จีระวรรณ
นางสาวจรรยา ชะเอมเทศ
นางสาวจรรยา ปนเนียม
นางจรรยา ยอดแกว
นางสาวจรรยา รัตนวรรณ
นางสาวจรรยา ออนนอม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓

นางสาวจรรยา อินปุระ
นางจรรยารักษ อุทะรัง
นางจรวยพร กัตติยา
นางจรวยพร บุญยืน
นางสาวจรัญยา เสลา
นางจรัสศรี แสงประสิทธิ์
นางสาวจริญญา คําภา
นางจริญญา เหมมณี
นางสาวจริญทิพย เอ็งสุวรรณ
นางจริยา คงสําเร็จ
นางจริยา ณ พัทลุง
นางสาวจริยา ทองขาว
นางจริยา บุญจันทร
นางจริยา พุทธเทศ
นางจริยา พุทธรักษา
นางสาวจริยา มหามิตร
นางจริยา ศรีประทุม
นางสาวจริยาพร ตะโพธิ์
นางจริยาพร ผลจุลพันธุ
นางสาวจริยาภรณ ดีเจริญ
นางสาวจรี โสพิณ
นางสาวจรีรัตน รวงเริก
นางสาวจรีรัตน แสงเดือน
นางสาวจรีวัฒนา กลาหาญ
นางจรูญศรี รื่นมิตร
นางสาวจอมใจ ชวยสุรินทร

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวจอมสุรางค สัณฐมิตร
นางจักรา ดอกจอก
นางสาวจันจิรา ไขนุน
นางสาวจันฉาย ถาวร
นางสาวจันตรี เปรมบุญวัฒนา
นางสาวจันตรี วรรณทอง
นางสาวจันทนทิมา นิลพลับ
นางสาวจันทนา กิตติจารุกร
นางจันทนา อัมพะวัน
นางสาวจันทรจิรา เดชา
นางสาวจันทรจิรา เนียมชูชื่น
นางจันทรจิรา วงษรัตนะ
นางสาวจันทรจิรา วงษเรียบ
นางสาวจันทรจีรา ไตรวรรณ
นางจันทรฉาย นอยหางหวา
นางจันทรฉาย สายรัมย
นางสาวจันทรญี มีภักดิ์
นางสาวจันทรทิมา พรมหนองแสน
นางสาวจันทรเพชร แสงวงศ
นางจันทรเพ็ญ กลิ่นกุสุม
นางสาวจันทรเพ็ญ กาหลง
นางสาวจันทรเพ็ญ เกียรติวงศพัฒนา
นางจันทรเพ็ญ ชาติกุล
นางสาวจันทรเพ็ญ ตาปราบ
นางสาวจันทรเพ็ญ ตูประสิทธิ์
นางจันทรเพ็ญ เต็มศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕

นางจันทรเพ็ญ ทรัพยสนุน
นางสาวจันทรเพ็ญ นุมประเสริฐ
นางจันทรเพ็ญ พรมลาไชย
นางจันทรเพ็ญ เพ็ชรสมบัติ
นางสาวจันทรเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ
นางจันทรเพ็ญ วารินทรธนาศิริ
นางจันทรเพ็ญ ศิลประดิษฐ
นางจันทรเพ็ญ สุขทวี
นางสาวจันทรแรม น้ําใจสุข
นางสาวจันทรสุดา สาระอินทร
นางสาวจันทรังษี ภูบุญ
นางสาวจันทรา ณ พัทลุง
นางสาวจันทรา เพชรดี
นางจันทรา มณีประกร
นางจันทรา สารสิงห
นางสาวจันทรา สุริยะจันทร
นางจันทรา เอี่ยมสวัสดิ์
นางสาวจันทราพร จริยานุกูล
นางสาวจันทิพย ทองสนธิ
นางสาวจันทิมา จังพานิช
นางสาวจันทิมา ฦาชา
นางสาวจันทิมา สงนุย
นางจันทิมา อิ่มอวยพร
นางสาวจันทิมา เอี่ยมศิลป
นางจันทิรา ทองไทย
นางสาวจันทิรา สุรวัฒนปญญา

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวจันธิมาพร ขําฤกษ
นางจันเพ็ญ ทันบุญ
นางสาวจันสุดา บุรมภ
นางสาวจามจุรี ตรูหมอง
นางจามจุรี สถาผล
นางจามลี กาศรี
นางสาวจารนัย หงษศิริ
นางสาวจารินี กรวยทรัพย
นางจารุกร โสรัจจะ
นางสาวจารุขจิต ชาวชาติ
นางจารุฉัตร แสนชางไม
นางสาวจารุชา พานนนท
นางสาวจารุณี กฤติยา
นางจารุณี กุหลาบ
นางสาวจารุณี ชูชวย
นางจารุณี ไตรรัตน
นางสาวจารุณี เทียมสองชั้น
นางจารุณี นกแกว
นางสาวจารุณี พงษเจริญ
นางสาวจารุณี พิฑูรยกุลเศวต
นางสาวจารุณี รุงเรือง
นางจารุณี โรจนปรัชญารักษ
นางสาวจารุณี วิกุล
นางจารุณี สําราญ
นางสาวจารุณี หมดทุกข
นางสาวจารุณี อินทรเพ็ชร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุดา ศรีนารา
นางสาวจารุพรรณ สุปรียาภรณ
นางสาวจารุวรรณ คงกลอม
นางสาวจารุวรรณ จันทะเวช
นางจารุวรรณ ฉิมดี
นางสาวจารุวรรณ ดิษฐประสพ
นางจารุวรรณ ตรีเหรา
นางสาวจารุวรรณ นามบุรี
นางสาวจารุวรรณ มงคลดี
นางสาวจารุวรรณ ราชวงศ
นางจารุวรรณ ลาลุน
นางสาวจารุวรรณ วงศสรางทรัพย
นางสาวจารุวรรณ วรวงษ
นางจารุวรรณ สุรษร
นางสาวจารุวรรณ หอมทอง
นางสาวจารุวรรณ หอมพุง
นางจารุวรรณ อิ่มบุญสุ
นางจํานง จันทรคง
นางจํานงค เทพฉิม
นางจํานงค มีเจริญ
นางสาวจําเนียน นิลสวัสดิ์
นางสาวจําเนียน นุมกิ่ง
นางสาวจําเรียง สิทธิปญญา
นางสาวจําลองลักษณ พรอมพิมพ
นางสาวจําลองลักษณ สุขสโมสร
นางจิณณาพัต เสมาภักดี

๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจิณพัฒน สุขตาม
นางจิณหนิภา ทองกุง
นางจิณหนิภา พงษจินดา
นางจิณัฐปภา สืบมี
นางจิณารี ชมจินดา
นางสาวจิดาภา เจตนจําลอง
นางจิดาภา เชาวทวี
นางสาวจิดาภา ธาตุรักษ
นางสาวจิดาภา วงศกาฬสินธุ
นางสาวจิดาภา ศรีมูล
นางสาวจิดาภา ศรีสุข
นางจิดาภา หวะสุวรรณ
นางจิตตฐิตา จันทรา
นางสาวจิตตรา มารศรี
นางสาวจิตตินทร สุโขทัย
นางจิตตินันท ชูจันทรทอง
นางจิตตินาถ นามยางอินทร
นางจิตติภัท เพียนามโคตร
นางสาวจิตติมา กาวรรณธง
นางสาวจิตติมา คําฉายทอง
นางสาวจิตติมา เจริญทรัพยานันท
นางสาวจิตติมา เจริญฤทธิ์
นางจิตติมา ตองอบ
นางจิตติมา พิศาล
นางจิตติมา อูสุวรรณ
นางสาวจิตติมาพร แอมปดชา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙

นางจิตนภา เลาหะนาคีวงศ
นางสาวจิตรณะภา ลาดแกว
นางสาวจิตรลดา ชาลีเครือ
นางจิตรลดา โนสุ
นางจิตรวัฒนา อยูสุข
นางจิตรา กุลศิริ
นางจิตรา เขียวศรี
นางสาวจิตรา ใจแข็ง
นางจิตรา สงเนียม
นางสาวจิตรานนท สงพรหม
นางจิตราพร เทพภูษา
นางจิตราพร นินทะลาด
นางสาวจิตรินีย กลอมประเสริฐ
นางสาวจิตฤดี ขันอินทรนอย
นางสาวจิตลดา กองแกว
นางสาวจิตสุภา ชนะสงคราม
นางสาวจิตอารีย ชินสาร
นางสาวจินดา กลางสอน
นางจินดา จําปา
นางสาวจินดา แซหลี
นางจินดา สาระเนตร
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ
นางสาวจินดาพร รอดกสิกรรม
นางสาวจินดาวงษ สมบูรณบัติ
นางจินดาวรรณ ชัยรัมย
นางสาวจินตกานต ศรีเพชร

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจินตจุฑา บุญศิริ
นางจินตนา แกลวกลา
นางสาวจินตนา จันทรักษา
นางสาวจินตนา เชื้อขาวพิมพ
นางจินตนา ทองคํา
นางจินตนา ทําเนาว
นางจินตนา เทพสุคนธ
นางจินตนา เที่ยงธรรม
นางสาวจินตนา บุญหวาน
นางจินตนา ปุราชะกา
นางสาวจินตนา พรมพินิจ
นางจินตนา พิราณรัมย
นางสาวจินตนา พุทธเกษร
นางสาวจินตนา พุทธขันธ
นางสาวจินตนา ภูจอมจิตร
นางจินตนา ภูบุญลาภ
นางจินตนา มีดวง
นางสาวจินตนา รัตนวิไชย
นางสาวจินตนา เรืองจันทึก
นางจินตนา วงคอินตา
นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ
นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
นางสาวจินตนา สุดราม
นางสาวจินตนา หนูไพร
นางสาวจินหจุฑา ศุภศรี
นางจิรชยา สืบสุนทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑

นางสาวจิรฐา ทิศกระโทก
นางจิรฐา สุขเตชศิริ
นางสาวจิรณัท หนุนพลกรัง
นางสาวจิรนันท วิเศษอุตร
นางสาวจิรปรียา สุขปะทิว
นางจิรพร แสนคําวงค
นางสาวจิรพรรณ พรมแกว
นางจิรพรรณ ศรีนอย
นางสาวจิรพรรณ สองสีโย
นางจิรภา ฝาคํา
นางจิรภา ไสยสนิท
นางจิรภาภรณ มีนอก
นางจิรภิญญา กาเผือก
นางจิรวรรณ พรหมทอง
นางสาวจิรวรรณ สายชวย
นางจิรวัส ทองชูชวย
นางจิระดา ชอยจอหอ
นางจิระประภา ไชยพันโท
นางจิระพันธ โชติกวณิชย
นางสาวจิระภา อรุณจิตร
นางจิระมาศ ศรีเมือง
นางสาวจิระวรรณ ใจหาว
นางสาวจิรัชยา บุญไตร
นางจิรัชยา ผลจันทร
นางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์
นางสาวจิรัฐติกาล สีหาพงษ

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวจิรัฐติกาล อยูแลว
นางสาวจิรัฐา สิงหคาร
นางจิรานุวัฒน สงาแรง
นางสาวจิราพร แกวโพธิ์
นางสาวจิราพร คงแกว
นางจิราพร จันทศิลา
นางสาวจิราพร ทะเขียว
นางสาวจิราพร ผิวผาย
นางสาวจิราพร สิมณี
นางสาวจิราพร หวานแกว
นางสาวจิราพรรณ ไตรรัตน
นางสาวจิราพัชร จักรกิจ
นางจิราภรณ กีฬา
นางสาวจิราภรณ จันทะพรหม
นางสาวจิราภรณ ชูเพชร
นางสาวจิราภรณ ตนหมาก
นางสาวจิราภรณ ไทยวร
นางสาวจิราภรณ พลเดช
นางจิราภรณ เพ็งแชม
นางสาวจิราภรณ สิงหพงษ
นางสาวจิราภรณ สุทธิประภา
นางจิราภรณ อนุสา
นางจิราภรณ อยูพุม
นางสาวจิราภา ทานกระโทก
นางจิราภา อันพรหมมา
นางสาวจิรายุ ทัพขวา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓

นางจิรายุ บัวสด
นางจิรายุศิริ พรหมอินทร
นางสาวจิรารัตน แกวพิทักษ
นางจิรารัตน บุญทองสังข
นางสาวจิรารัตน สุทน
นางจิราวดี เสียงล้ํา
นางจิราวรรณ สีภูหลา
นางสาวจิราวรรณ ก่ําบัว
นางจิราวรรณ ชาวนา
นางสาวจิราวรรณ ไชยทองศรี
นางสาวจิราวรรณ ปนตา
นางสาวจิราวรรณ เพ็ชรโสม
นางสาวจิราวรรณ สบายจิตร
นางจิราวัฒน ทิพยสมบัติ
นางจิราวัณย อรุณโชติ
นางจิราวัลย ทายเมือง
นางจิราวัลย หนูนวล
นางสาวจิริดาพรรณ ศรกิจ
นางจิริรัชชา ไชยโคตร
นางสาวจิลดา ปงรังษี
นางจิศราภรณ วงคสุวรรณ
นางจีรนันท นุชจาย
นางจีรนันท ฝกฝน
นางสาวจีรนันท แสงดาว
นางสาวจีรนุช ดีสวัสดิ์
นางสาวจีรนุช มณีนวล

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจีรพรรณ ผาสุขมูล
นางสาวจีรภัทร บุดดาพงษ
นางสาวจีรภา จินดาทะเล
นางจีรวรรณ งามประเสริฐ
นางสาวจีรวรรณ วรพิสุทธิวงศ
นางจีรวรรณ อุทรา
นางจีระกิตต งอยจันทรศรี
นางสาวจีระนันท จันทรลา
นางจีระภา ผลบุญ
นางจีระวรรณ ไชยเมืองชื่น
หลามะณี
นางสาวจีราพร รัตนบุญ
นางสาวจีราภรณ จันทโรกร
นางจีราวรรณ ตนสําโรง
นางสาวจุฑาทิพย คําปลอง
นางจุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญุตานนท
นางสาวจุฑาธิป บุญประเสริฐ
นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นางจุฑามาศ ถาวร
นางจุฑามาศ ปรีชัย
นางสาวจุฑามาศ ปานกลาง
นางสาวจุฑามาศ พวงเพชร
นางสาวจุฑามาศ วัฒนานุรักษ
นางจุฑามาศ สวนจันทร
นางสาวจุฑามาศ สิมาเพชร
นางสาวจุฑามาศ อวนเพ็ง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑามาศ อาลัยสุข
นางสาวจุฑามาศ โฮมภิรมย
นางสาวจุฑามาส ซอนศรี
นางสาวจุฑามาส ไวยนิทา
นางสาวจุฑามาส สมพงษ
นางสาวจุฑารัตน กาพรม
นางสาวจุฑารัตน คําจร
นางสาวจุฑารัตน จันโทริ
นางสาวจุฑารัตน ฉิ่งเชิด
นางสาวจุฑารัตน ชํานาญเวช
นางจุฑารัตน ทองสมบัติ
นางสาวจุฑารัตน เทพไพฑูรย
นางจุฑารัตน บังศรี
นางจุฑารัตน บุตรโคตร
นางจุฑารัตน มอมพะเนาว
นางสาวจุฑารัตน มานะกิจศิริสุทธิ
นางสาวจุฑารัตน โรจนตรงจิตต
นางสาวจุฑารัตน วัฒนศิริกุล
นางสาวจุฑารัตน ศรีโยวงศ
นางสาวจุฑารัตน สะตะ
นางสาวจุฑารัตน เหมือนพิทักษ
นางสาวจุติพร สังขสัพพันธุ
นางจุพาภรณ ธนาสุนทร
นางจุมพร พัฒนะมาศ
นางสาวจุราพร คําดี
นางจุราภรณ แสงแกว

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจุรี คําเกลี้ยง
นางจุรี ศิริยานนท
นางจุรีพร ปลื้มใจ
นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ
นางสาวจุรีพรรณ ยลวิลาศ
นางจุรีภรณ ทองยศ
นางสาวจุรีภรณ พรหมคุม
นางสาวจุรีรัตน ทองจารุแข
นางจุรีรัตน พรหมดํา
นางสาวจุไรรัตน เที่ยงมนต
นางสาวจุไรรัตน เพ็ชรเจริญ
นางจุไรรัตน มณีฉาย
นางสาวจุไรรัตน ลิ้มประเสริฐ
นางจุไรรัตน แสนโสม
นางจุลาพร นนทศรี
นางจุฬนี มีมุสิทธิ์
นางสาวจุฬาทิพย สติปญ
นางจุฬาภรณ กุลศิริ
นางสาวจุฬาภรณ พันธุวงษ
นางจุฬารัตน ชัยเลิศ
นางจุฬาลักษณ คําแหง
นางจุฬาลักษณ ผาทอง
นางเจตนา เขียวเสน
นางเจตสุดา พวงทรัพยสิน
นางสาวเจติยา คําศรัทธา
นางสาวเจนขวัญ หุนเจริญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖

นางเจนจิตร คําลือชัย
นางเจนจิรา จุลเขตต
นางเจนจิรา วงศฉายา
นางสาวเจนเนตร แผนสุพรรณ
นางเจนิทตา เขมนเขตรกิจ
นางสาวเจมชวดี กัณธิยวงษ
นางเจริญ เย็นใส
นางสาวเจริญศรี จับกลาง
นางสาวเจริญศรี พูลสุข
นางเจษฎา นพวงศ
นางสาวเจษณี จําเริญ
นางสาวเจะแย ยามา
นางสาวเจะฮายาตี หะยีเตะ
นางแจมจรัส พันธวงศ
นางสาวแจมจิต อุตรมาตย
นางแจมใส จันทรเพ็ง
นางใจทิพย ชินสุวรรณ
นางใจเอื้อ สินชู
นางสาวฉวี ทองแกว
นางสาวฉวีวรรณ ทันตา
นางสาวฉวีวรรณ ธารณกุล
นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต
นางสาวฉัตรนภา ชยาวุฒิคุณ
นางสาวฉัตรบรรจง หอมสนิท
นางสาวฉัตรปวีณ วิรัตนคณาชัย
นางสาวฉัตรพร วงศศิริพรพันธ

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวฉันทนา แกนสาร
นางฉันทนา จันทรอิ่ม
นางสาวฉันทนา เรืองทอง
นางสาวฉันทนา วงษปตตา
นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
นางฉันทรุจี พรมเกตุ
นางสาวฉันทะนา บุญทอง
นางฉัศรา แกนสาร
นางฉายศรี อาทรวิริยกุล
นางเฉลา บุญมั่น
นางสาวเฉลิมขวัญ สมคะเน
นางเฉลิมพร รัตนอุบล
นางเฉลิมรัตน เจนไธสง
นางสาวเฉลิมศรี ดีอาษา
นางเฉลิมศรี บุญสมญา
นางเฉิดโฉม หนูเสริม
นางสาวโฉมยงค อุทุมพร
นางสาวโฉมยา สงเสือ
นางชญาณิศา พีระภควัต
นางชญาดา ไชยเมืองชื่น
นางสาวชญาธร ประสิทธิ์กูล
นางสาวชญานิศ พิมพทอง
นางสาวชญานิศา กาญจนะเลขา
นางสาวชญานิษฐ พลีดี
นางชญาภรณ รัมมิตร
นางชญาภา ศรีทอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘

นางชญารัศมิ์ คํานนท
นางสาวชฎาพร ปนตาเสน
นางชฎาภรณ ปาณะจํานงค
นางสาวชณกพร มารอด
นางชนกนันท กุลมณี
นางชนกเนตร ปทุมทอง
นางสาวชนกฤทัย รูขะจี
นางสาวชนมชนก แดงคินี
นางสาวชนะกานต หงสมาลัย
นางสาวชนัญชิดา โคมเวียน
นางสาวชนัญชิดา จุลแสน
นางสาวชนัญชิดา ฉุนเฉียว
นางสาวชนัญชิดา ตัณฑวงค
นางชนัญญา กุลบุตร
นางสาวชนัญญา ยศศรี
นางสาวชนัญญา ราชวงศ
นางชนัญญา วงคแสน
นางชนัญญา ศิริปรุ
นางสาวชนัญธิดา เปรมดี
นางสาวชนัฐตา พัฒนภาไชย
นางชนันพร ถนนกลาง
นางสาวชนันรัตน สมณศักดิ์
นางชนัสถนันท ทองรักษ
นางชนากานต แกวพิทักษ
นางชนาภัสส เตชะวิวัฒนกุล
นางชนิกานต แจมกลาง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวชนิกานต อินตะพันธ
นางชนิดา เกิดบัวทอง
นางสาวชนิดา งามระเบียบ
นางสาวชนิดา วงศสอาด
นางชนิดาภา แกวกระจาย
นางสาวชนิดาภา วงศหงษ
นางชนิดาภา อินทรมา
นางชนิตา ขาวประภา
นางชนิตา ฤกษมี
นางสาวชนิตา สมจันทร
นางชนินันท มาสุด
นางชนิภา เวียงชัย
นางสาวชนิสรา ไมตรีจร
นางชนิสรา ยังวิลัย
นางสาวชนิสรา สุฤทธิ์
นางสาวชบาไพร สุระโคตร
นางชใบแพร ภูมิคอนสาร
นางสาวชมตะวัน โคกขุนทด
นางชมนภัส แสวงดีทิพดล
นางสาวชมนาด สํารวย
นางสาวชมพิสุทธิ์ เมฆสวาง
นางชมพู มาเมือง
นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน
นางชมพูนุท ณ เกาะลอย
นางชมภัค เหมืองทอง
นางชมภู แกวดา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐

นางชมภูนุช มะลิลา
นางชมภูนุช เรืองนุย
นางชมมณี รักโคตร
นางสาวชมมาดา ศรีนวล
นางชมัยพร แจมจํารัส
นางสาวชมัยพร พงคคํา
นางสาวชมัยพร พิมพศรี
นางสาวชมาพร ชลการ
นางสาวชไมพร ขันอาษา
นางสาวชไมพร เรืองแกว
นางชไมพร ลักขษร
นางสาวชไมพร อุดมนพวิทยา
นางชยานิษฐ โชติพัชราภิรมย
นางสาวชยุตราพร ใจคํากาศ
นางสาวชรัญญา ศรีสุธรรม
นางชรัฬดา ปานปรีชา
นางชรินทร พุกกะพันธุ
นางชลกร สมานพงษ
นางชลณภัทร บริบูรณ
นางชลณี ลาดสุวรรณ
นางสาวชลดา ธรรมพร
นางสาวชลดา ประยูรโภคราช
นางสาวชลดา อองสุวรรณ
นางชลดา อุปรีที
นางสาวชลทิชา นาคสุข
นางชลทิชา พรหมมานนท

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางชลธิชา กงเพชร
นางสาวชลธิชา แคบํารุง
นางชลธิชา จันทรประเสริฐ
นางสาวชลธิชา โตลาภ
นางชลธิชา ธารจิราธนากร
นางชลธิชา ธิมากุล
นางสาวชลธิชา พราวศรี
นางชลธิชา รอดเพชร
นางสาวชลธิชา ลือจันดา
นางสาวชลธิชา วรรณทอง
นางสาวชลธิชา สิทธิราช
นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม
นางสาวชลธิรา เล็กเจริญ
นางสาวชลนธี เลิศนา
นางสาวชลนภัส ทองสังข
นางสาวชลผกา เศรษฐพิทยากุล
นางสาวชลพินท สารเจริญ
นางชลภัทธ สุขทรัพย
นางชลลดา เทพวุฑฒิ
นางชลลดา บุญญะโรจน
นางชลลัดดา อิสรากุล
นางชลสินธุ ผูกพันธ
นางสาวชลัญญา สุภาพ
นางสาวชลาภา อนะมาน
นางสาวชลิดา กิตติขจร
นางสาวชลิดา อโนราช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชลิตา กลัดทอง
นางสาวชลิตาพร คําบุญ
นางสาวชวนทิพ สายสอน
นางชวนพิศ หาญนอก
นางสาวชวรีย จันทรตรี
นางสาวชวัลนุช โมรีย
นางสาวชวัลรัตน จันทะคัด
นางชวัลลักษณ อาษานอก
นางสาวชวิศา เชื้อขําดี
นางชองมาศ สกุลประดิษฐ
นางสาวชอทิพย ทับทวี
นางสาวชอทิพย พิชิตพงศนุสรณ
นางสาวชอเพชร ชานุบาล
นางสาวชอเพชร เหลืองเลิศวันชัย
นางสาวชอฟา เมืองจันทร
นางชะบาไพร บุญสุข
นางสาวชัชชญา จันทรปรีชายุทธ
นางสาวชัชรี ยอดมงคล
นางชัญญานุช จันเกิด
นางสาวชาณัญภัทร อรอินทุ
นางสาวชาณิตา มองเระ
นางชาตยา พันธุปทมา
นางชานิกา อินทรถาวร
นางสาวชาริณี คําใส
นางชาริณี สุขสันติดิลก
นางชาลิสา ดวงแสง

๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวชุตาภรณ แสนแกว
นางชุติกาญจน ชุติมันตกุล
นางชุติกาญจน ทองธรรม
นางสาวชุติกาญจน ทิพยหมัด
นางสาวชุติกาญจน มีมนัส
นางสาวชุติญา คูบารมี
นางชุติญา ประยูรเมธา
นางสาวชุติปภา วิโสรัมย
นางชุติพร เลิศผดุงพงษ
นางชุติพร สุระกําแหง
นางชุติภา จิตสําราญ
นางสาวชุติมน ธาดาพรรษวุฒิ
นางสาวชุติมา กอผจญ
นางชุติมา เกตุสิงห
นางสาวชุติมา เกิดบัณฑิต
นางสาวชุติมา เครือสา
นางชุติมา เงินสอาด
นางชุติมา เทพกําเนิด
นางสาวชุติมา เทียนไชย
นางชุติมา บุญศรี
นางสาวชุติมา ปราบสกูล
นางชุติมา พูนเขตกิจ
นางสาวชุติมา ภัทรกรรม
นางชุติมา มัยโภคา
นางสาวชุติมา รักษาพล
นางสาวชุติมา รัดคุย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชุติมา โรจนาวรรณ
นางชุติมา ลอยประเสริฐ
นางชุติมา ศรีมวง
นางชุติมา สมรรคจันทร
นางชุติมา สมวรรณ
นางสาวชุติมา สินประสิทธิ์
นางสาวชุติมา สุวรรณหลํา
นางสาวชุติมา เหล็กเกิดผล
นางชุติมา อัปมะเย
นางสาวชุติวรรณ กฤษณสุวรรณ
นางสาวชุมสาย ใกลประยูร
นางสาวชุรีรัตน สุนทรประเสริฐ
นางสาวชุลีกร ฉายะกูล
นางสาวชุลีกร บุญรักษ
นางชุลีกร ปูแตงออน
นางสาวชุลีกร โพธิ์นาแค
นางสาวชุลีพร ตันฮะเส็ง
นางสาวชุลีพร ภูมาลี
นางสาวชุลีภรณ มณีศรี
นางสาวชุลีวัลย สวัสดี
นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพร
นางชูมน วรรณทวี
นางสาวชูศรี สะพรั่ง
นางสาวเชาวเรศ เนตรสิงห
นางสาวเชาวลักษ สุขกันหา
นางโชคดี ศัสตราพฤกษ

๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวโชติกา กลางนนท
นางสาวโชติกา กอวงษ
นางสาวโชติกา แซฉั่ว
นางสาวโชติกา เดือนฉาย
นางสาวโชติกา พิพัฒนปทมากร
นางโชติกา รัตนสรอย
นางสาวโชติกา สันทัดการ
นางสาวโชตินุต อาทิเวช
นางสาวซันมา มนูญ
นางสาวซันรือมี ดอเลาะ
นางสาวซากีนะ นิยมเจริญ
นางซารีญา ชางเหล็ก
นางซารีนา อูเซ็ง
นางสาวซารีปะ อารี
นางซีรีน ชุมวรฐายี
นางซูวารียะ สามะ
นางซูไฮนีย เจะกาเดร
นางสาวไซตูน มูเล็ง
นางสาวไซลัน สาและ
นางสาวฌดาภา ธนเดชากุล
นางสาวญนันทนิยา ศิลปประกอบ
นางสาวญาณทิพย กัญจรัส
นางสาวญาณนันท มงคุณ
นางสาวญาณพัฒน ขวัญญมุนี
นางสาวญาณภัทร จุลหงษ
นางสาวญาณภัทร ศรีสงคราม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖

นางญาณินี ดําคง
นางญาณิศา กันเข็ม
นางสาวญาณิศา งามเถื่อน
นางสาวญาณิศา พรหมวิศาสตร
นางญาดธร เสนาธรรม
นางสาวญาดา พรหมทา
นางสาวญาดา โพธิบาย
นางสาวญานิกา นกแกว
นางสาวญานิศา ทั่งเนียม
นางสาวฎายิน สําราญฤทธิ์
นางสาวฐณัชญพร อุสุพันธ
นางฐนวรรณ ชั้นเจริญ
นางฐรินดา เลือกนารี
นางฐาณิญา ไลชะพิษ
นางฐาณิญา สิทธิทองจันทร
นางสาวฐาณิตา หมุนลี
นางฐานิดา เครือละมาย
นางฐานิดา รูขะจี
นางฐานิต สิงหเวียง
นางฐานิตา มาลัยแดง
นางฐิตาภรณ มูลวงศ
นางสาวฐิตารีย ดีติ๊บ
นางฐิตารีย เศวตบงกช
นางสาวฐิติกมล อุตทาพงษ
นางสาวฐิติกานต เพ็งพะเนา
นางฐิติกุล แกวศรี

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวฐิติชัญญานันท สานใจวงค
นางฐิติตา หิรัญคํา
นางสาวฐิตินันท เกิดมงคล
นางสาวฐิตินันท สิงหสริจัน
นางฐิตินาฎ เชื้อทอง
นางฐิตินาถ สุขสําราญ
นางฐิติพร โชติไสว
นางฐิติพร สีลาทอน
นางฐิติภรณ เต็งประกอบกิจ
นางฐิติภา กาญจนาภรณ
นางสาวฐิติมา จันทโรทัย
นางสาวฐิติมา เทวเดช
นางสาวฐิติมา บุญเกื้อ
นางฐิติมา เมฆอุไร
นางสาวฐิติมา สกุลแกว
นางสาวฐิติมา โสภารัตน
นางฐิติยา บุญอภัย
นางฐิติยา ลําดับพังค
นางสาวฐิติยา โอฬารวัฒน
นางสาวฐิติยาภรณ สังขแสง
นางสาวฐิติรัตน ประสงคทรัพย
นางฐิติรัตน ประเสริฐศรี
นางสาวฐิติรัตน วัชรเกียรติกร
นางฐิติรัตน อินตะพิงค
วาที่รอยตรีหญิง ฐิติรัตน
อินทรจันทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗

นางฐิติวรดา เขียวปาน
นางฐิติวรรณ หารนอก
นางฐิภาพัทธ ทัพพอภิโชติ
นางสาวฑสภรรณ ชาดา
นางฑิฆัมพร ปราบไธสง
นางสาวณกมล สุวรรณชนะ
นางณฐมน เพทายพนากิจ
นางสาวณฐมนต เสงซิ้ว
นางสาวณฐิณี เวชกุล
นางสาวณธษา ศรัทธา
นางณพมน หะรินสวัสดิ์
นางสาวณพร โสขวัญฟา
นางสาวณพัศ มลกา
นางสาวณภัชชา กันทะวงษ
นางสาวณภัทร เมธีบุญฤทธิ์
นางสาวณภัทร แสงหลา
นางสาวณภัสภรณ แพงพรม
นางสาวณยฎา อินธนา
นางสาวณริศรากรณ จันทรกลิ่น
นางสาวณฤตกร แสงเงินออน
นางณวภรณ จันทรเนตร
นางสาวณวภรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวณหทัย อุปนันท
นางณัชชนันท รักษา
นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล
นางณัชชา บุญโสม

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวณัชชา วิจารณปรีชา
นางณัชชา ออนคําสี
นางณัชทรากานต ไกรวงศ
นางณัชธริกา สรเพชญพิสัย
นางสาวณัชปภา โลหะกิจ
นางณัฎชนันท พันธวิไล
นางสาวณัฎฐณิชา จันทรสมศรี
นางสาวณัฎฐณิชา ทองพริก
นางณัฎฐนรี ทองขาว
นางณัฎฐนรี วรรณแสงทอง
นางสาวณัฎฐพัชร ผาเงิน
นางสาวณัฎฐพิชชา บุญมา
นางสาวณัฎฐภรณ พวงบานเย็น
นางณัฎฐมณ กะวิกุล
นางณัฎฐรดา ธิติพัฒนภูริกุล
นางสาวณัฎฐวี กัณหา
นางณัฎฐา เชื้อชาญพล
นางณัฎฐา นามกุณี
นางสาวณัฎฐา พัดประดับ
นางสาวณัฎฐา พานนนท
นางณัฎฐา สิทธิลา
นางณัฏฐธยาน เมืองคํา
นางสาวณัฏฐนันท กิตติอุดมพานิช
นางสาวณัฏฐนิช แกววงศา
นางสาวณัฏฐพรรษ พรหมมณี
นางสาวณัฏฐา ประสพสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฏฐิณี แกนจักร
นางณัฏณิชา วงศคํา
นางสาวณัฏธิดา ยืนยง
นางสาวณัฐกฤตา จามกลาง
นางณัฐกานต จันทรา
นางณัฐกานต ชุมแกว
นางสาวณัฐกานต ณ พัทลุง
นางณัฐกานต นิเดร
วาที่รอยตรีหญิง ณัฐกานต
ศาลางาม
นางณัฐกานต สุรัตนะ
นางสาวณัฐชฎา อะโนชัย
นางสาวณัฐชยา แกวคง
นางณัฐชยา งามระเบียบ
นางณัฐชยา พวงดอกไม
นางณัฐชยา วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวณัฐชยา ศานติกาญจน
นางณัฐชยาน แสนอินเมือง
นางณัฐชลัยยธร นิลสมัย
นางณัฐชา ตรัสวงค
นางสาวณัฐชา มังกรแกว
นางณัฐชา สินธชัย
นางสาวณัฐชา อินหนู
นางสาวณัฐชานันท ธัญญาณัฏฐสกุล
นางณัฐชานันท ศิริพันธุ
นางณัฐฌานนท กรีธาทรัพย

๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวณัฐญา พลเสน
นางสาวณัฐญานัญ พงษษา
นางสาวณัฐฐพัชร คลองสั่งสอน
นางสาวณัฐฐาพร เอกะจิตร
นางสาวณัฐฐิญา บัวสนิท
นางสาวณัฐฐิดา มาบัณฑิต
นางสาวณัฐติรัตน เชิดชู
นางสาวณัฐทารินทร มารุง
นางสาวณัฐทิตา บุตรลักษณ
นางณัฐธยาน ชอสะอึก
นางสาวณัฐธยาน ธรรมวุฒิโรจน
นางณัฐธยาน สุทธิพิธาวัชร
นางสาวณัฐธิชา เจริญรัมย
นางณัฐธิดา เฉลียวเกรียงไกร
นางสาวณัฐธิดา ดวงกุลษา
นางสาวณัฐธิดา ตาสําโรง
นางณัฐนรี แกวรุงเรือง
นางสาวณัฐนรี คนลํา
นางณัฐนรี ประกอบกิจ
นางณัฐนันท กาญจนศร
นางณัฐนันท เทียมวงศ
นางสาวณัฐนันท นรินทรภักดี
นางณัฐนันท รุจิระอัมพร
นางสาวณัฐนันท อารีย
นางณัฐนิช พรหมทวี
นางณัฐนีกาญจน พรมมาวัน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐปภัสร เกียรติวรกิตต
จาสิบเอกหญิง ณัฐปภัสร คงรักษา
นางสาวณัฐปาลิน ไกรสิทธิ์
นางสาวณัฐพร กิตติรงค
นางณัฐพร พรมสา
นางณัฐพร เวียงจันทร
นางณัฐพร เสริมทรง
นางณัฐพิมล อวนมาก
นางสาวณัฐพิมล อินพิรุดตเดชาธร
นางสาวณัฐภัทร กิจจะ
นางสาวณัฐภัสสร ผลสุข
นางสาวณัฐภา โตนดดง
นางณัฐภิชา ชํานาญกุล
นางสาวณัฐมณฑ สมบูรณพูนสิน
นางสาวณัฐมน สุดแดน
นางณัฐยมล แสงสุริยินทร
นางสาวณัฐยา ทองแยม
นางสาวณัฐยา ยอดจัตตุการ
นางณัฐรดา ขายสุวรรณ
นางสาวณัฐรดา ทรงประโคน
นางสาวณัฐรดา อนงค
นางสาวณัฐริการ เศษจันทร
นางสาวณัฐริษา แกวพระโต
นางสาวณัฐรุจา ตันนารัตน
นางณัฐฤดี คําผาย
นางสาวณัฐวณัญฌ อุตมา

๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางณัฐวดี ภักดีแกว
นางณัฐวิภา ศรีสูงเนิน
นางสาวณัฐวิมล เสือลาภ
นางณัฐศิกา สาริดี
นางสาวณัฐสิมา ลอยลม
นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
นางสาวณัฐหทัย กรอบแกว
นางสาวณัฐิตา ธีฆัมพร
นางณัฐีรา ไชยชนะ
นางสาวณัทกาญจน สีแดง
นางณัทปภา พูลสมบัติ
นางสาวณัทรมณ พลิพล
นางณาตยา ชายแกวนพรัตน
นางสาวณิชกมล สาสังข
นางสาวณิชกานต ระแหง
นางสาวณิชกานต สงโสด
นางสาวณิชฐชา อินทรสูต
นางณิชนันทน โชติไพบูลยพันธุ
นางสาวณิชนันทน ตราเงิน
นางณิชนันทน ปญญา
นางณิชภาดา รักษวดี
นางณิชากานต จันโทศรี
นางสาวณิชาดา ไครโทง
นางสาวณิชานรีย จันทะไขสร
นางณิชาภัทร เกิดสุขโข
นางสาวณิชาภัทร ธนเสฎฐบุตต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณิชาภัทร อํานักมณี
นางณิชาภัสร ถาวรวิสิทธิ์
นางณิชาภา สังขปด
วาที่รอยตรีหญิง ณิชารีย
มากสุริยวงศ
นางณิชาลักษณ จรทะผา
นางณิญา จันทรานนท
นางสาวณิภัทรา หอมสอาด
นางดนุพร แหลงสิน
นางสาวดรรชนี จันทรจิต
นางสาวดรรชนี นิลภาทย
นางดรุณวรรณ วงศศิริ
นางดรุณี คิสาลัง
นางสาวดรุณี ดวงตา
นางสาวดรุณี ตากิ่มนอก
นางสาวดรุณี ปูเตะ
นางสาวดรุณี พัฒนจินดา
นางดรุณี เพียงเกษ
นางดรุณี สังขหยู
นางสาวดรุณี สุดปราง
นางดรุณี อินตะราชา
นางสาวดรุณี อูเงิน
นางสาวดลณภัทร สัมฤทธิ์
นางดลนภาณ รอดสมบูรณ
นางสาวดลฤดี วินธิสา
นางสาวดวงกมล เกียรติกวินวงศ

๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน
นางดวงกมล ดวงภักดี
นางดวงกมล ทับทิมสุข
นางสาวดวงกมล วีระยุทธศิลป
นางสาวดวงกมล สมใจ
นางสาวดวงจันทร ชางถม
นางสาวดวงจันทร ทับทิมศรี
นางสาวดวงจันทร มาตยวิเศษ
นางสาวดวงจิต คําพลเสน
นางสาวดวงจิตร ทองมวล
นางสาวดวงจิตร พิรักษา
นางสาวดวงจินดา สอนยศ
นางสาวดวงจุฬา โพชะโน
นางดวงใจ กลางยศ
นางสาวดวงใจ แกวสระคู
นางสาวดวงใจ ขาวชวย
นางสาวดวงใจ เขียวเซ็น
นางดวงใจ คชธีระ
นางดวงใจ คําสุข
นางดวงใจ เชียงแกว
นางสาวดวงใจ ยืนยงชาติ
นางดวงใจ สมสุข
นางดวงดาว ศรีไสว
นางดวงดาว เสนหดี
นางสาวดวงเดือน ทาระสาร
นางสาวดวงเดือน ภูศิริ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓

นางดวงเดือน แยมเกตุ
นางสาวดวงเดือน สุภา
นางดวงตา มาระศรี
นางดวงตา วงคจันทา
นางสาวดวงตาวัน โคตรประทุม
นางสาวดวงนภา สุขสําราญ
นางสาวดวงพร กันยาสาย
นางดวงพร จันทรประสิทธิ์
นางดวงพร จันทรสวาง
นางดวงพร จันโทนอย
นางดวงพร ชนมทวี
นางสาวดวงพร ทองรักษ
นางดวงพร เนตตกุล
นางดวงพร บุระพวง
นางสาวดวงพร ปาจินะ
นางสาวดวงพร รัตนสมบูรณ
นางดวงพร สนอยู
นางดวงพรพรรณ สุทธิสุข
นางดวงรัตน จันทรกําเหนิด
นางสาวดวงรัตน มุงคุณคําชาว
นางสาวดวงฤดี เพชรเพ็ง
นางดวงฤดี เสียงเสนาะ
นางสาวดวงสมร จันทรปา
นางสาวดวงสมร ใจสาหัส
นางสาวดวงสมร นาคภักดี
นางดวงสมร เรืองวังสัน

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางดวงหทัย บุญประสิทธิ์
นางสาวดวงหทัย อินทะชัย
นางดวงอมร สุวรรณรัตน
นางสาวดวงอําพร เดชพร
นางดอกรัก บุตรดีสุวรรณ
นางสาวดัชณีย เมตตา
นางดารณี คําโท
นางสาวดารา หอมจู
นางดาราพร วงศเสน
นางดาราภา ตุงคะศิริ
นางสาวดารารัตน ชนะชัย
นางดารารัตน ชัยมงคล
นางดารารัตน ศรีสุวรรณดี
นางสาวดารารัตน อนันตจันทรา
นางดารารัตน อินทรโทโล
นางสาวดารารัศมี พรศิริดารา
นางดาราวรรณ ตระกูลปาน
นางสาวดาริน แกวตาบรรเจิด
นางดารุณี กองสิน
นางสาวดารุณี พลราชม
นางดารุณี เพ็ญธิสาร
นางดารุณี โพพาทอง
นางสาวดารุณี เอี่ยมชุติกุลสินธุ
นางดารุนีย แชมชูงาม
นางสาวดาเรศ พระเพ็ชร
นางดาว ชัยอํานาจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดาวใจ ดีลน
นางดาวใจ อินทรธิราช
นางสาวดาวประกาย สังฆะธาตุ
นางดาวริน สีหะวงษ
นางดาวรุง ชัยนอก
นางสาวดาวรุง พุมเจริญ
นางดาวเรียม สรอยสาย
นางดาวเรือง พิมพิสาร
นางสาวดาวฤทัย เกตุศรี
นางสาวดาววิภา เมนะรุจิ
นางสาวดุจดวงเดือน ใจสมุทร
นางดุจดาว เนตรประโคน
นางสาวดุลยนุช วุฒิวัย
นางดุษฎี ไชยพินิจ
นางดุษฎี เพชรพรรณ
นางสาวดุสิตา แสงนาโก
นางสาวเดือน เขตชมภู
นางเดือนฉาย ทัตเศษ
นางสาวเดือนพร ปญญาไวย
นางเดือนเพ็ญ เจิมขุนทด
นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
นางสาวตรงพร อยูไกล
นางสาวตรีทิพยนิภา พลวัชรินทร
นางตรีรัตน อยูอุนพะเนา
นางสาวตรีสุคนธ แกวบุญใส
นางตรีสุคนธ พิริยะนันทตระกูล

๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวตวดี ไชยแสนทาว
นางสาวตวนกษมา กุโน
นางตวนซารีปะฮ วรรณอาลี
นางตองจิต เจนการ
นางตองใจ ลาวัลย
นางสาวตองตา สถาปนรัติ
นางติม วิจิตรบรรจง
นางสาวติยาภรณ สุขสง
นางตีรณา ปาอาย
นางสาวตีระนิตย อินจันทร
นางเต็มเดือน ไกรเทพ
นางสาวเต็มรัตน เรืองศรี
นางสาวเต็มศิริ สองเมือง
นางเตรียมจิตร ขวัญหวัญ
นางสาวเตรียมรุง บุญเลิศ
นางสาวเตือนจิต ทองเฝอ
นางเตือนใจ ชํานาญเวช
นางเตือนใจ ธารารัตนสุวรรณ
นางเตือนใจ มั่นใจอารยะ
นางสาวเตือนใจ ยืนยงชาติ
นางถนอมจิตร สุขัมศรี
นางสาวถนอมศรี พลายสาสินธุ
นางสาวถนิมนันท พงษสุภา
นางสาวถิรนันท เปนศิริ
นางสาวทรรศนอร เหล็กเพ็ชร
นางทรายคํา สุขวณิช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗

นางทวินันท พรมมี
นางสาวทวี มณฑา
นางสาวทวีป ศรีนาราง
นางทวีพร เรียงใหม
นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา
นางทศพร การะเกษ
นางสาวทองเทียบ สถิตยชัย
นางสาวทองบอ ทองเจริญ
นางทองพิม รัตนอัครแสง
นางสาวทองเพชร หงษเหิน
นางสาวทองมี นามนิตย
นางสาวทักษพร หอมจันทร
นางทักษิณา พงษวารินทร
นางสาวทัชชภร สุขสุวานนท
นางสาวทัพทิม ศรีอุทัย
นางสาวทัศนชลี ภูเจริญ
นางทัศนพาสิณฑ วงศมณี
นางสาวทัศนวดี คูณเที่ยงธรรม
นางสาวทัศนา สุดใจ
นางสาวทัศนี บุญที
นางสาวทัศนี พรมวิจิต
นางทัศนีย กองฟน
นางสาวทัศนีย คําอิ่ม
นางทัศนีย จงกลกลาง
นางสาวทัศนีย ถิ่นวัฒนากูล
นางทัศนีย พีรยศพัฒน

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวทัศนีย แพงเพ็ง
นางทัศนีย ศรีทับไทย
นางสาวทัศนีย ศรีฟา
นางสาวทัศนีย สุขสอาด
นางสาวทัศนีย หะยีมอ
นางทัศนีย เหมพลชม
นางทัศนีย อินสุวรรณ
นางทัศนีย อุทชัยยา
นางทัศนียา กลาหาญ
นางสาวทัศนียา แกวมวง
นางสาวทัศนีวรรณ พิกุลศรี
นางทัศรินทร เชิดโกทา
นางสาวทัศวรรณ บัวหลวง
นางทัศสุวรรณ ทองชู
นางสาวทัสนีย พุมเล็ก
นางสาวทิฆัมพร คํามา
นางสาวทิชากร เพ็งโอ
นางสาวทิชากร วงษกรณ
นางทิชากร สวนาการณ
นางทิตยาภรณ สุพรรณ
นางทิติยา กระบาย
นางทิปภวัล รัตนรัตน
นางสาวทิพกฤตา ทรงธรรม
นางสาวทิพนภา ศรีตัมภวา
นางทิพมาศ ชอบชม
นางสาวทิพย เจริญคุณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิพยนภา ลิมปนานนท
นางทิพยเนตร รักษาริกรณ
นางสาวทิพยประภา พุมพวง
นางสาวทิพยพินนท แสงโสดา
นางสาวทิพยภาภรณ อรรคฮาต
นางสาวทิพยวรรณ เงานอ
นางทิพยวรรณ บรรจงชวย
นางสาวทิพยวรรณ ศักดิ์ภิรมย
นางสาวทิพยวรรณ อรรคนิมาตย
นางสาวทิพยวัลย วีรศักดิ์
นางสาวทิพยวิมล อยูมีทรัพย
นางสาวทิพยสุคนธ ศรีสุเทพ
นางทิพยสุดา สิงคเสลิต
นางสาวทิพวรรณ อุทธา
นางทิพวรรณ คมขํา
นางทิพวรรณ ชัยสุวรรณ
นางทิพวรรณ ดวงนางรอง
นางทิพวรรณ นิ่มกุล ภวภาคย
นางสาวทิพวรรณ นุยดี
นางทิพวรรณ ผาสุข
นางทิพวรรณ พันธะไชย
นางสาวทิพวรรณ ศรีบุตร
นางสาวทิพวรรณ สุขวุฒิไชย
นางสาวทิพวัลย ดิษละ
นางสาวทิพวัลย อุนสิวิลัย
นางสาวทิพสุคนธ กัตตา

๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางทิพาพร สุจันทร
นางทิวา รณเรืองฤทธิ์
นางสาวทิวากร งามโฉม
นางสาวทิวาพร บุญปน
นางสาวทิวาพร โพธิ์หลวง
นางสาวทิวาพร สกุลฮูฮา
นางสาวทิวารัตน มาตรี
นางสาวเทพนารี เจริญศรี
นางเทพศิรินทร ไชยทองศรี
นางเทพี กุณานันท
นางเทวิกา เขียวขจี
นางเทียมจันทร ศรีสมชัย
นางเทียมทอง ศรีคราม
นางสาวธนกรภัทร อรัญมาลา
นางสาวธนกฤตา นาคทรัพย
นางสาวธนกฤตา บัวทอง
นางธนกฤตา เบาเงินรัตน
นางธนธรณ บุญยืน
นางธนพร จันทรคาต
นางธนพร จูเที่ยง
นางธนพร ชินดา
นางสาวธนพร ชูแวน
นางสาวธนพร เชวงกูล
นางธนพร ดอกกระถิน
นางสาวธนพร ทีกา
นางสาวธนพร เทียมทัด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑

นางสาวธนพร บุญรินทร
นางธนพร พรหมโวหาร
นางสาวธนพร มาสะพันธุ
นางสาวธนพร เรือนคํา
นางสาวธนพร สุขบวรวัฒน
นางธนพร อุตรมาตย
นางธนพรรษ วันดึก
นางธนภรณ นนตะแสน
นางธนภรณ มณีพรหม
นางธนวรรณ เถียรสายออ
นางสาวธนวรรณ ศรีหมื่นไวย
นางสาวธนวรรณ เสียงสาว
นางธนสร สังคฤกษ
นางสาวธนัชชา มังคละสวัสดิ์
นางสาวธนัชญา อมรชาติ
นางสาวธนัชพร ราชโสม
นางสาวธนัชภรณ พรหมเมือง
นางสาวธนัญชนก นวลนอย
นางธนัญญา ปญญาปรุ
นางธนัญญา ยืนยั่ง
นางสาวธนัญญา วรธิพรมมา
นางธนัญญาณ หนองโยธา
นางธนัญธร ปลอดคอนบุรี
นางสาวธนัตชนก พรหมออน
นางธนัทภัทร สุทธิสุข
นางสาวธนันยภรณ สัญญา

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวธนันลภัส โสขุมา
นางธนาพร สมรัตน
นางธนาพัฒน ศรีชวย
นางสาวธนาภรณ ทองออน
นางสาวธนาภา โพธิ์ศรี
นางสาวธนาวดี ดุนขุนทด
นางสาวธนาวรรณ วงคสวัสดิ์
นางธนาวรรณ ปานสุวรรณ
นางสาวธนิกา คลังศรี
นางสาวธนิกา สาหราย
นางธนิชา โกษาแสง
นางสาวธนิดา ปนแกว
นางธนิษร แสงประโคน
นางธนียา สะหาย
นางสาวธมน บุญนิล
นางสาวธมนวรรณ นาคะหนุ
นางสาวธมนวรรณ แสงอรุณ
นางสาวธยานี จตุราวิยสัจ
นางธรารัตน ชนะยาน
นางธวัลพร อรัญดร
นางธวัลรัตน ชาชาวนา
นางธวัลรัตน สิมณี
นางธวัลรัตน อุนจิตตธรรม
นางสาวธษา ชินรัมย
นางธัชชา เกื้อกอบุญ
นางสาวธัญชนก เกยสูงเนิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญชนก คิดชัย
นางสาวธัญชนก เจนจิระปญญา
นางสาวธัญชนก ลานะรินทร
นางธัญชนก สุขยะฤกษ
นางสาวธัญชนก สุธรรม
นางสาวธัญชนก โหนงกดหลด
นางธัญชิตา ชนะสิทธิ์
นางสาวธัญญชล สวัสดิ์พานิชย
นางสาวธัญญธร เกาะศิริ
นางธัญญธร ทองประภา
นางธัญญธร มังคะรัตน
นางสาวธัญญธวัล พงษสุวรรณ
นางธัญญนภัส วิรัตนเกษม
นางสาวธัญญนรี มากชวย
นางสาวธัญญนรี ศิริอดุลยโชติ
นางสาวธัญญนันทน ชาวกงจักร
นางธัญญพัทธ รัตติเลิศศักดิ์
นางสาวธัญญพชิ ชา ศุภไชยเศรษฐ
นางสาวธัญญภัสร โสมติด
นางสาวธัญญรภัส ศิรพรธนารมย
นางธัญญรัตน พุทธิพงษ
นางสาวธัญญรัตน สุนนนาม
นางธัญญลักษณ จะแรบรัมย
นางธัญญลักษณ ทศแกว
นางธัญญา ทองกลอม
นางธัญญาพร สกุลนิยมรัฐ

๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางธัญญาภรณ โนตศิริ
นางธัญญารัตน ทองพีระ
นางสาวธัญญารัตน เทพสุวรรณ
นางสาวธัญญารัตน ธุระงาน
นางธัญญารัตน วรรคจันทร
นางธัญญารัตน ออยบํารุง
นางสาวธัญณิชา มาธิปไข
นางธัญธนาภา มังคละแสน
นางธัญนันท วังทอง
นางสาวธัญพร แกวแสนสุข
นางธัญภัทร ศิริมังกูลโกมาลย
นางสาวธัญมาส ทองแถว
นางสาวธัญยธรณ ธัญญพัชญจิรากร
นางสาวธัญรวีร สินวัฒนศิริสุข
นางสาวธัญรัตน พรพุมพิพัฒน
นางสาวธัญรัตน สุรินทะ
นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
นางธัญลักษณ ชาติไชยโย
นางสาวธัญลักษณ วงศอนันต
นางสาวธัญลักษณ ศรีนวล
นางธัญลักษณ เหลืองอิงคะสุต
นางธัญวรัชญ เรืองดํา
นางธัญวรัตน ประเทียบอินทร
นางธัญวรัตน เพ็งประโคน
นางธัญวรัตน มุงคําภา
นางธัญวรัตน หมอมวิสัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญวรัตม ศรีจํานงค
นางธัญวรัตม หนูทับ
นางสาวธัญวรัตม อุตสาหะพันธ
นางธัญสินี วงศรีลา
นางธัญสิริ บรรจมาตย
นางธัณญสิปาง เหลาธรรมเกื้อกูล
นางธัณยจิรา มานาทิพยมงคล
นางธัณยชนก บวรศักดิ์
นางสาวธันชนน ธรรมวิพากย
นางสาวธันยชนก บุญทศ
นางสาวธันยนันท สิทธิพันธ
นางสาวธันยนันทกร อาจอุดร
นางธันยนันทน ทิพยสุราษฎร
นางสาวธันยนิชา สิทธิพงษเจริญ
นางสาวธันยพร ประนัตนัง
นางธันยพร สุริโย
นางสาวธันยพรรณ จารุขจรรัตน
นางสาวธันยพัฒน พงษชัยธรรม
นางธันยพัฒน สอนเสือ
นางสาวธันยภัคนันท สายสุรีย
นางธันยากร แพกุล
นางสาวธันยาภรณ เกงขุนทด
นางสาวธันยาภรณ เดมียกุล
นางสาวธันยาภรณ พรหมนวล
นางธันยาภรณ เสนานนท
นางธันวดี ผลอนุรักษวงศ

๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวธาดารัตน ละเอียด
นางธานีรัตน วิริยะกุล
นางสาวธารทิพย ทาวคําพุ
นางธารารัตน สมชอบ
นางสาวธาริกาณ หะรังศรี
นางธาริดา แผนใหญ
นางสาวธารินี ธีระพรกิตติกุล
นางธารินี ภูวไพรศิริศาล
นางสาวธาวัลยมานิดา โคตพิมพ
นางธิฆัมพร อุทัยฉาย
นางสาวธิฌา วรญาโณ
นางสาวธิดา สักใหญ
นางสาวธิดาทิตย หลอวัฒน
นางสาวธิดาทิพย วาจาบัณฑิตย
นางธิดาพร ผิวดี
นางธิดาพร วรนาม
นางสาวธิดาพร อายุยืน
นางธิดาภรณ เดชโชคชัย
นางธิดารัฐ ประทุมทอง
นางสาวธิดารัตน เจตินัย
นางธิดารัตน ชาวระหาญ
นางธิดารัตน ชูแกว
นางสาวธิดารัตน ซินศิริ
นางธิดารัตน นามชนะ
นางธิดารัตน วิจิตรเวชการ
นางสาวธิดารัตน วิมลศิริสุวรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗

นางสาวธิดารัตน สุริยะ
นางสาวธิดารัตน เสพสวัสดิ์
นางธิดาวรรณ เพ็ชรพูน
นางสาวธิดาวรรณ วิรุฬหภูติ
นางสาวธิติดา ศรีประโคน
นางสาวธิตินัดดา ดียิ่ง
นางธิติมา รักษาพราหมณ
นางธิติมา ศรีหมุน
นางสาวธิติมา สาหรายทอง
นางธิติยา หมั่นนิยม
นางสาวธิมาพร หอมบุญ
นางสาวธิรดา ทับเที่ยง
นางสาวธิรดา ภูมิพาณิชย
นางสาวธิรดา ศรีวงศ
นางสาวธิรดารินทร แกวเจริญ
นางธิราวรรณ จงจิตต
นางธิวารัก อธิพงศถาวร
นางสาวธีติมา โภคากรณ
นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง
นางสาวธีรนันท คะบุตร
นางธีรพร โชคเรืองสกุล
นางธีรยา กาญจนานันท
นางธีระนุช นอยคําพวง
นางธีรา พิศวงปราการ
นางสาวธีราภรณ กอนดุก
นางสาวธีรารัตน คําแถลง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวธีรารัตน เปนซอ
นางสาวธีรารัตน อุรุเอกโอฬาร
นางสาวธีวรากานต ฐานะวุฒิพงษ
นางนกยูง ศุภะกะ
นางนงคนุช ทาอั้ว
นางนงคนุช บุญไทย
นางนงคเยาว จันทรเพ็ญ
นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง
นางสาวนงคราญ เวียงนาค
นางนงคราญ ศิริรังษี
นางนงคราญ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางนงคลักษณ ดุริยพันธ
นางนงณภัส ศิริบูรณ
นางสาวนงนภัส นาคอัง
นางนงนาถ หนาแนน
นางสาวนงนุช กงเกียน
นางนงนุช แกวเสือ
นางสาวนงนุช เจริญดี
นางสาวนงนุช ดําชวย
นางสาวนงนุช ถนอมคุณ
นางนงนุช ปาเกี๋ยง
นางนงนุช โพธิ์เมือง
นางสาวนงนุช ภูรัตน
นางนงนุช รอดจบ
นางนงนุช สัณฐาน
นางนงนุช สาโสม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙

นางนงนุช สืบสังข
นางนงนุช เสมาขันธ
นางนงเยาว กลาหาญ
นางนงเยาว จักรกะเสน
นางนงเยาว ไชยมณี
นางนงเยาว นาคประเสริฐ
นางนงเยาว วงษนิกร
นางนงเยาว ศรีจันทร
นางสาวนงเยาว ศรีมณี
นางนงเยาว หนูแกว
นางสาวนงลักษณ กันทะวัง
นางนงลักษณ คุมคี่ยม
นางนงลักษณ จําปาหอม
นางนงลักษณ ชื่นแฉง
นางนงลักษณ ตวมสูงเนิน
นางสาวนงลักษณ นนทสีหา
นางสาวนงลักษณ บุตรแสน
นางนงลักษณ พรมสูงยาง
นางนงลักษณ พุทธโกศา
นางนงลักษณ เพ็งจันทร
นางนงลักษณ วรนาม
นางนงลักษณ วองไว
นางนงลักษณ วีรวงศ
นางนงลักษณ สีนวลจันทร
นางนทีกานต บุญศรี
นางสาวนทีพร ณ นาน

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนนทกร พงศสิทธิคุณ
นางนนทกร อาษาราช
นางสาวนนิชา สุขฉัตร
นางสาวนพพร นาคแสง
นางสาวนพพร ลําภักษร
นางนพภัสสรณ กุลเจตนิพัทธ
นางสาวนพมล เพ็งวิภาศ
นางสาวนพรัตน เขียวสมุทร
นางสาวนพรัตน ณกาฬสินธุ
นางนพรัตน เพ็ญสวัสดิ์
นางสาวนพรัตน มวงปน
นางนพวรรณ ชื่นเกษร
นางสาวนพวรรณ ภัควัตกร
นางสาวนพศร ศรีชัย
นางนภมน สมสุข
นางสาวนภสร ภูบาลชื่น
นางนภสรณ สุยานะ
นางสาวนภสินธุ อัครเพ็ญพรรณ
นางนภัทร สิทธิชาติ
นางนภัสกร ยิ้มยอง
นางสาวนภัสวรรณ พงษพานิช
นางสาวนภัสวรรณ ภูกร
นางนภัสวรรณ สุมานัส
นางสาวนภัสสร บัวประหลาด
นางนภัสสร พวงเกษ
นางสาวนภัสสร เมืองมูล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนภัสสรปพร ไตรสรณะกุล
นางสาวนภา โพธิ์คํา
นางสาวนภากาญจณส ผลาผล
นางสาวนภาทิพย บุญเลิศ
นางนภาพร กองกุล
นางนภาพร กันสุข
นางนภาพร คําลือวงค
นางสาวนภาพร เจริญกุล
นางสาวนภาพร ชางพินิจ
นางสาวนภาพร โตสารเดช
นางนภาพร เทียนทอง
นางสาวนภาพร นาคอุดม
นางสาวนภาพร โนรีนุ
นางสาวนภาพร เผาผา
นางสาวนภาพร พลพุฒ
นางสาวนภาพร แพรดํา
นางสาวนภาพร ฟกเจริญ
นางนภาพร วัฒนเสรีกุล
นางสาวนภาพร สวางศรี
นางนภาพร เส็งสาย
นางนภาพร หงษศรี
นางสาวนภาพร อรุณแสงเงิน
นางสาวนภาเพ็ญ จิตยุติ
นางสาวนภาภรณ ลอยลม
นางสาวนภาลัย จินตะชิน
นางสาวนราธิป มงคลแสง

๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนราพร เมตตา
นางสาวนราภรณ คงเหมือน
นางนราภรณ บุตรลพ
นางสาวนรินดา พงศศุภศิลป
นางนรินทร สายสอน
นางสาวนริรินทร นุชัยรัมย
นางนริศรา แกวสุวรรณ
นางสาวนริศรา ตรีผลพันธุ
นางสาวนริศรา นาเมืองรักษ
นางสาวนริศรา พิมพมา
นางสาวนริศรา วงศวีระประเสริฐ
นางสาวนริศรา สาลาสุตา
นางนริศรา สินศิริ
นางสาวนริศรา เอกวงษา
นางนริษา สิงหทอง
นางสาวนรีรัตน เขื่อนงูเหลือม
นางสาวนฤชญา เปรื่องปราชญ
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน
นางสาวนฤดี สมจิตร
นางสาวนฤนาต มะกล่ําทอง
นางสาวนฤมล คําเพราะ
นางสาวนฤมล จิตรสม
นางสาวนฤมล ไชยบุญเรือง
นางนฤมล ฐิตพัฒนชูโชค
นางนฤมล ธะนะวงศ
นางสาวนฤมล นาคนิกร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนฤมล เนาวชมภู
นางสาวนฤมล บุญเฉลียว
นางสาวนฤมล ประสิทธิ์
นางสาวนฤมล ปานจันทร
นางสาวนฤมล ปติกูล
นางนฤมล พงศจิต
นางสาวนฤมล มั่งคั่ง
นางสาวนฤมล ไมสัก
นางนฤมล เลื่องลือสนธิกิจ
นางสาวนฤมล สุขศาลา
นางนฤมล สุขีธรรมรักษ
นางนฤมล อดุลยศักดิ์
นางสาวนลพรรณ คิดพอคา
นางนลิน มูสีสุทธิ์
นางสาวนลินรัตน ญาณโสภณ
นางนวพร กาญจนโกมล
นางสาวนวพร เกตุนิวัติ
นางสาวนวพร คําผุย
นางสาวนวพร นงภา
นางสาวนวพร ผันกลาง
นางนวพรรณ วชิรเขื่อนขันธ
นางสาวนวพรรษ สกุลอนันท
นางสาวนวรัตน จันทรภิวัฒน
สิบตํารวจตรีหญิง นวรัตน ตนะทิพย
นางสาวนวรัตน ตั้งตระกูล
นางนวรัตน ตามชู

๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวนวรัตน ยอดเสถียร
นางสาวนวรัตน ศรีนวลขาว
นางนวรัตน ศรีไพบูลย
นางนวรัตน ศรีอุดมพงษ
นางสาวนวรัตน อวนแพง
นางสาวนวลจันทร คลองวาจา
นางสาวนวลจันทร สมวัน
นางสาวนวลจิตร ขวัญออน
นางนวลฉวี สายสุริย
นางสาวนวลมณี แกวกอง
นางสาวนวลละออง เหมือนไธสง
นางสาวนวินดา แกวนาน
นางนัคมน ชูสกุล
นางสาวนัชชา แกวอุไร
นางนัชชา นอยพันธ
นางนัชญนันต เจริญรัตน
นางนัฎฐวี ปนไชย
นางนัฏฐิกา สายศร
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
นางสาวนัดดามาตย สุขเจริญ
นางนัดทญา ศุภราทิตย
นางสาวนัทชพร บาลประสงค
นางสาวนัทธภัทร บุญชะตา
นางนัทธมน จรูญชาติ
นางนัทธมน จันมณี
นางสาวนัทธมน พรรณมาลัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนัทธริญา ศรีจันทร
นางสาวนัทธหทัย ขันคูณจรูญรัตน
นางสาวนันฐณภัฐ สาลีผลิน
นางสาวนันทธิดา โพธิ์ศรีขาม
นางนันทนภัส กางรัมย
นางนันทนภัส ไชยเขียว
นางสาวนันทนภัส พูลเกิด
นางสาวนันทนภัส ยธิกุล
นางสาวนันทนภัส ไวสูงเนิน
นางสาวนันทนภัส แสงนาโก
นางสาวนันทนภัสร สรรเสริฐ
นางนันทนัช รัตนวิฑูรย
นางสาวนันทนัท เชื้อหมอ
นางสาวนันทนา จาดเอี้ยง
นางนันทนา ใจนวล
นางนันทนา ชาญศรี
นางนันทนา ชูพันธ
นางนันทนา ดิษฐพลขันธ
นางนันทนา รัตนสีดา
นางสาวนันทนา ลีโคตร
นางสาวนันทนา หลาเพ็ชร
นางสาวนันทพร เจกจันทึก
นางสาวนันทพร ประเสริฐนู
นางนันทพร สรสิทธิ์
นางสาวนันทพร สรอยสุวรรณ
นางสาวนันทวดี ขวัญเจริญ

๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนันทวดี พลไชยขา
นางนันทวรรณ เกตุทอง
นางสาวนันทวรรณ ดอกไมงาม
นางสาวนันทวรรณ นุตรวงษ
นางสาวนันทวรรณ อําพันธุ
นางนันทวัน แกวเกิด
นางสาวนันทวัน ดวงสุวรรณ
นางสาวนันทวัน มณีวรรณ
นางนันทวัน สิธิราม
นางนันทา จันทรไทย
นางนันทา บุญมานันต
นางนันทา หมอไทย
นางสาวนันทิกานต ดําเรือง
นางสาวนันทิชา ณ สงขลา
นางสาวนันทิชา นาคดิลก
นางนันทิชา สนิททาว
นางนันทิดา นนทิจันทร
นางสาวนันทิดา ลือนาม
นางนันทิตา แสงอาทิตย
นางสาวนันทิพร จิตยุติ
นางนันทิยา บุญทอง
นางสาวนันทิยา ศรีกงพาน
นางสาวนันทิยา โอฬารศาสตร
นางนันธิดา ตุยดา
นางสาวนันธิมา นาคบุตรศรี
นางนัยณัฐ คําแสน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗

นางสาวนัยนปพร กองสุวรรณ
นางนัยนันท อภิไตรสูงเนิน
นางสาวนัยนา แตงออน
นางนัยนา พันธพืช
นางนาฏอนงค อุตบัววงศ
นางนาดีเราะ ฮาแว
นางสาวนาตยา ปอมอินทร
นางสาวนาตยา เหลืองแจม
นางสาวนาถนภา ทองอินทร
นางสาวนาถลดา กระจางศรี
นางนาทยา ธรรมทัศธนกุล
นางสาวนาปเสาะ ละสุสะมา
นางนารี กองกะมุด
นางนารี ครั่งฝา
นางนารี สําราญสุข
นางสาวนารี อุดมแกว
นางนารีนาถ กันหาเวียง
นางสาวนารีรัตน ฉิมทับ
นางนารีรัตน พรหมศร
นางสาวน้ําคาง ทรัพยมาก
นางน้ําทิพย แกวทรัพยสถิตย
นางสาวน้ําทิพย ชวยรักษ
นางน้ําผึ้ง นุชนาฏ
นางสาวน้ําผึ้ง สงนอย
นางสาวน้ําฝน คงสกุล
นางน้ําฝน ไชยรินทร

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางน้ําฝน สรอยจันดา
นางน้ําฝน ใสสด
นางสาวน้ําเพชร นวมสวัสดิ์
นางน้ําออย ขุนไชย
นางสาวน้ําออย เจริญวรรณ
นางน้ําออย หาญพล
นางนิจวดี แจมจันทร
นางนิชนันท ทิศบานหมาก
นางสาวนิชานันท กล่ํามวง
นางสาวนิชานันท ประสิทธินาวา
นางนิชาภัทร ทองสุข
นางนิชาภา ชูนิล
นางนิชาภา ประทุมเวียง
นางนิดา ปุยะติ
นางสาวนิตฐินันท แกวสนิท
นางสาวนิตณพา พิมโคตร
นางนิตดา สุนทรตรึก
นางสาวนิตติยา สุวรรณ
นางนิตย เทียมเพ็ง
นางสาวนิตย ปานสมบูรณ
นางนิตย ศรีมงคล
นางนิตยธีรา อุยสวัสดิ์
นางสาวนิตยรัตน ไชยวิเชียร
นางสาวนิตยา แกนทอง
นางสาวนิตยา ขวัญคง
นางสาวนิตยา จันทรศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙

นางสาวนิตยา จันทาเทพ
นางนิตยา ดําหนูอินทร
นางสาวนิตยา ทองจุน
นางสาวนิตยา ธีระแนว
นางสาวนิตยา บุตรบุรี
นางสาวนิตยา ปานชาติ
นางนิตยา ปนทอง
นางสาวนิตยา พลโชติ
นางนิตยา พวงพันสี
นางสาวนิตยา พันธจุย
นางนิตยา เพชรดี
นางสาวนิตยา มีมาก
นางสาวนิตยา มุสิเกตุ
นางนิตยา วิเศษดี
นางสาวนิตยา สมัคคดี
นางสาวนิตยา สราญชื่น
นางนิตยา สุขแสง
นางสาวนิตยา สุจริตผลจํารูญ
นางนิตยา สุชัยยะ
นางสาวนิตยา สุยะวงค
นางนิตยา ออนมณี
นางสาวนิตยา อินทสร
นางสาวนิตยา เอกนิพนธ
นางสาวนิตยาภรณ จันทรอักษร
นางสาวนิติภรณ จันทรโสภา
นางสาวนิธินันท ดวงพิมพ

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวนิธินันทน แกวสมวงค
นางสาวนิธิวดี ธัญญะประเสริฐ
นางสาวนิธิวดี พลนิรันดร
นางสาวนิพาภรณ นบนอบ
นางนิพิท หอมชื่นชม
นางนิภา จินดาพันธ
นางสาวนิภา วรฉันท
นางนิภา วิเชียรฉาย
นางนิภา ศรีเหรา
นางสาวนิภาพร จิตมณีธรรม
นางสาวนิภาพร เชิงหอม
นางสาวนิภาพร แซเลา
นางสาวนิภาพร ดาจง
นางสาวนิภาพร ปนแกว
นางสาวนิภาพร พรมมินทร
นางนิภาพร ยินดี
นางสาวนิภาพร วารนัด
นางสาวนิภาพร สายแกว
นางนิภาพร สําลี
นางนิภาพร อินทะสมบัติ
นางนิภาพร อุนวรรณ
นางสาวนิภาพันธ ภักดี
นางนิภาภัทร ยีดิง
นางสาวนิภาภัทร เกษรมาศ
นางนิภาวดี เขียวคํา
นางสาวนิภาวรรณ ชมภูพื้น

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑

นางสาวนิภาวัลย ผิวผาง
นางนิภาวัลย ลุนาบุตร
นางสาวนิ่มนวล อารีสนั่น
นางสาวนิยตา อนรรฆนนท
นางนิยม เมาราษี
นางนิรชา เหลามานะ
นางสาวนิรดา ศรีสอน
นางสาวนิรดา สมานสินธุ
นางนิรมล จันทฤทธิ์
นางสาวนิรมล แซลิ่ม
นางสาวนิรมล โพชกําเหนิด
นางนิรัชฎา เตียบนอย
นางนิรันรัตน สูงพล
นางนิราวัลย ดอกไมแกว
นางนิรุบล อึ้งอะรุณยะวี
นางสาวนิลลักษณ กุลเกลา
นางนิลุบล ชวงโชติ
นางนิลุบล นอยวงศ
นางสาวนิลุบล บุตรโพธิ์ศรี
นางสาวนิโลบล ชนะพะเนา
นางสาวนิโลบล อินทรโชติ
นางสาวนิไลลา หะยียะโกะ
นางนิศารัตน ซื่อตรง
นางนิศารัตน สมาน
นางสาวนิษกร เศิกศิริ
นางสาวนิสากร คํามุงคุล

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนิสากร นาลวน
นางสาวนิสารัตน คงปก
นางนิสิตา รัตตะเวทิน
นางสาวนิอร การสังเวช
นางสาวนิอร ชินินทร
นางนีดา ไชยสลี
นางสาวนีรชา วงศโสภา
นางสาวนีรวรรณ อิ่มกะดี
นางสาวนีรสาห ลาสิทธิ์
นางนุกูล อามาตยเสนา
นางสาวนุจรินทร เตวิยะ
นางสาวนุจรินทร ทิพยบุญผล
นางสาวนุจรินทร สุจันทา
นางนุจรี ทันไชย
นางสาวนุจรี สุขสมสิน
นางสาวนุจรี หนูทอง
นางนุจรีย บูรณศิล
นางนุชกร จําวงศ
นางนุชจรินทร เสริมพงษศิริ
นางนุชจรินทร หิรัญกุล
นางสาวนุชจรี ลาภพูล
นางนุชชิตา บุตรงาม
นางนุชนาฎ บางโพธิ์ทอง
นางสาวนุชนาฎ ศรีณาเคนทร
นางนุชนาถ แกวสุกัลยา
นางนุชนาถ บุญหลา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓

นางสาวนุชนาถ ยิ่งยง
นางสาวนุชนารถ บรรลือหาญ
นางสาวนุชนารถ หวานจิตร
นางนุชรี วุฒิพุทธศาสตร
นางสาวนุชสรา ยอภูเขาสูง
นางนุชสุดา ละมัยกุล
นางสาวนุตจนาถ วรนาม
นางสาวนุสรา คงยาง
นางสาวนุสรา หงษประเสริฐ
นางนุสลัน อาบูเละ
นางนูมาเยาะ แวหะมะ
นางสาวนูรัศมา เจะอูมา
นางสาวนูรีซัน อาลีมามะ
นางสาวนูรีซา สาและ
นางนูรีฮัน หะยีดอเลาะ
นางนูรีฮาน เจะสนิ
นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง
นางเนตรชนก ศรีฟอง
นางสาวเนตรชนก สุพร
นางเนตรณพิศ ไชยพิชิต
นางเนตรนภา จารุชาต
นางเนตรนภา ตั้งธีรโรจน
นางเนตรอร พันทวี
นางสาวเนาวรัตน คล้ําศรี
นางสาวเนาวรัตน ปองไพร
นางเนาวรัตน แพหมอ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเนาวรัตน มากสวาสดิ์
นางเนาวรัตน วรรณดี
นางเนาวเรศ เหมทานนท
นางบงกช บริสุทธิ์
นางบงกช สุทธิธรรม
นางสาวบงกชกร ดวงตาผา
นางสาวบงกชรัตน มวงใหญ
นางสาวบรรจง กาลจักร
นางสาวบรรเจียด กิตติธรรมโม
นางสาวบริบูรณ สิงหนาค
นางบริพันธ เสือกลับ
นางบังอร กลาหาญ
นางสาวบังอร คูตระกูล
นางสาวบังอร บุเกตุ
นางบังอร ปญญา
นางบังอร ไปแดน
นางสาวบังอร ผาริโน
นางสาวบังอร โพธิ์กะตน
นางบังอร แยมดี
นางสาวบังอร วงศโยธา
นางบังอร โสลา
นางสาวบังออน พรมสิทธิ์
นางสาวบัณฑิตา ยาทุมานนท
นางบัณฑิตา วังวงษ
นางสาวบัณฑุสร ทาวชัยมูล
นางสาวบัวขาว มีสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕

นางสาวบัวทอง กลาหาญ
นางบัวพัน มั่นยืน
นางสาวบัวพา ศรีดวง
นางบัวแพร แกวหีด
นางบัวลอย บัวไข
นางสาวบัวสด แสนโคตร
นางบานเย็น ยาวิไชย
นางบานเย็น วังสิงห
นางสาวบายฮียะ เจะดะ
นางสาวบารลีรัตน ธิตินพคุณ
นางสาวบํารุงรัตน พรมวิหาร
นางสาวบุญเกื้อ พูลเพิ่ม
นางบุญจันทร วรรณทะมาศ
นางสาวบุญญาพร ใจวังโลก
นางสาวบุญญารัตน อุฬูทิศ
นางสาวบุญญิสา สุวัฒนา
นางบุญธรรม ปกกาโต
นางบุญธิดา มัฐผา
นางบุญพิทักษ จั่นทอง
นางบุญเพ็ง วาสุชาติ
นางสาวบุญเพ็ญ ไหมดี
นางสาวบุญมา เชื้อทอง
นางสาวบุญมา สอนพวง
นางสาวบุญเรือง เกิดอวม
นางบุญเรือง เมิดจันทึก
นางสาวบุญเรือน ดําแกว

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางบุญลาภ จุลพรรณ
นางสาวบุญวรานันท กุลภัทรฐิติวัชร
นางสาวบุญศรี จินดาลัทธ
นางสาวบุญสง คล้ําพงษ
นางสาวบุญสม ดอนสระนอย
นางบุณฑริก แชมชอย
นางสาวบุณยนุช พลศักดิ์
นางสาวบุณยวีร ศรีจันทรทิพย
นางบุบผา นรสาร
นางบุบผา ประภาพงษ
นางสาวบุปผา อินทรสูต
นางสาวบุรัสกาญ สุวรรณ
นางสาวบุริมปรัชญ ผลศิริ
นางบุศรา กิจพิทักษ
นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์
นางสาวบุศรินทร มีอัฐมั่น
นางสาวบุศรินทร สรรพศรี
นางสาวบุศรินทร ไหวดี
นางสาวบุษกร แข็งงาน
นางบุษกร ชาญโพธิ์
นางสาวบุษกร เอี่ยมเกิด
นางสาวบุษกรณ กกรัมย
นางบุษบา กิติยศ
นางบุษบา คงศรีเจริญ
นางบุษบา ใจแข็ง
นางสาวบุษบา เชิดชู

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖

นางสาวบุษบา ธรรมมีภักดี
นางบุษบา บํารุงศิลป
นางสาวบุษบา พรหมเสนา
นางบุษบา แวหะมะ
นางสาวบุษยเนตร สุขวิชัย
นางบุษยมาศ นาครัตน
นางสาวบุษยา กิติราช
นางสาวบุษยา พวงระยา
นางสาวบุษรา โขมะพัฒน
นางบุษรา จันทรเรือง
นางบุษรา สามัญเขตกิจ
นางบุษราคัม ใกลกลาง
นางสาวบุษราคัม แพงโพนทอง
นางบุษรินทร แตงเส็ง
นางสาวบุหงา พิจิตร
นางสาวบุหลงรัตน จรกัณหา
นางบูรณศิริ ภาวะลี
นางสาวเบญจธนันท
เรืองศักดิ์ธนาภณ
นางเบญจนี เจียรนัย
นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง
นางเบญจพร จิตมโนวรรณ
นางสาวเบญจพร ภูลสวัสดิ์
นางสาวเบญจมา บัวขาว
นางสาวเบญจมา วงกตรักษ
นางเบญจมาภรณ จันทรหอม

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเบญจมาภรณ ตันหยง
นางสาวเบ็ญจมาภรณ สืบแกว
นางสาวเบญจมาศ เกตุนุช
นางเบญจมาศ เกิดศิริ
นางสาวเบญจมาศ ขนบดี
นางสาวเบญจมาศ ขําทับทิม
นางสาวเบญจมาศ ทรัพยมาก
นางสาวเบญจมาศ ทองกร
นางเบญจมาศ เทพศรีเมือง
นางสาวเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา
นางเบญจมาศ พันธคํา
นางสาวเบญจมาศ ภูตรี
นางสาวเบญจมาศ สังขเพ็ชร
นางเบญจมาศ สิบทัศน
นางสาวเบญจมาศ แสนปดสี
นางสาวเบ็ญจมาศ ตอพันดุง
นางสาวเบ็ญจมาศ บัวศรี
นางสาวเบญจรัตน ฐิติวร
นางสาวเบญจรัตน พรมยะ
นางสาวเบญจวรรณ ชาวขาวไร
นางสาวเบญจวรรณ ทองพฤกษ
นางเบญจวรรณ ภัทรศิริโสภณ
นางเบญจวรรณ ศรศรี
นางเบญจวรรณ ศักดิ์ประเสริฐ
นางเบญจวรรณ สกุลกวีพร
นางสาวเบญจวรรณ สังขวงษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘

นางเบ็ญจวรรณ บุตรโส
นางเบญจา จงชาญสิทธิโท
นางเบญญา บํารุงพงศ
นางเบญญาภา กันธิยาใจ
นางสาวเบญญาภา เจริญสุข
นางเบญญาลักษณ ไชยหอม
นางสาวใบบุญ อุปถัมภ
นางปฏิญญา แตงชุม
นางปฏิภรณ ถาคํา
นางปฏิมาภรณ ลุนกําพี้
นางสาวปณัสยา แสงสวาง
นางปทิดา สุปงปรัส
นางสาวปทุมพร จังโกฎิ
นางปนัดดา คําศิริ
นางสาวปนัดดา นิลกายพันธ
นางปนัดดา บํารุงราษฎร
นางสาวปนัดดา พงษสําราญ
นางสาวปนัดดา พลสวาง
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
นางปนัดดา โสมณวัฒน
นางสาวปนัดดา เอราวัณ
นางสาวปนิดา วรรณศิริ
นางสาวปนุชชา ทรัพยสมบัติ
นางปพิชญา โคหนองบัว
นางสาวปพิชญา บุญยวรรณ
นางปพิชญา ปาเนาะ

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปภัสสร บุญฉาย
นางสาวปภาดา โภคสุทธิ์
นางสาวปภาดา แสนสอน
นางสาวปภาวรินท นาจําปา
นางสาวปรมาพร ใจเอื้อ
นางสาวปรมาพร ฐานิตคุณากุล
นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
นางปรมาภรณ สุรสิทธิ์
นางประกาย ทริยานนท
นางสาวประกายวรรณ มีสมบูรณ
นางประครอง ศิลา
นางประคอง เก็บนาค
นางสาวประคอง โพธิ์นอก
นางประคองขวัญ วิไลศรี
นางประคิ่น ไชยรุตม
นางประจวบ อุปนุช
นางสาวประจุพร บุญสุข
นางประถมรัตน ชัยนุมาศ
นางสาวประทีป ทวีศรี
นางประทีป วงศอักษร
นางสาวประทุม สุวรรณรัตน
นางประทุม หวังออมกลาง
นางสาวประทุมทิพย ลาวเมือง
นางสาวประทุมทิพย ศรีสวาง
นางสาวประทุมภรณ ชนะชัย
นางสาวประทุมรัตน สวางศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประนอม นาโควงศ
นางสาวประนอม มีหวายหลึม
นางสาวประนอม ลอยครบุรี
สิบตํารวจตรีหญิง ประนอม
สุทธิดาจันทร
นางประเนียม ชํานาญกิจ
นางประพิณ ปญญาศิริพันธุ
นางประไพ จันทรหอม
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
นางสาวประไพ ปลอบเมือง
นางประไพ ลาภบุญเรือง
นางสาวประไพพร กิ้มสุโข
นางประไพพักตร คุมวงศ
นางสาวประไพศรี ทําบุญ
นางประภัสสร จันทรมาก
นางประภัสสร ดวงสินธ
นางประภัสสร ตรัยศิลานันท
นางประภัสสร บุญปู
นางสาวประภัสสร โลหะวัฒนะ
นางสาวประภัสสร สงาประภากรณ
นางประภัสสร อุนกาศ
นางสาวประภา พูลละออ
นางสาวประภา สําเนียงเสนาะ
นางประภากร จําปาอูป
นางประภาชื่น ดุจเมืองแมน
นางสาวประภาดา สอนสุภาพ

๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางประภาทิพย ณรงคนอก
นางสาวประภาพร จิตรนารัก
นางประภาพร ทีวงศ
นางสาวประภาพร บุญยอด
นางสาวประภาพร เรือนใจมั่น
นางสาวประภาพร ศิริมูล
นางสาวประภาพร สุดสันเทียะ
นางสาวประภาพรรณ พัดคุม
นางสาวประภาภรณ ชมภู
นางประภาภรณ สิงหวิเศษ
นางสาวประภาศรี พวงนาค
นางสาวประภาศรี เสารแดน
นางสาวประมวญ อุทรักษ
นางประมวล มูลศรี
นางสาวประยูร คําพุม
นางสาวประสาร มะลิรัมย
นางประสิทธิ์ จําปานิล
นางปรัชญาภรณ หลาก่ํา
นางปรัศนี เจริญใจ
นางปรางทิพย เวียนขุนทด
นางสาวปราณิสา กาติ๊บ
นางปราณี เฉลิมชาติ
นางปราณี ชวยนุม
นางปราณี ชาญพิพัฒนไพบูลย
นางสาวปราณี ชํานาญดี
นางสาวปราณี ชูมณี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑

นางปราณี ทาพันธ
นางปราณี นาคประสิทธิ์
นางสาวปราณี ปนทอง
นางปราณี พลไทย
นางสาวปราณี ยาชมภู
นางสาวปราณี ยายืน
นางปราณี เรืองศิลป
นางสาวปราณี เลิศลําหวาน
นางปราณี วงคสุรินทร
นางปราณี แวนถิน
นางสาวปราณี ศรีสุระ
นางปราณี สิเนรุราช
นางปราณี เสมเถื่อน
นางสาวปราณี อัครชาติ
นางปราณีธรณ ไตรยะสุทธิ์
นางสาวปราถติพร รักชาติ
นางสาวปรานอม สมศรี
นางปรารถนา ขันทอง
นางสาวปรารถนา มั่งคั่ง
นางปริชญา มิ่งเชื้อ
นางปริชาด พวงแมกลอง
นางสาวปริชาติ มุลเมืองแสน
นางปริญญา โคตะนนท
นางสาวปริญญาภรณ ทับบุญมี
นางปริญญาภรณ ยี่สารพัฒน
นางปรินดา รักษมณี

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปริยานุช เนื่องสนธิ
นางสาวปริยานุช สมสรอย
นางปริยารัตน เนตรคุณ
นางปริศดา ยอดยิ่ง
นางปริศนา กิติธะนะ
นางสาวปริศนา พึขุนทด
นางปริศนา แสนคํา
นางปริษา ไพบูลย
นางสาวปรีชญภัทร เลงระบํา
นางปรีชยา ปริยะสิทธิ์
นางสาวปรีดา ชูเกื้อ
นางสาวปรีดา ศรีโยม
นางปรีดา สงประเสริฐ
นางสาวปรีดาวรรณ เดชกลา
นางสาวปรียกาญ อินทะพุด
นางปรียนันท ชํานาญศรีพงค
นางสาวปรียวาจ บัวพุด
นางสาวปรียะมาศ ปาปะเก
นางสาวปรียา มงคลวิสุทธิ์
นางสาวปรียานันท โสภา
นางสาวปรียาภรณ ทองยอย
นางปรียารัฐ มาลัย
นางสาวปรียารัตน จางผล
นางสาวปรียาวรรณ ชัยยะ
นางปรียาวัลย ชัยสิทธิ์
นางปฤญาฑร ฝนพรม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓

นางสาวปฤษณา พาคํานาม
นางปลื้มจิต วงษไพศาล
นางปวรรัตน จันทะโยธา
นางปวริศา บุญประสิทธิ์
นางปวันรัตน ดาบพิมพศรี
นางสาวปวิชญา มารอดศิริ
นางสาวปวีณา เกียรติคุมกัน
นางสาวปวีณา จินาตุน
นางสาวปวีณา ตันปติ
นางปวีณา แทนประยุทธ
นางสาวปวีณา ปราบภัย
นางปวีณา ผาสิงห
นางปวีณา มาลีวรรณ
นางสาวปวีณา สนพลอย
นางปวีณา สุวรรณศักดิ์
นางสาวปวีณา อนบุตร
นางสาวปวีณา อยูเย็น
นางปอมเพชร มณีประวัติ
นางสาวปญญา กายโนนสูง
นางสาวปญญา อินทศรี
นางปญญาพร ทองเสริม
นางสาวปญญารัตน แยมอรุณ
นางสาวปญลิตา สุนทรโชติ
นางปญสชา แกวโสภาค
นางปฐมา พลยุทธ
นางปฐวี ตาลุสา

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวปณฑชนิต จารุเอนก
นางปณฑชนิต วิรัชวงศ
นางปณฑณัฐ ศักดา
นางปณฑา ปอมอารินทร
นางปณฑิตา อุตรภาศ
นางสาวปณณธร นวลนุม
นางสาวปณณิชา ติดใจดี
นางสาวปณวรรธน วันเต็ม
นางปทมศิริ กายา
นางปทมา กําลังเสือ
นางสาวปทมา คลายชู
นางปทมา เชาวทอง
นางปทมา ไชยโย
นางสาวปทมา ทรัพยมาร
นางปทมา พันธงอก
นางสาวปทมา ยะสะโร
นางปทมา รัตนา
นางปทมา สมประสงค
นางปทมา สรอยทอง
นางสาวปทมา สังกิตติวรรณ
นางสาวปทมา สุขบรม
นางปทมาภรณ มาสิกะ
นางสาวปาจรีย พลเสนา
นางปาจรีย ศิริธีรธํารง
นางสาวปาณิศา ดอนกาวิน
นางสาวปาณิศา อภัยภักดิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางปาณิสร น้ําจันทร
นางสาวปาณิสรา วงษพระลับ
นางสาวปานจันทร วิทยะประสาท
นางสาวปานใจ ธราวรรณ
นางสาวปานทิพย พิมราช
นางสาวปานไพฑูรย ชัยสังกา
นางสาวปารดา เรืองแกว
นางสาวปารมี สายพัฒน
นางสาวปารวี พิทักษวงษดีงาม
นางสาวปารวี วัฒนการกิจ
นางปาริชาต เพ็งคํา
นางสาวปาริชาต วงษถวิล
นางปาริชาต ศรีมั่น
นางสาวปาริชาต สงคํา
นางสาวปาริชาติ จันทรลา
นางปาริชาติ จิตวงศนันท
นางปาริชาติ ดวนเดิน
นางปาริชาติ ทุพแหมง
นางสาวปาริชาติ บุญทอง
นางปาริชาติ พลพันธ
นางสาวปาริชาติ พันเดช
นางปาริชาติ เพชรหาญ
นางสาวปาริชาติ สมภาร
นางปาริชาติ แสนใจวุฒิ
นางสาวปาริชาติ หนุนยศ
นางสาวปาริมา สุขพรหม

๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปาริศา พิมพสวัสดิ์
นางปารีดะ เจะโซะ
นางสาวปาลิดา ชูหลอง
นางสาวปาลิดา เชื้ออินทร
นางสาวปาลิดา อมตเวทย
นางปาลิตา บัวริน
นางสาวปาสีซะ ฮาวอ
นางสาวปตินันท สอนสนาม
นางสาวปนแกว สุภาษิต
นางสาวปนแกว หนูนอย
นางปนเพชร สายสุข
นางสาวปนมณี วิฑูรธัญญผล
นางปยฉัตร พรพิริยวงษ
นางปยฉัตร เอี่ยมพลับใหญ
นางสาวปยชนก สุดมุข
นางสาวปยนันท เจริญวัฒนาวาณิชย
นางปยนาถ เขียวขาว
นางปยนุช แกวสังข
นางปยนุช รักษาชนม
นางสาวปยนุช หุนศาสน
นางปยพร จางวาง
นางสาวปยภรณ กุมภวา
นางปยภรณ ปราสาททอง
นางสาวปยภรณ พรมสุภาพ
นางสาวปยภัทร ชมภูนิตย
นางปยมาศ ทิทํา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยรัตน ปริธนาพร
นางสาวปยรัตน มีแสงแกว
นางปยลักษณ วรโภชน
นางปยวรรณ คําสมหมาย
นางปยวรรณ สรอยบุดดา
นางปยะกุล แกวสิมมา
นางปยะกุล ผุยมาตย
นางสาวปยะดา โทพล
นางปยะดา ราชบุญเรือง
นางสาวปยะทิพย ตอติด
นางสาวปยะนาฎ เมืองใจ
นางสาวปยะนาต กวินวงศไพบูลย
นางปยะนุช ปญจพรรค
นางสาวปยะนุช ยะโส
นางปยะภรณ ดวงมณี
นางปยะภา สุพรรณ
นางปยะวรรณ เกษรสวัสดิ์
นางปยะศิริพร ไทยสถิตย
นางปยาพัชร เหลาบุตรสา
นางสาวปยาภรณ รอดขํา
นางสาวปลันทนา ศรีวงศ
นางปยานันทร พลอยสุขใส
นางปอซียะห สาและ
นางสาวปุญชรัสมิ์ ปภาอนันตวัฒน
นางปุญญาภรณ ทาทอง
นางสาวปุญญิศา เจริญพานิช

๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวปุญญิศา ไฝสอาด
นางสาวปุณชรัศมิ์ มั่นคง
นางปุณณทรี สีหนาท
นางปุณณภา สุทธิสาคร
นางสาวปุณยนุช ราษีเมฆ
นางปุณยนุช วรรณโกวิท
นางสาวปุณยนุช สินประเสริฐรัตน
นางสาวปุณยภา ไชยงาม
นางสาวปุณิกา จุลวงศ
นางสาวปุณิกา เนื้อทอง
นางเปมิกา ภควัฒนะ
นางสาวเปรมจิตต สายเสนา
นางเปรมพิศุทธ ทองเสน
นางสาวเปรมรุง วงคอนัน
นางเปลวกนก ริตเพ็ชร
นางสาวผกาพัน เลียงวงษสันต
นางผกาพันธ เสาะสนธ
นางสาวผกามาศ ใจรูรอบ
นางสาวผกามาศ บุญอยู
นางสาวผกายมาส จันทบุตร
นางผกาวดี ทาระคํา
นางผกาวัลย สุอินทร
นางสาวผจงจิตต พูลศิลป
นางสาวผองพรรณ มาตันบุญ
นางสาวผองศรี คะรานรัมย
นางผานิตา ชาวบางรัก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางผุสดี มณีวรรณ
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
นางสาวฝน ชินชาคํา
นางฝนทิพย แสนทิรัตน
นางฝากฝน รัตนพันธ
นางพงษจันทร ลิ้มทอง
นางสาวพงษลดา อารีวงศ
นางพจณี เวียงคํา
นางพจนัณค เงางาม
วาที่รอยตรีหญิง พจนา กาฬภักดี
นางสาวพจนา บัวงาม
นางสาวพจนีย ทองอินทร
นางสาวพจมาลย สุระมณี
นางพชรพรรณ ชอบสุข
นางพชรมน สอดศรี
นางพชรมล สมตน
นางสาวพนมกร สีแสด
นางสาวพนมลักษณ อัคฮาด
นางพนัชกร กองนอย
นางพนาทิพย หลักรัตน
นางพนาพรรณ สุขสุทธิ์
นางสาวพนารัตน ขําขจร
นางพนารัตน โชคนุกูล
นางสาวพนารัตน ปานแกว
นางพนิดา ถือสัตย
นางสาวพนิดา ธนะวงศ

๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวพนิดา พลเดช
นางสาวพนิดา พอชมภู
นางสาวพนิดา ละอองจิต
นางพนิดา วังสะพันธ
นางสาวพนิดา หาญตระกูล
นางสาวพนิตนาฏ ทองเรือน
นางสาวพนิตา เกิดภู
นางสาวพนิตานันท เสียงเสนาะ
นางสาวพยอม จําปาขีด
นางพยอม แดงใส
นางสาวพเยาว กลอมจาด
นางสาวพโยมรัตน ณ สงขลา
นางสาวพรกมล ทองขุนวงศ
นางพรจิต ทุมมา
นางพรชนก จันทนจินดา
นางสาวพรชนก เส็งสุข
นางสาวพรณภัทร กฤษวงษ
นางสาวพรณิชา สุขยืน
นางพรดารา พุทธจักรศรี
นางสาวพรทิพย กาลอม
นางสาวพรทิพย กําจรเกียรติกุล
นางสาวพรทิพย เกษามา
นางพรทิพย แกวปญญา
นางสาวพรทิพย แกะประจักษ
นางพรทิพย จันทรกิติวุฒิ
นางสาวพรทิพย โตโสภณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย ประสารพันธ
นางสาวพรทิพย พูลสวัสดิ์
นางสาวพรทิพย มีศักดิ์
นางสาวพรทิพย วิชาธร
นางสาวพรทิพย ศรีใหม
นางพรทิพย ศิริภักดิ์
นางสาวพรทิพย สมรักษ
นางสาวพรทิพย สมิหลัง
นางสาวพรทิพย อนันตชนมวงศ
นางสาวพรทิพย อรรถจรูญ
นางสาวพรทิพา ราชสีทา
นางสาวพรทิภา ตันมาก
นางสาวพรทิภา รัชอินทร
นางสาวพรทิศย ดัชถุยาวัตร
นางสาวพรธิภาดา สีทัวนอก
นางสาวพรธิยา ศรีบอทอง
นางสาวพรนภา จิวาลักษณ
นางพรนภา ประทุมรุง
นางสาวพรนิภา เหลือลน
นางสาวพรประธาน เดิมสันเทียะ
นางสาวพรประภา พรกวินรัตนชัย
นางสาวพรปวีณ มูลศิริ
นางพรพนา เงินบุญคง
นางสาวพรพรรณ แพลูกอินทร
นางสาวพรพรรณ เอื้อกิจ
นางสาวพรพรรณินทร ทองถวง

๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง
นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง
นางพรพิมล แกวชะฎา
นางพรพิมล คําแกว
นางพรพิมล คําหลา
นางสาวพรพิมล ทรายสาลี
นางสาวพรพิมล ทองยืน
นางพรพิมล บรรดาศักดิ์
นางสาวพรพิมล พรอมสิ้น
นางสาวพรพิมล มุกสง
นางพรพิมล วังแสง
นางพรพิมล เศรษฐวิบูลย
นางสาวพรพิมล อุณหพิพัฒพงศ
นางสาวพรพิวรรณ โสนุช
นางสาวพรพิศ ไวยนาค
นางพรพิสมัย ประสานศักดิ์
นางพรเพ็ญ ดาวเรือง
นางพรเพ็ญ สังขารา
นางสาวพรไพลิน ขัณติวิริยะกุล
นางสาวพรภิกิต โพธิ์พวง
นางสาวพรยมล ธิมาชัย
นางพรรณกาญจน สิงหคํา
นางสาวพรรณงาม หวายเค
นางพรรณทิพย ภูหัดทํา
นางสาวพรรณทิพา คงดี
นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรรณธิวา เกงนอก
นางพรรณปพร บุญเอนก
นางพรรณพัชร เฉลิมพล
นางสาวพรรณพิศ โควินทะสุด
นางพรรณรัตน นุชเกษม
นางพรรณราย กฤษณเกษกุล
นางสาวพรรณราย ยอดยิ่ง
นางพรรณราย รามสูรย
นางสาวพรรณราย เอี่ยมนาวา
นางสาวพรรณวิภา รักษกระโทก
นางพรรณสิริ พลตรี
นางสาวพรรณเอมอร ชินวงษ
นางพรรณิภา เข็มทอง
นางพรรณิภา อุดแกว
นางพรรณิรัตน จิตนุม
นางสาวพรรณี การโสภา
นางพรรณี คําระกาย
นางพรรณี โคตรพันธ
นางพรรณี เดนวงษ
นางสาวพรรณี บัวผัน
นางสาวพรรณี มีพันธ
นางสาวพรรณี เมฆสุทัศน
นางสาวพรรทิพย อยูไพร
นางสาวพรรนิภา เกตุกุล
นายพรรศธร คําเภา
นางพรรษชล เชื้อสีดา

๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวพรรษสิรี สุวรรณลิวงค
นางพรรษา หาญเทียม
นางพรรัตน ปตเทนานัง
นางพรรัตน วองทรงเจริญ
นางพรรานี โสภิพงษ
นางสาวพรลภัส ทวีพงศพจนา
นางสาวพรวดี กองเต็ม
นางพรวไร สมบัติ
นางสาวพรวิภา บุญศักดิ์เฉลิม
นางพรวิมล ฉายาวัฒนา
นางสาวพรวิไล แกวระบายสี
นางสาวพรศรี แสงเพชร
นางพรศุกร วิญญาสุข
นางสาวพรสวรรค นกจั่น
นางสาวพรสวรรค วงศกระโซ
นางสาวพรสวรรค หมั่นตลุง
นางพรสิรินทร ลิ่มอรุณ
นางสาวพรสุข จันทรแกว
นางสาวพรสุดา ไชยชาติ
นางสาวพรสุวรรณ มวงแกว
นางสาวพรหมพธัย แสงจิตร
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
นางสาวพรอนงค แกวเจริญ
นางสาวพริ้มเพรา วรรณพิละ
นางสาวพฤตยา ทองคํา
นางสาวพลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพลอยปภัส สิทธิจันทรเสน
นางพลอยพัชชา โชคสืบศิริ
นางพลับพลึง บุญญารัตนานุสรณ
นางพลับพลึง ประสมสวย
นางพวงจันทร ศิริสวัสดิ์
นางพวงชมภู โพธิ์ทอง
นางสาวพวงผกา กันทะวงศ
นางพวงพันธ ฉะออน
นางพวงเพชร แทนสมบัติ
นางพวงเพชร เสงสุย
นางพวงเพชร แสนอุบล
นางสาวพวงเพ็ชร มาตรา
นางสาวพวงเพ็ชร สวนงาม
นางพวงเพ็ญ ไชยบุบผา
นางสาวพวงรัตน ขัดวาน
นางพวงลดา ถาวร
นางสาวพวงลักษณ อะทะจา
นางพศวีร กิติพรชัย
นางสาวพะเนียด ปานกลาง
นางสาวพักตรวิภา พรมมา
นางสาวพักตรวิภา เสาโกมุท
นางสาวพักตรสุดา โรจนนิล
นางสาวพัชญา ชาวดอน
นางสาวพัชณี คําสะไมล
นางพัชณี แสงทอง
นางสาวพัชดารัตน เปลื้องสุวรรณ

๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวพัชนี ทองบุ
นางพัชนี สุวรรณปราการ
นางพัชนีภรณ แชเชือน
นางสาวพัชนีย กรีสุวรรณ
นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร
นางสาวพัชรดา ลุนละวงค
นางสาวพัชรนันท จันทรดอกไม
นางสาวพัชรนันท วีระยุทธศิลป
นางพัชรรินทร สมัครไร
นางพัชรา คงเนียม
นางสาวพัชรา แซลื้อ
นางสาวพัชรา แพทยนาดี
นางสาวพัชรา เลิศวิธี
นางสาวพัชราภรณ เกิดจั่น
นางพัชราภรณ เครือโชติ
นางสาวพัชราภรณ วงศพรหม
นางพัชราภรณ ศรีบุญเรือง
นางพัชราภรณ แสงขาว
นางสาวพัชราภรณ ออนคํา
นางพัชราภา เมธาวี
นางสาวพัชรารัตน วัฒนาภรณ
นางพัชราวดี ปกโคทะกัง
นางพัชริฎา สิมมา
นางสาวพัชริดา ปญญาราช
นางสาวพัชริน พงษโพธิ์
นางพัชรินทร กล่ํามอญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗

นางสาวพัชรินทร ฉลอม
นางสาวพัชรินทร ซิมทิม
นางพัชรินทร นิรัดรพุฒ
นางพัชรินทร ปนกริด
นางพัชรินทร เมฆหมอก
นางสาวพัชรินทร ศรีโนนซี
นางสาวพัชรินทร อินตะ
นางพัชรินทร อุบลทิพย
นางสาวพัชรี กริมเขียว
นางสาวพัชรี กุณฑีทอง
นางสาวพัชรี แกววิสิการณ
นางสาวพัชรี ขุนทิพย
นางพัชรี เขยะตา
นางพัชรี คูณทอง
นางพัชรี ใจเมตตา
นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี
นางสาวพัชรี บุญค้ํา
นางพัชรี บุญเต็ม
นางสาวพัชรี บุญอุตสาหะ
นางพัชรี ศิริเวช
นางสาวพัชรี สายสังข
นางสาวพัชรี หัสนัย
นางพัชรี อินทรนอก
นางสาวพัชรีภร โอภากุลวงษ
นางพัชรีภรณ รัชโพธิ์
นางสาวพัชรีย จินดากุล

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวพัชรียา วงษสุวรรณ
นางพัชรียา เสนาใจ
นางสาวพัฑฒิดา ปญญาเลิศ
นางพัฒธราพร ชินราช
นางสาวพัฒนชญา โมรา
นางพัฒนี จินดาทอง
นางสาวพัณณกร โชติญาโน
นางสาวพัณณชิตา ภัทรชัยธนพงศ
นางพัณณชิตา เลิศไธสง
นางพัณณิตา ทองมี
นางพัณณิตา สวัสดี
นางสาวพัดสุดา เภสัชชา
นางพัทธธีรา นายโรง
นางสาวพัทธนันท กรงแกว
นางพัทธนันท ธาราวุฒิ
นางสาวพัทธยา สุพรรณพงศ
นางสาวพัทธวรรณ ไชยสุข
นางพัทธวรรณ ดาวเรือง
นางพัทธิยา ทองคํา
นางสาวพัทธิยา สนิท
นางสาวพัทยา ขวดใส
นางสาวพัทยา ปานะโปย
นางสาวพัทยา พันยา
นางพัทยา สาธิพา
นางสาวพัทรา ประมงคล
นางพันธธีรา วุฒิกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๓๒๔ นางสาวพัสตราภรณ
เดชอนันทวิทยา
๖๓๒๕ นางพาขวัญวันชนก พาชนิด
๖๓๒๖ นางสาวพาณิภัค ทรัพยขํา
๖๓๒๗ นางพานิชย สิมลี
๖๓๒๘ นางสาวพาฝน หนูคง
๖๓๒๙ นางสาวพิกุล จวงสอน
๖๓๓๐ นางสาวพิกุล จิตโชคอํานวย
๖๓๓๑ นางพิกุล เดชทิศ
๖๓๓๒ นางพิกุล ตุยศักดิ์ดา
๖๓๓๓ นางพิกุล มะโนโฮง
๖๓๓๔ นางพิกุล โสศรีสุข
๖๓๓๕ นางสาวพิกุลแกว ตากกะโทก
๖๓๓๖ นางพิจิตร งาเจือ
๖๓๓๗ นางสาวพิจิตร ไพสารธรรม
๖๓๓๘ นางสาวพิจิตรา นุชนุม
๖๓๓๙ นางสาวพิจิตรา สุดเพาะ
๖๓๔๐ นางพิชชาภัสร จิรวัชรวงศ
๖๓๔๑ นางพิชญสิณี ศิริวชิราภรณ
๖๓๔๒ นางสาวพิชญสินี วงศพรหม
๖๓๔๓ นางพิชญสินีญาภรณ วันทาวงษ
๖๓๔๔ นางพิชญา แสนพาน
๖๓๔๕ นางพิชญามญชุ เดชศิริ
๖๓๔๖ นางสาวพิชยานันต เพียสมบัติ
๖๓๔๗ นางสาวพิชาญา คําจันทร
๖๓๔๘ นางสาวพิชามญชุ นนฤาชา

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพิชามญชุ หลาขัต
นางสาวพิชามนต ชมชื่น
นางพิณ บุตรทองทิม
นางสาวพิณญกานต อาวะระ
นางพิณฑิรา มะวัน
นางสาวพิณทิพย เทพษร
นางสาวพิณรัตน อารักษาโรจน
นางสาวพิณสิตา กอนคําใหญ
นางสาวพิทยา เข็มทอง
นางสาวพิทยา เมืองไทย
นางสาวพิทยา สุเมธาศร
นางสาวพิทยาภรณ บุญรินทร
นางพิทยาภรณ พิชญวงศกุลชัย
นางสาวพิทยาภรณ แสนนวล
นางสาวพินทิพย นาคไพจิตร
นางพิมชนก พิมพิณ
นางสาวพิมชนก สุขสําราญ
นางสาวพิมพกานต จันปุม
นางพิมพกานต พิมคํามูล
นางสาวพิมพกานต สุทธิธรรมานันท
นางสาวพิมพใจ สมคเณ
นางสาวพิมพชนก ธรรมยโกศิษฐ
นางพิมพตะวัน หอมชาติ
นางสาวพิมพทิชา วิไลโรจน
นางพิมพนิภา แดงประยูร
นางสาวพิมพนิภา อุดมธนะทรัพย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐

นางสาวพิมพประภา เผื่อนยิ้ม
นางสาวพิมพปวีณ เลิศตระกูล
นางสาวพิมพพร ลิ่มเรืองธรรม
นางสาวพิมพมาดา เนื่องสมศรี
นางสาวพิมพร จานน้ํา
นางสาวพิมพร เดชเดชะ
นางพิมพร อินทํานุ
นางพิมพรตา ชูศิริ
นางพิมพลภัส ธีรปญญาสวัสดิ์
นางสาวพิมพลักษณ แสงจันทร
นางสาวพิมพวิภา ปญญานะ
นางพิมพสิริ พรมชาติ
นางสาวพิมพอร เทวรักษ
นางสาวพิมภรณ บุญรักษ
นางสาวพิมล ชัยสิทธิ์
นางสาวพิมลพรรณ รานอก
นางสาวพิมลพันธ พันธุมณี
นางพิมสิริ โสดาราม
นางพิมาดา จันทรทรัพย
นางพิรวัชร อ่ําสกุล
นางสาวพิรานันท บุญสง
นางพิริยาภรณ ศรีวงศ
นางพิลัยพร เยาวเสริฐ
นางพิไลวรรณ ทองกรณ
นางพิศมัย ขําศรีบุศ
นางพิศมัย ตอรัมย

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพิศมัย ฟกเฟอง
นางพิศมัย ศรีสุแล
นางพิศมัย เอกกุทัพ
นางสาวพิศวาส เกื้อหนองขุน
นางพิศารัชต มีสุวรรณ
นางพิสมัย เนาวบุตร
นางสาวพิสมัย พระสุรักษ
นางพิสมัย พวงมาลัย
นางพิสมัย มีชัย
นางพิสมัย หลอมทอง
นางสาวพิสมัย อินทะศรี
นางพิสุดา วีระกิจ
นางสาวพีรญา นวลนาค
นางสาวพีรญา แพรศรี
นางสาวพีรณัฐสา คําศรี
นางสาวพีรดา เทียนปญจะ
นางสาวพึ่งศักดิ์ พยุงศิลป
นางสาวพุชา คําจันทร
นางสาวพุทธกันยา จิระรัตนรังษี
นางสาวพุทธพร โพธิ์ชาเนตร
นางพุทธรักษา เงยวิจิตร
นางสาวพุทธิมน กองแกว
นางสาวพุศรา บริกูล
นางพูนทรัพย พิสัยพันธุ
นางพูนสิน ทองปุย
นางสาวพูลทรัพย ประจัดกลาง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพูลพิศ นาแถมพลอย
นางสาวพูลเพชร พูลสวัสดิ์
นางพูลศิริ สายงาม
นางเพชรตะวัน สมบัติ
นางเพ็ชรนภา บุญรัตน
นางสาวเพ็ชรนารา ยอดคําปน
นางสาวเพชรนารี ศรีบรรเทา
นางสาวเพชรมณี นารีรักษ
นางเพชรมณี ปราวงศ
นางสาวเพชรรัช สุตลาวดี
นางสาวเพชรรัตน จันทรภิยม
นางสาวเพชรรัตน เพชรอรุณ
นางสาวเพชรอินทร อินทรเพชร
นางสาวเพชรา เนตรวงค
นางเพชรา พิทาคํา
นางเพชราภรณ พินิจนันทไพศาล
นางเพ็ญแข จันทรอินทร
นางเพ็ญจันทร วิเศษแสง
นางสาวเพ็ญธิดา หงษยนต
นางเพ็ญนภา ทรงเดชกลา
นางเพ็ญนิภา นนทเภท
นางสาวเพ็ญประกาญ สิทธิศักดิ์
นางสาวเพ็ญประภา ลีลา
นางเพ็ญประภา หวั่นหวย
นางสาวเพ็ญผกา สุกชวง
นางสาวเพ็ญพร จันทพันธ

๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวเพ็ญพรรณ ตุลาธร
นางสาวเพ็ญพักตร พลายคง
นางเพ็ญพักตร แสนกุรัง
นางสาวเพ็ญพิชชา พันธุรา
นางสาวเพ็ญมาลัย อินกองงาม
นางเพ็ญลักษณ หลําปูเตะ
นางสาวเพ็ญวิภา กอสันเทียะ
นางสาวเพ็ญวิภา อุดมภัทรวงศ
นางสาวเพ็ญศรี บุญเคลา
นางเพ็ญศรี เลี่ยนกัตวา
นางเพ็ญศิริ กางโหลน
นางสาวเพ็ญศิริ ถนอมจิตต
นางสาวเพ็ญศิริ พรหมสุวรรณ
นางเพลินจิตร ศรีประทุม
นางเพลินจิตร มงคุณ
นางเพลินทิพ ขัดคํากอง
นางสาวเพลินพรรณ พันธณวงศ
นางเพลินพิศ แสงสุวรรณ
นางสาวเพลินพิศ หินคลาย
นางสาวเพียงใจ ทับทิม
นางเพียงพธู ธิโสภา
นางสาวเพียงพร บุญสุข
นางสาวเพียงพิศ โบสิทธิพิเชฎฐ
นางสาวเพียงเพ็ญ สุขะเดชะ
นางเพียงฤทัย ลิ้มปรีดีชัย
นางสาวเพียงโสม ดาราแสง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔

นางเพียงหทัย จันทะลุน
นางสาวเพียรพิศ ขันติจิตร
นางแพรวทิพย ศิรวุฒินานนท
นางแพวพันธ นาสีแสน
นางไพงาม สุทธิแพทย
นางสาวไพจิตต อานัต
นางไพบูลย ทิพรักษ
นางสาวไพรมณี แกวสีขาว
นางไพรมณี ถวิลเพชรสกุล
นางสาวไพรลดา สุวรรณ
นางไพรัช พงษปรีดา
นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
นางไพรินทร เสนหลา
นางสาวไพรินทร วัดสุวรรณ
นางไพเราะ ถาวรแกว
นางสาวไพลิน ดาโสม
นางสาวไพวรินทร เหล็กจีน
นางฟารีดาร ชางขุด
นางสาวเฟองฟา ชุนยอน
นางสาวภคพร เดอรามันห
นางสาวภคพร อาจธขันธ
นางสาวภคมน เสารหา
นางสาวภควดี ทักษิโณ
นางภควรรณ สุเทพภักดี
นางสาวภควรินทร โนนสุวรรณ
นางสาวภคินี พรมบุตร

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวภณิดา ฦๅกําลัง
นางสาวภรณนิภา จันทรอาภาส
นางสาวภรพิมล ไมสังข
นางสาวภรภัทร สงวนสิน
นางสาวภรลภัส นาคินทรชาติ
นางสาวภริตพร เกิดกลิ่นหอม
นางภลดา สวางใจธรรม
นางสาวภวภาวัน เอี่ยมเสือ
นางสาวภัคกลิณ พยุงแสนกุล
นางสาวภัคจิรา กาวิน
นางภัคจิรา นามไธสงค
นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ
นางภัคชัญญา กางกั้น
นางสาวภัคญา อินไชยะ
นางภัคภร อาจณรงค
นางสาวภัครดา ฉัตรนภารัตน
นางภัชราพร เรือนแกว
นางภัชริญญา บุญแนบ
นางภัชรี ตามา
นางภัชรีย แดงหวาน
นางภัฐชมนต สําเริง
นางภัณฑิรา แกวนวล
นางภัณฑิรา เนตรผง
นางสาวภัทรจิต ชาติชํานิ
นางภัทรชนิดา วิศวตรีเวทย
นางภัทรธิดา ผกาวรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖

นางสาวภัทรธิดา ศรีสวัสดิ์
นางภัทรนิษฐ วงคละคร
นางสาวภัทรนิษฐ เหมทานนท
นางสาวภัทรปภา เอกธนาศรีกุล
นางภัทรพร เวชสถล
นางสาวภัทรพร อภิไชย
นางภัทรภร ตรงประสิทธิ์
นางภัทรมนต อรุโณ
นางภัทรลดา ตั้งเศวตชัย
นางภัทรลักษณ พรมทอง
นางภัทรวดี ฉิมสังข
นางสาวภัทรวดี เทียบคุณ
นางภัทรวดี ยอดเรือน
นางสาวภัทรวดี วงศชาลี
นางสาวภัทรวดี วัดพิลา
นางภัทรวดี หวังจันทรกลาง
นางสาวภัทรวรรณ เพ็ญสวัสดิ์
นางสาวภัทรา จีนสืบสาย
นางภัทรา ชาญประโคน
นางภัทรา พนภัย
นางภัทรา รุงเรือง
นางสาวภัทรา ศรีรัตน
นางสาวภัทรา โสภาศรี
นางสาวภัทราธร วิภูษิกุล
นางสาวภัทราพร คงศาลา
นางสาวภัทราพร โพนะทา

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวภัทราภรณ บุญทศ
นางสาวภัทราภรณ บุญประสิทธิ์
นางภัทราลี สงกลแกววรกิจ
นางสาวภัทราวดี จันทรเพ็ง
นางสาวภัทราวดี นะวะนิน
นางภัทราวดี พวงมะลิ
นางภัทราวดี ยั่งยืน
นางภัทรินทร เรืองตาบ
นางภัทริยา อนันต
นางสาวภัทรียา พัววิริยะพันธุ
นางสาวภัธทรา เขียวอําพร
นางภันฑิลา นิธิพัฒนะ
นางสาวภัสสร นันทวิจิตร
นางสาวภัสสร ศรีสุข
นางสาวภาณุมาศ วิมลสม
นางภานิชา ทองมวล
นางภานุชนารถ จิตรพิมาย
นางภารดี กาญจนารักษ
นางสาวภารดี ชมเชย
นางสาวภารดี เนาวแกว
นางสาวภาระดี โคตรบุตร
นางสาวภาวนา ญาณะโรจน
นางสาวภาวนา สมแรง
นางภาวรรณ ปรือทอง
นางสาวภาวิณี ดีสุข
นางภาวิณี ตลับนิล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางภาวิณี นพพิบูลย
นางสาวภาวิณี พันธนอย
นางสาวภาวิณี วงษคําหาร
นางสาวภาวิดา ยิ้มยอง
นางสาวภาวินี เพ็งพัด
นางภิญญดา อัจจิมารังษี
นางภิญญาพัชญ เกียรติเจริญ
นางสาวภิญญาพัชญ ดาเหล็ก
นางสาวภิญญาพัชญ เปรมจิรพิพัฒ
นางสาวภิญโญ วงโสภา
นางสาวภิฎาภาช จันทรสูง
นางสาวภิมล ออนนอม
นางภิมลฌญา หมั่นสระเกษ
นางสาวภิรดา สาริบุตร
นางภิรมย เพชรรัตน
นางภิรัญญา แยมเทศ
นางภุมรี วิชัย
นางภูมิศิริ กองคํา
นางสาวภูริชญา ทาระพิมพ
นางสาวภูริชยา ภัทรสุขเกษม
นางสาวภูวิศา วงแกว
นางสาวภูษณาภรณ จอมสลี
นางภูษิตา พันธุรักษ
นางสาวภูสุดา นอยอ่ํา
นางสาวมณฑกานต หวังถนอม
นางมณฑา พยาบาล

๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางมณฑาทิพย พันธมาศ
นางมณฑาทิพย วุฒิ
นางมณฑิรา ปานอินทร
นางสาวมณินทร ชูมณี
นางสาวมณิภา เรืองสินชัยวานิช
นางมณีชัย ฮมแสน
นางสาวมณีญา ลอมพิมาย
นางสาวมณีประภา ผิวเงิน
นางมณีรัตน กลางประพันธ
นางสาวมณีรัตน คงบุรี
นางสาวมณีรัตน ชิดเชื้อ
นางสาวมณีรัตน พิมพเชื้อ
นางสาวมณีวรรณ ราชวงศ
นางสาวมติมา พิมพะนิตย
นางมธุกร บํารุงราษฎร
นางสาวมธุรส รุงเรือง
นางสาวมธุรส แสงการ
นางสาวมธุรส แสงดี
นางสาวมธุรา อินทรชาธร
นางสาวมนชยา ประสงค
นางสาวมนตรา สุวรรณรัตน
นางสาวมนทกานต สันอี
นางสาวมนทรา หอมเนียม
นางมนทิชา วงศอนุ
นางสาวมนทิรา ไชยมา
นางมนทิรา วิโรจนพงศพันธุ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางมนพัทธ ฉุนแสนดี
นางสาวมนฤดี เงาภูทอง
นางสาวมนฤดี ใจอยู
นางสาวมนฤดี ศรีสกุล
นางมนฤดี ศรีสุลัย
นางมนลดา พลศักดิ์
นางสาวมนลดี ภักดี
นางมนสิณีย สุขวรสรณ
นางสาวมนัณยา ยะถา
นางสาวมนัสชนก แพชัยภูมิ
นางสาวมนัสนันท กลางประพันธ
นางมนัสนันท แกวจันทร
นางมนัสนันท ขันเพียแกว
นางสาวมนัสนันท รติธันยบูรณ
นางสาวมนัสพร คานเพชรทา
นางสาวมนัสวี สุระบุตร
นางสาวมยุรมาศ ประจวบบุญ
นางมยุรา คณะศาสน
นางมยุรา ไชยดา
นางสาวมยุรา เดือนเพ็ญ
นางมยุรา บารอสิดิก
นางมยุรา ประสมบูรณ
นางสาวมยุรี การี
นางสาวมยุรี แกวศรีจันทร
นางสาวมยุรี ชะนะชัย
นางสาวมยุรี ชาภักดี

๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางมยุรี ตายจันทร
นางสาวมยุรี เทียมตระกูล
นางสาวมยุรี บุดศรีสวย
นางสาวมยุรี พันธอยู
นางสาวมยุรี เพ็ชรราม
นางสาวมยุรี มีชัย
นางสาวมยุรี ยิ้มละมาย
นางสาวมยุรี สงสยม
นางสาวมยุรี อรรถวิจตร
นางสาวมยุรี อิบรอฮีม
นางสาวมยุรีย ยางงาม
นางสาวมยุลา นนทะนํา
นางมรินดา ดวงไข
นางสาวมลชนก โสะหาบ
นางสาวมลชิตา วงลอง
นางสาวมลฤดี คนไทย
นางสาวมลฤดี พรหมเจริญ
นางสาวมลฤดี พุดเครือ
นางมลฤดี เภตรา
นางมลฤดี เวียงอินทร
นางมลฤทัย พันรอบ
นางมลลาวรรณ นามเขต
นางมลินี รังทอง
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร
นางสาวมลิวัล คงเคว็จ
นางสาวมลิวัลย สมสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางมะณี สะอะ
นางมะนิม เตี้ยเย
นางสาวมะยุรี สุดตา
นางสาวมะริสา พลเดช
นางสาวมะลิ มีฤทธิ์
นางมะลิกา ไชยปรีชา
นางมะลิดา ขาวภา
นางมะลิวรรณ ธ.น.หลา
นางสาวมะลิวรรณ บุญโส
นางสาวมะลิวรรณ พานตะศรี
นางมะลิวัลย ชมฉ่ํา
นางมะลิวัลย บุญจําเนียร
นางมะลิวัลย รูปศรี
นางสาวมะลิวัลย สวนหมาก
นางสาวมะลิวัลย สะเทียนรัมย
นางมะลิวัลย สังวรณ
นางมัชฌิมา ศรีแสง
นางสาวมัณฑนา จันทะคาม
นางมัณฑนา บุญยสมภพ
นางมัณฑนา พบพร
นางสาวมัณฑนา สุขโชติ
นางสาวมัณฑิตา พิพัฒจิตตระกูล
นางสาวมัณยาภา จันทรสาม
นางมัตติกา เพ็ชรเจริญ
นางสาวมัทธริน ตระกลศักดา
นางมัทนพร แกววงษา

๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางมัทนพร สาไพบูลย
นางมัทนา ถิ่นวงษแพง
นางมัทนา ภมรพล
นางมัทนา วรังษี
นางสาวมัทรี แกวฟู
นางสาวมัทรี โสดาปดชา
นางสาวมัธญา บุญชู
นางสาวมันทนา เจะสนิ
นางมัลลิกา การะเกตุ
นางสาวมัลลิกา แผนเงิน
นางมัลลิกา พลวัน
นางสาวมัลลิกา รั้งกลาง
นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัตน
นางมาฆชา ใจใส
นางมานฟา โนนสินชัย
นางสาวมานิดา ทองแปน
นางมานิตา เลิศปญญา
นางมารยาท บุญนอก
นางมารยาท หมายมั่น
นางมารวยกุล ปญญา
นางสาวมารินทร ปอมอาษา
นางสาวมาริษา นาคะเสถียร
นางมาริษา พลอาษา
นางมาริษา วงศสุวรรณ
นางมาริสา เชาวนรบิน
นางมาริสา รัตนโยธิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔

นางมารียัม สุรินทร
นางมารีเยาะ เบ็ญหะยีเจะเตะ
นางมาลัย กองหนู
นางสาวมาลัย นุยเปนไฝ
นางสาวมาลัย เบียนสูงเนิน
นางมาลัย วัฒนกูล
นางมาลัย ศรีเมือง
นางสาวมาลัยพร จักรแกว
นางมาลาตรี กองชนะ
นางสาวมาลิณี แหละหมัน
นางสาวมาลินี ทีรฆวณิช
นางมาลินี นิสาเฮาะ
นางมาลินี พูลสวัสดิ์
นางสาวมาลินี แอบยิ้ม
นางมาลี ชาญสิกขกร
นางสาวมาลี เชียงวิราฑา
นางมาลี ทองไกร
นางสาวมาลี พิลามา
นางสาวมาลี โพธิ์ศรีทอง
นางมาลีรัตน พรหมรส
นางสาวมิ่งขวัญ เชาวศิลป
นางมินทรธิตา แกวชวย
นางสาวมุกดา แสงสวาง
นางสาวมุกดาวรรณ แสนศิริ
นางมุกมณี แสงสุวรรณ
นางมุกรินทร เลขะคุณ

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวมุจลินท วงศละกุล
นางสาวมุฑิตา มะโนเสา
นางเมขลา เกิดละมาด
นางสาวเมตตา อินจงกล
นางเมทินี หิรัญนุช
นางเมธาพร คํามีก้ํา
นางสาวเมธีรา ฟกอินทร
นางสาวเมวรินทร รุงเรือง
นางสาวยมลภัทร โสมสุพิน
นางยลลดา จันตะวงค
นางยวงจันทร ทวันเวช
นางสาวยวนใจ พวงประจํา
นางสาวยศกมล เรืองสงา
นางยศวรรณ จุยกระยาง
นางยอดหลา เขื่อนสุวงค
นางยานี หาญนาแซง
นางยามีละ เปาะสา
นางยามีละ แวนาแว
นางสาวยิ่งคนึง โขมพัฒน
นางสาวยิ่งรักษ จันทรนาคิน
นางสาวยินดี ประสมชาติ
นางยินดี สุวรรณเวลา
นางยียะ ยานยา
นางสาวยุพดี แกวเหมือน
นางสาวยุพยงค เทพสุด
นางยุพเยา ซั้มวุง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖

นางสาวยุพเยาว เดชขุน
นางยุพเรศ เพชรดวง
นางยุพา ขลิบเพ็ง
นางยุพา คุณสมบัติ
นางสาวยุพา โตนดไธสง
นางสาวยุพา วิเศษโกสิน
นางสาวยุพา ศิริพันธุ
นางสาวยุพา สุทธิประภา
นางยุพา หนูรัก
นางยุพาพร ดีดวยชาติ
นางสาวยุพาพัฒน บุพศิริ
นางสาวยุพาภรณ มาแสวง
นางยุพาภรณ สมรูป
นางยุพิน กองเวหา
นางสาวยุพิน จําปาขีด
นางยุพิน เจียรัมย
นางยุพิน นามจิต
นางสาวยุพิน พรหมภักดี
นางสาวยุพิน พอกสนิท
นางยุพินทร คงประสิทธิ์
นางยุภาพร ดวงทิพย
นางสาวยุภาพร หนูแกว
นางสาวยุภาภรณ นวลภูมีวัน
นางยุภาภรณ หลักคํา
นางยุลี ทบมาตร
นางยุวดี กลั่นยิ่ง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางยุวดี เกมาหะยุง
นางสาวยุวดี สุทธิกรัณย
นางสาวยุวภา เตนาวงค
นางยุวภา รูปเหลี่ยม
นางสาวยุวรี ผิวขม
นางเย็นจิตร บุญศรี
นางสาวเยาวดี แซะอาหลี
นางเยาวนันต ยางทอง
นางเยาวนาฏ เริ่มศรี
นางเยาวนาถ เชื้อดี
นางสาวเยาวนิตย วานิยะพงศ
นางเยาวนิตย ศรีกิตติพาณิช
นางเยาวพิศ จันทรเจนจบ
นางเยาวภา ปกโคทานัง
นางสาวเยาวรัตน จิรสูตรสกุล
นางสาวเยาวรัตน โสภา
นางสาวเยาวรี มณีโสะ
นางเยาวเรศ ใจออน
นางสาวเยาวเรศ สวัสดีมงคล
นางสาวเยาวเรศ สินพูล
นางสาวเยาวเรศ อุทัย
นางเยาวลักษณ แกนทอง
นางสาวเยาวลักษณ ครรธิตะวงศ
นางเยาวลักษณ ภวะโชติ
นางสาวเยาวลักษณ วงศสุวรรณ
นางสาวเยาวลักษณ สมหมาย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวลักษณ สละ
นางสาวเยาวลักษณ หงษยนต
นางเยี่ยมรัก จิณหวราวรรณ
นางสาวรจนา ใจบานเอื้อม
นางสาวรจนา เชื้อเมืองพาน
นางรจนา บุญประเสริฐ
นางสาวรจนา บุญรัตน
นางสาวรจนา แยมยิ้ม
นางรจรินทร จังโกฏิ
นางสาวรจิตพิชญ เหมไพบูลย
นางสาวรชยา สิทธิธีรา
นางสาวรดา เหล็มเมาะ
นางรตนพร ปนเย็น
นางรตา เจริญผล
นางสาวรติกาญจน แตงเอี่ยม
นางสาวรตินันท มีชัย
นางสาวรติรัตน เกิดมาก
นางสาวรพินพร รุงเกต
นางรพีพัฒน สีริษา
นางสาวรพีพัทธ จุยสวัสดิ์
นางสาวรมไทร ดอนแกวบัว
นางสาวรมิดา ขุนแผว
นางสาวรมิดา คุณธรักษ
นางสาวรมิดา ชาธิรัตน
นางสาวรรรรัศมิ์ฐา รัตกุลแสนอยู
นางสาวรวิกานต กิ่งแกว

๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวรวินทนิภา ตอนคําสนธิ์
นางรวิวรรณ เตียงกูล
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน
นางสาวรสริน จริยะปญญา
นางสาวรสลิน บุญเรือง
นางสาวรอกายะ มะยูนุ
นางสาวรอซีดะห กาซอ
นางสาวรอซีดะห ซาเบะ
นางสาวรอสมีนี ขาวสะอาด
นางระเบียบ กําเนิดดี
นางระพีพร รามทัศน
นางระพีพัฒน ปอมเรือง
นางระภีพรรณ บุญพันธ
นางระวีวรรณ ยอดดี
นางรักชนก คําภักดี
นางรักชนก จิตตจริง
นางรักชนก ตะกัน
นางสาวรักชนก ปกประโคน
นางรักชนก ภักดี
นางสาวรักชนก วงษวรรณ
นางสาวรักชนก เสือลอย
นางรักตาภา รักษาวัฒนะ
นางรักษิณา เดนเวหา
นางสาวรังสิมา ประดิษฐจับ
นางสาวรัชกาล ดาวทอง
นางสาวรัชญา เมืองนอย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐

นางรัชฎา คงธนาธร
นางสาวรัชฎากร เชื้อเมืองพาน
นางสาวรัชฎาภรณ รุงบุญคง
นางสาวรัชดา ดวงแกว
นางรัชดา ทัดไธสง
นางรัชดา บุตรสันติ์
นางรัชดาพร ศรประสิทธิ์
นางรัชดาพรรณ โพธิ์ไข
นางสาวรัชดาภรณ ตลับทอง
นางรัชดาวดี พันธสีมา
นางสาวรัชดาวรรณ ไชยยศ
นางสาวรัชตวรรณ ศรีแดง
นางรัชนก ใยบํารุง
นางสาวรัชนก ศรียะนา
นางสาวรัชนิดา สาธุชาติ
นางสาวรัชนี คําหวาน
นางรัชนี จันทรเกษร
นางรัชนี จุทาศักดิ์
นางรัชนี ชางดวง
นางรัชนี ดีสงคราม
นางรัชนี ตาสวาง
นางสาวรัชนี บุญพาณิชย
นางสาวรัชนี พลพันธ
นางรัชนี ภูพานิช
นางสาวรัชนี มณีโชติ
นางรัชนี แมนพยัคฆ

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรัชนี ราชประโคน
นางสาวรัชนี วัฒนกวี
นางรัชนี แววอราม
นางสาวรัชนีกร คําภักดี
นางสาวรัชนีกร ใจปาน
นางรัชนีกร แซเฮง
นางสาวรัชนีกร ศรีครชุม
นางรัชนีกร ศิริมูล
นางสาวรัชนีกร สอนไชยา
นางรัชนีกร เอื้อทิตยสกุล
นางสาวรัชนีย กุลแสนเตา
นางสาวรัชนีย ยิ่งยง
นางรัชนีวรรณ แกวคํา
นางสาวรัชนีวรรณ บัวใหญ
นางรัชนีวรรณ ปานกลาง
นางสาวรัชนีวรรณ สวางเนตร
นางรัชนีวรรณ สัมมานุช
นางสาวรัชนีวรรณ สัยเวช
นางสาวรัชวรรณ สุวรรณกุล
นางสาวรัญจณา จันละ
นางสาวรัญชิดา นิลบุตร
นางสาวรัญชิดากานต ภูเดนผา
นางรัญญา บุญมิ่ง
นางรัญศิญา ศรีทนษา
นางสาวรัฐฐาน พรรัฐธนฉัตร
นางสาวรัฐฑิญากร สวางจิตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒

นางสาวรัตดาภรณ สังวรรณา
นางรัตดาวัลย แพงวงศ
นางสาวรัตตา รักษมณี
นางรัตติกาล ทับทิมไทย
นางรัตติยา ชาติประสพ
นางสาวรัตติยา ดอฮะ
นางรัตติยา ตาวงษ
นางสาวรัตติยา ทองขาว
นางรัตติยา พลมั่น
นางรัตติยา โพธิ์ชัย
นางสาวรัตติยา หาญเสนา
นางรัตนจุรินทร สินธุรัตน
นางสาวรัตนติยาพร ทิพวารี
นางสาวรัตนติยาภรณ รัตนพันธ
นางสาวรัตนธุวรรณ นําสุย
นางรัตนปราณี พลบูรณ
นางรัตนพร อาจกลา
นางรัตนภรณ ดุสิต
นางสาวรัตนมณี พรมแดน
นางรัตนมณี สุภิวงศ
นางรัตนา ขันทอง
นางรัตนา งานจัตุรัส
นางสาวรัตนา เฉลิมชัยวิวัฒน
นางสาวรัตนา นุชกระแสร
นางสาวรัตนา บุญกาญจน
นางรัตนา ปชฌาชัย

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวรัตนา พรมโน
นางรัตนา พรหมเพศ
นางรัตนา พรหมมา
นางสาวรัตนา พลอยสกุล
นางสาวรัตนา วงศนาปา
นางรัตนา ศิริสวัสดิ์
นางรัตนา สอนราษี
นางสาวรัตนา สอนสัง
นางรัตนา สีทาเลิศ
นางสาวรัตนา อักษร
นางสาวรัตนากร ขอยึดกลาง
นางสาวรัตนาพร ขุยคํามี
นางสาวรัตนาพร สุขดี
นางสาวรัตนาภรณ คงมี
นางสาวรัตนาภรณ ชั้นกระโทก
นางสาวรัตนาภรณ ทองศิริ
นางสาวรัตนาภรณ บูรณัติ
นางรัตนาภรณ ประจวบมอญ
นางสาวรัตนาภรณ ปญญานาค
นางรัตนาภรณ ยอดตีบ
นางรัตนาภรณ ราชภักดิ์
นางรัตนาภรณ สังขแกว
นางสาวรัตนาวดี ใหมสุวรรณ
นางสาวรัตนาวลี ประเสริฐพงค
นางรัถยา รัตนทิพย
นางสาวรัมภา วงษวองไว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔

นางสาวรัมยชวัล ศรีไทย
นางสาวรัศนาวดี ดารารุจา
นางสาวรัศมี ทองประเสริฐ
นางสาวรัศมี พุมระหงษ
นางสาวราตรี จุลบุตร
นางราตรี แนวโนนทัน
นางราตรี ผางสงา
นางสาวราตรี ยิ้มละไม
นางสาวราตรี แสงงาม
นางรานี พุมฉายา
นางราวัณ แกวประดับ
นางสาวราวัณ คงสัมฤทธิ์
นางรําพัน สุขเพีย
นางสาวรําพึง สอนใจ
นางรําพึง โสรถาวร
นางสาวรําเพย ประเสริฐหลา
นางสาวรําไพ พูลสุข
นางรําไพ ศรีคง
นางรําไพพรรณ ศรีสอนกาฬ
นางสาวรินดา จิตตน้ําใจ
นางสาวรินทรวดี โอฬารชัยกิตติ
นางรินรดา พุทธามาตย
นางสาวริสา โปรงสันเทียะ
นางสาวรุงกมล สุวรรณนิมิตร
นางสาวรุงกานต วัชรปรีดา
นางรุงกานต ยืนนาน

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรุงตะวัน จันทะมณี
นางสาวรุงตะวัน ตรีไตรศูล
นางรุงตะวัลย ขันธบูรณ
นางรุงทิพย นาคคลี่
นางสาวรุงทิพย บุตรวิชา
นางรุงทิพย ปาสานัย
นางรุงทิพย พินิจอักษร
นางรุงทิพย วิภาดา
นางสาวรุงทิพย ศรีวงษา
นางสาวรุงทิพย สอดสุข
นางรุงทิวา กงแหลม
นางรุงทิวา แกนลืม
นางรุงทิวา จังพานิชกุล
นางสาวรุงทิวา จันทรสวน
นางรุงนภา ปญจขันธ
นางสาวรุงนภา โภคาสุข
นางสาวรุงนภา มีทอง
นางสาวรุงนภา รุงแสง
นางสาวรุงนภา ละหงส
นางสาวรุงนภา วิเศษแสนยากร
นางรุงนภา ศรีจําปา
นางรุงนภา ศรีวะรมย
นางรุงนภา สวางพรอม
นางสาวรุงนภา เอกจักรแกว
นางรุงฟา ประสิทธิ์
นางรุงรวี บุญญาวัฒนฤกษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖

นางรุงรัตน ผลฟก
นางรุงรัศมี เริ่มลึก
นางสาวรุงรัศมี ศิริกุล
นางสาวรุงเรือง สีดาวงษ
นางรุงฤดี นามวงษ
นางรุงศศิธร สกุลพอง
นางสาวรุงสิริ ไลยยางกูร
นางสาวรุงสุริยา ศุภมูลา
นางรุงอรุณ ธงอาษา
นางรุงอรุณ โพธิ์ศรีขาม
นางสาวรุงอรุณ สีวันดี
นางรุงอาทิตย กุมภวา
นางสาวรุจรีย ผุดผอง
นางรุจาภา อัครบุตร
นางรุจินารถ กาลปกษ
นางสาวรุจิพร ศรีจําปา
นางรุจิรดา พรหมทัน
นางสาวรุจิรัตน ยินดี
นางรุจิรา ทุมพิลา
นางรุจิรา ประหา
นางสาวรุจิรา พงษพานิชย
นางสาวรุจิรา มงคล
นางรุจิรา สุวรรณลี
นางสาวรุจิเรข ศิลาไลย
นางรุจี ฉากไธสง
นางสาวรุจีพัชร พันธวิไล

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรุจีรัตน ศรีพิเมือง
นางรูฮามา สะมะแอ
นางสาวเรณุกา แพทยสมาน
นางสาวเรณุกา วรรณชัย
นางเรณู กุรัมย
นางเรณู นันททิพรักษ
นางสาวเรณู พวงแสง
นางเรณู ยุติมิตร
นางสาวเรณู ศรีจันทรทับ
นางเรณู หอยสังข
นางสาวเรณู เหมมั่น
นางสาวเรนู วงศเวียน
นางเรไร คณารักษ
นางเรวดี คงราม
นางเรวดี สีดารอด
นางสาวเรวดี สุขประสิทธิ์
นางสาวเรียมจิต แกวผล
นางเรียมลักษณ ใจแคลว
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นางโรวีนา นันทราช
นางสาวโรษิฏา พานิชย
นางโรสมะห ศาสนพิสุทธิกุล
นางสาวโรหฮันนีย หะยีแวฮะรน
นางสาวฤดีวรรณ แสงกระจาง
นางสาวฤทัย แสงโพธิ์
นางสาวฤทัยรัตน ขําแข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘

นางสาวฤทัยรัตน คันธวัง
นางฤทัยรัตน เชื่อมกลาง
นางสาวฤทัยศิริ สมนึก
นางลฎาภา พันธุโพธิ์
นางสาวลดาพร มูลปลา
นางลดาวัลย ดีหมอก
นางสาวลภัสกร อินทรสูต
นางลภัสรินทร ธีรพงศธร
นางสาวลมัย หลอแหลม
นางลลนา นิเด
นางลลนา แสงสุพรรณ
นางสาวลลิตา ธนาวุฒิ
นางสาวลลิพัชร สัจโภชน
นางลลิภัทร ชนะภักดิ์
นางลอนสรร ศรีแกวทุม
นางสาวละมัย พาหลง
นางละมาย ยอดขวัญ
นางสาวละมุล ตอบไธสง
นางละไม สิทธิบุศย
นางละออ เขมะปญญา
นางละออ ไชยรัตน
นางสาวละออ ดามัง
นางละออ มหาพรหม
นางละออง ยื้อเผาพันธ
นางสาวละออง สุกแดง
นางละอองดาว บํารุงญาติ

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางละอองดาว ปะโพธิง
นางสาวละอองดาว หิ้งงาม
นางละอองเดือน บัวจูม
นางละเอียด อินทรไชยา
นางสาวลักขณา คลื่นแกว
นางลักขณา เครือพงษศักดิ์
นางสาวลักขณา โททอง
นางลักขณา ปฏิบัติ
นางลักขณา รักศิลป
นางสาวลักขณา ศรีปราชญ
นางสาวลักขณา สายทอง
นางลักขณา สุทธิบริบาล
นางสาวลักขนา ชูแสง
นางสาวลักคะณา ปานทอง
นางสาวลักษชนก แสนปาก
นางสาวลักษณชนก พงษหนาม
นางลักษณา โพธิ์ผา
นางลักษณา สุขศรี
นางสาวลักษณาภรณ ยิ้มละมาย
นางลักษณารีย บุญโสภา
นางสาวลักษณีวรรณ ศิลาวรรณ
นางสาวลัญทม รุงคํา
นางลัดดา จิรสิริสุข
นางลัดดา ฉิมพาลี
นางลัดดา เพ็งทอง
นางสาวลัดดา วงคกันทะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางลัดดา สวัสดี
นางลัดดา สิมุธิ
นางลัดดา เหนี่ยวพิพัฒน
นางสาวลัดดาพร บุญศิริ
นางสาวลัดดาวรรณ บัวพัฒน
นางลัดดาวรรณ ชัยมนตรา
นางสาวลัดดาวรรณ มูลลีขิต
นางลัดดาวรรณ ยิ่งเจนจบ
นางสาวลัดดาวรรณ อินทนิล
นางสาวลัดดาวัลย จรจัด
นางสาวลัดดาวัลย ชวยสงค
นางสาวลัดดาวัลย สุวรรณวงษ
นางลัดดาวัลย หล่ําสาย
นางลัลนา เสตพันธ
นางสาวลาภิกา มหาดิลก
นางสาวลาวัณย กิติโชติ
นางลาวัลย ไกรษี
นางสาวลาวัลย จันทรดา
นางสาวลาวัลย เจริญพันธพิทักษ
นางลาวัลย รมเย็น
นางลาวัลย ฤทธิรัตน
นางลาวัลย หมอกมีชัย
นางสาวลําพอง สายคงดี
นางลําพู หอยนกคง
นางลําพูน คลีกร
นางสาวลําเพย ทรัพยทิม

๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางลําแพน มณฑาพงษ
นางลําไพมะณี มะลิเลิศ
นางลําไพร พนทุกข
นางลําใย นุมนวลพิทักษ
นางลําใย ประดิษฐ
นางสาวลิดาวรรณ สถิตยภูมิ
นางสาวลินลดา โคทนา
นางสาวลิปการ เนื้อแกว
นางสาวเลขา อินทะนะนก
นางสาวเลอลักษณ จันทรศิริ
นางวงคเดือน ชุดบุญธรรม
นางวงจันทร วงศสวัสดิ์
นางสาววงเดือน จอมคําสิงห
นางวงเดือน วงษรัตนะ
นางวงเดือน สืบแสง
นางวงเดือน ออนบัวขาว
นางสาววงศศิริ ผาสุข
นางสาววงศศิริ สมกําเนิด
นางสาววชินันท ชาติมนตรี
นางวชิรพร คงคา
นางวชิรา ชางยา
นางวชิราภรณ จิตตณรงค
นางสาววชิราภรณ พาระแพง
นางวชิราภรณ วงศประชา
นางวชิราภรณ ศรีงาม
นางสาววชิราภรณ สุขดาว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวชิราวรรณ นิลเกตุ
นางวณาพร กลิ่นสุคนธ
นางวณิชยา เตชนันท
นางสาววณิชยา พวงกระโทก
นางวนัชพร ยั่งยืน
นางสาววนัชพร อนุจร
นางสาววนัสรินทร ชํานิวัตร
นางสาววนัสลักษณ รุงโรจน
นางสาววนิดา กลองนอก
นางวนิดา กาศโอสถ
นางสาววนิดา ดุลนีย
นางสาววนิดา ถีสูงเนิน
นางวนิดา ผลากุล
นางวนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาววนิดา พิมพสอน
นางสาววนิดา ไพศาลตันติวงศ
นางสาววนิดา มะสะกา
นางวนิดา แยมสุคนธ
นางวนิดา ลาสอน
นางวนิดา วัชรมานะกุล
นางวนิดา วัชรินทรางกูร
นางวนิดา วันสุข
นางวนิดา ศรีวงษชัย
นางวนิดา สุชาติพงค
นางสาววนิดา หาญสุโพธิ์
นางสาววนิดา เหลืองประภาศิริ

๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวนิดา ออนนอม
นางสาววนิดา โอทารัมย
นางวนิดาภรณ ทิพยปาละ
นางสาววนิภา งามวาจา
นางวนิรดา ทบศรี
นางวรญา อาจอาสา
นางสาววรนันท จันทรเพ็ชร
นางวรนุช มูลชุมภู
นางสาววรนุช อดิศัยศักดา
นางวรพรรณ ตั้งตระกูล
นางสาววรพักตร วรรักษ
นางสาววรรณดา กอยเมืองปก
นางวรรณดี ชูกระชั้น
นางวรรณทร บุญฤทธิ์
นางสาววรรณทิพา สุคนธวดี
นางสาววรรณปกรณ สุดตะนา
นางสาววรรณพร กองมงคล
นางวรรณเพ็ญ พละศักดิ์
นางสาววรรณเพ็ญ พรหมแกว
นางวรรณภา ครุธอินทร
นางวรรณภา เชื้อชาติ
นางสาววรรณภา ทรงจันทึก
นางสาววรรณภา ธงศรี
นางสาววรรณภา รักษาแกว
นางสาววรรณรัตน ชูฤทธิ์
นางสาววรรณรัตน เย็นประเสริฐ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณริยา อินประชา
นางสาววรรณลักษณ อัครเมธารัตน
นางวรรณวิมล ตริตรอง
นางสาววรรณวิมล นํานาผล
นางวรรณวิมล บัวทอง
นางสาววรรณวิษา บุญมี
นางสาววรรณศิริ ใจถาวร
นางสาววรรณษา ยกยอง
นางวรรณา จิตตรีพรต
นางสาววรรณา แซตัน
นางวรรณา ตูลเพ็ง
นางวรรณา ทองเหลา
นางวรรณา นาคเจือทอง
นางสาววรรณา แยมพราย
นางสาววรรณา รักพงษ
นางสาววรรณา ฤทธิ์โต
นางวรรณา อุทรัง
นางสาววรรณา เฮงนอย
นางสาววรรณิดา เกลี้ยงขํา
นางสาววรรณิภา ชัยทอง
นางสาววรรณิภา แสงระวี
นางวรรณิยา มาลัยสนั่น
นางวรรณี เทพษร
นางสาววรรณี นาคสุวรรณ
นางสาววรรณี แสงสวาง
นางวรรณีย ไชยวงศคต

๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาววรรธณา สาแช
นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล
นางสาววรลักษณ แองบัวใหญ
นางสาววรวรรณ เสนาะพิน
นางสาววรวลัญช รัตนเสถียร
นางสาววรัชยา ชุนสอน
นางสาววรัญชนา หาวหาญ
นางสาววรัญญา ทรัพยสุข
นางสาววรัญญา นิยมเดชา
นางวรัญญา พองาม
นางสาววรัญญา ราษีทัศน
นางวรัญญา วัฒนะนาวิน
นางวรัญญา หาญคําหลา
นางสาววรัญญา อุดมคํา
นางสาววรัทยา เจนจบ
นางวรันญา สมัยกุล
นางสาววรางคณา คําดอนใจ
นางสาววรางคณา บุญปน
นางสาววรางคณา พิทักษเกิด
นางวรางคณา วุฒิ
นางวรางคณา ศรีประเสริฐ
นางวรางคณา สุทธศิริ
นางวรางคนา ศรีสมบูรณ
นางสาววรางคภรณ ศรีเพชร
นางวรานนท ศรีประสิทธิ์
นางสาววราพร ดาวัลย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖

นางวราพร พุมพวง
นางวราพร มากเทศ
นางสาววราพร อินหงษา
นางสาววราภรณ เกิดมงคล
นางสาววราภรณ แกสีโลหิต
นางวราภรณ เคนสุวรรณ
นางสาววราภรณ จันทระ
นางวราภรณ จันภิรมย
นางวราภรณ ดาวเรือง
นางสาววราภรณ ธนูธรรมเจริญ
นางวราภรณ นามบุตร
นางสาววราภรณ นิยมวรรณ
นางสาววราภรณ พงษดี
นางสาววราภรณ พลเดช
นางวราภรณ เพียแกว
นางวราภรณ ไมสนธิ์
นางวราภรณ สติดี
นางวราภรณ สารพัฒน
นางวราภรณ สีนวนจันทร
นางวราภรณ สุวรรณ
นางวราภรณ อักษรพันธ
นางวราภรณ อินทรหยุย
นางวรารัตน เจริญศิริ
นางวรารัตน ไชยสิทธิ์
นางวราลักษณ กาญจนมุสิก
นางสาววราวัลย พรมรักษ

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวราสินธุ ศรีชะตา
นางสาววราสินีย ติ่งนางรอง
นางสาววริฏฐา ชัยพฤกษมงคล
นางวรินดา ปะทิ
นางสาววรินทร คําพึ่ง
นางสาววรินทร ทับทิมไสย
นางวรินธร บุณยะภูติ
นางสาววรินรักษ จัดแจง
นางสาววริยา ผลสุข
นางวริยา ศรีวิชัย
นางสาววริศรา คําสี
นางวริศรา จันทะศิลา
นางวริศรา ธีมศุทธนนท
นางวริษฐา พุมกันเกรา
นางสาววริษฐา รักษแปน
นางวริษฐา อวมไพร
นางสาววริษา มงคลศิริ
นางสาววริษา หินชีระนันท
นางสาววรีรัตน พิกุลประเสริฐ
นางสาววรีวรรณ ศรีสุธรรม
นางสาววรุณกาญจน
เลิศรุจีศยานนท
นางสาววรุณพร มณีฉาย
นางสาววรุณยพันธ ทองทุม
นางสาววรุณยุพา นันทศิริ
นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗

นางสาววฤณภา พรหมกร
นางวฤนดา ทองโบราณ
นางวลัญชพัช บุญโอภาส
นางวลัย ชางสนั่น
นางวลัยภรณ เอี้ยวตระกูล
นางวลัยรัตน อภิสิทธิ์ศักดิ์
นางวลัยลักษณ ชินโน
นางวลาพร รัตนอนันต
นางสาววลาวัลย แพทยไชโย
นางวลีพร รัตนกุล
นางสาววลีวรรณ วุฒิรุง
นางวสมน สุขสวัสดิ์
นางสาววัจรินทร เทียนทอง
นางวัชนันท วิโรจนรัตนกุล
นางสาววัชนา นรสาร
นางสาววัชรา เขมนกิจ
นางสาววัชรา ชัยมาตร
นางวัชราพร เต็งริกานนท
นางวัชราพร อริยะมั่ง
นางวัชราภรณ งามสม
นางวัชราภรณ จันทิมา
นางวัชราภรณ ฉัตรเงิน
นางสาววัชราภรณ ปนมงคล
นางวัชราภรณ มรรคผล
นางวัชราภรณ แสวงทรัพย
นางสาววัชราภา วงษาฝน

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวัชรินทร จําปาสา
นางวัชรินทร ออนชะอ่ํา
นางวัชรี ทองมี
นางวัชรี ทองหลอ
นางวัชรี เนติยันต
นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์
นางสาววัชรี พุทธประเทือง
นางวัชรี ภักดี
นางวัชรี อนันต
นางสาววัชรี อานมณี
นางสาววัชรีย ศรีวิชัย
นางสาววัชรีวรรณ โตะทอง
นางวัชโรบล สัจจภิรมย
นางวัชิราภรณ สีลาแยง
นางสาววัฒนา ไพรดํา
นางวัณดี เหลาสุวรรณ
นางสาววันจันทร โตะสู
นางวันณี สิงหาเพ็ญ
นางวันดี คิดอาน
นางสาววันดี โชติศรีพันธุพร
นางสาววันดี ทองมี
นางวันดี เนกขัมม
นางสาววันดี พึ่งฤทธิ์
นางสาววันดี มอญ
นางวันดี มุสิกวงศ
นางวันดี ศิริพันธุ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันดี สังขวิชัย
นางสาววันดี สุขา
นางสาววันทนา ขาวคม
นางวันทนา จันทรหอม
นางวันทนา ปานผอง
นางสาววันทนา พึ่งสุนทร
นางวันทนา สวางงาม
นางวันทนา สาริการณ
นางสาววันทนา แหวเพ็ชร
นางสาววันทนีย สุขเจริญ
นางสาววันทิวา แวมามุ
นางสาววันนา บัวเย็น
นางสาววันนา ปญญะ
นางวันนา พันธุมาศ
นางสาววันนา สมใจ
นางวันนิดา วิบูลยอรรถ
นางวันเพ็ญ จินดารัตน
นางสาววันเพ็ญ เจิมจิตต
นางสาววันเพ็ญ โตะมุข
นางสาววันเพ็ญ ถิตยกุล
นางสาววันเพ็ญ ทวีปญญาทรัพย
นางวันเพ็ญ ทะนนท
นางสาววันเพ็ญ พันปลอง
นางวันเพ็ญ มวงงาม
นางวันเพ็ญ มิตรดี
นางวันเพ็ญ มีจิตต

๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวันเพ็ญ รัตนพวงทอง
นางวันเพ็ญ ศรีผดุง
นางสาววันเพ็ญ ออนปดชา
นางวันเพ็ญ อินทรชู
นางสาววันเพ็ญ อุนบางหลวง
นางวันฟูซียะห สาและ
นางสาววันวิสา วงสาสนธ
นางสาววันวิสาข ไขลายหงษ
นางวันวิสาข สิมสีดา
นางวันวิสาข แสงดาว
นางสาววันสารีกะ มุซายี
นางวัลลภา ฉัตรบุบผา
นางวัลลภา ทองศรี
นางสาววัลลภา พรอมพวก
นางวัลลภา ละออเอี่ยม
นางวัลลภา เลิศโชติทรัพย
นางวัลลภา วามุก
นางสาววัลลีย เวชประสิทธิ์
นางสาววัลลีย สวางแวว
นางสาววัสสพร ดนตรี
นางสาววาทินี คัมภีร
นางวานิสินธิ์ ผาลา
นางสาววาริณี ใชยแสน
นางวารินทร พูขุนทด
นางสาววารี บอพืชน
นางสาววารี วิเชียรชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑

นางสาววารีพร วงษสกุล
นางสาววารีรัตน ชัยสิทธิ์
นางสาววารุณา ฉิมพลีกุล
นางวารุณี ชาคํารุณ
นางวารุณี เดชเทพธรณี
นางสาววารุณี ตั้งธงทองกุล
นางสาววารุณี เฟองจรัส
นางวารุณี เฟองฟู
นางสาววารุณี ราชสมบัติ
นางสาววารุณี วิทยวราวัฒน
นางวารุณี ศรีกระทุม
นางวารุณี สุฤทธิ์
นางสาววารุณี อินทรกรด
นางสาววารุณีย สุขวงษ
นางสาววาลาลักษณ จันตะ
นางสาววาสนา กุลวงศ
นางสาววาสนา จันใด
นางสาววาสนา ชอบหวาน
นางวาสนา แดงสกุล
นางสาววาสนา ตาดเดิม
นางสาววาสนา ตาดี
นางวาสนา ธนเรืองสุวรรณ
นางวาสนา ธรรมกุล
นางสาววาสนา นวลงาม
นางสาววาสนา นิลบัว
นางสาววาสนา ปาปะเก

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาววาสนา พันธุโอภาส
นางวาสนา โพธิ์ศรี
นางสาววาสนา มาตรศรีหา
นางวาสนา มูณีวรรณ
นางวาสนา แมนญาติ
นางวาสนา รัววิชา
นางวาสนา ศรีปยะพันธุ
นางสาววาสนา สําเร็จ
นางสาววาสนา แสงโรจน
นางวาสนา โสภานิน
นางวาสนา หนูอิ่ม
นางวาสนา หมูโสภิญ
นางสาววาสนา เหลือสิงกุล
นางสาววาสนา โหมนอก
นางวิกานดา ทอนฮามแกว
นางสาววิจักขณา บุนนาค
นางวิจิตตรา อาจกลา
นางวิจิตรตา ประชาชิต
นางสาววิจิตรตา พันธุออน
นางสาววิจิตรา กิมาวะหา
นางวิจิตรา พรอมมูล
นางวิจิตรา พันชมภู
นางสาววิจิตรา พิมพูล
นางวิจิตราภรณ คําบุดดา
นางสาววิชชุณี จันทรพิทักษ
นางวิชชุตา นานชา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓

นางสาววิชชุลดา ทวิตชาติ
นางวิชญาดา นาคสุด
นางสาววิชญาพร ดํารงเชื้อ
นางวิชญาพร เที่ยงธรรม
นางวิชนี รินทะรักษ
นางวิชยา ยอดปน
นางวิชยานันท ภูวเดชากร
นางสาววิชาญ สุขมี
นางสาววิชิตา นินวน
นางวิชุดา ทิพยรักษ
นางวิชุดา เที่ยงผดุง
นางวิชุดา ยิ้มเกตุ
นางวิชุดา วงพิมล
นางวิชุตา ผึ้งทัศน
นางวิณา กกเลี่ยม
นางวิดาวรรณ โอนแกว
นางสาววิทยาพร อินตะเสา
นางสาววินิดา สุขสุมิตร
นางสาววิภาดา รัชโพธิ์
นางวิภาดา สมหมาย
นางสาววิภาดา หวายสุด
นางสาววิภาดา อะนา
นางวิภานันท สัตถาผล
นางวิภานี แสงทอง
นางสาววิภาพร บุตรแกว
นางสาววิภาพร พวงทิพากร

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาววิภาพร สังมาตร
นางวิภาพรรณ พจนาภาส
นางวิภาพรรณ พันศิริวรรณ
นางสาววิภาภรณ ลือดี
นางวิภารัตน คําโคตรสูนย
นางสาววิภารัตน วรรณรัตน
นางวิภารัตน วิทยาลัย
นางวิภารัตน สกุลเกียรติกอง
นางวิภาวดี บุญประสิทธิ์
นางสาววิภาวดี สราญชื่น
นางสาววิภาวดี สิงสั่งถ้ํา
นางสาววิภาวรรณ กิตติธเนศวร
นางสาววิภาวรรณ ถมยา
นางสาววิภาวรรณ มะโนมั่น
นางสาววิภาวี ธนะพรล้ําเลิศ
นางสาววิภาวี ประทุม
นางสาววิภาษณีย ละวรรณวงษ
นางสาววิมล หนุรัตน
นางวิมล อินบัว
นางสาววิมลมาลย โทนุบล
นางสาววิมลมาส ศรีวารินทร
นางวิมลรัตน ทองบุญเหลือ
นางสาววิมลรัตน วงคหนายโกฎ
นางสาววิมลรัตน แสงงาม
นางสาววิมลลักษณ นิลผาย
นางสาววิมลวรรณ เขจรไชย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิมลวรรณ หงษวิชุลดา
นางวิมาลา สุขทองสา
นางสาววิยดา โนนมวง
นางสาววิยะดา เผือกหลวง
นางสาววิยะดา วิเชียรบุตร
นางวิระภา ศรีสุวรรณ
นางสาววิรนั ดร พรศรี
นางวิราภรณ เกิดเทพ
นางวิราสิณี สุวรรณพ
นางสาววิริยา คําไพเราะ
นางสาววิลักษณ แสวง
นางสาววิลัยพร ดาเลิศ
นางสาววิลัยภรณ แยมสวน
นางสาววิลัยรัตน ทัพเจริญ
นางวิลัยวรรณ เอี่ยมสอาด
นางวิลัยวัลย ฉิมปรางค
นางสาววิลา ปานภูมิ
นางวิลาวัณย กั้วมาลา
นางสาววิลาวัณย ญาณพัฒนตระกูล
นางวิลาวัณย ทวมกมล
นางสาววิลาวัณย พุทธพฤกษ
นางวิลาวัณย หนูเจริญ
นางวิลาวัลย ไกรฤทธิ์
นางวิลาวัลย ใจสูศึก
นางสาววิลาวัลย แซใหล
นางสาววิลาวัลย นันตา

๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาววิลาวัลย นิลวิสุทธิ์
นางวิลาวัลย มูลเกษ
นางวิลาวัลย โสรี
นางสาววิลาสณีย ชูกลิ่น
นางวิลาสินี จันทรรอด
นางวิลาสินี บุรารักษ
นางสาววิลาสินี วรกุลพนา
นางสาววิลาสินีย จันดา
นางวิไล แกวอรสาณ
นางสาววิไล คูลู
นางวิไล ชัยประภา
นางสาววิไล วัฒนศักดิ์มณฑา
นางสาววิไล สาระเดช
นางสาววิไลพร คําสีห
นางวิไลพร ชุนเกาะ
นางสาววิไลพร ไชยวุฒิ
นางวิไลพร แดดขุนทด
นางสาววิไลพร เสือเพ็ง
นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย
นางวิไลรัตน แกวทวี
นางวิไลลักษณ ชุลวงศ
นางวิไลลักษณ ไทยสนิท
นางสาววิไลลักษณ พาพิมพ
นางสาววิไลลักษณ เสวก
นางสาววิไลวรรณ มิ่งศิริ
นางสาววิไลวรรณ กองศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลวรรณ แกวกาหลง
นางวิไลวรรณ โกศลจิตร
นางสาววิไลวรรณ จันทรเพ็ง
นางวิไลวรรณ ยุทธชนะ
นางสาววิไลวรรณ วิไลเลิศ
นางวิไลวรรณ ศรรบศึก
นางวิไลวรรณ อามาตยเสนา
นางวิไลวรรณ เอนกรัตน
นางสาววิไลวัลย ภูวิเลิศ
นางสาววิไลวัลย รัตนะวัน
นางสาววิวา เที่ยงตรง
วาที่รอยตรี วิวาห นงภา
นางสาววิสา ศิริมหา
นางวิสุดา คงฤทธิ์
นางสาววีณา สันโห
นางสาววีณาภรณ นฤดมกุล
นางวีนา ดีสุข
นางสาววีนา สุขนวม
นางสาววีรวรรณ กลิ้งทะเล
นางวีรวรรณ โตจีน
นางสาววีระพร คันธสอน
นางสาววีระวรรณ จักกระหวัด
นางสาววีระวรรณ ไทรพงษพันธ
นางสาววีราดา พรไชยกูล
นางสาววีรินทรฑิรา แกลวกลา
นางสาววีรุทัย ทองเปยม

๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวีลัดดา รุงเมือง
นางสาวเวฬุวัน พูลสุข
นางแวซง แวมูซอ
นางสาวแวนะ เจะอุบง
นางแววดาว ชวยภักดี
นางสาวแววดาว เผยกลาง
นางแววตา พลราชม
นางแววตา อิทธิฤกษมงคล
นางสาวศกลวรรณ แขกเทศ
นางสาวศดานันท สอิ้งทอง
นางสาวศตบงกช ฉันทกูล
นางศตพร เกษตรสุนทร
นางสาวศติษา เฉลยพจน
นางสาวศนิภา ทับทิมธงไชย
นางศรจรัส ปองหลักคํา
นางสาวศรอนงค ศิริรัตนโยธากุล
นางสาวศรัญญา แกนวิถี
นางสาวศรัญญา ไกรฤทธิ์
นางสาวศรัญญา บุญพิรุณ
นางสาวศรัญญา บุญเรือง
นางสาวศรัญญา แพงตะคุ
นางศรัณยรัชต กตกุลอําพร
นางสาวศรัณยา กําเนิดรัตน
นางศรันยา ยะหัวฝาย
นางศราพร มณีโชติ
นางศราภรณ พิมพิรัตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศราภรณ หนูหมอก
นางสาวศรินทิพย วัชฤทธิ์
นางสาวศรินยา พูนพรพัฒนากุล
นางศริลักษณ ชุมนุมดวง
นางสาวศรีจันทร ภาโส
นางศรีจันทรา ธีระเดชากุล
นางสาวศรีนวล ไชยโยธา
นางสาวศรีนวล ศรีสวัสดิ์
นางสาวศรีนวล หมื่นทิศ
นางศรีประภา กลางวงษ
นางสาวศรีประภา ราญรอน
นางสาวศรีไพร แกวศรี
นางสาวศรีไพร โกทองยม
นางศรีไพร บุญเกิด
นางสาวศรีเมือง เพิกเฉย
นางศรีลักษณ สูงสกุล
นางศรีลา กาวินชัย
นางสาวศรีวรรณ กิ่งใหญ
นางสาวศรีสมร คิ้วเที่ยง
นางศรีสวัสดิ์ จันทรจินดา
นางสาวศรีสุดา ตุพิลา
นางสาวศรีสุดา พิริยะอนันตกุล
นางสาวศรีสุดา แพนลา
นางสาวศรีสุดา หงษคํา
นางสาวศรีสุดา อัฏฎะวัชระ
นางสาวศรุตยา มุกดาผล

๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางศรุตา ธนาริยกุล
นางศศิกานต เจริญขุน
นางสาวศศิชา ไกรยูรเสน
นางสาวศศิธร แกวพรหม
นางศศิธร คํากุณะ
นางสาวศศิธร จันนรา
นางสาวศศิธร ณ นคร
นางสาวศศิธร ประมาพันธ
นางศศิธร พลวัน
นางสาวศศิธร เพ็ชรนอย
นางศศิธร ระเบียบพล
นางสาวศศิธร ฤาชัย
นางศศิธร สมกุล
นางสาวศศิธร อมรพิพัฒน
นางสาวศศิประภา เลิศเวช
นางศศิประภา สิงหโตวรรณา
นางสาวศศิพร ภูมิสุวรรณ
นางสาวศศิมา บุตรวาป
นางศศิมา ศิริรัตนพิริยะ
นางศศิมาภรณ ปนเต
นางสาวศศิยา พิมานแมน
นางศศิรดา เนตรรัตนา
นางศศิรวรรณ ชวยชูตระกูล
นางสาวศศิรอร สาระกุล
นางศศิรักษ พิมพดี
นางสาวศศิโรชญา ใจตรง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑

นางศศิวรรณ เทียมเกา
นางศศิวิมล การะเกตุ
นางสาวศศิวิมล ศรีคงเพชร
นางสาวศศิวิมล สังขทองคํา
นางศศิหทัย ศิริพันธ
นางศันสนีย ชอมณี
นางศันสนีย หอมจันทร
นางสาวศาริสา เอกทัตร
นางสาวศิกัลยวีร โตสุวรรณ
นางศิญารัตน พรหมเอาะ
นางศินีนาถ โสดา
นางศิมาภรณ สงกูล
นางสาวศิรญา ยิ้มหนองเตา
นางศิรดา ศรีพรหมษา
นางสาวศิรดา อินทรประสิทธิ์
นางศิรนภา เดชศิริ
นางสาวศิรประภา จิตตรง
นางสาวศิรประภา ปานเพ็ง
นางศิรัณยา นาตา
นางศิราณี เกรัมย
นางสาวศิราณี ภูสนาม
นางสาวศิราพร ทาประสิทธิ์
นางสาวศิราลัย นวลอยู
นางศิริกาญจนา วงศรัตน
นางศิริกานดา เสนาจิตร
นางศิริขวัญ คงชวย

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางศิริขวัญ เตชะสิทธิ์
นางสาวศิริขวัญ สุทธโส
นางสาวศิริขิต ฤทธิหงส
นางศิริจรรยา เชื้อปง
นางสาวศิริจันทร รุงยิ้ม
นางศิริญญา จินดารัตน
นางสาวศิริญญา โชคงาม
นางสาวศิริญญา สโมสรสุข
นางสาวศิริญญา เหลาสิงห
นางศิริธร พัดทวี
นางสาวศิริธร มอญขาม
นางสาวศิริธร ยันบัวบาน
นางสาวศิริธร สถิตยธรรม
นางสาวศิรินทรา ราเริงใจ
นางศิรินทิพย แสงธูป
นางสาวศิรินนภา นามมณี
นางศิรินันท ออนเงิน
นางสาวศิรินาถ ปญญาวุฒิ
นางสาวศิริฝน ทาแกง
นางศิริพร ชูรักษ
นางสาวศิริพร ไชยชุมพล
นางสาวศิริพร ดีดาร
นางศิริพร บัวเดช
นางศิริพร บุญประสพ
นางสาวศิริพร บุญเลิศ
นางสาวศิริพร ประทุมวัลย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓

นางสาวศิริพร พรอมใจ
นางสาวศิริพร พลแพงขวา
นางสาวศิริพร ไพรสมพงษ
นางศิริพร ภูนาคพันธ
นางสาวศิริพร โภคาพานิช
นางศิริพร รุงเรือง
นางสาวศิริพร วงษพัฒน
นางสาวศิริพร วรรณสิทธิกุล
นางสาวศิริพร ศิรินรเศรษฐ
นางสาวศิริพร สุขสบาย
นางศิริพรรณ มากนคร
นางสาวศิริพรรณ อาราษฎร
นางศิริเพ็ญ ดาบทอง
นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ
นางสาวศิริภา บุญปญญา
นางศิริภา ฤทธิบูรณ
พันจาเอกหญิง ศิริรวี สีหาปทุม
นางสาวศิริรัตน ชีระภากร
นางสาวศิริรัตน ตั้งมั่น
นางศิริรัตน ทองลือ
นางสาวศิริรัตน เทียมเลิศ
นางศิริรัตน แรกคํานวน
นางสาวศิริรัตน วงควิรัตน
นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนะ
นางสาวศิริรัตน ศิลมาตร
นางสาวศิริรัตน หิรัญเขวา

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางศิริรัตน เอี่ยมแสง
นางสาวศิริรุง บรรเทาทุกข
นางสาวศิริลักษณ กันยา
นางสาวศิริลักษณ กับกระโทก
นางสาวศิริลักษณ เชิดชูโชคสุข
นางศิริลักษณ ทองคํา
นางศิริลักษณ พลมาศ
นางศิริลักษณ เพาะเจริญ
นางสาวศิริลักษณ รินคํา
นางสาวศิริลักษณ ไวดาบ
นางสาวศิริลักษณ เส็งเมือง
นางสาวศิริลักษณ แสงอาทิตย
นางสาวศิริลักษม งามศิริ
นางศิริวรรณ ไกรดิษฐ
นางศิริวรรณ เขียวคํา
นางสาวศิริวรรณ จันทรพงษ
นางศิริวรรณ จารุฤกษ
นางศิริวรรณ ทองศรีอน
นางสาวศิริวรรณ บุญเรือง
นางสาวศิริวรรณ บุตรพงษ
นางสาวศิริวรรณ ปฏชามูล
นางศิริวรรณ พรวนตนไทร
นางศิริวรรณ พลอยพลาย
นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรชุม
นางสาวศิริวรรณ ภูพิมพสันต
นางศิริวรรณ ศรลัมภ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕

นางศิริวรรณ สนทิม
นางสาวศิริวรรณ สังขทอง
นางสาวศิริศุกร แมนมาศวิหค
นางศิริศุข นาคินทร
นางสาวศิริสองแสง คําตัน
นางสาวศิริเสนห หอมนาน
นางสาวศิเรมอร ไตรยะวิภาค
นางสาวศิโรรัตน กาติ๊บ
นางสาวศิโรรัตน จันทอินทร
นางสาวศิวนาถ เวทยประสิทธิ์
นางสาวศิวพร ปราบพยัคฆา
นางศิวพร ผะอบเหล็ก
นางสาวศิวพร มุงพันกลาง
นางศิวพร ยืนชนม
นางสาวศิวพร เลิศประเสริฐ
นางสาวศิวพร หนูเอก
นางศิวพันธ สอนโยธา
นางสาวศิวรักษ พริ้งกลาง
นางสาวศิวาพร เกิดมงคล
นางศิวาพร พุกกะเวส
นางสาวศิวาภรณ สังขยิ้ม
นางศีลิน ศรีสมวงศ
นางศุกรฤดี อัยลา
นางสาวศุจินธรา คําหอม
นางสาวศุจิรัตน โสภณ
นางสาวศุจีภรณ สุขรัตน

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวศุทราธินีย ปนะกาโน
นางสาวศุธิตรา เหมไธสง
นางสาวศุภกาญจน หอมหวล
นางศุภจิตรตรา บุญเย็น
นางศุภจิรา จริตงาม
นางศุภญา แกวกัลยา
นางศุภพิชญ คงอยู
นางศุภพิชญ รินดี
นางสาวศุภมาส เนติชัย
นางสาวศุภมาส รัตนพิพัฒน
นางสาวศุภรดา เกิดขาว
นางสาวศุภรดา บุตรธงชัย
นางศุภรัตน เนตรรังสรรค
นางสาวศุภลักษณ จันตะ
นางศุภลักษณ เซียงนอก
นางสาวศุภลักษณ ประชากุล
นางศุภลักษณ รัตนวัน
นางศุภลักษณ เวียงสีมา
นางสาวศุภลักษณ สุหลงเส็น
นางศุภลักษณ อันพิมพ
นางสาวศุภวรรณ บงแกว
นางศุภวรรณ พนิชจีระสิน
นางศุภวรรณ ยุทธนาพงศ
นางสาวศุภวรรณ แสนทองแกว
นางสาวศุภวรรณ อินทรัตน ณ นคร
นางสาวศุภักษร หงษไธสง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗

นางศุภัคชญา ขาวกุญชร
นางสาวศุภากร ธีระภคพร
นางสาวศุภาณัชชา หมีทอง
นางสาวศุภาณี ทับชวยขวา
นางศุภานัน นภจร
นางศุภานัน บุเงิน
นางสาวศุภานัน รักษาไพร
นางศุภาพิชญ สุภาษร
นางสาวศุภารมย เทศศิริ
นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
นางศุภิกา คณะดี
นางศุภิดา เที่ยงกลา
นางศุลีพร กลอมจิตต
นางสาวศุวภี พวงสมบัติ
นางโศภิต ติ๊บบุญเรือง
นางโศรดา จําปาอิ่ม
นางสาวษิญาภา บัวศรี
นางสาวสกลภัทร อินเอี่ยม
นางสกาวรัตน นาคสุวรรณ
นางสาวสกาวรัตน วันแกว
นางสกุณา บูรณะ
นางสาวสกุณา สิมสีนวล
นางสาวสกุลตรา นุชคํา
นางสาวสกุลยา ปนทอง
นางสาวสกุลรัตน บุตรศรีภูมิ
นางสาวสกุลรัตน วงศแกว

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสงกรานต ซื่อตรง
นางสงการ ชาติแกว
นางสงา อินทอง
นางสาวสดศรี จันทสาร
นางสาวสถาพร นาอาง
นางสาวสถิดาพร ปางนิติกรณ
นางสาวสธิตา พานิชวงศ
นางสาวสนั่น หอมอินทร
นางสาวสไบแพร คํากอดแกว
นางสาวสพร สรอยจิตร
นางสมควร ราศรี
นางสาวสมคิด ตองติดรัมย
นางสาวสมจิต จันทรัตน
นางสมจิต อูปทอง
นางสมจิตต สมัครคา
นางสมจิตร แซเตีย
นางสาวสมจิตร ผิวยะเมือง
นางสมเจตน หาญกําธร
นางสมใจ เทพบุตร
นางสาวสมใจ บุญมาหลา
นางสาวสมใจ วิจารณ
นางสมใจ ศรีประมัย
นางสาวสมใจ สองประสม
นางสมใจ หิรัญสุข
นางสาวสมถวิล ใจทน
นางสาวสมนึก จานสี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙

นางสาวสมบัติ ระยะ
นางสาวสมบัติ สิงหเทพ
นางสาวสมปอง นิยะนันท
นางสมพร กุลนาฝาย
นางสาวสมพร แกวจันทร
นางสมพร แกวสุข
นางสมพร ครามดี
นางสมพร โฆษิตอัมพรเสนีย
นางสมพร จีนโน
นางสาวสมพร ฉิ้วคัก
นางสมพร ดวงกงแสน
นางสมพร ทองปลั่ง
นางสมพร บุญประกอบ
นางสาวสมพร พิริยะพาณิชย
นางสมพร มินดอน
นางสาวสมพร หนูเอี่ยม
นางสมพร อาจนนทลา
นางสาวสมพร อุปถัมภ
นางสมพลอย นิกระโทก
นางสาวสมพิศ คําคุณเมือง
นางสมพิศ ชวยสุข
นางสมพิศ ไชยโคตร
นางสมพิศ มุงเกิด
นางสาวสมเพียง ครัวกระโทก
นางสาวสมภรณหญิง อาจคง
นางสมภาร ลุนภูงา

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสมมาท ศรชัย
นางสาวสมยศ พิมายรัมย
นางสาวสมร ดลสุข
นางสมรปณต ทองนอย
นางสาวสมรัก อุนเจริญ
นางสมฤดี แซตั้ง
นางสาวสมฤดี เต็มดี
นางสมฤดี สัตยารัฐ
นางสมฤทัย อิ่มเจริญ
นางสาวสมลักษณ เจริญรัมย
นางสมลักษณ เอกเกิด
นางสมศรี ภูฆัง
นางสมศรี มัจฉากล่ํา
นางสมศรี มีทอง
นางสาวสมศรี ศรีรัตน
นางสมสกุล บุญไสย
นางสมสกุล อําพันศิริ
นางสมสมัย อาระลา
นางสมหญิง แกวหอม
นางสาวสมหญิง ชุมสุข
นางสาวสมหมาย เพ็งพุธ
นางสมหมาย เพียโคตรแกว
นางสมหมาย สํารวมรัมย
นางสมหมาย หารคําภา
นางสาวสมหมาย อินทจักร
นางสมหวัง ภูแถวนา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑

นางสมอาจ แสงสุริยจันทร
นางสมัชญา เดนดวง
นางสาวสมาพร พิมพกัน
นางสมาพร ศรีโยง
นางสมิหรา กาญจนประกอบ
นางสมีหรา ภักดิ์ภูมินท
นางสยุมพร ศักดิ์ถาวรเลิศ
นางสาวสยุมพร อสุนีย
นางสาวสรญา เดชบํารุง
นางสาวสรญา มาขน
นางสรวีย รูปศรี
นางสรอยทอง นันทะวงค
นางสาวสรอยทิพย มายรรยงค
นางสาวสรอยเพชร เลี่ยมดี
นางสาวสรอยสุดา ศรีสุวรรณ
นางสรอยสุดา สุทธิสา
นางสาวสรัญกร จันทรกล่ํา
นางสาวสรัญญา ทิพยสุมณฑา
นางสาวสรันชนา จันทรเพ็ญ
นางสราญจิตร คุมเมือง
นางสาวสราญรัตน เทพทอง
นางสาวสรารักษ ศิริพงษ
นางสาวสรารินทร หนูหลง
นางสาวสริตา สุนสุรัตน
นางสาวสริตา หงษประดับ
นางสาวสลักจิตร สนคณาวงษ

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสลิลรัตน สงวนญาติ
นางสวยสม สุทธสนธิ์
นางสวรรยา ปาคํามา
นางสาวสวรรยา สกุลทับ
นางสาวสวรรยา สานุช
นางสาวสวรินทร โสภี
นางสาวสวลี หลงสมัน
นางสวิการ ปานกลาง
นางสวิตตา ยอดแกว
นางสศิธร รื่นเวช
นางสาวสสิธร จิตหนักแนน
นางสะใบ ชัยบัณฑิต
นางสะไบทิพย เกาคุณากร
นางสาวสังวาลย ศรีราตรี
นางสาวสังวาลย สุมมาตย
นางสาวสัจจา บุญคําภา
นางสาวสัชฌกร ซุยเพ็ง
นางสัญญลักษณ อารีย
นางสาวสันทนา นุมหอม
นางสาวสากีเราะ จาแม
นางสาคร แถมจันทึก
นางสาธนี สุจิมงคล
นางสาวสาธิยา ศรีผดุง
นางสาวสายใจ ไกรยสวน
นางสาวสายใจ พาหุฬา
นางสาวสายชล แซจิว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓

นางสาวสายชล เดชราช
นางสาวสายชล หมายมั่น
นางสายชุลี ลํานวน
นางสายตา แสนมี
นางสาวสายทอง นางแพง
นางสาวสายทิตย เวียงมูล
นางสาวสายฝน เดชธงไชย
นางสายฝน ทิพยลม
นางสายฝน แปนชุมแสง
นางสายฝน ยกชู
นางสาวสายฝน ศรีจันทรสุข
นางสายฝน สายวงศ
นางสาวสายฝน โสพัฒน
นางสาวสายฝน อาสาธง
นางสาวสายพิน จันทรสูง
นางสาวสายพิน ธิวะโต
นางสาวสายยน ชาติจันทึก
นางสายใย จันทะศรี
นางสาวสายรุง กิจโชติชวง
นางสายรุง ชุมเย็น
นางสาวสายรุง นวลเนือง
นางสาวสายรุง บุญอยู
นางสาวสายรุง มูลศรีแกว
นางสายลม กนึกรัตน
นางสาวสายลม เกตุใส
นางสาวสายลม ปนรัตน

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสายวรุณ ลิ้มสวัสดิ์
นางสาวสายสมร เจริญสุข
นางสายสมร ธรรมสัตย
นางสายสมร เสนามี
นางสาวสายสุดา พรมลา
นางสายสุนีย จันทรสม
นางสาวสายสุนีย พิมนิสัย
นางสาวสายสุนีย มีใจดี
นางสาวสายสุนีย สายคําฝน
นางสาวสายใหม สุขมณี
นางสาวสาระภี สุขสวัสดิ์
นางสาริกา ยวงทอง
นางสาริยา เฉลิมสุข
นางสาริศา ขจรเจริญกุล
นางสาริศา เงินมีสี
นางสาวสาวิตรี จีนะสอน
นางสาวสาวิตรี ณ หงษา
นางสาวสาวิตรี ตรีนุสนธิ์
นางสาวิตรี โพธิ์คํา
นางสาวสาวิตรี วรรณเพ็ญศรี
นางสาวสาวิตรี วรรณาลัย
นางสาวสาวิตรี ศรีบาน
นางสาวิตรี เหล็มเจริญ
นางสาวิภา ลิไธสง
นางสาอาดะ โซะซูมะ
นางสาวสําเนา ทองกลิ่น

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕

นางสําเนียง พริ้งเพราะ
นางสาวสําเนียง ศรีนาค
นางสาวสําเนียง เอียดเปรียว
นางสาวสํารวย แพงคํา
นางสําราญ คําระกาย
นางสาวสําริด จิระออน
นางสําเร็จ พิทักษ
นางสาวสําลี เสนสาย
นางสาวสําอาง แหวนแกว
นางสิชากรณ โพธิ์ทอง
นางสิตานัน ขุนนุช
นางสาวสิทธิฐนี บางพัฒนากร
นางสาวสิทธินี สุวรรณรัตน
นางสินี ชวยบํารุง
นางสินีนาฎ กลางณรงค
นางสาวสินีนาฎ ศุภนคร
นางสาวสิยะตรา เกาประโคน
นางสิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
นางสาวสิริกันยา วิสมล
นางสิริการย เชาวชัยนิตย
นางสิริขวัญ บุญสอน
นางสิริญาพร ณ สงขลา
นางสิริณัฏฐ สกุลปนอยู
นางสิริณัฐ พานิชกุล
นางสาวสิรินญา นอยโสภณ
นางสิรินทร มิ่งกลิ่น

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสิรินทร พาดี
นางสิรินทร สุโภภาค
นางสิรินธร นาคชาตรี
นางสิรินธร วัชรพืชผล
นางสิรินุช เกื้อสกุล
นางสาวสิรินุช ตายจันทร
นางสิริพร แปนแจง
นางสิริพร รัตนะ
นางสาวสิริพร สัมมา
นางสาวสิริพร แสนปญญา
นางสิริพร โสพิกุล
นางสาวสิริพิมล นมรักษ
นางสิริมาส เรืองศรีมั่น
นางสาวสิริยากร ชุดไธสง
นางสิริรัช โพธิ์เงิน
นางสิริรัตน บัณฑิตถาวร
นางสาวสิริรัตน ประสารพันธ
นางสิริรัตน ราชคม
นางสาวสิริรัตน สุวรรณเมธากุล
นางสิริรัตน แสงสิงห
นางสาวสิริลักษณ นาควิสุทธิ์
นางสิริลักษณ พุทธา
นางสาวสิริลักษณ มณีรอด
นางสาวสิริลักษณ ศรีสวาง
นางสาวสิริลักษณ ศุภเศรษฐพงศ
นางสาวสิริลักษมณ ทองลิ่ม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริวรรณ ชวลิต
นางสาวสิริวรรณ ไพรกังวาล
นางสาวสิริวรรณ สมจิตร
นางสิริวัลย ศรีนวล
นางสาวสิรีการต พงศสุภากมลากร
นางสาวสีดา ฉะฉิ้น
นางสาวสุกฤตา มยุรางกูร
นางสาวสุกฤตา สุมะนา
นางสาวสุกัญญา กระโจมทอง
นางสุกัญญา กองแกว
นางสาวสุกัญญา ขวัญถาวร
นางสาวสุกัญญา จารุพันธ
นางสุกัญญา แซจึง
นางสาวสุกัญญา ดาราศร
นางสาวสุกัญญา ตันติกุล
นางสุกัญญา ตันบุญเจริญ
นางสาวสุกัญญา บุญวิเศษ
นางสุกัญญา ปามาคํา
นางสุกัญญา พูนนาม
นางสาวสุกัญญา มะเด
นางสาวสุกัญญา มาตรชัยสิงห
นางสุกัญญา มานอย
นางสุกัญญา เรืองสวัสดิ์
นางสุกัญญา วิริยะไกรกุล
นางสาวสุกัญญา แวงสูงเนิน
นางสาวสุกัญญา ศรีหาจร

๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุกัญญา สกุลทอง
นางสุกัญญา สิงหรัมย
นางสาวสุกัญญา แสงอนันต
นางสาวสุกัญญา อวมบุญ
นางสาวสุกัญญา ออนละมาย
นางสุกัญญา อารียรักษ
นางสุกัญญา เอื้องสัจจะ
นางสุกันยา บัวเพ็ชร
นางสุกัลยกร เที่ยงธรรม
นางสุกัลยญารัตน ปณราช
นางสุกัลยา คงจิตรคา
นางสุกัลยา เจริญภาพ
นางสาวสุกัลยา หลงหา
นางสาวสุกานดา เงินเรียง
นางสุกานดา เมืองเกา
นางสุกานดา ลอบุญ
นางสุกานดา แสงรัตน
นางสาวสุกานตชนา วีระสัมฤทธิ์
นางสุขใจ สุขสมพืช
นางสุขฤทัย ขอพรกลาง
นางสุขฤทัย สิงหปลอด
นางสุขวสา ปรึกษา
นางสาวสุขสบาย ไชยวังราช
นางสาวสุขสันต ประชุมพล
นางสุขสันต สุขเจริญ
นางสาวสุขุมาล รุงเรือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙

นางสาวสุคนทิพย คงคสุทธิ์
นางสาวสุคนทิพย ใจกลา
นางสุคนธ เฮงประเสริฐ
นางสาวสุคนธทิพ สระทองออม
นางสาวสุคนธทิพย เกิดเจริญ
นางสุคนธทิพย ไพรัตนากร
นางสุคนธทิพย อินริสพงศ
นางสุคนธา ศรีวะรมย
นางสุคลทิพย ยิ่งยวด
นางสาวสุจรรยา ทองคุม
นางสาวสุจรรยา มนตชัยภูมิ
นางสุจิตตรา เพ็ชรแสน
นางสาวสุจิตตา พิมรัตน
นางสุจิตรา คงภักดี
นางสาวสุจิตรา คํานิกร
นางสุจิตรา แซจิว
นางสุจิตรา นิลแพทย
นางสาวสุจิตรา พลเยี่ยม
นางสาวสุจิตรา โยธิน
นางสุจิตรา วรรณนิตย
นางสาวสุจิตรา สรานุพงศ
นางสาวสุจิตรา สุวรรณชัย
นางสุจิตรา แสนทวีสุข
นางสาวสุจิตา บรรลังก
นางสาวสุจิน สาศรีสุข
นางสาวสุจินดา เจนขบวน

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุจินต ทิมเที่ยง
นางสาวสุจินต เพชรพิรุณ
นางสุจินตนาภรณ ยศมาว
นางสุจิรัตน วงศพญา
นางสาวสุจิรา มณีฉาย
นางสาวสุจิรา รามจุล
นางสาวสุจิราวรรณ สุดาวรรณศักดิ์
นางสุชญา แตงสุวรรณ
นางสาวสุชาดา ขําสืบสุข
นางสุชาดา บุญประสิทธิ์
นางสุชาดา บุญศิริ
นางสาวสุชาดา ผิวออนดี
นางสุชาดา มาตยนอก
นางสาวสุชาดา รุจิชลาดล
นางสุชาดา สืบเรือง
นางสาวสุชาดา สุขโพธิเงิน
นางสุชาดา แสนสุข
นางสุชาริณี สัพโส
นางสาวสุชีรา แนบสนิทธรรม
นางสาวสุชีลา ชั้นเล็ก
นางสุชีลา ทองงาม
นางสุฑาทิพย บุญสุวรรณ
นางสาวสุณัฐฐา สาเมาะ
นางสาวสุณิสา แดงเรือง
นางสาวสุณิสา อินทรโพธิ์
นางสุณีย จันดา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑

นางสาวสุณีรัตน ศรีชนะ
นางสาวสุณีรัตน ศรีละคร
นางสาวสุดใจ ดําเขียว
นางสุดใจ ทองโพธิ์กลาง
นางสาวสุดที มูลกันยา
นางสาวสุดปรารถนา ศรีทองคํา
นางสุดฤทัย ศักดิ์นรารักษ
นางสาวสุดหทัย ดาราพงษ
นางสุดา ขอรอง
นางสุดา ชาติสุวรรณ
นางสุดา เทพชนะ
นางสาวสุดาดวง อุสสวิโร
นางสุดาพร มณีวรรณ
นางสุดารักษ อนิวรรตนกูล
นางสาวสุดารัตน กันทะวงศ
นางสาวสุดารัตน กุลชาติ
นางสุดารัตน แกวคุมภัย
นางสุดารัตน แกวแหวน
นางสาวสุดารัตน คําราช
นางสุดารัตน เจริญคร
นางสุดารัตน ทองสุข
นางสาวสุดารัตน บุญพัน
นางสุดารัตน พริ้งรัตนา
นางสาวสุดารัตน สมสวน
นางสุดารัตน สายทอง
นางสาวสุดารัตน สุขรักษา

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุดารัตน โสรี
นางสุดารัตน อยูประเสริฐ
นางสุดาลักษณ เหลานายอ
นางสุดาวรรณ สมรูป
นางสุดาวัลย จันทรทัง
นางสุดาวัลย ใจภักดี
นางสุดาวัลย สระทองชั่ง
นางสาวสุตินันท นันเรียม
นางสาวสุทธิกานต มีโต
นางสาวสุทธิชา ทรัพยสงเสริม
นางสาวสุทธิดา เปาะและ
นางสาวสุทธิตา แกมรัมย
นางสาวสุทธิ์นันท ฉาบทอง
ภูระหงษ
นางสาวสุทธินีย วิมลเศรษฐ
นางสุทธิพร แสงสวาง
นางสาวสุทธิพร หลีเหล็ม
นางสุทธิมา ขนุนทอง
นางสาวสุทธิรัตน ถนอมพร
นางสาวสุทธิลักษณ วรอินทร
นางสาวสุทธิลักษณ สิมโนนมวง
นางสาวสุทัชชา สองจันทร
นางสุทัตตา พินธุรักษ
นางสุทัศน มงคลคลี
นางสุทิมาศ จิตตมั่น
นางสาวสุทิศา ครุฑสังวาลย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุธัญญา ศุภฉายากุล
นางสาวสุธัญยาภรณ ติ้งจันทร
นางสุธาดา หนูแกว
นางสุธาทิพย เจะอูมา
นางสาวสุธาทิพย บุญตาม
นางสาวสุธาทิพย มีแสงแกว
นางสาวสุธาทิพย วงคจักร
นางสุธาทิพย แวนนุย
นางสาวสุธามาส ปอมภกรรณสวัสดิ์
นางสุธารทิพย สามารถกิจ
นางสุธารัตน ฉาฉ่ํา
นางสุธารัตน วิชาชัย
นางสุธารัตน สุทธหลวง
นางสาวสุธาวัลย นิลภูศรี
นางสาวสุธาสินี เซ็นกลาง
นางสาวสุธาสินี ทบวัน
นางสุธาสินี โทรัตน
นางสาวสุธาสินี เห็นพรอม
นางสาวสุธิดา ชาตะรักษ
นางสาวสุธิดา ทนุการ
นางสุธิดา โปยขุนทด
นางสุธินันท สงวนสัตย
นางสาวสุธินี รูปดีเหมาะ
นางสาวสุธิมา นินทะ
นางสาวสุธิมา รวงราช
นางสาวสุธิษา เรืองทิพย

๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุธิษา วงษจนี
นางสาวสุนทร ไชยบาลยุทธ
นางสุนทรี ตั้งสกุลระหง
นางสาวสุนทรี พิทักษวงศ
นางสาวสุนทรี มีสม
นางสาวสุนทรี โสเจยยะ
นางสาวสุนทรี ฮวดสําราญ
นางสุนันท ดวนสูง
นางสุนันท พึ่งเพ็ญ
นางสุนันท ศักดิ์ชัยสมบูรณ
นางสาวสุนันทรา ผิวทวี
นางสาวสุนันทา การคา
นางสุนันทา นกแกว
นางสาวสุนันทา บงกาวงศ
นางสุนันทา บุญนํา
นางสาวสุนันทา บุญบํารุง
นางสุนันทา ผกากรอง
นางสาวสุนันทา พวงดอกไม
นางสาวสุนันทา พวงทอง
นางสุนันทา พูลพิพิธ
นางสุนันทา ศรีโพธิ์
นางสาวสุนันทา สุทธิธรรมานันต
นางสาวสุนันทา หินกอง
นางสุนันทา เฮประโคน
นางสาวสุนันธิณี ลาดดอนเหนือ
นางสาวสุนิจ ชาติชํานาญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนิดา สะมะแอ
นางสุนิตย ทะนันไธสง
นางสุนิตย มณีวัฒนา
นางสาวสุนิตา เจริญ
นางสาวสุนิศา เกตุแดง
นางสุนิศา หาญลือ
นางสุนิษา ทองโชติ
นางสาวสุนิษา สาลีพวง
นางสุนิสา แกวคําภา
นางสาวสุนิสา ขนสุข
นางสาวสุนิสา ใจปราสัย
นางสุนิสา ปยะเขตร
นางสุนิสา สุขประโคน
นางสาวสุนิสา แสงงาม
นางสุนีย งามมนตรีลีลา
นางสุนียรัตน ปานเฉวง
นางสาวสุนีรัตน จินเดหวา
นางสาวสุนีรัตน วิลาวรรณ
นางสุนีรัตน เศษลือ
นางสุนีรัตน อยูเกาะ
นางสาวสุประวีณ ตันอํานวยวงค
นางสาวสุปราณี แซโคว
นางสาวสุปราณี ปญญา
นางสุปราณี พลที
นางสุปราณี พันธะรี
นางสุปราณี พุฒใจกลา

๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุปราณี มุงในธรรม
นางสุปราณี เสริมจิตต
นางสุปราณี อินสมภักษร
นางสุปรีดา ปนแคน
นางสาวสุปรีดา สยมภาค
นางสุปรียา แกวสะอาด
นางสุพภารัตน สมรูป
นางสุพรรณ บุญศรี
นางสุพรรณ ลังกาวงษ
นางสาวสุพรรณ สงมะเริง
นางสุพรรณษา ผือเขียว
นางสาวสุพรรณิการ จริยากุลวงศ
นางสุพรรณิการ ชวยเอี่ยม
นางสาวสุพรรณี ธุระนิตย
นางสาวสุพรรณี พงษสวาง
นางสุพรรณี พลดงนอก
นางสุพรรณี พลรัมย
นางสุพรรณี โพธิ์ไพร
นางสุพรรณี ภาภักดี
นางสุพรรณี สีสุข
นางสาวสุพรรณี โสฬส
นางสุพรรณี อุตมะติง
นางสาวสุพรรนีย ดีเนียม
นางสุพรรวดี พุทธกัง
นางสุพรรษา เกตุอ่ํา
นางสุพรรษา ทองคุม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖

นางสาวสุพรรษา ประถมวงค
นางสุพรรษา ผาสุข
นางสาวสุพรรษา มหิงสุพรรณ
นางสาวสุพรรษา โสดารักษ
นางสาวสุพรรษา หาญกลั่น
นางสาวสุพรศรี จรูญรักษ
นางสาวสุพัชรีย กระจงกลาง
นางสาวสุพัฒตา ศรีเมือง
นางสาวสุพัฒธา จันทรสุกปลั่ง
นางสุพัฒน บํารุงกิจ
นางสุพัฒนจิรา นิลสวัสดิ์
นางสาวสุพัฒนชา บุญออม
นางสาวสุพัฒนา บัวทอง
นางสุพัตร หวีเกตุ
นางสาวสุพัตรา คําสุข
นางสุพัตรา ชิลวงษ
นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์
นางสาวสุพัตรา ทองฉาย
นางสาวสุพัตรา ธรรมวงศผล
นางสุพัตรา บุญชู
นางสุพัตรา ประจง
นางสาวสุพัตรา พัฒนจันทร
นางสุพัตรา พันธดารา
นางสาวสุพัตรา พินิจลึก
นางสาวสุพัตรา มหาวัน
นางสาวสุพัตรา รัตนเสวี

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุพัตรา ศิริวรรณ
นางสุพัตรา หนูเอียด
นางสุพัตรา หัทยา
นางสุพัตรา หุนประเสริฐ
นางสุพัสตา โมออน
นางสาวสุพาณี โยศรี
นางสุพิชชา ปานทอง
นางสุพิชฌาย ภูสุวรรณ
นางสาวสุพิชฌาย มุขโต
นางสุพิชญนันท กวางวิเศษ
นางสุพิชญา แกวมุลตรี
นางสาวสุพิชญา ตาคําดี
นางสาวสุพิชญา เอี่ยมชูกุล
นางสาวสุพชิ ญากานต ไกรยา
นางสุพิชาญาดา บุญเกิด
นางสุพิทยา ยุพิน
นางสาวสุพี แกวมี
นางสุพี นามคง
นางสาวสุภชา ภัสตราภรณ
นางสาวสุภนิตย โลทะกะ
นางสาวสุภมาส รวมชาติ
นางสุภรณ บุญถาวร
นางสาวสุภรณ รอดสิน
นางสุภรดา กรังพานิช
นางสาวสุภรี โสวาที
นางสาวสุภลักษ รัตโน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘

นางสาวสุภลักษณ แยมพลาย
นางสุภวรรณ หลมเหลา
นางสาวสุภัค เนียมสูงเนิน
นางสุภัค รินรุด
นางสุภัคนิตา ผลปราชญ
นางสาวสุภัชชญา มิตรชื่น
นางสุภัตรา ประชาชู
นางสาวสุภัทตรา สอนบุญมา
นางสาวสุภัทรศจี จันทรแดง
นางสุภัทรา วิริยา
นางสาวสุภัสสรา สุวรรณรังษี
นางสุภากร อุตตมะเวทิน
นางสาวสุภางค ดอนแผว
นางสาวสุภาณิจ มีผล
นางสุภาณี พูลศิริ
นางสุภาณี อรรถาชิต
นางสุภานัน เทพาวราพฤกษ
นางสาวสุภานันท หมวกมา
นางสาวสุภาพ จันทรหอม
นางสุภาพ ซอนจันดี
นางสาวสุภาพ สิงหคลา
นางสุภาพร เกิดมะมวง
นางสาวสุภาพร ขาวชํานาญ
นางสุภาพร คงแกวสี
นางสุภาพร คําเสนาะ
นางสาวสุภาพร จันทะสี

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุภาพร จิตตภักดี
นางสาวสุภาพร จินดาพานิชย
นางสาวสุภาพร เจริญสุข
นางสุภาพร แซอั่ง
นางสาวสุภาพร ดวงอินทร
นางสุภาพร ดาบประดิษฐ
นางสาวสุภาพร เตชะชนะชัย
นางสุภาพร ปลัดนู
นางสาวสุภาพร ปารมวงศ
นางสาวสุภาพร ปดแกว
นางสาวสุภาพร ผลงานดี
นางสาวสุภาพร ผลจันทร
นางสาวสุภาพร แผพร
นางสาวสุภาพร แฝงจันดา
นางสุภาพร พนภัย
นางสาวสุภาพร พิมพชารี
นางสุภาพร พุมไสว
นางสาวสุภาพร แมนประโคน
นางสาวสุภาพร ละออ
นางสุภาพร วังสุดี
นางสุภาพร ศรีสวาง
นางสาวสุภาพร ใสชาติ
นางสุภาพร เหมมินทร
นางสาวสุภาพร อินทนา
นางสาวสุภาพรรณ ไชยหรรษา
นางสาวสุภาพันธุ คุณธรรม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐

นางสุภาพันธุ รัชฎานนท
นางสาวสุภาภรณ กรใหม
นางสุภาภรณ กังฮา
นางสาวสุภาภรณ กิจสาริกรรณ
นางสาวสุภาภรณ โกมลพันธ
นางสาวสุภาภรณ คําสุข
นางสาวสุภาภรณ โฉมฉิน
นางสาวสุภาภรณ ฟงอารมณ
นางสุภาภรณ ศูนยจันทร
นางสุภาภรณ สังคะลุน
นางสาวสุภาภรณ แสงนิกุล
นางสาวสุภารัตน กองศรี
นางสุภารัตน สรอยสมพงษ
นางสุภาลักษณ ทยาธรรม
นางสาวสุภาวดี แกวสุริยาภรณ
นางสาวสุภาวดี ฉัตรจรัสกูล
นางสาวสุภาวดี แซโคว
นางสุภาวดี ทรงเดชกลา
นางสุภาวดี ทองดอนพุม
นางสาวสุภาวดี ทองนุน
นางสุภาวดี นอยชา
นางสุภาวดี บุญถึง
นางสุภาวดี ปบานใหม
นางสุภาวดี พันธะสุมา
นางสาวสุภาวดี พึ่งประชา
นางสาวสุภาวดี พุมศิริ

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุภาวดี มากะเต
นางสุภาวดี ยนตชัย
นางสุภาวดี ยอดหนู
นางสาวสุภาวดี ลาภดิเรก
นางสาวสุภาวดี วรรณกุล
นางสุภาวดี เวทโอสถ
นางสาวสุภาวดี ศรีทองแท
นางสุภาวดี ศรีผอง
นางสุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร
นางสาวสุภาวดี สีสมพัด
นางสาวสุภาวดี สุกใส
นางสาวสุภาวดี สุขประสงค
นางสุภาวดี สุขวนิช
นางสุภาวดี สุขศิริ
นางสาวสุภาวดี เสียงเล็ก
นางสุภาวดี โสภาวรรณ
นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ
นางสุภาวดี อาบสุวรรณ
นางสาวสุภาวรรณ สุทธิอุดมรัตน
นางสุภาสินี ศารทประภา
นางสุภิญญา ขําคชกรรณ
นางสาวสุภิญญา ชูสิน
นางสุภิญญา ปรีชพันธ
นางสุภิญญา รอดสง
นางสุภิรดา ภูสิลิตร
นางสุมณฑา กสิการ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒

นางสุมณฑา สังขพิทักษ
นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
นางสุมลฑา เพชรใส
นางสุมลมาลย แมนมั่น
นางสุมาพร บุญเกิด
นางสุมารี ทองออน
นางสาวสุมาลี เกษษา
นางสาวสุมาลี งามสิทธิ์
นางสุมาลี ชูเฉลิม
นางสาวสุมาลี ถือศิลป
นางสาวสุมาลี ทาฉลาด
นางสาวสุมาลี เรืองไชย
นางสุมาลี วงษจริยะจรรยา
นางสุมาลี ศรีจันทร
นางสุมิตรา เขียวเหลือง
นางสาวสุมิตรา สุกใส
นางสาวสุมินตรา แง็ดสันเทียะ
นางสาวสุรพร ลอยวิสุทธิ์
นางสาวสุรัจวดี เดชมี
นางสุรัชดา ตันตระกูล
นางสุรัญญา บุญมีรอด
นางสาวสุรัสสา สอางคจิตร
นางสุรางครัตน ศรีสวัสดิ์
นางสุรางรัตน อุชาดี
นางสาวสุราณี จําปา
นางสาวสุรารัตน มุลเมืองแสน

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุริญา บุญเต็ม
นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ
นางสาวสุรินทร ศรีสุข
นางสุรินธร แสงธูป
นางสุรินภรณ แจมรัตนโสภิณ
นางสาวสุรินยา สังขสอน
นางสาวสุรีพร ไชยฤกษ
นางสาวสุรีย ทุมรัตน
นางสาวสุรียพร คงสงเคราะห
นางสาวสุรียพร คํามาอุตม
นางสุรียพร ทองกลาง
นางสาวสุรียพร ออนละมูล
นางสาวสุรียพร อันทรินทร
นางสาวสุรีรัตน เกษรสุข
นางสาวสุรีรัตน ชางทอง
นางสาวสุรีรัตน ไชยรินทร
นางสาวสุรีรัตน นวลแสง
นางสุรีรัตน แนมพลกรัง
นางสุรีรัตน บุญยืน
นางสาวสุรีรัตน ภักมี
นางสุรีรัตน ศีลแดนจันทร
นางสุรีรัตน สุวรรณประสาท
นางสุรีรัตน สุวลักษณ
นางสาวสุลัดดา ชัยทองดี
นางสุลาวรรณ บุญลอม
นางสาวสุลาวัลย เชื้องาม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุลีพร เตี้ยเย
นางสุลีรัช ชื่นอารมณ
นางสุวคนธ อุตอามาตย
นางสาวสุวจี ศัลยพงษ
นางสุวนิตย นราจันทร
นางสาวสุวพัชร สิงหสุ
นางสาวสุวพิชญ นาศรี
นางสาวสุวภัทร กุลฑล
นางสุวภัทร โกวตานนท
นางสาวสุวภัทร เทวฤทธิ์
นางสุวภา ตันเบ็ต
นางสุวภา สังขนุกิจ
นางสาวสุวรรณ ทรัพยศิริกาญจนา
นางสาวสุวรรณา แดงสกุล
นางสุวรรณา แปลงสาร
นางสาวสุวรรณา มาดี
นางสุวรรณา แมนสืบชาติ
นางสุวรรณา ศรีพัฒน
นางสาวสุวรรณิภา ดรละคร
นางสาวสุวรรณี คลายรุง
นางสาวสุวรรณี ตันเจริญ
นางสุวรรณี ประมาณ
นางสุวรรณี วรรณวงษ
นางสุวรรณี แสงสุวรรณ
นางสาวสุวรีย พรมณี
นางสาวสุวลี วิจิตตเจริญวัฒนา

๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุวัชรนีย สุโนภักดิ์
นางสาวสุวัฒนา คงทัพ
นางสุวัฒนา โสมโสภา
นางสาวสุวาพิชญ บุญยวง
นางสาวสุวารี ออนลา
นางสาวสุวิชญา บุษราคํา
นางสุวิมล คิดดี
นางสาวสุวิมล บุญไทย
นางสุวิมล พงษพันธ
นางสุอารี เหิมขุนทด
นางสูซานา ตวนปูเตะ
นางสาวสูใบดะ ทิ้งผอม
นางสาวสูไรญา หมากปาน
นางสาวเสมอใจ เหลืองพิทักษ
นางเสริมสุข นิภิรมย
นางสาวเสาวคนธ นาคนาเกร็ด
นางสาวเสาวณี ชนะพาล
นางสาวเสาวณีย บุญไชยสุริยา
นางสาวเสาวณีย พัสดุ
นางเสาวณีย หมวดทองมี
นางเสาวนิต จงชานสิทโธ
นางเสาวนีย ทองนุม
นางเสาวนีย บัวเกตุ
นางสาวเสาวนีย รัตนพร
นางเสาวนีย แสนพวง
นางสาวเสาวนีย อิ่มสุวรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวภา ทุมไพร
นางเสาวภา บุญมี
นางเสาวภา พลายมี
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
นางสาวเสาวภา วัดเซี่ยน
นางสาวเสาวรักษ จันทพัฒน
นางสาวเสาวรัตน จันเอียด
นางเสาวรัตน บุญวงศ
นางสาวเสาวรีย แกววรเศรษฐี
นางสาวเสาวลักษณ กิตติอุดมพันธ
นางสาวเสาวลักษณ คงผอม
นางสาวเสาวลักษณ ชาญวิชา
นางเสาวลักษณ ดําดวง
นางสาวเสาวลักษณ นอขุนทด
นางสาวเสาวลักษณ บุญมา
นางสาวเสาวลักษณ ภูระหงษ
นางสาวเสาวลักษณ มนัสจินดา
นางเสาวลักษณ วิเชียรลม
นางเสาวลักษณ ไวจําปา
นางเสาวลักษณ สิริลักขณาภรณ
นางสาวเสาวลักษณ โหยหวล
นางสาวแสงจันทร ครึมกระโทก
นางสาวแสงจันทร ดอกมวง
นางแสงจันทร ทองใหญ
นางแสงดาว เสาเปรีย
นางแสงเดือน ภักดี

๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางแสงเดือน ศนีบุตร
นางสาวแสงทอง ลัดดาสวัสดิ์
นางสาวแสงทอง สอนหลง
นางแสงประทีป เทพหลา
นางแสงโสม สิงหชู
นางแสงหลา ติ๊บเอย
นางสาวโสภา เกิดนอย
นางโสภา โคตรนรินทร
นางโสภา มูลชัยสุข
นางโสภา โลนุช
นางสาวโสภา ศรีสารัตน
นางสาวโสภา สมพงษ
นางโสภา สายเบาะ
นางโสภา อุนเมือง
นางสาวโสภาพร วินทะไชย
นางสาวโสภาพรรณ ยอดสูงเนิน
นางสาวโสภิดา สางกลาง
นางสาวโสภิต จิตเขมน
นางสาวโสภิตา ตันอารีย
นางสาวโสภิตา หลิมทอง
นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม
นางสาวโสมนัส ใจบุญ
นางโสมสุดา ศรีวะรมย
นางโสมสุดา อัศวภักดี
นางสาวโสรญา โชติมิตร
นางสาวโสรยา เทียนสงรัศมี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางโสรยา เสนาเหลา
นางโสริญาภรณ เพ็ชรจํารัส
นางสาวโสรีนา ศิริสุข
นางสาวหงษทอง ธิกะกุล
นางสาวหทัยชนก พิพิธธนาบรรพ
นางสาวหทัยชนก ไวยพัฒน
นางสาวหทัยทิพย คงควร
นางสาวหทัยทิพย บุตรนอย
นางสาวหทัยทิพย สุทธิพลสมบูรณ
นางหทัยมาศ เจริญสุข
นางหทัยรัตน จูกระโทก
นางสาวหทัยรัตน ดวงภุมเมศร
นางหทัยรัตน เปาะทอง
นางหทัยรัตน ยุทธกาศ
นางสาวหนอมสิน เรืองเพชร
นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงศ
นางหนึ่งณภัทร จินาวงษ
นางสาวหนึ่งฤทัย คงสมกาย
นางหนึ่งฤทัย จัตุรัส
นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรมาลา
นางสาวหนึ่งฤทัย มาศเมฆ
นางหนึ่งฤทัย รูปสม
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีบุรินทร
นางสาวหนึ่งฤทัย สังขจีน
นางสาวหนึ่งหทัย ธูปเรือง
นางสาวหนูราย ชูปาน

๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวหยาดอรุณ คนซื่อ
นางหรรษลักษณ พลัง
นางหฤทัย บุญมานะ
นางหฤทัย ผิวรักษา
นางหฤทัย พิมลภาพ
นางสาวหฤทัย อุดมมณีรัตน
นางหฤทัยรัตน ไมงาม
นางสาวหัทยา เจริญนภาพร
นางสาวหัสนี นิสนิ
นางสาวเหมือนจิตต พัฒโร
นางไหมสาเราะ หมัดหัด
นางอชินี วงคศรีทา
นางอโณชา คงสุวรรณ
นางสาวอโณทัย ควรประกอบกิจ
นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
นางอโณทัย ณ สงขลา
นางสาวอติพร พวงสอาด
นางสาวอติภา สุนทะวงษ
นางสาวอธิกา บุญเหมาะ
นางสาวอธิวรรณ แกวผลึก
นางอธิวรรณ จรรยาศรี
นางสาวอธิศนันท สิงหเมธาพัฒน
นางสาวอนง บุญถม
นางอนงค กังสันเทียะ
นางอนงค ดําแปน
นางอนงค ธนัทศิรวณิชย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐

นางอนงค บุญมาก
นางอนงค ศรีเจริญ
นางอนงค ศิริสําราญ
นางสาวอนงค สังขนอย
นางอนงค สุระพันธุ
นางสาวอนงค อาจศิริ
นางอนงคนาฎ พีรยาวรากร
นางสาวอนงคนาฏ ศุภดล
นางอนงคนิตย สังขเพ็ง
นางอนงครดี ศรีพรหม
นางอนงนุช ฉุนประดับ
นางอนงรักษ บุญใหม
นางสาวอนงรัตน จันทรสุวรรณ
นางสาวอนัญญา เขียนโพธิ์
นางสาวอนัญพร อาจหาญ
นางอนันตา พุทธลา
นางสาวอนันตา แสงงาม
นางอนันยา ชื่นจิต
นางอนามฤณ กมลคร
นางอนามิกา แจมเพชร
นางอนิศรา ณรงคชัย
นางสาวอนุกูล สอนวงศา
นางสาวอนุชฎา สาเฮาะ
นางอนุธิดา แทนเกษม
นางสาวอนุสรา แสงสิทธิ์
นางสาวอนุสรา เห็นศิริศักดิ์

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอนุสศินี เวฬุวนาธรณ
นางอโนมา มณีโชติ
นางสาวอโนมา สัตนาโค
นางสาวอบเชย สีดาเคน
นางอพินยา จิตสกุลชัย
นางอภรรัตน หนูสังข
นางสาวอภัยรินทร ตุละวัน
นางอภัสนันท ฉัตรพิธานรัตน
นางอภิญญา ไทยเมืองพล
นางสาวอภิญญา บุญรอด
นางอภิญญา ปานนูน
นางสาวอภิญญา พรมจาย
นางสาวอภิญญา วรรณบวร
นางอภิญญา ศรีประทุม
นางอภิญญา สัตยาอภิธาน
นางอภิญญา สิงหเชื้อ
นางอภิญญา แสนมี
นางอภิญญา แสนสอาด
นางสาวอภิญญาพร นังตะลา
นางสาวอภิรดี พลวงงาม
นางสาวอภิรตี ประดู
นางสาวอภิษฎา กลาวกระโทก
นางอภิสรา ประสม
นางอภิสรา ปวงแกว
นางอภิสรา ศรแกว
นางอมร งอกกําไร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒

นางอมร พรมมาลี
นางอมรจิต สัตยซื่อ
นางสาวอมรณัฐน เมฆนิล
นางสาวอมรทิพย ลายพรหม
นางอมรพันธ วังเสาร
นางสาวอมรพันธ สมสีไสย
นางสาวอมรรัตน กุลชัย
นางอมรรัตน เขียวสี
นางสาวอมรรัตน คงเดช
นางอมรรัตน คําวอน
นางสาวอมรรัตน ชมเชย
นางอมรรัตน ชินบุตร
นางอมรรัตน ไตรทิพย
นางอมรรัตน ทวีตั๊งตระกูล
นางสาวอมรรัตน ทัดเที่ยงนิกร
นางอมรรัตน เทพนานนท
นางอมรรัตน ธรรมมา
นางสาวอมรรัตน ปกปอง
นางอมรรัตน โพธิขํา
นางอมรรัตน หะลีบุตร
นางอมรรัตน อาจแรง
นางอมรรัศมิ์ เต็งกลาง
นางอมรัตน กองยอด
นางสาวอมรา งามโสภาพ
นางสาวอมรา ภูพิริยาภรณ
นางสาวอมรารักษ เจาสาย

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวอมราวดี นาคบัวแกว
นางอมรินทร สุดใจชื้น
นางอมรินทร ประสิทธิสาร
นางสาวอรจิรา สรรพอคา
นางสาวอรชนาพัชร หมอไทย
นางสาวอรชา ชาติชนะ
นางสาวอรญา ปนศร
นางอรญา พรมแดน
นางอรณภัทร ณรงคชัย
นางสาวอรณา ยี่เขงหอม
นางสาวอรณิชา ปาละวงศ
นางสาวอรทัย นาปองสี
นางสาวอรทัย นามศรี
นางสาวอรทัย นามออน
นางสาวอรทัย นิลประดิษฐ
นางสาวอรทัย บุญใคร
นางอรทัย บุปผาสังข
นางสาวอรทัย พรหมดวง
นางสาวอรทัย พันจันทร
นางอรทัย พึ่งทะเล
นางอรทัย มีสุข
นางอรทัย สระทองหน
นางสาวอรทัย หงษภู
นางสาวอรทัย อยูเย็น
นางอรนิต กาญจนวิเศษ
นางอรนุช กุมภะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔

นางสาวอรนุช เมมี
นางสาวอรนุช สุวรรณเวช
นางอรนุช สุวรรรัตน
นางอรนุลักษ จันทรแจง
นางอรปรียา ศรีวรสาร
นางอรพนิต พงศพัสสะระ
นางอรพิน ตะนัน
นางสาวอรพิน เผาเดิม
นางอรพิน อภัยแสน
นางสาวอรพินท โกเสนตอ
นางอรพินทร จิตรหนัก
นางสาวอรพิรา โทมนัส
นางอรภัค พลครุธ
นางอรรจมาภรณ บุญโพธิ์กอง
นางสาวอรรถพร หมอนทอง
นางสาวอรรถพร หรสิทธิ์
นางอรรัตน เอี่ยมสอาด
นางสาวอรวดี สุภาโชติ
นางสาวอรวรรณ จันทรสมบัติ
นางอรวรรณ ขุนนันท
นางสาวอรวรรณ คงถิ่นฐาน
นางอรวรรณ คูณทอง
นางอรวรรณ ณ พัทลุง
นางสาวอรวรรณ ทับทิมทอง
นางอรวรรณ บุญประสงค
นางอรวรรณ ประทุมวงศ

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอรวรรณ ปาลเมือง
นางสาวอรวรรณ พลายละหาร
นางสาวอรวรรณ พิฆเนศวร
นางสาวอรวรรณ เพชรชู
นางสาวอรวรรณ เมฆลอย
นางอรวรรณ ยอดสนิท
นางอรวรรณ ยิ่งยืน
นางสาวอรวรรณ วงคตา
นางสาวอรวรรณ ศรีวุฒินันท
นางสาวอรวรรรณ สมฤทธิ์
นางอรศศิร เวชกุล
นางสาวอรศิริ สืบสังข
นางอรษา ชุมนุมพรอม
นางอรษา ทิปกะ
นางอรสา ขําคง
นางสาวอรสา ใจเถิน
นางสาวอรสา ทิพภูมี
นางสาวอรสา อวมทองดี
นางสาวอรอน อยูสุข
นางสาวอรอนงค ไขประภาย
นางอรอนงค ทองสมุทร
นางสาวอรอนงค บัวอาจ
นางอรอนงค บุญศาสตร
นางสาวอรอนงค เปรมปรามอมร
นางอรอนงค เพ็ญสุข
นางสาวอรอนงค ฤทธิเดช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖

นางอรอุมา ไกรนุกูล
นางอรอุมา ขันธลักษณา
นางอรอุมา คําอั้น
นางสาวอรอุมา งอยแพง
นางสาวอรอุมา ถนอมชัย
นางสาวอรอุมา บุญรังษี
นางสาวอรอุมา บุญราศรี
นางอรอุมา แปะสกุล
นางสาวอรอุมา พันแสงทอง
นางสาวอรอุมา มาลีแกว
นางสาวอรอุมา สงทอง
นางสาวอรอุมา สินสู
นางอรอุมา แสงสวาง
นางสาวอรอุมา หมานเจริญ
นางอรอุมา อังคะมาตย
นางสาวอรัญญา แคนหนอง
นางอรัญญา แจงประดิษฐ
นางอรัญญา บุญภูงา
นางอรัญญา ปองสิงห
นางอรัญญา มีสมบัติ
นางสาวอราม แสนเพชร
นางสาวอริญรดา สิงหเขาภู
นางอริยา อุบลนอย
นางสาวอริยาณัฐ เอี่ยมอินทร
นางอริยาภรณ หงษศิลา
นางสาวอริศรา ปกษา

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวอริศรา โพธิทิพย
นางอริสรา ตุยพิมาย
นางอริสรา ฟองออน
นางสาวอริสา เจิมเกาะ
นางสาวอริสา บุตรนอย
นางสาวอริสา โสวิภา
นางอรุณ ธรรมกีรติ
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล
นางอรุณรัตน กระสังข
นางอรุณรัตน ขันแกว
นางอรุณรัตน จันเต็ม
นางอรุณรัตน ภูมิคอนสาร
นางสาวอรุณรัตน วงษแสงจันทร
นางสาวอรุณรัตน แสงทอง
นางสาวอรุณศรี จารีบูรณภาพ
นางอรุณศรี นวนนาง
นางสาวอรุณศรี ปญโณ
นางอรุณี นาปญญา
นางอรุณี มาเฉี่ยว
นางสาวอรุณี วิเศษขลา
นางสาวอรุณี สีแดง
นางอรุณี โสสมกบ
นางอลงกรณ สิงอุด
นางอลิจษา บุญเจริญ
นางสาวอลิศรา นาคินทร
นางสาวอลิษา นุชนาฏ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘

นางสาวอลิสา ยังเยี่ยม
นางสาวอวยพร อรุณกมล
นางสาวอศัลยา งามสม
นางออนพักตร ขุนอักษร
นางสาวออมใจ ดวงสําราญ
นางสาวออมเดือน ทองภู
นางออมสรอย ทิพยลุย
นางสาวออมสิน บุญเชิด
นางสาวออย มุงหมาย
นางออยใจ สุภา
นางสาวออยทิพย เสาวะทอง
นางสาวอักษรา คงสบาย
นางสาวอังคณา เขียวทอง
นางสาวอังคณา จิวารัตนพงศ
นางสาวอังคณา ใจบุญมา
นางสาวอังคณา บุญจันทร
นางอังคณา บุญตาแสง
นางสาวอังคณา เบ็ญโสะ
นางสาวอังคณา แพงถิ่น
นางสาวอังคณา มาศเมฆ
นางอังคณา สุวรรณมา
นางสาวอังคณา แสนชมภู
นางสาวอังคณา อมรลักษณ
นางอังคณาพร ทิพยแดง
นางสาวอังคนา ฐานโอฬาร
นางสาวอังคนา วารี

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวอังคนาวรรณ เขมแข็ง
นางสาวอังคราณี ลามสมบัติ
นางอังศุมาลิน เชื้อแกว
นางสาวอังสนา คลองวาความ
นางอังสนา ถึงทรัพย
นางอังสุมาลิน ไกรมณี
นางอัจจิมา ชูมณี
นางสาวอัจจิมา ฝายเส็ม
นางสาวอัจฉรา ดิษฐรอด
นางสาวอัจฉรา นิยมเจริญ
นางอัจฉรา ปองปก
นางอัจฉรา ปจฉิมศิริ
นางสาวอัจฉรา โพธิ์อน
นางอัจฉรา ละอองพราว
นางอัจฉรา วงนารี
นางอัจฉรา วงศสุกฤต
นางสาวอัจฉรา สัตบุษ
นางสาวอัจฉรา อาจแกว
นางอัจฉรา เอี่ยมสกุล
นางอัจฉราพร แกวทอง
นางสาวอัจฉราภรณ หินเมืองเกา
นางอัจฉราวรรณ อิ่มเอิบ
นางสาวอัจฉริยา บัวหลวง
นางสาวอัจฉริยา ลําพองชาติ
นางอัจฉรี คงมงคล
นางสาวอัจฉรีย แซลิ่ม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐

นางสาวอัจฉรีย บุญวิสูตร
นางสาวอัจฉรีย ยุทธวิริยะ
นางอัชนา อังกินันทน
นางสาวอัชรา เอี่ยมแจงพันธ
นางสาวอัญจนี ประทุมเพชร
นางสาวอัญชณา โสดาภักดิ์
นางสาวอัญชนา จันทรเพ็ญ
นางสาวอัญชนา รักษาธรรม
นางสาวอัญชลาภรณ พิมสร
นางอัญชลี แขงขัน
นางสาวอัญชลี ใจยศ
นางสาวอัญชลี ทาทอง
นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท
นางอัญชลี นัคเร
นางสาวอัญชลี นาวัลย
นางอัญชลี บุตรธาจารย
นางอัญชลี ประเสริฐฤทธิ์
นางสาวอัญชลี ผานประดิษฐ
นางอัญชลี พรมมาลี
นางอัญชลี เพลครบุรี
นางสาวอัญชลี มานพ
นางอัญชลี ยะยาเปา
นางสาวอัญชลี รอดอุดม
นางอัญชลี วรรณา
นางสาวอัญชลี ศรีบัว
นางสาวอัญชลี ศรีสอาด

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวอัญชลี สมบูรณเหลือ
นางอัญชลี สีคะ
นางสาวอัญชลี สุริวรรณ
นางสาวอัญชลีย เตี้ยเตี๊ยะ
นางสาวอัญชสา คําแกว
นางอัญชิษฐา มั่งมูล
นางอัญชิษฐา ลองสุวรรณ
นางอัญชิสา พันธวงษ
นางอัญเชิญ ทูนแกว
นางสาวอัญญรัตน โกะสูงเนิน
นางสาวอัญญรัตน ชูรินทร
นางอัญญรัตน ศรีสําราญ
นางอัญญา สุรัมย
นางสาวอัญญาณี วันภักดี
นางสาวอัญญารัตน ศรีสัตรา
นางสาวอัญตรา ไมตะเภา
นางสาวอัญรัตน สียางนอก
นางสาวอัญริญา พลออน
นางสาวอัญอร ชําประเสริฐ
นางสาวอัฎฐพร เชื้อเย็น
นางสาวอัณณชญาณ จันทรเดี่ยว
นางอัมพร มหามาตย
นางอัมพร มะลิงาม
นางอัมพร สงวนกาย
นางอัมพร สิงหสงหา
นางสาวอัมพร สีบุ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑

นางอัมพิกา คงเดชา
นางสาวอัมไพวรรณ สิงหชัย
นางอัมภาวัน ผัดวงค
นางสาวอัมรา จินอาตัน
นางอัมรินทร อินธิแสน
นางสาวอัยรินทร สุวรรณรัตน
นางอัสเมาะ หะยีมะมิง
นางอาทิตย สรวนรัมย
นางอาทิตยา คชกฤษ
นางสาวอาทิตยา ปฏิสังข
นางสาวอาทิตยา ศรีธิพันธุ
นางอาทิตยา สังขนันท
นางอาโน ศรีสุข
สิบตํารวจเอกหญิง อาภรณ
ผลวัฒนะ
นางสาวอาภรณ พวงมณี
นางสาวอาภรณ พันธชื่น
นางอาภรณ ฤทัยหรรษา
นางอาภากร สมสอาด
นางสาวอาภาพร พาชีรัตน
นางสาวอาภาภรณ ปตถะพงษ
นางสาวอาภาภรณ มากมี
นางอาภาภรณ สุเพ็งคํา
นางสาวอามีเนาะ ดือราแม
นางอามีเนาะ บาฮะคีรี
นางสาวอามีเนาะ นิซาแย

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวอารมย อํานวย
นางสาวอารยา แกวคีรีวรรณ
นางอารยา แกวประพล
นางสาวอารยา ขัดโต
นางสาวอารยา บัวเผือก
นางอารยา ภาระวงค
นางอารยา สุธาประดิษฐ
นางอารยา อรภักดี
นางสาวอารยา อินทโชติ
นางสาวอาริยา โตไร
นางสาวอารี แกวทรัพย
นางสาวอารีนา มะ
นางอารีย คงเพชรศักดิ์
นางสาวอารีย คงศรี
นางอารีย เด็นเพชรหนอง
นางสาวอารีย ทองนิตย
นางสาวอารีย เพ็ญคุม
นางอารีย สมนอก
นางสาวอารีย สําพะโว
นางอารีย สุวรรณคีรี
นางอารียพร สุวรรณมณี
นางสาวอารีรัตน ใขกระโทก
นางสาวอารีรัตน จันทรแดง
นางอารีรัตน ถาใหม
นางอารีรัตน บุญอิสระเสรี
นางอารีรัตน ผึ่งผดุง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอารีรัตน มาตัน
นางสาวอารีรัตน ยะวิเชียร
นางสาวอารีรัตน สายกมล
นางสาวอารีรัตน อินตะเงิน
นางอารีรัตน อุนเรือน
นางอารีรัตน แอวงษ
นางอารีวรรณ เมืองศรี
นางอารีวรรณ งามเลิศ
นางสาวอารีวรรณ ปฐมบัญญัติ
นางอารีวรรณ ยมะสมิตร
นางสาวอาลาวียะห เจะมิง
นางสาวอาวรณ แสนหาญ
นางอาสยา บุญชูวงศ
นางสาวอํานวย ปลองงูเหลือม
นางอําพร ประพันธมิตร
นางสาวอําพร ผักไหม
นางอําพร เพ็งลี
นางอําพร โสดารัตน
นางอําพร อุดคําเที่ยง
นางสาวอําพรรัตน สยามประโคน
นางอําพา ขจรจิตร
นางอําไพ เทพศิริ
นางอําไพ เพ็ชรแอน
นางอําไพ องอาจ
นางสาวอําไพร คนชาญ
นางสาวอําภร ปนแกว

๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางสาวอําภา ดํากุล
นางอิงอร มหาธงชัย
นางอินทิรา ชุมแกว
นางอินทิรา แถมกลาง
นางอินทิรา ภิรมยไกรภักดิ์
นางสาวอินทิรา สมบูรณ
นางอินทิรา สวนมะมวง
นางสาวอินทิรา อิสลาม
นางอิลมี มูเก็ม
นางอิศรารักษ ผิวงาม
นางอิสริยาภรณ ธรรมคุณ
นางสาวอิสริยาภรณ วิรักขะโม
นางสาวอิสรีย จันทรจีรัง
นางสาวอิสรีย ภักดิ์ศรีแพง
นางสาวอิสรีย อัญญโพธิ์
นางสาวอิสรียากร ศิริศักดิ์พงศา
นางสาวอุดมลักษณ คําลือ
นางอุตสาห แจมจํารัสแสง
นางอุทัย สุวรรณ
นางอุทัยทิพย มโนสวัสดิ์
นางอุทัยวรรณ แกวสม
นางสาวอุทัยวรรณ ไชยโย
นางอุทัยวรรณ ทองสุ
นางสาวอุทัยวรรณ
ปญญาวัฒนานนท
๙๑๗๘ นางอุทัยวรรณ มะโนมัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔

นางสาวอุทุมพร ครุธวงษ
นางอุทุมพร ชาญชํานิ
นางสาวอุทุมพร ยะพิพะ
นางอุทุมพร เย็นสรง
นางสาวอุนเรือน กล่ําฉ่ํา
นางอุนเรือน มิ่งสําแดง
นางอุบล กองสุวรรณ
นางอุบล ไชยเลิศ
นางอุบล ทองใส
นางสาวอุบล บริสุทธินฤดม
นางอุบล รัตนา
นางสาวอุบล หลําขุน
นางสาวอุบลพรรณ ยิ้มแกว
นางอุบลรัก สุภาพรหม
นางสาวอุบลรัตน หนึ่งชนะ
นางสาวอุบลวรรณ ชราศรี
นางสาวอุบลวรรณ ทองเคลือ
นางสาวอุบลวรรณ หนูนอย
นางอุบลวัลย เพชรล้ํา
นางสาวอุมานีย รามชัย
นางสาวอุมาพร คงศรีเจริญ
นางอุมาพร จันทรงาม
นางสาวอุมาพร ทํามิภักดิ์
นางสาวอุมาพร พลายแกว
นางอุมาพร มากชลบท
นางสาวอุมาพร มีนุย

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวอุมาพร ยึนประโคน
นางอุมาพร สิงหศักดิ์ตระกูล
นางอุมาภรณ ชูชวยคํา
นางอุมาภรณ โพธิราช
นางสาวอุมาภรณ ฤทธิ์เทพ
นางสาวอุมารินทร ไลออน
นางสาวอุมาวดี คุณลาน
จาเอกหญิง อุมาสวรรค บุญจันทร
นางอุมาอร โปธิยา
นางสาวอุรชา ไชยพันธ
นางอุรวดี บุญกุศล
นางอุรุชา หอณรงคศิริ
นางอุไร จันทรลา
นางอุไร ชาญจิตร
นางอุไร ชูจิต
นางอุไร อันทะชัย
นางสาวอุไร อาษาสรอย
นางสาวอุไรรัตน สนุนดี
นางสาวอุไรวรรณ เพ็งจันทร
นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล
นางสาวอุไรวรรณ แกวนก
นางสาวอุไรวรรณ คนใจบุญ
นางสาวอุไรวรรณ บุญทอง
นางสาวอุไรวรรณ ปลองไหม
นางสาวอุไรวรรณ ภักดีนุกูลกิจจา
นางสาวอุไรวรรณ มายอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐

นางสาวอุไรวรรณ มุยจีน
นางอุไรวรรณ รัตนเสถียร
นางอุไรวรรณ สุนารักษ
นางอุไรวรรณ สุวรรณพิมพ
นางอุลัย ถาวรยิ่ง
นางสาวอุไลวรรณ ศรีอัคราช
นางอุวรา การกิจโอฬาร
นางอุษณา อินทมาศ
นางอุษณี กันชัย
นางสาวอุษณีย ชวงโชติ
นางสาวอุษณีย เทพอํานวย
นางสาวอุษณีย มหามงคล
นางอุษณีย สิริเวชรังสรรค
นางอุษณีย แสนตลาด
นางสาวอุษา เผื่อนกลาง
นางสาวอุษา พิทักษพิเศษ
นางสาวอุษา สมพร
นางอุษาวดี สุรสิงหสฤษฎ
นางสาวอุสณีย ตรีคงคา
นางสาวอุสุมา เวชกามา

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเอกจิตรา สุวรรณโณ
นางสาวเอมอร ดอนสามารถ
นางสาวเอมอร ศรีซง
นางสาวเอมอร สุริยวงศ
นางเอมอร เหมกุล
นางเอ็มอร โสตถิกุล
นางสาวเอวา ชวโนสุนิช
นางเอี่ยมสี แกววงค
นางเอื้องทิพย วิเศษแพทย
นางเอื้องฟา เซงเข็ม
นางเอื้อมเดือน เนื่องไชยยศ
นางเอื้อมพร เกษสกุล
นางเอื้อมพร ลิ้มตระกูล
นางเอื้อมพร วานิชเจริญธรรม
นางสาวแอนร สังขดอน
นางไอรดา ดีเลิศ
นางสาวฮามีดะ แวสมาแอ
นางฮามีเนาะ นุยผอม
นางสาวฮายาตี สิเดะ

